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12. oldal Mária Terézia 1743. március 6-án írta alá azt a kiváltság-
levelet, amellyel szabad királyi város rangra emelte Győrt. A becses
iratot őrző, 20 éves Győri Városi Levéltár kiállítással köszönti az ese-
ményt 270. évfordulóján az Esterházy-palotában. Bana József, a le-
véltár igazgatója elmondta, a közjogilag értékes iratok szerdától ere-
detiben tekinthetők meg az Esterházy-palota aulájában.

5. oldal Az infláció mértékével
emelte az önkormányzat a szo -
ciá lis kiadásokat. Dr. Somogyi
Tivadar alpolgármesterrel a gye-
rekszegénységről s a hajléktala-
nok ellátásáról beszélgettünk.

4. oldal Stratégiai együttműkö-
dési megállapodással intézménye-
sítette kapcsolatát az Audi Hunga-
ria Motor Kft. és a magyar állam. A
szerződést Orbán Viktor és Frank
Dreves írta alá.

Régi csibészek
Írásunk a 3. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

százalékkal emelkedett az influenzaszerű megbetege-
dések száma az országban. Összesen 40.500-an for-
dultak orvoshoz a betegség tüneteivel, a legnagyobb
részük gyermek. A járvány intenzitása megyénkben
nem változott.

25 260 ellenőrzésből mindössze egy esetben találtak hiányos-
ságot megyénkben a fogyasztóvédelmi felügyelők a
február közepén indult országos akcióban, amely a nem
dohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betar-
tását vizsgálja. A tapasztalatok kedvezőek.

NAPRÓL NAPRA

Február 22.

Február 23.

Február 24.

Február 25.

Február 26.

Február 27.

Február 28.

Konferencia. A Kereskedelmi és
Iparkamarában találkoztak a Cluste-
riX, vagyis az Európai Innovációs
Klaszterláncok projekt résztvevői. A
cél, hogy a partnerek tanuljanak egy-
mástól és tapasztalatcserével segít-
sék a klaszterek fejlődését.

Tilalom. Az influenzajárvány miatt
részleges látogatási tilalom lépett
életbe a győri Petz-kórházban. Az in-
tézkedés a pszichiátriai osztály vala-
mennyi részlegét érinti.

Baleset. Két balesetben öt autó üt-
között össze az M1-es autópályán
Győrnél. A Hegyeshalom felé vezető
oldalon történt egy karambol, amely-
nek a kárvallottjai a leállósávba hú-
zódtak már, amikor a közelükben
három másik autó ütközött össze.

Vádemelés. Emberölés, rablás és
lőfegyverrel visszaélés miatt javasol
vádemelést az ügyészségnek a me-
gyei rendőr-főkapitányság a tavaly
áprilisi soproni kettős gyilkosság
mindhárom szereplője ellen.

Határsértők. Négy határsértőt ta-
láltak az M1-es autópályán egy taxi-
ban a pénzügyőrök. Az egy afgán és
három még ismeretlen nemzetiségű
férfi ellen a rendőrség eljárást indított.
A taxisofőr ellen embercsempészet
miatt folyik eljárás.

Szélenergia. Találkozóra várta az ér-
deklődőket a Magyar Szélenergia
Ipari Társaság. A szakmai programon
elemezték a szélipar hatásait, s meg-
vitatták a növekedési lehetőségeket.

Működésre kész. Elkészült a Petz-
kórház történetének legnagyobb fej-
lesztése. A használatbavételi és mű-
ködési engedélyek beszerzése folya-
matban van, ezek birtokában költöz-
hetnek majd a kórházi osztályok az
épületbe.

Defibrillátor
Teljesen automata, élet-
mentő készüléket vásá-
rolt a Győri Nemzeti
Színház. Az átlagember
számára is egyszerűen
használható defibrillá-
tor és a hozzá tartozó,
falra szerelhető tároló
doboz összesen több
mint félmillió forintba
került, de az intézmény
erre a célra nem saj-
nálta a pénzt. Évek óta
tervezték már a fejlesz-
tést a teátrumban, ahol
egy-egy előadás alkal-
mával több mint ezer
ember fordul meg és
bármikor szükség lehet

az életmentő eszközre.

Fogadóórák
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
következő fogadóórá-
ját március 4-én 16 óra-
kor tartja az Arany
János Általános Iskola
könyvtárában. Bárány
István önkormányzati
képviselő is fogadó -
órára várja a lakosokat
március 4-én 17 órától
a Tulipános Általános
Iskola Tagiskolájában,
március 5-én 17 órától
a Kisbácsai Tagiskolá-
ban, valamint március
6-án 17 órától a bácsai
művelődési házban.

A horgászjáték
nyertese
A Győr Plusz és a Ma-
gyar Horgász közös játé-
kában egyéves Magyar
Horgász-előfizetést
nyert Schepf Rebeka.

A társadalmi felelősség-
vállalást szem előtt tartva
Pintér Janka, Mokos Mó-
nika és Pausz Patrícia, a
Nyugat-ma gyar  országi
Egyetem Apá czai Csere
János Karának szociál-

pedagógia szakos hallga-
tói hívták életre a „Klikk
minden-kor” nevű prog-
ramot, hogy csökkenteni
tudják a generációk közti
éles különbségeket.  
„A két győri egyetemről,
22 önkéntessel kezdjük
meg az idősek számítógé-
pes oktatását, de a célunk
mégis az, hogy a fiatalok
és az idősek megtalálják a
közös hangot, az elszige-
telődés lehetősége helyett
pedig a kapcsolattartásra
irányítanánk a figyelmü-
ket” – mond ta lapunknak
Pausz Patrícia, a projekt
egyik vezetője. 

Fiataloktól tanulnak
az idősek
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A nyitó rendezvény kere-
tében a pályázatot kiíró
PwC Magyarország Kft.
képviseletében dr. Lett
Kor nélia, a cég győri iro-
dájának vezetője négy
laptopot nyújtott át az

Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény
Győr igazgatóhelyettesé-
nek, Rácz né Né meth Teo-
dórának, ame lyek a prog-
ram májusi zárását köve-
tően a jövőben is az idős
lakók rendelkezésére állnak. 
Az önkéntesek két helyszí-
nen – a Kálóczy téri Idősek
Otthonában és Répce ut -
cai Időskorúak Gondozó-
házában – alkalmanként,
5-6 fő irányításával vezetik
be az időseket a számító-
gépes világba, nem meg-
feledkezve arról, hogy az ő
számukra ez még szinte
ismeretlen terep.

Életének 65. évében elhunyt dr. Kovács Lajos, Győr
korábbi jegyzője. A szakember a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karának elvégzése után, 1973-ban került Győr -
be. A megyeszékhely polgármesteri hivatalának
jegyzői teendőit 1991. január 24-től 2006. de cem -
beri nyugdíjba vonulásáig látta el. 1998. július 1-jén
a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztje ki-
tüntetésben részesült, 2002-ben pedig címzetes
főjegyzői címet vehetett át a belügyminisztertől.

Elhunyt dr. Kovács Lajos
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Reggel az első, hogy a pohár
után nyúlok, na nem „vigaszt
remélve”, hanem frissítő vizet,
hogy magamhoz térjek. Aztán
megmosom az arcom, és a
többi, majd indulhat a nap.
Munka közben is az asztalo-
mon van egy pohár víz, egy-
részt mert mindenhol azt olva-
som, kell a napi két liter, más-
részt mert már megszoktam.
De gondolom, senkit nem érde-
kelnek az átlagos vízfogyasztási
szokásaim, az viszont egyre fon-
tosabb, hogy ne egy legyintéssel
válaszoljunk az ivóvízkészlet
drasztikus megcsappanásának
kérdésére. Sokszor hallottuk,
majd egyszer problémát jelent-
het a vízhiány, de messzi vidé-
keken a „majd egyszer” már
nem is olyan felfoghatatlanul
távoli. Az ENSZ szerint a világon
hat emberből egynek nem jut
tiszta ivóvíz, 2025-re pedig a la -
kosság kétharmadának nem
lesz megfelelő mennyiségű és
minőségű ivóvize. Borúlátó elő-
rejelzések szerint 17 közel-keleti
országban, valamint Dél-Afriká-
ban, Pakisztánban, Indiában, il-
letve Észak-Kínában abszolút
vízhiány várható. Mivel „globá-
lis világban” élünk, így nem-
csak az okostelefonok érkeznek
Kínából, a problémák is globáli-
sak. Vízháborúk, súlyos konflik-
tusok fenyegetik a világot, egye-
sek már azt vizionálják, a víz is
tőzsdei termék lesz, mint
mondjuk az olaj. Az EU már sür-
geti kontinensünk vízforrásai-
nak megóvását. A vízhiányért el-
sősorban a túlzott fogyasztás és
a globális felmelegedés felelős,
és tudjuk, egyikért sem kell a
„szomszédba mennünk”, emlé-
kezzünk csak a tavalyi aszályos
nyárra és annak következmé-
nyeire, például a kukorica árá-
nak felszökésére, ami pedig
húsdrágulást eredményezett.
Azt tudták például, hogy egy
csöpögő csap 17 liter vizet paza-
rol naponta, egy rossz WC pedig
40-et? Addig örüljünk, míg „a
csapból is ez folyik”, és tegyünk
is azért, hogy még hosszú ideig
így legyen!
Zoljánszky Alexandra

Amíg a csapból
folyik

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Hat év után ismét városunkban
ad ingyenes szabadtéri szuper-
koncertet minden idők legsike-
resebb magyar rockzenekara,
az Omega. Az ötven éve töretle-
nül népszerű együttes fellépé -
sével indul az idei nyár Győrben.

Petróleumlámpa, Gyöngyhajú lány, Régi
csibészek, Trombitás Frédi, Nyári éjek
asszonya, Fekete pillangó, Léna, Ballada
a fegyverkovács fiáról, Ezüst eső – hogy
csak néhányat említsünk a felsorolhatat-
lanul sok slágerből, amely az Omega
együttes több mint ötvenéves történe-
téhez fűződik. A legendás dalok újra fel-
csendülnek városunkban, hiszen a
2007-es nagy sikerű szabadtéri koncert
után ismét az Omega nyitja meg a nya-
rat Győrben. Akkor a becslések szerint
mintegy ötvenezer ember látogatott ki a
szuperkoncertre, ekkora nézőszámmal
még csak megközelítőleg sem találkoz-
hattunk a korábbi fesztiválnyitókon. A
visszatérés várhatóan ezúttal is megtölti
majd a belvárost. Borkai Zsolt polgár-
mester lapunknak hangsúlyozta, a ha-
gyomány folytatódik, a győriek az idén
is közösen, egy ingyenes nagykoncert
keretében nyitják meg a nyarat.

A zenekar győri fellépését Bolla
Péter kabinetfőnök jelentette be csütör-
tökön Győr standjánál, a Budapesti Uta-
zás Kiállításon. A kabinetfőnök hangsú-
lyozta, a győri nyárnyitó koncertre min-
dig egy minőségi hazai előadót kérnek
fel, és hazánk rocktörténetének egyik
legjelentősebb együttese messzeme-
nően megfelel ennek a kívánalomnak,
ráadásul az Omega a közelmúltban ün-
nepelte fennállásának ötvenedik évfor-
dulóját, ami újabb ok arra, hogy a 2007-
es rendkívül sikeres koncert után ismét

városunkban fogadjuk a legendás, kül-
földön is elismert zenekart. Fekete
Dávid alpolgármester hozzátette, kultu-
rális szempontból a nyár az év legizgal-
masabb és legmozgalmasabb része vá-
rosunkban. A győriek és a hozzánk láto-
gatók olyan programokon vehetnek
részt, mint a Táncfesztivál, a Szent
László-napok, a Győrkőcfesztivál, a
Győri Legendák Napja, a Barokk Es-
küvő vagy épp a Bornapok. A gazdag és
színvonalas programsorozat méltó elin-
dítója lesz hazánk leghíresebb együtte-
sének koncertje.

A zenekar részéről Kóbor János éne-
kes is ellátogatott a győri standhoz,
hogy megerősítse, szívesen jönnek újra
Győrbe, hiszen szép emlékeket őriznek
a városról, a győri közönségről és a hat
évvel ezelőtti fellépésről. Az együttes
legalább akkora bulira készül az idén is,
mint amilyen a 2007-es volt.
A koncertet egyébként jú-
nius 15-én, szombaton ren-
dezik a Szent István út vá-
rosháza előtti szakaszán.
Eső esetén sem marad el a
fellépés, ha rossz idő miatt
a szombati koncert nem le-
hetséges, június 16-án, va-
sárnap lép színpadra az
Omega.

Benkő László, a zenekar billen-
tyűse egyébként több szálon is kötő-
dik városunkhoz, hiszen családi kap-
csolatok is ide kötik, gyermekkorában
sok időt töltött Győrben, emellett szá-
mos barátság is a városhoz fűzi őt.
Szabó Andrisnak a legendás zenész
például rengeteget segített abban,
hogy a vak énekes fiú zenei pályája el-
indulhasson. Sokaknak maradt emlé-
kezetes pillanat, amikor a 2007-es
győri koncerten az akkor 11 éves bő-
sárkányi fiú az Omega koncertjét
megelőzően hatalmas tömeg előtt

léphetett színpadra, elindítva ezzel
egy fiatal tehetség pályafutását.  

A legendás együttes 1962. szeptem-
ber 23-án adta első koncertjét a Műegye-
temen, ötvenedik születésnapját 2012-
ben ünnepelte. Az Omega világszerte
több millió albumot adott el, ebből csak
az 1977-ben megjelent Time Robber
(Időrabló) című angol nyelvű lemez egy-
millió példányban kelt el. Leghíresebb nó-
tájuknak, a Gyöngyhajú lánynak legalább
ötven feldolgozása született világszerte,
a rocktörténelembe bevonuló szám még
Japánban is díjat nyert. Az Omega a leg-
ismertebb magyar együttes a világon,
amely meghódította Európát, és – ma
már talán hihetetlen – volt idő, hogy a ma-
gyar zenészeknek a világhírű Scorpions
volt az előzenekara. A zenekar felállása
1971 óta állandó: Kóbor János énekel,
Benkő László a billentyűs hangszereket,

Molnár György a gitárt, Mihály Tamás a
basszusgitárt, míg Debreczeni Ferenc a
dobokat szólaltatja meg.

Az együttes korai időszakából szár-
mazik a történet, amikor Svájcban meg-
jelent az első angol nyelvű lemezük. Az
akkor még zöldfülű zenészek félve indul-
tak a koncertre, mert tartottak attól,
hogy mit fog hozzájuk szólni az Omega
óragyár. Az előadást aztán egy fogadás
követte, ahol egyedi készítésű Omega
órák várták őket. Azóta eltelt néhány év-
tized, a zöldfülű zenészekből legendák
váltak, Győrben pedig a közönséget vár-
ják majd boldog órák az Omegával!

Legalább akkora
bulit ígérnek,

mint 2007-ben

A legendák visszatérnek
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GAZDASÁG   AUDI, ADÓSSÁGRENDEZÉS

szerző: papp zsolt
fotó: illusztráció

A magyar állam a győri önkormányzattól
közel 3,4 milliárd forint összegű adósságot és
annak járulékait vállalja át a napokban aláírt
megállapodás szerint.

A megállapodást dr. Matolcsy György államháztar-
tásért felelős miniszter és dr. Pintér Sándor helyi
önkormányzatokért felelős miniszter látta el kézje-
gyével, míg a város részéről Borkai Zsolt polgár-
mester nevében Fekete Dávid pénzügyekért fele-
lős alpolgármester írta alá. Az alpolgármester el-
mondta, a 8,5 milliárd forintos állomány mintegy
negyven százalékát veszi át az állam. A technikai
lebonyolításról még folynak az egyeztetések, de
az tudható, hogy az átvállalás időpontja 2013
nyara. Az alpolgármester hangsúlyozta, a megál-
lapodás a város költségvetésének évente több
száz millió forintos pozitívumot jelent a kevesebb
kamat- és tőketörlesztés miatt.

Révbe ért az adósságrendezés
A város és a kormány között egyébként december

közepén kezdődtek meg a tárgyalások, és a mostani
megállapodás aláírásával tulajdonképpen pont is ke-
rült az egyeztetések végére, vagyis beigazolódtak Né-
meth Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter korábbi
szavai, miszerint Győr egy stabil lábakon álló, jól gaz-
dálkodó város, így a tárgyalási folyamat is jóval egysze-
rűbb, mint sok más város esetében. Az állam egyéb-
ként az 5.000 fő alatti lélekszámú települések eseté-
ben teljes egészében, míg 250 város, a megyei jogú
városok, Budapest és a fővárosi kerületek esetében
részben vállalja át az adósságot. 

Borkai Zsolt polgármester a tárgyalások megkez-
désekor azt hangsúlyozta, Győr stabil gazdálkodásá-
nak köszönhetően a saját lábán áll, így a városnak nem
képződtek jelentős adósságai. Hozzátette, a város di-
namikus fejlődése minden győri közös érdeme. Az
állam szerepvállalása különösen jelzésértékű akkor,
amikor a kormányzat mintegy tízmilliárd forinttal támo-
gatja a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
győri rendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesz-
téseket.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: mti/kovács tamás

Stratégiai együttműködési megálla-
podással intézményesítette elmúlt
húsz éves kapcsolatát a győri Audi
Hungaria Motor Kft. és a magyar
állam. A partnerségi szerződést
Orbán Viktor miniszterelnök és Frank
Dreves, a vállalat felügyelőbizottságá-
nak elnöke írta alá a Parlamentben
kedden. Az eseményen – amelyen
többek között Matolcsy György nem-
zetgazdasági miniszter és Thomas Fa-
ustmann, az Audi Hungaria ügyveze-
tésének elnöke is részt vett – a kor-
mányfő hangsúlyozta, a mostani nem
egy az elmúlt időszakban kötött stra-
tégiai megállapodások közül, hanem
A megállapodás. Rámutatott, az Audi

az a gyár, amelyben a magyarok meg-
bízhatnak, hiszen a vállalat az 1990-
es évek közepén fektetett be Magyar-
országon, akkor, amikor még senki
nem tudta, hogyan alakul itt a jövő, de
a cég akkor is a fejlesztést választotta,
amikor beütött a válság. Orbán Viktor
hozzátette, az Audi nemzetgazdaság-

Húsz éve szövetségben
ban betöltött szerepét mutatja, hogy
évente 1,5 milliárd euró értékben vá-
sárol magyar beszállítóktól. Megje-
gyezte, a német autógyártó úgy látja
a jövőt, ahogy mi magyarok is látni
szeretnénk, hiszen az országot nem
egy nagy összeszerelő üzemnek te-
kinti, hanem magas hozzáadott ér-
tékű, csúcstechnikát képviselő high-
tech vállalkozást hoz ide. A miniszter-
elnök kiemelte, a magyar kormány és
a német cégek véleménye egybeesik
a modern gazdaságról. Úgy fogalma-
zott, meglátásuk szerint az európai
gazdaságban adó-, költség- és tech-
nológiai verseny lesz a jövőben is.
Adóügyekben a magyar kormánynak,
a költségek tekintetében a kabinetnek
és a nagy cégeknek együtt, míg a
technológiában a vállalatoknak kell

versenyképesnek lenniük.
Végül hozzátette, az euró-
pai gazdaság jövője a ver-
senyben van, Magyaror-
szágnak pedig az Audival
jók az esélyei ebben a ver-
senyben.

Az elmúlt 20 évben
több mint 23,6 millió mo-
tort gyártó és 580 ezer jár-

művet összeszerelő cég felügyelőbi-
zottságának elnöke – aki egyben az
Audi AG termelésért felelős igazgató-
tanácsi tagja is – arról beszélt, hogy
győri vállalatuk nagyon fontos szere-
pet tölt be az Audi márka növekedésé-
ben. Hozzátette, a ma is a világ legna-
gyobb motorgyárának számító cégük

Az Audival
jók az esélyeink
a versenyben

nem egy sziget a magyar gazdaság-
ban, hiszen számos itteni beszállítóval
működnek együtt. Frank Dreves rá-
mutatott arra is, hogy a duális szak-
képzés német koncepcióját is megho-
nosították hazánkban, pontosan kva-
lifikált szakembereket képeznek. Meg-
jegyezte, tavaly 1400 új munkatársat
vettek fel, így ma már kilencezer főt
foglalkoztatnak. 

A kilencezredik munkatársat, Hoff-
mann László fejlesztőmérnököt a meg-
állapodás aláírásakor köszöntötték az
Országházban. A hétfőtől a járműfej-

lesztésen dolgozó, 25 éves fiatalember
azt mondta, örül, hogy már itthon is
lehet nyugati körülmények között dol-
gozni, és hogy nagyszerű lehetőségek
nyílnak meg előtte az itteni vállalat és a
német anyacég segítségével. 

Thomas Faustmann, az Audi Hun-
garia ügyvezetésének elnöke pedig
azt emelte ki, hogy Magyarország
ipari telephelyként kiváló feltételeket
kínál a fejlődéshez, jövőbeni sikerük
kulcsa pedig az itteni munkatársak
szaktudása, rugalmassága és telje-
sítménye.
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Nem kurtította meg idei költ-
ségvetésében az önkormányzat
a szociális kiadásokat, sőt, az
infláció mértékével emelte is
azokat. Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármesterrel a gyereksze-
génységről s a hajléktalanok el-
látásáról is beszélgettünk.    

A Unicef legutóbbi vizsgálata
szerint valamilyen szempontból
minden második gyermek nélkü-
löz ma Magyarországon. Igaz
lehet ez a megállapítás a győri
gyerekekre is?

A pontosság kedvéért tisztázzuk:
nélkülözésen a Unicef vizsgálata
nemcsak azt érti, hogy hányan éhez-
nek, hanem sokkal szélesebben, ti-
zenegy szempont alapján  határozza
meg a fogalmat. Azokat is a nélkülö-
zők közé sorolja például, akiknek a
kortársaihoz való kötődésével kap-
csolatos szükségletei vannak ve-
szélyben. Ezzel együtt valóban jelen
van a gyermekszegénység, sajnos
Győrben is élnek szociális gondosko-
dásra szoruló gyerekek. 

Mi áll a gyerekszegénység
hátterében?

Tapasztalataink szerint a munka-
nélküliség, ami sok esetben össze-
függ az alacsony iskolai végzettség-
gel, az egyedülálló szülő és a nagy
család.  

A társadalmi, gazdasági
okokra csak részben van ráha-
tása az önkormányzatnak, a
város bizonyára inkább a segé-
lyezésben, a szociális életveze-
tésben tud segíteni. Hogyan és
főként miből?

A város költségvetésében több
mint négymilliárd forint van elkülö-
nítve szociális célokra. Ennek egy
része állami forrás. Az egész szociá-
lis rendszerének a koncepciója arra
épül, hogy a szükséges anyagi támo-
gatás mellett segítsük az elesetteket,
a perifériára szoruló gyerekeket, fel-

Nem éheznek a győri gyerekek
nőtteket szakszerű és tapintatos
módon vezessük vissza a társadalom
és az ő számukra is normálisnak tar-
tott kerékvágásba. Fontos, hogy a
gyerekek ne éhezzenek, de az is elen-
gedhetetlen, hogy járjanak iskolába,
ne csellengjenek, ne kallódjanak el.
Esélyt kell teremtenünk a felzárkó-
zásra. Ehhez a segélyezés önmagá-
ban kevés, kellenek hozzá humánpoli-
tikai módszerek, de szükséges a rá-
szorulók, gyerekek esetében főleg az
ő szüleik együttműködése is. A csa-
ládsegítő szolgálat munkatársai a csa-
ládok költségvetésének elkészítésé-
ben segítenek, s azt szükség szerint
ellenőrzik is.

Hány gyerek szorul rá váro-
sunkban az ingyenes iskolai ét-
keztetésre?

Jelenleg 2.254 gyermek étkezésé-
ért egyáltalán nem kell fizetni a győri
bölcsődékben, óvodákban, általános
iskolákban. A három- vagy többgyer-
mekes családban élő gyerekek, a tar-
tósan betegek vagy fogyatékosak, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult középiskolás diákok,
illetve azok, akiknek az önkormányzati
rendelkezések alapján jár a kedvez-
mény, az étkezési díjnak csak a felét fi-

zetik. Most 3.388 ilyen
gyereket, fiatalt tartunk
számon. Így, a tavasz
elején fontos tudni azt is:
nyáron lehetőséget te-
remt az önkormányzat
arra, hogy azok az általá-
nos iskolás gyerekek,
akiknek a szülei a vaká-
ció idején nem tudják
garantálni a megfelelő
étkezést, ebédelhetnek

az oktatási intézményekben vagy nap-
közit vehetnek igénybe. Ezzel a lehe-
tőséggel tavaly 158 gyerek élt,
mindez 3 millió 946 ezer forintjába ke-
rült az önkormányzatnak.

Befolyásolja-e a gyerekétkez-
tetést, a gyermekjóléti intézke-
déseket, hogy az iskolák nagy
többsége állami fenntartású in-
tézmény lett?

Nem, ez egyáltalán nem befolyá-
solja.

Mennyi pénzt fordít a győri
önkormányzat a gyermekétkez-
tetésre?

Tavaly ez az összeg 235 millió 191
ezer forint volt. 

Mennyi lesz az idén? Mennyire
kellett megkurtítani a szociális ki-
adásokat a költségvetésben?

Semennyire, sőt, az infláció mér-
tékében ezt az összeget növelni is
tudtuk. Tavaly egyébként szociális tá-
mogatásokra 954 millió forintot for-
dítottunk. Ebből több mint 500 mil-
liót az önkormányzat saját erőből biz-
tosított, a többi állami forrás volt. Úgy
döntöttünk: önként vállalt feladatként
továbbra is fenntartjuk például a ki-
egészítő lakásfenntartási támoga-
tást, ami jelentős segítséget nyújt a
közüzemi kiadások kifizetéséhez. Mű-
ködtetjük a lakbér-támogatási rend-
szert is, ennek keretében a bérlők a
lakbérnek akár a 66 százalékát is
megkaphatják. 

A hideg idők szerencsére mú-
lóban, ám a kérdés nem csak
télen időszerű: fenntartható, fej-
leszthető-e a hajléktalanok ér-
dekében kialakított szakmai
rendszer, melyet országszerte
jó példaként emlegetnek.

A hajléktalanok győri ellátása va-
lóban nemcsak a mi megítélésünk
szerint országosan kiemelkedő.

A fedél nélkül maradt emberek ese-
tében is az a filozófiánk, hogy szak-
szerű szociális életvezetési taná-
csokkal, a tárgyi feltételek fokozatos
megteremtésével több lépcsőben
próbáljuk meg visszavezetni ezeket
a perifériára sodródott embereket
korábbi, normális életük közelébe.
Tavaly megépítettünk nekik a Szar-
vas utcában egy magas színvonalú

intézményt, melyben bérlakásokat
is kialakítottunk. Oda csak azok ke-
rülhetnek be, akik vállalják az
együttműködést a szociális mun-
kással, bemutatják a befizetett
számlákat, a gyerekek rendszere-
sen járnak óvodába, iskolába. Ez az
első lépés, a következő fokozat már
egy olyan bérlakás, ahol teljesen ön-
állóan élni tudnak. 

Mennyi pénzt nyert a város a
figyelemfelkeltő című „Tágas vá-
rosom kis lakásra cserélem” pá-
lyázaton, és mire fordítja azt az
összeget?  

Kilencvenmillió forintot nyertünk.
Ebből a pénzből albérletbe helyezzük
el azokat a rászorulókat, akiknek van
jövedelmük, s képesek az önálló élet-
vezetésre. 

Alpolgármester úr, ön szerint
melyek a szociális rendszer
kulcsszavai?

A szolidaritás, az együttműködés,
a felelősség, a szakmaiság, és termé-
szetesen a pénz. 

Tavaly 235 millió
191 ezer forintot
fordítottunk
gyermekétkeztetésre



szony szerint a vállalkozói kedv nem csökkent, s az in-
ternet térhódítása ellenére ugyanez mondható el az
ügyfélszolgálatok forgalmáról is. A 326 ezer regisztrált
ügyfél átlagosan hat percet várakozott. Egyre népsze-
rűbb a köztartozásmentes adózói adatbázis, erre a lis-

tára a rendesen fizető vállalkozók iratkozhatnak fel az
automatikus adóigazolás érdekében. 

A NAV régiónkban 6 ezer 323 jogerős következ-
ménnyel járó ellenőrzést tartott, 25,5 milliárd forint
adókülönbözetet állapított meg és 20,9 milliárdos
szankcióval élt a 2012-es év során. A legtöbb kocká-
zatot az áfa jelenti a költségvetés számára, az ellen-
őrök elmarasztaló megállapításainak 87,5 százaléka
ehhez az adónemhez kapcsolódott. Varga Lászlóné
beszámolt arról is, hogy a 2012-ben bevezetett adó-
regisztrációs eljárás már alapításkor kiszűri az adó-
csalás céljából létrehozott cégeket. Tavaly közel 10
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal regionális igazgatósá-
gának keddi, évértékelő sajtótájékoztatója jó hírrel
kezdődött, a jogszabályváltozások mellett a gazdaság
javuló állapota is hozzájárult ahhoz, hogy minden ki-
emelt adónemben nőttek a hivatal 2012-es bevételei.
Varga Lászlóné főigazgató adatai szerint a 358,6 mil-
liárd forintos befizetés 15,1 százalékos többletet je-
lent az egy évvel korábbihoz képest. A nettó áfa-be-
vétel 64 milliárdja 57,6 százalékkal, a nettó személyi
jövedelemadó 85,9 milliárdja 23,2 százalékkal ha-
ladta meg az előző évit, míg a társadalombiztosítás
címén befolyt 208,7 milliárd forint 3,7 százalékos bő-
vülést jelent. Az országosnál kedvezőbb adatok a nyu-
gat-dunántúli régió gazdasági fölényét jelzik, a pénz
fele Győr-Moson-Sopron megyei forrásból szárma-
zott. A régiós vállalkozások üzleti forgalma először ha-
ladta meg a válság előtti szintet.

Varga Lászlóné elmondta, hogy az adószámmal
rendelkező magánszemélyek és a gazdálkodó szerve-
zetek száma kismértékben emelkedett, míg az egyéni
vállalkozók köre az országos trendet követve 3,6 szá-
zalékkal szűkült. Elvesztette vonzerejét az EVA, csak
decemberben ezren léptek ki a hatálya alól, hogy több-
ségükben a KATA előnyeit válasszák. A főigazgató asz-

Élénkül a régió gazdasága 
ezer adózó esett át kockázatelemzésen, fele részben
a regisztráció kapcsán. 

Az adó, vám és bűnügyi szakterületek együttmű-
ködése során több összehangolt ellenőrzésre került
sor, górcső alá kerültek a cukrot, gabonát szállító
cégek és a fémhulladék értékesítésével foglalkozó
magánszemélyek. A nyári vizsgálatok operatív pá-
rosai 4 ezer 878 ellenőrzést végeztek, 89,9 millió fo-
rint mulasztási bírságot szabtak ki és 22 esetben
zártak be üzleteket. A közös ellenőrzések kiterjed-
tek az ünnepi rendezvényekre, többek között a győri
bornapokra is. A regionális hivatal 155 esetben tett
büntető feljelentést, a bukott csalások elkövetési ér-
téke az előző évi ötszöröse volt. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a hivatal
2013-ban is hangsúlyt fektet a megelőzésre, követi
az adózói életutakat és figyel a kockázatos adózói
kapcsolatokra. Ellenőrzésre számíthatnak azok a
vállalkozások, amelyek nem tesznek eleget beval-
lási kötelezettségüknek, gyakran változtatják szék-
helyüket, tulajdonosi körüket, vagy tartósan veszte-
ségesek. Tevékenységi kör szerint idén a cukorral,
édességgel, hússal, elektronikai termékekkel foglal-
kozó nagykereskedők, a használt cikkeket árusító
boltok, a biztosítási ügynökök és a brókerek kerül-
nek a hivatal figyelmének középpontjába. 

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Magyarország a korábbi 10,4 milli-
árd euró helyett 12,3 milliárd euró
agrártámogatást kap 2014 és 2020
között, miközben a Közös Agrárpo-
litika (KAP) európai uniós költség-
vetése mintegy 11 százalékkal
csökken. Ezzel a magyar támoga-
tási szint továbbra is az európai
uniós átlag közvetlen közelében
marad. Röviden így foglalható
össze annak a tárgyalássorozat-
nak az eddigi eredménye, amely
valójában még véget sem ért, hi-
szen a részletszabályokról folynak
az egyeztetések az unió soros ír el-
nökségével. 

A szubvenció egyik legfontosabb eleme a
terület alapú támogatás, amely Győr-
Moson-Sopron megyében mintegy 6.200
gazdálkodót és ennél is több munkaválla-
lót érint.  Ez a hozzájárulási forma a megyei
agrárkamara elnöke, Családi János meg-
erősítése szerint 2012-re elérte a százszá-
zalékos szintet. – A 2014–2020 közötti
uniós költségvetési ciklusról elfogadható
megállapodás született – értékelt az elnök
–, ezt kell tartalommal megtölteni.

Európai szinten
az agrártámogatások

Milyen változásra számíthatnak
a gazdálkodók? Hogyan alakul a te-
rület alapú támogatások összege?

A támogatás összege a tavalyi hektá-
ronkénti 59 ezer forintról 66 ezer forintra
nőtt, és ezt a szintet a következő időszak-
ban is tartani tudjuk. A 2014-es év jelen-
legi információink szerint átmeneti idő -
szak lesz, amikor gyakorlatilag a jelen-
legi rendszerben érkeznek a támogatá-
sok, majd az azt követő évtől változik
ennek szerkezete. A kiindulópontot a
2015. május 15-én használt földterület
nagysága jelenti, ez alapján kap kvótát a
gazdálkodó. A szubvenció várhatóan
hektáronként 143 euró alaptámogatás-
ból és 81 euró „zöld” támogatásból áll
majd, ezek együttesen teszik ki a jelen-
legi összeget. A „zöld” rész felhasználá-
sának feltétele, hogy a termelő a föld bi-
zonyos százalékát ökológiailag haszno-
sítsa, például pihentesse. A fiatal gazdák
plusz juttatásra is számíthatnak, ezzel
akár 260 euró is lehet a hektáronként ka-
pott összeg.

Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi
támogatást kapnak a magyar gaz-
dálkodók, mint bárki más az Euró-
pai Unióban?

Az unió nem határoz meg konkrét,
hektáronkénti támogatási összeget.

Minden ország számára megállapít
egy keretet, amelyen a megművelt
földterület nagyságától függően osz-
toznak az arra jogosult gazdálkodók.
Ez idén hazánkban 66 ezer forint hek-
táronként. A cél, hogy a támogatások
mindinkább közelítsenek egymáshoz,
bizonyos különbségek azonban to-
vábbra is megmaradnak.

Ha abból indulunk ki, hogy a
terület alapú támogatás mérté-
két a 2015 májusának közepén
használt földterület nagysága
alapján határozzák meg 2020-ig,
akkor bizonyára sokan szeretné-
nek erre az időpontra jelentős
területet művelni.

Igen, érezhetően megnőtt az érdek-
lődés a föld iránt. Akár vételárról, akár
bérleti díjról beszélünk, az emelkedés ta-
pasztalható, és nem zárom ki, hogy to-
vább nő a föld ára a következő években.
Megyénkben ezt a tendenciát tovább
erősítheti a külföldiek érdeklődése, akik

ugyan nem vásárolhatnak, de bérelhet-
nek művelhető területeket.

Nem számítok jelentős változásra a
következő uniós költségvetési időszakról
szóló megállapodás következtében –
mondta Holczer József, a 2.300 hektárt
művelő, több mint száz alkalmazottat
foglalkoztató Bácsai Agrár Zrt. vezérigaz-
gatója. – A terület alapú támogatás ösz-
szege lényegében nem változik, a piaci
folyamatok hatása befolyásolja majd az
eredményességünket. Az mindenesetre
elmondható, hogy ha ez nem lenne, nem
tudnánk nyereségesen működni.

Hasonló véleményt fogalmazott meg
Wandraschek Ottó, aki húsz éve foglalko-
zik mezőgazdasággal, családjával 220
hektár Győr környéki földet művelnek.
– Amióta ezt a támogatást biztosítják,
azóta tudunk előrelépni, fejleszteni. Jó hír,
hogy kevesebbet a jövőben sem kapunk,
ezért optimista vagyok, megőrizzük ver-
senyképességünket, akár utol is érhetjük
az unió más országának gazdálkodóit.

Az EVA helyett
a KATA a vonzó
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szerző: papp zsolt
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A győri pályázatok kedvező el-
bírálása esetén automata ke-
rékpárkölcsönző rendszer há-
lózhatja be a várost, és a szent -
iváni óvodagondok is megol-
dódhatnak.

A múlt héten Borkai Zsolt polgár-
mester jelentette be, hogy a város
részt vesz azon a pályázaton, amely-
nek révén folytatódhat a győri belvá-
ros rehabilitációja, a sétálóutcák
megújítása, a február 22-i városi köz-
gyűlés azonban további jelentős, az
Európai Unió által támogatott pályá-
zatokon való részvételről is döntött.

Fekete Dávid alpolgármester mu-
tatta be a győrszentiváni, Sugár utcai
óvoda bővítésének terveit. A város-
részben jelenleg négy óvodai telep-
hely működik, amiből kettő a helyi is-
kolákban található. A Vajda utcai
épületből hamarosan ki kell költöznie
az óvodának, a betelepülő családok
miatt pedig folyamatosan nő a gye-
reklétszám. A problémát az önkor-
mányzat a Sugár úti óvoda felújításá-
val, átalakításával oldaná meg.
Ennek keretében a jelenleg két cso-
portszobát és kiszolgáló helyisége-
ket magába foglaló épületet alakíta-
nák át úgy, hogy további négy cso-
portszoba és azok kiszolgáló helyisé-
gei, egyéni fejlesztő szoba, nevelő-
testületi szobák, tornaszoba és aula
jönne létre. Az óvoda játszóudvara is
megújulna, az épület pedig teljes
mértékben akadálymentessé válna.
A beruházás összköltsége 420 millió
forint, amelyből 200 millió forint a
megpályázott uniós támogatás, 220
millió forint pedig az önkormányzat
saját finanszírozása. Dr. Sík Sándor,
a városrész önkormányzati képvise-
lője hozzáfűzte, Győrszentiván az el-
múlt években hatalmas fejlődésen

ment keresztül, új utcák nyíltak, ame-
lyek megteltek gyerekzsivajjal. Mint
mondta, örömteli folyamat a bővülő
gyermeklétszám, és örömteli, hogy a
szükséges intézményi infrastruktúra-
fejlesztés is megoldódhat az önkor-

mányzat és az uniós pályázat segít-
ségével. 

Fekete Dávid egy másik nagy-
szabású fejlesztés tervéről is beszá-
molt lapunknak. Az önkormányzat
részt vesz  a Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Program keretében meghirde-
tett „Közösségi közlekedés fejlesz-
tése” című pályázaton Zalaegerszeg
önkormányzatával és a Vasi Volán
Zrt.-vel közös konzorciumban. Míg
Zalaegerszeg és Szombathely ese-
tében elsősorban a közösségi közle-

kedés utastájékoztatási és forga-
lomirányítási rendszerét fejleszte-
nék, addig – mivel Győrben ez már
kiépült – városunkban egy újabb
nagyszabású kerékpáros fejlesztés
valósulna meg a kötött gyűjtésű ke-
rékpáros közösségi közlekedési
rendszer kiépítésével. A rendszer
célja – nyugat-európai minta alap-
ján – a helyi autóbuszos közlekedés
kiegészítése, alternatíva kínálása az

autómentes városi közle-
kedésre. A város külön-
böző részein „automata”
ke rékpárkölcsön ző he-
lyek létesülnének, ame-
lyek lehetőséget nyújta-
nának például a mun-
kába járóknak, hogy a
buszról vagy vonatról le-
szállva kerékpárral men-

jenek tovább munkahelyükre, de a
Győrben tanulók számára is meg-
könnyítené a közlekedést. Az egyik
terminálból kikölcsönzött kerékpár
a város különböző pontjain elhelye-
zett bármely dokkolónál leadható

lenne, a fizetés pedig időarányosan
történne. Nyertes pályázat esetén
23 információs oszlop és dokkolóál-
lomás épülne ki Győr frekventált
pontjain, valamint 215 közcélú ke-
rékpárt szereznének be, illetve biz-
tosítanák a program megvalósításá-
nak háttérfeltételeit. A győri projekt-
rész 150 millió forintot tenne ki ön-
rész nélkül, az EU 100 százalékos fi-
nanszírozása mellett.

Domanyik Eszter, az önkormány-
zat Marketing, Turizmus és Kommu-

nikációs Osztályának vezetője hozzá-
tette, városunk turizmusának fejlő-
dése országos viszonylatban is ki -
emelkedő. A 2012-es 26 százalékos
vendégéjszaka-növekedés révén
Győr bekerült a hazai top tízbe. A
Borkai Zsolt polgármester által ko-
rábban bejelentett belvárosi rehabili-
táció folytatása még vonzóbbá teheti
városunkat, és a kerékpáros projekt
is jelentősen hozzájárul idegenforgal-
munk további fejlesztéséhez.

Fekete Dávid zárásként el-
mondta, városunk 2008-ban al-
kotta meg integrált városfejlesz-
tési stratégiáját. Mivel az Európai
Unió 2014–2020 közötti progra-
mozási időszakában kiemelt sze-
rep jut a városoknak, ezért szüksé-
ges a stratégia felülvizsgálata a
megnyíló források hatékony lehí-
vása érdekében. A dokumentum
átdolgozásához szintén egy pályá-
zat nyújthat támogatást, a Nyugat-
Dunántúli Operatív Program kere-
tében maximálisan negyvenmillió
forint hívható le erre a célra.

Nagyszabású fejlesztések

Bővítenék
a szentiváni
óvodát
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szerző: földvári gabriella

Egy felmérés szerint a magyar
átlagszülő napi hét percet szán
gyerekére. Ez bizony kevés, így
jó szolgálatot tesz dr. Pécsi Rita
neveléskutató azzal, hogy az
or szágot járva a szülőkkel fog-
lalkozik. A négygyermekes csa-
ládanya a Klast rom klubban
tartott előadást utódaink életre
való felkészítéséről.  

Mikortól meddig neveli, nevel-
heti egy szülő a gyermekét?

Azt vallom, hogy a nevelés az élet
szolgálata. Kodály Zoltánt idézném,
aki azt mondta, kilenc hónappal a szü-
letése előtt kezdjük el nemcsak a ze-
nére, hanem az életre is nevelni a gye-
reket. A kézi irányítás 13-14 éves korig
működik, majd 18-19 évesen végleg
elengedjük őket. Ezt követően már
csak kísérőjük lehetünk az életben.  

Mire beszéli rá a szülőket az
előadásain, a könyveivel? 

Szemléletmódot terjesztek. Lé-
nyege, hogy ne csupán ismereteket,
hanem életet alakító tudást és tapasz-
talatot adjunk át utódainknak. A lélek
mozgásának pedagógiája szerint min-

den életkornak megvan a maga fel-
adata. Eszerint az adott korszakban
valaminek az elsajátítására nyitottak,
kifejezetten alkalmasak vagyunk.

Melyik életkorszakban mire
kell figyelnünk?

Csecsemő- és kisgyermekkorban
a bizalom, kisiskolásoknál a mozgás,
serdülőknél a kötődés, ifjúkorban a
szövetség pedagógiáját alkalmazhat-
juk. Ha ezeket a legalapvetőbb műkö-
dési elveinket elsajátítjuk, nagyon egy-
szerű eszközökkel tudunk nevelni. 

Bizonyított, döntéseink 70
százalékában az érzelmeink do-
minálnak, a gyereknevelésünk
sem tudatos. Melyek a buktatók,
amelyeket próbáljunk elkerülni? 

A legjobb szándék mellett is tipi-
kus hiba a túl engedékeny vagy a túl
szigorú nevelés, ahogy az is, ha telje-
sítménykényszerbe hajszoljuk az isko-
lást, az ő érdekében jelszóval, miköz-
ben szétszedjük a személyiségét.
Aztán itt van a kötődés kérdése. Tipi-
kus hiba, hogy a szülő időhiányra hi-
vatkozva nem olvas mesét a gyerme -
kének, nincsenek közös játékos, vi-
háncolós esték. Pedig ezek az együtt-
létek a kötődés kialakulásának, meg-
tartásának elengedhetetlen feltételei.  

Kulcs a gyerekhez

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az eredményes és jó munka
alapja a stabil vezetés és stabil ál-
lomány – vallja Horváth Csaba
ezredes, akit immár öt éve, 2008.
február 1-jén neveztek ki Győr
rendőrkapitányává. Az elmúlt
időszakot összegezte lapunknak.

Milyen problémákkal találkozott
Győrben, amikor átvette a kapi-
tányság irányítását?

Voltak olyan problémák, amelyek
magából a nagyvárosi helyzetből adód-
tak, gondolok itt elsősorban a Kálóczy
téri helyzetre. Azt úgy sikerült megol-
dani, hogy mindenki tette a magáét: az
önkormányzattal összefogva térfigyelő
kamerákat helyeztettünk el, átalakult a
környezet, korszerű lett a világítás és sű-
rítettük a járőrszolgálatot. Öt éve min-
den szerdán, pénteken és szombaton fo-
lyamatos a rendőri jelenlét, újabban
pedig mozgóőri szolgálatot működte-
tünk a területen. Ez nem azt jelenti, hogy
megszűntek a bűncselekmények, de na-
gyon háttérbe szorultak. Ebbe a polgár -
őrök is besegítettek.

Horváth ezredes öt éve Győr kapitánya

Hogyan jellemezné a város
bűnügyi helyzetét?

Győrnek az a hátránya, ami az előnye
is: az ország egyik leggazdagabb régiójá-
nak gazdag városa. Ezzel az utazó bűnö-
zés célpontja is. A bűnelkövetők negyven
százalékát és az ezzel való küzdelemhez
köthető feladatokat ők adják. A legtöbb
sorozat-bűncselekmény mind messziről
jött elkövetők számlájára írható. 

A bűnmegelőzésben milyen
előrelépéseket tettek?

A nagyobb erőket a városra kell kon-
centrálnunk, itt történik a legtöbb ese-

mény. Segíti a munkánkat az országos
szinten is a legjobbnak mondható, ki-
lencven kamerából álló térfigyelő rend-
szer, valamint a rendszámfelismerő
rendszer. Fontosnak tartom, hogy foko-
zottabb rendőri jelenlétet tudunk bizto-
sítani a fesztiválok idején, szeptember
óta mozgóőri szolgálatot látunk el. 

Kikkel működnek együtt?
Az önkormányzat jelentősen támo-

gatja a kapitányságot, komoly segít-
séget kapunk mind technikai, mind
személyi területen. De a katasztrófa-
védelemmel, tűzoltósággal, a NAV

vámszerveivel, a polgárőrséggel is jó
a kapcsolatunk, velük több jelentős
akciót hajtottunk végre. Elmondha-
tom, az elmúlt években a városban
olyan rendkívüli esemény nem történt,
ami különösen negatív emlékképet
hagyna az emberekben. Meg kell em-
líteni, hogy felderítetlen emberölés tíz
éve nem volt.

Milyen kihívások elé néz a ka-
pitányság?

A legfontosabb, hogy még erősít-
sünk a polgárok biztonságérzetén,
hogy minél jobban reagáló rendőrö-
ket lássanak. Feleslegesen ne zaklas-
suk a lakosságot, de ha fel kell lépni a
szabálysértőkkel szemben, akkor dif-
ferenciáltan intézkedni kell. Magyaror-
szágon belül megindult egy belső
migráció. Az ide letelepedőkkel együtt
bűnözők is érkeznek. Erre fel kell ké-
szülni. A huszonegyedik század tech-
nikai eszközeit be kell vetni a reagáló-
képesség növeléséhez. A technika
azonban mit sem ér, ha nincs megfe-
lelően képzett emberanyag. Mindent
megteszünk, hogy a fiatal állomány
képzett legyen és kulturáltan oldja
meg a feladatokat, amit az állampol-
gárok elvárnak.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Az illatokon kívül mi fogta meg a teában?
Ahogy a történetébe ástam magam, egyre érdeke-

sebbé vált ez a növény, amit több mint 5000 éve meg-
találtak Kínában, Európába viszont csak az 1700-as
években került. A tea nem egy termék, hanem kultikus
növény. Kiderült számomra, hogy sok tízezer-féle léte-
zik belőle, különleges, izgalmas ízekkel, hatásokkal.
Például Kínában hivatalosan 3000-féle zöld tea van.
Amikor az ember a teába beleássa magát, nem tud
szabadulni tőle.

Sokan nem gondoljuk, milyen színes a teák
palettája, hogy a feketén és a zöldön kívül lé-
tezik fehér, sárga, vörös is. Mik azok az alap-
vető dolgok, amiket nem ismerünk még?

Sokan nem tudják, hogy a tea az maga a növény,
ezért mindent teának nevezünk, amiből áztatunk vala-
mit. Ez a szubtrópusi fa 30 méter magasra is megnőhet,
Kínában találunk 1600 évest is, ma is hoz leveleket. Egy-
szer egy idős hölgy Angliában termesztett Earl Grey
teát szeretett volna vásárolni nálunk, és nem tudtam
meggyőzni, hogy ott a magas teakultúra ellenére nem
termelnek teát. Az Earl Grey egy speciálisan angol tea.
Earl Grey angol miniszterelnök 1830-ban kedveskedni
akart a királynőnek, így alkották meg a bergamottolajjal
ízesített teát. Ez is legenda, de a történelem ködében
hihetünk azért abban, hogy van alapja az ilyen leírások-
nak. Az Earl Grey a világ leghíresebb teája, nálunk is
kapható 7-8-féle belőle. Sokan meglepődnek azon,
hogy a fehér, zöld, sárga, vörös és fekete tea ugyanab-
ból a növényből van. A fermentációs folyamat hatá-
rozza meg a „színt”, a végeredmény a fekete tea. Fon-
tos, hogy tudják az emberek, miért isszák a teát: csak
az ízéért, a beszélgetésért, a kellemes érzésért, vagy
azért, mert élettanilag is van valamilyen hatása. Egy te-
ából sokféle íz kihozható, ismerni kell, hogyan készít-
hető az adott tea, a zöld például nem szereti a százfokos
vizet, nem szabad leforrázni, csak áztatni, de csupán
két percig, hogy ne legyen keserű. De egyre többen ér-
deklődnek, szoktam mondani, hogy jön a teakultúra.
Például nem egy ember jön be hozzám, aki azt mondja,
hogy ő kungfu teázást szeretne.

Mi az a kungfu teázás?
Szertartásos teázás: kell hozzá tálca, arra egy rács,

és egy kanna forró víz, amivel a csészéket melegítjük
fel és öblítjük le, hogy megfelelő hőmérsékletű és tiszta
legyen, mert a porszem a teát fertőzi, piszkítja. A jó tea
kulcsa a tiszta víz, a tiszta edény és minőségi teafű. A
kungfu teázás szertartása a lelki megnyugvást, letisz-
tulást jelenti, az élményt, hogy megadom magamnak,
ami jár és pár percre elfelejthetem a világ zaját.

„A tea megtestesíti
és a test igényét”

Amikor az ember
a teába beleássa
magát, nem tud
szabadulni tőle

„Az 1950-es években voltam gyerek, ak-
koriban telenként szénért álltunk sorba,
és a meleg egyet jelentett a sparhelttel
meg a forró teával. Számomra már
akkor is a kínai és az orosz teák jelentet-
ték az illatok illatát. És a teától kicsit jobb
volt. Gyakran a sarki Meinl boltnál ólál-
kodtunk a gyerekekkel, hogy belesza-
goljunk a kávék és teák kikúszó aromá-
iba” – kezdett a mesélésbe Francsics
István, a Múzeumház Teázó tulajdo-
nosa. A meghatározó élmény pedig,
amely vég érvényesen a teához kötötte,
egy 1969-es grúziai utazás volt: elvitték
egy teaföldre, ahol teakombájnokkal
aratták a növényt. Végigvitték a gyártási
folyamaton is, „az az illat, ami egy teafel-
dolgozóban van, leírhatatlan. Meg is
vendégeltek minket igazi grúz módon.
Az akkori érzés örökké megmaradt.” Ez-
után kezdett olvasni, kutatni a tea után,
egyre kíváncsibb lett. Az élet azonban
másfelé vitte, kereskedelmi üzemgaz-
dásznak tanult, a teával csak hobbiként
foglalkozott egészen nyugdíjba vonulá-
sáig. Az is mindig érdekelte, mitől jó egy
kereskedő, hogyan kell mesterien kiszol-
gálni a vevőket. Példaként álltak előtte a
győri tradicionális kisvállalkozások, a
tisztes ipar, rádióműszerész édesapjá-
nak is volt egy üzlete. „A rendszerváltás
közel hozta a boltnyitás gondolatát, el is
készítettem egy üzlettervet, de anyagi
okok miatt félretettem. A nyugdíj után vi-
szont előkerült, mert nem szeretek egy
helyben ülni. A lányaim pedig azt mond-
ták: te ismered a teát, mi összeszedünk
némi pénzt, csináljunk egy üzletet! A ki-
sebbik lányom marketinget és kommu-
nikációt tanult, a nagyobbik nemzetközi
kapcsolatokat, a vejem nemzetközi ke-
reskedelmi jogász, a másik bankos, hát
nem egy ideális családi konglomerá-
tum?” Így Francsics István vezeti a teá-
zót a Káptalandomb tövében és egy
boltot egy bevásárlóközpontban, a csa-
lád pedig besegít. Az internet korában
már az sem probléma, hogy az egyik
lány Svájcban, a másik Budapesten él.
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ártalmasabb anyag. Bátran kísérletezzünk az alternatív,
egészséges édesítőkkel, például a nyírfacukorral. A
mézet viszont ne tegyük a forró teába, mert károsod-
nak a méz hatóanyagai. A fekete teában egyébként
240-250 aromaanyag van, keleten nem édesítik a teát,
mi így szoktuk meg Európában. 

Miért ajánlják fáradtság ellen kávé he-
lyett a teát?

Mindannyian éreztünk már evés utáni álmosságot:
ilyenkor a vér az agyból a gyomorba áramlik. Iszunk egy
kávét, gyorsan frissek leszünk, hirtelen visszanyomja a
vért, de a hatása körülbelül fél óráig tart. A tea viszont las-
san szívódik fel, frissességet ad 3-4 órán keresztül.

A filteres teák az „ördögtől valók”?
Nem, filteres tea ugyanúgy, mint a szálas, lehet rossz

és jó minőségű is. Jó esetben egy minőségi teaházból
való a por, ami a gyártás során eleve képződik, mert
ugye minden száraz teának van pora, töredéke. És a por
is hasznosítható. Baj akkor van, ha nem az eredeti tea
kerül filterbe, hanem a mindenhonnan összeszedett tea -
por. Előfordul, hogy ezt eladják olyan cégeknek, amik fil-
tereket gyártanak, dobozolják és ráírják például, hogy
ceyloni fekete tea narancs ízzel. Az illóanyagok egy része
elszáll ugyanis a porítással, ezért feldúsítják valamilyen
előállított aromaanyaggal, hogy teaíze legyen. Ezekben
gyakran idegen anyag is lehet, például madár- vagy
egérpiszok. Jó tea és rossz tea között különbség, hogy
az egyiket teaként kezelik, a másikat dekagrammként.
Árban viszont már nincs különbség. Ha kiszámoljuk, a
filteres tea ugyanannyiba kerül, mintha adnék tíz deka
szálasat egy aromazáró csomagban.

Önnél nem egyszerűen csak megiszunk
egy teát, sokkal többről szól az üzlete. Mi a hit-
vallása a vendéglátást illetően?

Szerencsés vagyok, kiváló tanítómestereim voltak. Jó
áruismeretet tanítottak és a kereskedés tisztességét. Va-
lamint, hogy az a vásárló, aki egyszer elégedett lesz, má-
sodszor is visszajön, ha harmadszor is, akkor törzsvevőd
lesz. Amit tudok, nem akarom magamnak megtartani, a
tudásom jár a vevőnek. És nincs trükközés, elmondjuk,
hogy a tea felső rügye 4.600 forintos tíz deka teát jelent,
az alsó negyedik sor, ami tört tea, az 1400 forintba kerül.
Hivatalból naponta több liter teát megiszom, mert nem
lehet azt mondani, hogy a narancsvirág oolong tea na-
gyon jó, hanem hogy ebben a zöld tea kicsit kesernyés,
fanyar utóíze és a fekete tea csersavas íze érezhető sze-
recsendiós ízzel bolondítva. Így hiteles. A teázómban
nemcsak terméket, hanem kultúrát és nyugalmat is ta-
lálnak. Ha pedig olyat kérnek tőlem, ami nincs, akkor
beülök az autóba és megszerzem, ha a fene fenét eszik
is. Hordok magamnál egy füzetet, amibe felírom a kí-
vánságokat. Mert aki bejött, azt minden körülmények
között ki kell szolgálni tisztességesen.

a lélek

Az élvezeti értéken túl a tea élettani hatása
is jelentős. Milyen egészségvédő hatása van
a rendszeres fogyasztásának?

A tudósok nyelvezetéből átvettük az antioxidáns szót,
ami nem más, mint az oxidáció megakadályozását szol-
gáló anyag. Az oxidáció a sejtek elhalása, ami hosszú fo-
lyamat. Sejtjeink sajnos 19-20 éves korunk után folya-
matosan öregednek. Többek között a szolárium, a zsíros
ételek ezt felerősítik, a tea viszont lassítja az elhalást. A
sejtek öregedése által szabad gyökök keletkeznek, de
az antioxidáns leköti ezeket, és a sejt elkezd újra erőtel-
jesebben működni. Már nem úgy, mint 18 éves korunk-
ban, de a folyamat jelentősen lassítható. Az antioxidáns
felgyorsítja az anyagcserét, a vízháztartást, tisztító ha-
tású. Ha gyors a vízháztartás, kevesebb káros anyag
marad a szervezetben. A teában koncentráltan vannak
antioxidánsok, ha ezek bekerülnek a szervezetbe rend-

szeresen, erősítik az immunrendszert. Az egyik kulcsszó
a flavonoid, ami nagyon erőteljes és hasznos antioxi-
dáns. Ezenkívül a tea számos hatóanyaga egész -
ségmeg őrző hatású. Nem csodaszer, de a sejtek egész-
séges működését segíti. Ezért néhány keleti országban,
nem civilizált területeken a civilizációs betegségek elter-
jedése majdnem nulla. Tibetben a rák szinte elő sem for-
dul, mert teával ébred a gyerek és teával fekszik. Még-
pedig zöld teával. A kínaiak ma is nagyon sok zöld teát
isznak, a japánok kizárólag azt isszák, az európai kultú -
rában lett erőteljes a fekete kultúrája az angolok miatt.
Na és van lélektani hatása is: finom és illatos. Megteste-
síti a lelkem és a testem igényét.

Cukorral elronthatjuk a hatását?
Azért nem, mert az illatterápia úgy is működik és a

hatóanyagokat nem befolyásolja a cukor. A szerveze-
tünket viszont igen. Tudjuk, hogy a cukor az egyik leg -

Interjú Francsics Istvánnal,
a Múzeumház Teázó tulajdonosával
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Utazások, tengerparti nyaralá-
sok emlékeit megörökítő fest-
ményeket mutat be Ferenczi
Tamás március nyolcadikán
megnyíló önálló tárlata a Ma-
gyar Ispitában.   

Ferenczi Tamás gyerekkori szerelme a
festés. Székesfehérváron, a Csók Ist-
ván-stúdióban tanult, Francsics József
festőművészt és Fiál József iparmű-
vészt tekinti mestereinek. Rajztehetsé-
gét édesapjától örökölte, kezdetben ak-
varellel, később olajjal dolgozott. Látó-
nak vallja magát, ami annyit tesz, min-
dent észrevesz és mindent másképp
lát, mint az átlagos nézelődő. Ezt az
egyedi, képi látásmódot filmes szak-
májának köszönheti. A most nyíló kiál-
lítás festményei utazások emlékei,
megszületésüket fotók és helyszíni váz-
latok segítették. Vásznain megjelennek
a tájban élő emberek mindennapjai is. 

Ferenczi Tamás Olaszországban,
Ausztriában és Horvátországban is be-
mutathatta munkáit, miközben itthon
tíz évet élt meg kiállítása a Klastrom

Hotelben. A képek a vásárló kedvű szál-
lóvendégek jóvoltából a világ minden
tájára eljutottak, de a győri művész
nem a festésből él. Vállalkozó, a német
önkormányzat elnöke, több egyesület
vezetője, egykori önkormányzati képvi-
selő, aki egyre több időt tölt műtermé-
ben. Azt mondja, olyan világban élünk,
ahol az értéknek nincs becsülete,
pedig az értékteremtés, az alkotás
teszi teljessé az ember életét. 

A Magyar Ispita közönségét a győri
tavaszból a tengerparti nyárba röpítik a
francia Riviérán, az Adria kikötőiben és
a görög szigeteken készült festmények.
A kiállításon látható lesz Mallorca külön-
leges homokkő katedrálisa is, ez a
munka a művész kedvence. A tájképe-
ket felvonultató kiállítást 17 órakor Hor-
váth Sándor Domonkos, a megyei
könyvtár igazgatója nyitja meg. A fest-
mények egy hónapon át láthatók.

BULGÁRIA repülôvel 2013
(Pozsony–Várna)

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

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

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu
KIÁLLÍTÁSI KEDVEZMÉNYEK

MÁRCIUS 10-IG!

TÖRÖKORSZÁG repülővel
(Pozsony–AYT)

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

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

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

Reptéri parkolás foglalható!

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

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

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

A bolgár tengerpartra 
és Törökországba!

szerző: földvári gabriella
fotó: győri levéltár

Mária Terézia 1743. március hato-
dikán írta alá azt a kiváltságleve-
let, amellyel szabad királyi város
rangra emelte Győrt. A becses
iratot őrző, 20 éves Győri Városi
Levéltár rendhagyó kiállítással
köszönti az eseményt 270. évfor-
dulóján az Esterházy-palotában. 

Bana József, a levéltár igazgatója el-
mondta lapunknak, hogy a kiállítás az in-
tézményre bízott unikális győri értékeket
kívánja felsorakoztatni, a közjogilag érté-
kes iratok szerdától eredetiben tekinthe-
tők meg az Esterházy-palota aulájában.
Bemutatják a Mária Terézia-féle, szabad
királyi kiváltságokat adományozó okleve-
let, valamint az V. Ferdinándtól származó
1844-es, úgynevezett pecsétadomá-
nyozó oklevelet. Az érdeklődők láthatják
majd a fennmaradt, legelső közgyűlési
jegyzőkönyveket, telekkönyvet, több Mo-
hács előtti időkből származó oklevelet és
középkori okmányt. 

Az igazgató hangsúlyozta, a városi le-
véltár legféltettebb, hét lakat alatt őrzött
kincse a Mária Terézia által 1743-ban

Bemutatják a levéltár kincseit
Győrnek adományozott, szabad királyi
rangot kinyilvánító, latin nyelvű oklevél. A
címeres kiváltságlevél Győr történeté-
nek fontos állomását jelzi, hűen tükrözi a
jelentős kereskedelmi, stratégiai és köz-
igazgatási székhely jogállását, az orszá-
gos és a helyi hatalmi viszonyokat.

Győr első kiváltságait V. István ado-
mányozta 1271-ben, királyi várossá
nyilvánítva Győrt, biztosítva ezzel a
vámmentességet, a szabad bíróvá-
lasztást, a vásártartási és az árumeg -
állító jogot. E kiváltságokat III. András
és I. Lajos is megerősítette, azonban

Z s i g m o n d
1403-ban ki -
adott privilégi-
umlevele a püs-
pök és a székes-
káptalan foko-
zatos megerő-
södését jelezte
a megyeszék-
hely fölött. A 16.
század elejére
Győr mezővá-
rosi rangra csú-
szott vissza.

A település
újbóli felértéke-
lődése a török
hódoltság ide-
jén következett
be, elsősorban
katonai, straté-
giai megfontolá-
soknak köszön-

hetően. II. Mátyás 1609-ben nyolc ok-
levéllel erősítette meg Győr régi kivált-
ságait. Ekkor kezdődött el a város és
kegyurai között az a több mint egy év-
százados küzdelem, amely 1743-ban
zárult le a szabad királyi városi rang el-
nyerésével.

Mária Terézia kiváltságlevele felso-
rolta azokat a jogokat, melyek Győr vá-
rosát illették meg. Ezek közé tartozott
többek között a városbíró és a 12 es-
küdt megválasztása, a céhek megala-
kulásának engedélyezése, a sörfőzés,
a vendégfogadó-tartás, a patikaállítás
joga, a sóárulás és a kövezetvám kive-
tése. Kiváltság volt a vásártartás, va-
lamint a vám- és révjog, az árszabás.
Városunk ezt követőn indult óriási fej-
lődésnek. 

Bana József emlékeztetett arra is,
hogy Győr szabad királyi város címeres
kiváltságlevelének hasonmása ezer
számozott példányban, magyar nyelvű
melléklettel, nyomtatásban is megje-
lent az ezredfordulón. A győri levéltár
ünnepi kiállítását március 6-án 17 óra-
kor dr. Kenyeres István, a fővárosi levél-
tár igazgatója nyitja meg az Esterházy-
palotában. A kincseket április végéig
láthatja a nagyközönség. 

Kalandozások



ben Jon Hendricks. Ő
ajánlotta be a New York-i
Cool Jazzfesztiválra, ahol
McFerrin hatalmas sikert
aratott teljesen egyéni
énektechnikájával és
show-műsorával. Innen-
től kezdve a világhírű jazz-
muzsikusok szinte kézről
kézre adták Bobbyt.
1982-ben Bobby McFer-
rin címmel jelent meg az
énekes első lemeze, de
ez még csak jazzkörök-
ben keltett feltűnést. Ezt
az anyagot azonban
mégsem nevezhetjük
zenei értelemben tisztán a capella produkciónak, hisz
McFerrin mellének ritmikus ütögetésével különleges,
addig soha nem hallott hangszer-imitációkat hozott
létre. Ráadásul egészen újszerű légzéstechnikájának
köszönhetően még a levegővételből is képes hangot
faragni. A nyolcvanas évek közepére alakult ki a scat
(a szöveg nélküli) éneklésen alapuló sajátos előadói
stílusa. Repertoárjába a zenei élet olyan nagyságai
kerültek, mint Van Morrison, Charlie Parker, John
Coltrane, Bach, Csajkovszkij, Mozart vagy éppen a
Beatles. Az év jazzénekesévé választották 1989-ben,

2013. március 1.   / + / 13

szerző: fodor lászló
fotó: gy. p.

Alig több mint két hét van már csak hátra az év egyik ki-
magasló koncertjéig, amikor is a világhírű amerikai ze-
nész, Bobby McFerrin lép fel városunkban. Az estet kü-
lönlegessé teszi, hogy szokásától eltérően nem egyedül
áll a közönség elé, ezúttal a Győri Filharmonikus Zene-
kar közreműködésével lép az egyetemi csarnok színpa-
dára. Hangját jól ismerik rajongói, életéről azonban ke-
veset tudunk. Bemutatjuk az énekes zsenit.

A 63. születésnapját a napokban ünneplő Bobby
McFerrin New Yorkban született, a zenekritikusok őt
tartják az egyik legsokoldalúbb zenésznek a világon.
Alapvetően jazz-zenész és énekes, de művészete
nem ismer határokat, hiszen a világzene, a reggae és
a pop műfajokban is találkozhatunk nevével, nem
mellesleg bármilyen hangszert képes hangjával utá-
nozni. Szülei szintén énekeltek, idősebb Robert
McFerrin volt az első afro-amerikai énekes, aki fellép-
hetett a New York-i Metropolitan Operában. Édes-
anyja, Sara Cooper jazzénekes, így Bobby számára
egyenes út vezetett a zenéhez. Ifjúkorában már kitű-
nően zongorázott, foglalkozott zeneelmélettel és ze-
neszerzést tanult a Sacramento State College-ban.
A főiskolai évek után zongorista-énekesként eleinte
kaliforniai kis klubokban, illetve szállodák halljában
kezdett zenélni. Egy ilyen helyen fedezte fel őt 1979-

Bobby McFerrin a győri
filharmonikusok élén

tízszeres Grammy-díjas.  Az improvizáció királyának
is nevezett zenész mostani fellépésén a jazz, a köny-
nyű- és a komolyzene is szerepet kap. A győri muzsi-
kusok pedig olyan zenekarok mellé sorakoznak fel,
mint a San Francisco-i Szimfonikusok, a New York-i
vagy éppen a Londoni Filharmonikusok, hiszen
Bobby McFerrin korábban ezeket az együtteseket ve-
zényelte.

Bobby McFerrin 2013-ban Magyarországon kizá-
rólag Győrben lép fel, a koncert március 16-án este
nyolckor kezdődik az egyetemi csarnokban. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

CSENDES PÉTER képzőművész kiállítása
nyílik a Gyirmóti Művelődési Ház nagyter-
mében március 6-án 16.30-kor. A kiállítás
március 29-ig tekinthető meg.

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI. A Győri Filharmo-
nikus Zenekar következő koncertjei március
7-én és 8-án, 19 órakor kezdődnek a Richter
Teremben. Műsorra kerül Mozart G-moll
szimfóniája és C-dúr oboaversenye, valamint
Muszorgszkij műve, az Egy kiállítás képei. Ve-
zényel Berkes Kálmán, közreműködik Kiss

József oboán. 

GRÓF ESTERHÁZY JÁNOS emlékét idézi fel
a Pozsonyi Magyar Galéria győri tárlata, amely
negyvenhárom kortárs képzőművész alkotásait
mutatja be. A kiállítás március 10-ig, hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 18 óra között látható a Rómer-
teremben, a Teleki László u. 21. szám alatt. 

ORIGAMI KLUB.
A Gyermekek Házába

ma, pénteken négytől
várják azokat a felnőtte-

ket és középiskolásokat, akik
szeretnék megtanulni a papírhajtogatás fortélyait.
A foglalkozáson lehetőség lesz ötletek, kiadvá-
nyok, könyvek cseréjére, papírból készíthető
hasznos tárgyak és dekorációk készítésére.

HANGRAFORGÓ KLUB. „Azt hiszed, hogy nyílik még
a sárga rózsa" címmel retró válogatás hangzik el a ’60-70-
80-as évek slágereiből az Esterházy-palota klubjában. A
vendég Jenei Szilveszter, akinek neve az egykori Illés és
Kormorán tagjaként, a Rock Színház alapítójaként és a '94-
es Eurovíziós Dalfesztivál magyar sztárjaként vált ismertté.
A klub március elsején, pénteken 17 órakor nyit. 

A LEPEL ALATT. A Moving Art Group kiállí-
tása március 21-ig látható a Petőfi Sándor Mű-
velődési Házban. A Moving egy fiatal képzőmű-
vészekből álló csoport, amely 2011 nyarán je-
lent meg a magyar képzőművészet világában. 

A DON-KANYAR 70 ÉVE. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi tér ad otthont a Győri Honvéd Hagyomány -
őrző Egyesület kiállításának. Régi katonai felszereléseket, ki-
tüntetéseket, képeslapokat láthatunk Géber Gábor és a
Győri HOHE veteránjainak gyűjteményéből. A tárlatot már-
cius 5-én 17 órakor Áldozó István főlevéltáros és Csenár
Imre, a győri HOHE elnöke nyitja meg. Közreműködik a Tal-
pasok kara és Kulcsár Béla harmonikaművész. A kiállítás
március 28-ig, hétköznapokon 14 és 18 óra között tekinthető
meg a Herman Ottó u. 22. szám alatt. 

A VÍZ HÓNAPJA lesz március a Herman Ottó
utcai könyvtárban. Az események csütörtökönként
17 órakor kezdődnek, első alkalommal a víz titkait
ismerhetik meg az érdeklődők Hassmann Péter ho-
meopata előadásában. Magyarország gyógyfürdő-
nagyhatalom címmel dr. Németh István, a büki
fürdő vezérigazgatója tart vetítéses előadást már-
cius 14-én. Az édesvizekről és védelmükről dr.
Kriska György biológus, egyetemi adjunktus ad tá-
jékoztatást március 21-én. A sort A víz csodái a
nagyvilágban címmel L. Kelemen Gábor világutazó
előadása zárja március utolsó csütörtökén. 

KASTÉLYPROGRAM. Berg Judit költőnővel
találkozhatnak a versbarátok március 5-én 11
órától a Bezerédj-kastélyban. Ugyanezen a
napon Sasvári Sándor színművész, énekes, ze-
nész is a kastély vendége lesz, a teadélután hat
órakor kezdődik.  

FRANKOFÓN FILMNAPOK. A harmadik
Frankofón Filmnapokat rendezik meg már-
cius 8-tól a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. Közel húsz új, Magyarországon még be
nem mutatott filmet nézhet meg a közönség.
A vetített filmek: Camille ismétel, Casus Belli
és Platón Akadémiája, Holy Motors, Május
után, Jöjjön már az eső, Nyári időszámítás,
Rövid az élet, Halál eladó, Üres lap. A vetíté-
sek március 9-én, szombaton 15 órakor, hét-
köznapokon 18 órakor kezdődnek. A film-
napi sorozat március 14-én zárul. 

RÓMER FLÓRIS NYOMÁBAN. Pápateszér
hatodik természetfotós táborának kiállítása
március 4-én 17 órakor nyílik a Petőfi Sándor
Művelődési Házban.  Köszöntőt mond Horváth
Ferenc, a Reflex Egyesület elnöke és Nagy Péter
programvezető. A Bakonyban készült képek tár-
latát Szabó Béla szakmai vezető nyitja meg. 

X. TIT ÉV FOTÓSA – TIT Év Fotója 2012–
2013. nemzetközi fotópályázat kiállításának
megnyitójára várják az érdeklődőket március
7-én 18 órára a VOKE Arany János Művelődési
Házba (Győr, Révai u. 5.) 

DR. BOROS ISTVÁN filozófiatörténész A ki-
egyezés utáni filozófiai eszmék és a magyar líra
megújulása címmel tart előadást a Filozófiatör-
téneti és Irodalombölcseleti Szabadegyetem
következő rendezvényén március 7-én 17 óra-
kor a TIT Pannon Egyesülete Székházában
(Győr, Szent István út 5.).

KULTURÁLIS kínáló  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

MÁRCIUS 2., SZOMBAT
M1
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból  
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Sziget a szárazföldön  

13:55 Telesport 
15:55 „Humorban nem ismerek 

tréfát”
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal  
22:25 Válaszcsapás  
23:55 David Gale élete  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Míg a halál el nem választ  

11:00 Míg a halál el nem választ  
11:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
12:00 Házon kívül  
12:35 Autómánia
13:15 Kézilabda 
15:00 A zöld íjász  
16:05 Irány Colorado  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 A sztárkivetett  
21:15 A szerv  
23:05 Parfüm: Egy gyilkos 

története  
01:55 Kaméleon  

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

16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:30 Az utolsó akcióhős  
22:00 A csontember  
00:10 Kiskarácsony mindenáron  
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Századfordító magyarok 
07:50 Élő egyház
08:20 Isten kezében 
08:50 Zodiákus 
09:20 Vidékességek 
09:50 Kerekek és lépések 
10:35 Székely kapu  
11:05 Ménes élet  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Nótacsokor
12:30 Az angyal és a rosszember  
14:10 Hagyaték 
14:40 Önök kérték! 
15:35 Táncvarázs 
16:30 A piros bugyelláris  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:30 Futótűz  
20:20 Muriel esküvője  
22:00 Dunasport
22:15 Napok, évek, századok  
23:10 MüpArt - Bolla Gábor Quintet 

feat. Jojo Mayer (USA) 
00:50 Koncertek az A38 hajón  
01:40 Vers

MÁRCIUS 1., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Fejjel a Fajnak
14:30 Ízőrzők: Bajna 
15:00 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hamis a baba  
21:40 Szeretettel Hollywoodból  
22:10 Az Este
22:45 Az utolsó adás  
00:30 Híradó
00:40 Acu hercegnő  
01:25 Család-barát 

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

22:25 Gyilkos elmék  
23:20 Az egység  
00:25 Reflektor  
00:40 Gasztrotúra 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Derült égből Polly  
23:20 Kettős ügynök  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Astro-Világ Éjjel
02:00 Derült égből Polly  
03:25 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Magyar elsők 
09:50 Balatoni utazás 
10:20 Erdélyi történetek  
11:00 Angyalbőrben  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:20 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Zodiákus 
15:30 Mesélő cégtáblák 
16:00 Hitvallók és ügynökök - 

Az igazság szabaddá tesz 
benneteket  

16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés - 

OTP Bank Liga

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 A nő kétszer 
09:55 Made In Hungary 
10:10 BCTV 
10:40 Telemarketing 
11:40 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Nyugdíjas Egyetem 
20:45 Híradó
21:10 Konkrét 
21:20 Pomodoro 
21:30 Nyugdíjas Egyetem 
22:30 Híradó
22:55 BCTV 
23:25 Telemarketing 
00:25 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Nyugdíjas Egyetem 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
16:00 BCTV 
16:30 Telemarketing 
17:30 Credo 
18:00 Győr+ Sport 
18:55 Konkrét 
19:10 Kitekintő
19:40 Konkrét 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Győr+ Sport 
21:05 Konkrét 
21:20 Kitekintő 
21:50 Konkrét 
22:05 Made In Hungary 
22:20 BCTV - közvetlen ajánlat
22:50 Telemarketing 
23:50 Képújság

GYŐR+ TV

M1, március 1., péntek, 22:45

Az utolsó adás
Amerikai zenés vígjáték

A minnesotai kisváros színházából több mint harminc
éve hétről hétre élőben közvetítik a WLT rádió szóra-
koztató műsorát. Ám az esős szombat esti előadás más,
mint a többi, ugyanis ez az utolsó. A rádiócsatornát az
épülettel együtt felvásárolta egy cég, és a vezetőség

döntése értelmében mindkettőt felszá-
molja. Mialatt a színpadon egymást kö-
vetik az énekesek, az öltözőben régi tör-
ténetek folynak egybe, megismerjük az
előadóművészek múltját és jelenét.

Duna Televízió, március 2., szombat, 12:30 

Az angyal és a rosszember
Fekete-fehér, amerikai western

Quirt Evans a vadnyugat legendás
alakja, aki egykor Wyatt Earp oldalán
harcolt az igazságért. Nevének hallatán
a legkeményebb bűnözők is összerez-
zennek. Evans mégis hirtelen a rossz
emberek oldalán találja magát. A sebe-

sült pisztolyhőst egy kvéker család veszi oltalmába, akik
inkább az Ige, mint a fegyveres erőszak erejében hisznek.
Felépülése után főhősünk minden erejével azon van,
hogy megtalálja nevelőapja gyilkosait és bosszút álljon...

TV2, március 2., szombat, 19:30

Az utolsó akcióhős
Amerikai akció-vígjáték

Jack Slater nyomozó még soha egyetlen ügyből sem ke-
rült ki vesztesként. Los Angeles magányos hőse a filmek
világában él, a mozivászon az otthona. Ez a világ azonban
egyik pillanatról a másikra felbolydul, amikor a 11 éves
Danny egy varázserővel bíró mozijegynek köszönhetően
egy Slater-film kellős közepén ta-
lálja magát. Danny varázsjegye
azonban a bűnözők kezébe kerül,
akik ennek segítségével a filmből a
valóságba menekülnek. 
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 KultÓra 
09:05 Konkrét 
09:15 A nő kétszer 
09:45 Nyugdíjas Egyetem 
10:45 BCTV 
11:15 Telemarketing 
12:15 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

MÁRCIUS 5., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:45 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Kékfény  
14:20 Gyerekjáték a számítógép 
14:30 Forrás-befoglalás 
14:40 Ízőrzők: Rátka 
15:15 Nevetni kell, ennyi az egész  
16:10 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:55 Acu hercegnő  
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Camelot  
22:05 Az Este
22:40 Cambridge-i kémek  
23:40 Híradó
23:55 Acu hercegnő  
00:45 Család-barát

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

13:40 Éjjel-nappal Budapest  
14:35 Fókusz  
15:20 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:25 A mentalista  
22:25 A Grace klinika  
23:25 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:00 Reflektor  
00:15 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  

Nate példaképe és nagyra tar-
tott kollégája, Gunny komoly
betegséggel kényszerül szem-
benézni, ám magába zárkózik,
és nem hajlandó senkivel meg-
osztani a baját, sem segítsé-
get kérni.

14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Családi Titkok  
20:15 A 40 milliós játszma  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Miami Vice  
00:10 Hősök  
01:10 Update Konyha  
01:15 Tények Este
01:50 Astro-Világ Éjjel

MÁRCIUS 4., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Gyerekjáték a számítógép 
15:00 Humoróra  
15:55 Boston Legal - Jogi játszmák  
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:40 KorTárs  
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Acu hercegnő  
01:05 Család-barát 

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

18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz  
20:05 Éjjel-nappal Budapest  
20:50 Barátok közt  
21:25 Csont nélkül  
22:30 Csont nélkül  
23:35 A hatalom hálójában  
00:30 Reflektor  
00:45 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Családi Titkok  
20:15 A 40 milliós játszma  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 NCIS  
22:35 NCIS: Los Angeles  
23:35 A médium  
00:35 Update Konyha  
00:40 Tények Este
01:15 Astro-Világ Éjjel
02:15 Csak veled  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Híres zeneszerzők nyomában 
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Új nemzedék  
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 A 78-as körzet 
20:30 Hírek
20:35 Dunasport
20:40 Szigorúan ellenőrzött életek  

MÁRCIUS 3., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen 
09:45 Tanúságtevők
10:10 Útmutató 
10:40 Énekek éneke
10:55 Református magazin 
11:20 Evangélikus ifjúsági műsor
11:30 Mai hitvallások 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Az esőerdő titkos élete 
13:30 Telesport 
14:00 FIFA World Cup 2014
14:30 Kincsünk a víz - Bükfürdő 

50 éves
14:50 Békaherceg  
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egy nap  
22:00 Milk  
00:10 MüpArt classic - Szimfonikus 

költemények 

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

Mi muzsikus lelkek 
12:35 Havazin
13:10 Tuti gimi  
14:10 Őrjítő szerelem  
16:10 Dolgozó lány  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Csúcsformában 3.  

21:35 A hírnök  
23:25 Portré  
00:00 Kaméleon  
01:00 Cobra 11  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia  
11:35 Stahl konyhája  
12:05 Több mint TestŐr  
12:35 13-as raktár  
13:30 Zsaruvér  
14:25 Hawaii Five-0  

15:20 Lángoló Chicago  
16:15 Az utolsó akcióhős  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:00 Vad vakáció  
22:05 Kiscsávó  
23:55 Túlélni a karácsonyt  
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Életem Afrika 
07:15 Világ-nézet
08:10 Isten kezében 
08:40 Hagyaték 
09:05 Felelet az életnek  
09:35 Száműzött magyar irodalom
10:05 Határtalanul magyar  
10:35 A szentképek festője - 

Udvardi Erzsébet 
10:55 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék  
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Bucsuta 
12:50 Nótacsokor
13:10 Fügefalevél  
14:30 Talpalatnyi zöld 
15:00 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Köszönöm, hogy elgázolt  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 A dunai hajós
21:00 Szegénylegények  
22:25 Dunasport
22:40 Klubszoba
23:35 A tó leánya  

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

GYŐR+ TV

15:50 BCTV 
16:20 Telemarketing 
17:20 Kaposvár–Győri ETO FC

NB1-es labdarúgó-mérkőzés 
18:40 Pomodoro 
18:50 KultÓra 
19:45 Konkrét 
19:55 A nő kétszer 
20:25 Nyugdíjas Egyetem 
21:25 Pomodoro 
21:35 KultÓra 
22:30 Konkrét 
22:40 A nő kétszer 
23:10 Nyugdíjas Egyetem 
00:10 BCTV 
00:40 Telemarketing 
01:40 Képújság

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Néprajzi értékeink 
16:10 Zebra
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Mire megvénülünk  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Schiller  
22:35 Kultikon  
22:55 Lélek Boulevard 
23:20 Koncertek az A38 hajón  
00:10 Vannak vidékek 
01:05 Vers
01:10 Himnusz
01:15 Hírek 
01:20 Kultikon  
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• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok (450Ft/óra)
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10 %-os kedvezménnyel
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga-elôkészítôk

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

egyénileg és tanulópárban is 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

MÁRCIUS 7., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:45 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 A Kennedy család  
14:10 Gyerekjáték a számítógép
14:20 Forrás-befoglalás 
14:30 Ízőrzők: Létavértes 
15:05 Beugró  
15:55 Boston Legal - Jogi játszmák 
16:40 Acu hercegnő  
17:25 SzerencseHíradó  
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Éretlenek  
21:50 Munkaügyek - IrReality Show 
22:20 Az Este
22:55 Nemzeti Nagyvizit 
23:25 A rejtélyes XX. század  
23:55 Híradó
00:10 Acu hercegnő  
00:55 Család-barát 

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

22:15 A rejtély  
23:15 Brandmánia  
23:55 Reflektor  
00:10 Totál szívás  

04:50 Babavilág  
05:15 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Családi Titkok  
20:15 A 40 milliós játszma  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Én és én, meg a tehén  
23:20 Zűrös szerelmek  
00:20 Update Konyha  
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:00 Én és én, meg a tehén  
03:25 Segíts magadon! 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:35 Krisztus vándorai  
10:10 Kerekek és lépések 
11:00 Glóbusz  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Univerzum
15:55 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Angyalbőrben  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Eszkimó asszony fázik  

MÁRCIUS 6., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Arisztokraták  
14:20 Gyerekjáték a számítógép 
14:30 Ízőrzők: Györköny 
15:05 Humoróra  
16:00 Boston Legal - Jogi játszmák  
16:45 Acu hercegnő  
17:30 Jövő-időben
17:40 Híradó
17:45 A szenvedélyek lángjai  
18:35 Rex felügyelő  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:25 Család-barát 

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

22:30 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:20 A Szépség és a szőr: Diane 

Arbus képzeletbeli portréja  

04:40 TotalCar  
05:05 Műsorszünet
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Walker, a texasi kopó  
16:00 Amit a szív diktál  
17:00 Doktor House  
17:55 Update Konyha  
18:00 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Családi Titkok  
20:15 A 40 milliós játszma  
21:00 Jóban Rosszban  
21:35 Sherlock és Watson  
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:55 Én is karcsú vagyok  
00:25 Áldott jó nyomozó  
01:25 Update Konyha  
01:30 Tények Este
02:05 Astro-Világ Éjjel
03:05 Sarokba szorítva  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Napok, évek, századok  
10:30 Építészet XXI 
11:00 Mire megvénülünk  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Szálka, hal nélkül  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:55 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Angyali érintés  
19:50 Glóbusz  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Lottózsonglőrök (12)
22:30 Kultikon (12)

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Ráta 
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 FTC–Győri Audi ETO KC

NB1-es női kézilabda-mérkőzés 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Credo 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Híradó
20:35 Credo 
21:05 Made In Hungary 
21:15 Híradó
21:40 BCTV 
22:10 Telemarketing 
23:10 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, március 6., szerda, 21:05

Lottózsonglőrök
Angol-francia-amerikai vígjáték

Egy apró, dél-írországi falu történetének legnagyobb
eseménye következik be egy borongós szombat estén.
A magányosan éldegélő Ned Devine megnyeri a lottó-
sorsolás főnyereményét, több mint hétmillió fontot.

Ned azonban nem éli túl a nyere-
mény okozta örömöt, ráadásul ro-
kona nem lévén a nagy pénz is
veszni látszik, mert ebben az eset-
ben a lottótársaság senkinek sem fi-
zeti ki a hatalmas összeget.

M1, március 7., csütörtök, 20:15

Éretlenek Francia vígjáték

A versailles-i XIV. Lajos Gimnázium minden tanulója
megbukott az érettségi vizsgán, ennek ellenére az in-
tézmény igazgatónője nem adja fel. Az új növendékek-
nek újabbnál újabb módszere-
ket talál ki a tanulás eredmé-
nyesebbé tételére. Hogy egy
félresikerült diákcsíny követ-
kezményeként a börtönt elke-
rüljék, le kell érettségizniük, ami segítség nélkül nem
megy. Ezért a legfantasztikusabb trükköket, puskákat
eszelik ki Claude Zidi fergeteges vígjátékában.

Duna Televízió, március 7., csütörtök, 21:05

Eszkimó asszony fázik
Magyar filmdráma

Mariról, az egykori szökött intézeti
lányról nehéz elhinni, milyen erő-
vel vonzza a bűvkörébe került férfia -
kat. Laci neves zongoraművész, aki
miután összeakad Marival, csapot-
papot s főként a saját karrierjét teljesen elfeledve segíti
a lányt énekesnői ambíciói kiteljesítésében. Marit azon-
ban változatlanul erős szálak kötik férjéhez, Jánoshoz.
És hogy hogyan lehet egy szerelmi háromszöget meg-
nyugtatón kezelni, erre sajnos nincs recept...
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Európa-szerte ismert győri balett-
mester tartotta a próbatáncot

A tehetségen kívül mi kell még, hogy ilyen
szép pályát járjon be egy balett-táncos?

Tényleg nem csak a tehetség számít, kell hozzá
akaraterő és kitartó munka is. A másik, hogy sosem
szabad „leülni” és megelégedni az adott helyzettel. Ha
az ember mindig valami jobbat, többet szeretne, akkor
ez továbbviszi az életét és kapuk nyílnak meg előtte.

Milyen lemondásokkal jár ez az út?
Gyerekként nem focizhattunk, síelhettünk, délután

balettórára jártunk, míg mások játszottak. A későbbi-
ekben a tánc teljesen meghatározza az egész életün-
ket. Akár reggeltől estig a színházban vagyunk, más a
beosztásunk, napirendünk, mint ami az általános.
Ezért a kapcsolatok a társulatból alakulnak ki, nincs
időnk arra, hogy az együttesen kívüli emberekkel ta-
lálkozzunk. Lemondás minden pályánál van, de ezt ná-
lunk ellensúlyozza, hogy azt csinálhatjuk, amit igazán
szeretünk. Természetesen vannak olyan na pok, ami-
kor fájdalmakat érzünk vagy nagyon-nagyon fáradtak
vagyunk, de ezt át kell hidalni és továbbmenni.

Egyértelműen külföldre vitte az útja, vagy
váratlan lehetőség volt?

Azért szerettem volna mindenképpen külföldre
menni, mert a Győri Balett repertoárja inkább mo-
dern darabokat foglal magában. Én viszont Szent-
péterváron csak klasszikus balettot tanultam.

A próbatáncon mit keres a táncosokban?
Meghívott mester vagyok, aki az órát adja, nem

én döntöm el, kit vesznek fel. Lehet, hogy Kiss
János engem is megkérdez, hogy látom a táncoso-
kat mint balettmester, de a végső döntés a zsűrié.

Hogy ítéli meg a győri társulatot?
Egy hétig tartottam nekik balettgyakorlatot, na-

gyon jól dolgoztak, elégedett vagyok a társulat
munkájával. Nagyon jók abban, amit csinálnak, a
közönség imádja őket, és ez a lényeg.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Balett szombaton tartotta a 2013–
14-es évadra meghirdetett próbatáncát,
melyre közel 30-an jelentkeztek a világ min-
den tájáról. A próbatáncot vezető Sebes-
tyén Ákossal  a győri származású, fantasz-
tikus szólókarriert befutott, jelenleg a Züri-
chi Táncakadémián balettmesterként dol-
gozó balettművésszel beszélgettünk.

A győri társulat volt az első, ahová leszerző-
dött. Milyen útravalót kapott tőlük?

A Győri Balett meghatározó együttese az éle -
temnek, miattuk kezdtem el táncolni. A megalaku-
lásuk óta rajong értük a családom, rendszeresen
jártunk az előadásokra. Amikor megalakult az iskola
Győrben, édesanyám megkérdezte, szeretnék-e ba-
lett-táncos lenni? Nem tudtam pontosan, hogy mi-
lyen is lehet, szeretném-e igazán? Végül beiratkoz-
tam és pár év után kialakult, ez lesz a hivatásom. A
győri iskola után Szentpéterváron tanultam tovább
a Balett Akadémián, ezután tértem vissza Győrbe.

A Győri Balettnál viszont csak egy évig ma-
radt, utána a Bécsi Állami Operában táncolt,
később pedig a Zürichi Balett első szólistája
lett. Most a Zürichi Táncakadémián tanít.

HIRDETÉS  BALETT
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EGYETEM, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG HIRDETÉS

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre. A
Jószív Pénztár egy olyan temetkezési elő-
takarékossági forma, amely azt a lehetősé-
get nyújtja, hogy kortól és egészségi álla-
pottól függetlenül előre, még életünkben
gondoskodjunk saját vagy hozzátartozónk
temetéséről.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 380 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampapí-
rokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

Előtakarékossági lehetőségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet saját

ütemezése szerint fizethet csekken vagy
utalással

• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri
nagyobb összegű befizetések.

A tagdíj befizetése szüneteltethető, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyűlt. 

A Pénztár és törvényi előírások betartása ga-
rantálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzá-
tartozók csak a temetés igazolt költségeire
fordíthatják. A hagyományos temetkezés
mellett egyre elterjedtebb a hamvasztásos te-
metés is. Már sokan tudják, hogy Győrben a
Szabadi úti köztemetőben a Jószív Temetke-
zési Kft. üzemelteti a hamvasztót, ahol lehe-
tőség van a hamvasztás előtti búcsúztatás le-
bonyolítására.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyéni 

számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési 

szolgáltatásból (pl. koporsó vagy urna, 
sír ásás, szállítás... stb.), melyet a Jószív
Temetkezési Kft. nyújt a tagoknak saját
vagy hozzátartozóik halála esetén.

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési
Önsegélyező
Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Telefon: 96/413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A következő évtizedben a jelenleg
leginkább elterjedt belsőégésű
motorral működtetett járműveket
fokozatosan felváltják az alternatív
üzemanyag meg hajtásúak: a hib-
rid és az elektromos autók. A vál-
tozáshoz járul hozzá a győri Szé-
chenyi István Egyetem és partne-
rei – az Óbudai Egyetem Alba
Regia Egyetemi Központ és a
Kecskeméti Főiskola – új jármű-
ipari alapkutatási projektje. Ennek
kulcselemei a fenntartható közle-
kedés, az e-mobilitás, green car,
amely fogalmak részei a Horizon
2020 programnak és a vonatkozó
hazai fejlesztési koncepcióknak
egyaránt.

A „Hibrid és elektromos jármű-
vek fejlesztését megalapozó kuta-
tások” című járműipari alapkuta-
tási projekt szakmai célkitűzéseit
lakossági fórum keretében ismer-
tették. A tudományos ismeretter-

Győr MJV Önkormányzata a tulajdonában lévő egyes nem lakás célú helyiségeit (üzlet, iroda,
raktár és garázs) bérleti díjra történő nyílt pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

A részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján
(üvegfalon), a GYŐR-SZOL Zrt. központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu honlapon te-
kinthetők meg 2013. február 18-tól március 8-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők. Érdeklődni
és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér) Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási
Osztályán ügyfélfogadási időben vagy telefonon: (96) 500-277-es és (96) 500-236-os számon.

Pályázati felhívás

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

RÉSZLETES ISMERTETÉS
A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN
TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2013. március 8. (péntek)
12 óra

szerző: zoljánszky alexandra

Mindannyiunkat érintő kiállítás és programsorozat
kezdődik Tükörben a világ és A Fenntarthatóság Aka-
démiája címmel március 5-én az ETO Parkban, és
tart öt héten keresztül a fenntartható és környezettu-
datos jövő érdekében.

A tárlat főként a 10–18 éves korosztály figyelmét
hívja fel a fenntarthatóságra, környezetünk összefüg-
géseire. Az ingyenesen látogatható eseményre érkezik
négy önkéntes is Dél-Amerikából, Ázsiából, Afrikából,
akik a saját szemszögükből beszélnek a globális prob-
lémákról. Ezzel párhuzamosan különböző kon fe ren -
ciá kat, előadásokat, tréningeket szerveznek. A meg-
nyitót követően március 5-én 16 órától az Alma együt-
tes ad koncertet a legkisebbeknek ÖKO-Riadó cím-

Az Alma együttessel nyit a Tükörben a világ
mel. Március 6–7-én Fenntartható Városok Országos
Konferenciát rendeznek, 18–21. között ingyenes tré-
ningsorozatot tartanak munkanélküliek és pályakez-
dők számára. 22-én, a víz világnapján Tiszta víz –
Tiszta beszéd címmel szerveznek konferenciát, 25–29.
között pedig A fenntartható építészet felé programso-
rozatot tartanak, melynek két napja kifejezetten a nagy-
közönségnek szól: egyszerű praktikákat mutatnak be,
melyeket otthonunkban tudunk hasznosítani.

Kádár József, A Fenntarthatóság Akadémiájának
projektigazgatója hangsúlyozta, a fenntarthatóság
kérdése a gyerekeinkről, unokáinkról szól. Ha most
nem gondolunk a sorsukra, ha a cselekedeteinket
nem az vezérli, hogy azok milyen hatással lehetnek
a következő generációra, akkor nagy felelőtlenséget
követünk el ellenük.

jesztő előadások a járműipari szer-
kezetváltásra való felkészülés kihí-
vásait mutatták be. A 2014 au-
gusztusáig tartó projektben a 16

kutatócsoport olyan témákban
végez kutatásokat, mint például a
járműdinamikai és irányítástechni-
kai módszerek kutatása és algorit-
musok kidolgozása, elektromos
és hibrid járművek elektronikus
mérési, irányítási megoldásainak
kutatása, szimuláció és optimali-
záció numerikus matematikai
alapkutatása és alkalmazása.

Az előadást megelőző sajtó-
tájékoztatón dr. Szekeres Ta más
rektor azt mondta, a projekt is
bizonyítja, hogy a győri egyetem
az integráció bajnoka. A közös
munkát az itt működő Jármű-
ipari Kutató Központ koordi-
nálja, hiszen ma a járműipar köz-
pontja Győr.

Dr. Bokor József professzor,
a projekt szakmai vezetője rámu-
tatott: „azt tűztük ki célul, hogy
a nemzetközi kutatási térségbe
való integrációt kivívjuk, s elér-
jük, hogy a Széchenyi István
Egyetem 2016-ra az ország
három legjelentősebb műszaki
oktatási, kutatási programot
bíró egyeteme közé tartozzon.”

Az egyetem „Hibrid és elekt-
romos járművek fejlesztését
megalapozó kutatások” című,
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-
2012-0012 azonosító számú
projektjét az Európai Unió és a
magyar állam közel 870 millió fo-
rinttal támogatja.

Hibrid és elektromos járművek
fejlesztési lehetőségeit kutatják 
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szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Ugye kóstolták már a Bécsi Ká-
véház és Cukrászda legendás
somlói galuskáját? Az ország
számos pontján tudják, hogy itt
mennyeien készítik a kedvelt
süteményt, de természetesen a
kávéházban más kézműves
édességeket és a legjobb kávé-
kat is kérhetjük. Ráadásul hét-
köznaponként 18 óra után és
hétvégéken 16 óra után 30 szá-
zalék kedvezmény jár minden
süteményre és fagylaltke-
helyre helyben fogyasztás ese-
tén! Érdemes ezt kihagyni?

A Bécsi Kávéház és Cukrászda 1986-
tól édesíti Győr életét. A rendszerváltás
előtt ez volt az első igazi bécsi hangu-
latú kávéház a városban, és azóta is az
egyik legjobbként tartják számon. Az in-
novatív ötletei miatt országszerte is-
mert a győri kávéház, itt volt ugyanis elő-
ször a városban látvány fagylaltospult,
illetve habos, osztrák jellegű sütemé-
nyeket, tortákat ajánlottak a kávé, me-
lange, cappuccino mellé a vendégek-
nek. Ráadásul a bécsi cukrászda kávé-
főzője legendásan jó volt akkoriban. Ter-
mészetesen ma már modern gép szol-
gálja ki a vendégek igényeit, s az osztrák
kávék helyett olasz fajtákat kínálnak a
belvárosi kávéházban.

A főként „bécsiként” emlegetett üz-
letnek mára saját cukrászüzeme is van.
„Kizárólag kézműves minőségű termé-
keket készítünk, adalékanyagok nél-
kül” – árulta el Bint Dóra üzletvezető,
aki a kezdetektől a „bécsiben” dolgo-

Márciusban 15% kedvezmény minden
gyôri és Gyôr környéki vásárlónak!

ETOPark 1. emelet
A lakcímkártyádat ne felejtsd el magaddal hozni!

facebook.com\cipomagia

Boldog órák
a Bécsi Kávéházban

zik, végigkövette a folyamatos fejlő-
dést, megújulást. Az egyik állandó slá-
gertermékük a somlói galuska. „Duna-
újvárosi törzsvendégeink is vannak,
akik hetente utaznak Sopronba, de a
somlóinkért mindig megállnak Győr-
ben” – mesélte. S hogy mi az édesség
titka? Helyben készül, mindig friss, a
tetejét pedig nem növényi alapú,
hanem igazi tejszínhab koronázza.

A cukrászüzemben már esküvői
torták is készülnek, illetve sós és édes
aprósüteményeket, valamint köszönő-
csomagok összeállítását is vállalják.

A kávéház sikerének a kiváló termé-
keken kívül további vonzereje az
egyedi légkör. „Aki egyszer betér hoz-
zánk, szívesen jön vissza, sokszor ka-
punk visszaigazolást tőlük: itt igazi ven-
déglátás folyik” – hangsúlyozta Bint
Dóra. A hangulat nyugodt, barátságos,
igazi „kávéházi”. A „bécsi” múlt század
eleji környezete a kötetetlen beszélge-
tések, családi együttlétek, üzleti meg-
beszélések, vagy az olykor élvezetes
egyedüllét kitűnő díszlete lehet.

„Természetesen nekünk is folyama-
tosan meg kell újulnunk, ezért hama-
rosan bécsi, angol és francia reggeli
menüket is kínálunk, akár egy tartal-
mas üzleti reggeli is lebonyolítható
lesz nálunk.  Bevezetjük a „Happy
Hours”-t, azaz boldog órákat is: hét-
köznaponként 18 óra után és hétvégé-
ken 16 óra után 30 százalék kedvez-
mény jár minden süteményre és fagy-
laltkehelyre helyben fogyasztás ese-
tén. Szeretnénk, hogy a családok újra
rátaláljanak a „cukrászdázás” örömei -
re – mondta az üzletvezető.

(X)

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A hét minden napját igyekszik megtöl-
teni tartalmas programokkal Nádorvá-
rosban a Virgin Restaurant és Club az
egykori La Torre Club helyén. Az üze-
meltetők olyan esteket ígérnek, amit
máshol nem lehet találni Győrben.

Szemenkár András, a hely tulajdo-
nosa elmondta, a 30 éves kor felettiek
nehezen találnak Győrben olyan helyet,
ahol kikapcsolódhatnának vagy szóra-

Egyedülálló szórakozást 
ígér a Virgin

kozhatnának. Nekik kínál alternatívát a
Virgin Restaurant és Club tematikus est-
jeivel, koncertjeivel, előadásaival.

Azt tűzték ki célul, hogy a hét min-
den napját megtöltsék szórakozással.
Felrázzák például a hétköznap estéket,
egy finom vacsora mellé jazz-, blues-
koncertet vagy éppen stand up co-
medyt kínálnak, de klubfellépéseket
tart náluk majd a népszerű győri éne-
kes, Fekete Dávid is. Természetesen a
hétvégéken sem hagyják buli nélkül az
érdeklődőket, karaokéval, nosztalgia-
diszkóval várják a szórakozni vágyókat.

A tulajdonosok keresik annak a le-
hetőségét is, hogy segítsenek a pár-
találásban is. Ismerkedőesteken hoz-
nák össze azokat, akik még nem talál-
ták meg az igazit, vagy társaságot ke-
resnek maguknak.

Az étteremként is működő Virgin szé-
les ételkínálatába egyébként a havonta
tartott torkos csütörtökön is bele lehet
kóstolni. Minden hónap első csütörtö-
kén külön erre az alkalomra összeállított
menüvel csábítják a torkosokat.

(X)
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Te mit vársz el a nőtől, aki a társad lehet? Mi-
lyennek kell lennie? 

Nagyon vágyom a tudásra. Visszagondolva
azokra a lányokra, akik tetszettek, akikért rajong-
tam, mind valamiben különlegesek voltak. Amikor
elkezdtem a jelenlegi társam sporteseményeire
járni, elsősorban nem őmiatta mentem ki, hanem
mert gyerekkorom óta szeretem a kézilabdát. Ki-
mentem, és megláttam őt a pályán, és azt mond-
tam: hihetetlen, ahogyan, amilyen odaadással ját-
szik, amit képvisel! Egyből megfogott. És itt el is
dőlt a dolog. Rajongani kezdtem érte. Pedig gyakor-
latilag két éven keresztül nem is találkoztunk, nem
is beszéltünk, de az, amit képviselt, számomra ins-
piráló volt. 

Kapós férfiak csatasorban
szerző: m. s.
fotó: illusztráció, o. jakócs péter

Vonzóak, közismertek, népszerűek,
rengeteg a rajongójuk, a nők a lábuk
előtt hevernek. Ha készülne Magyar-
országon ilyen lista, biztos, hogy az
élén végeznének a legkapósabb egye-
dülálló férfiak rangsorában. Hada Re-
náta és Spilák Klára csatasorba állítot-
ták, és most megjelent könyvükben
faggatóra fogták őket. Vajon miért van

az, hogy mégsem találják a párjukat?
Van, aki már megtalálni vélte, némelyi-
kük többször is élt házasságban,
mások még soha nem álltak az anya-
könyvvezető előtt, de mindannyian ke-
resik azt, akit igazán a társuknak érez-
hetnek.

Berki Krisztián, Kukorelly Endre,
Fluor Tomi és Feke Pál, Fenyő Iván,
Kembe Sorel és Anger Zsolt, Vincze
Ottó, Schiffer Miklós és Szervét
Tibor alkotja ezt a különleges ma-

gyar válogatottat. Ők vallanak vágy-
ról és szenvedélyről, csalódásról és
szenvedésről, a szerelem ébredésé-
ről és haláláról, szeretetről és gyűlö-
letről. Arról a soha véget nem érő és
soha meg nem unható játékról, ame-
lyet nő és férfi játszik egymással,
amióta világ a világ, és amelynek
óriá si a tétje: a másik. Szavaik olykor
meghatóak, máskor mulatságosak,
néha brutálisan őszinték, de mindig
elgondolkodtatóak. 

Vincze Ottó: Mindig a különlegesre vágytam (részlet a Legényvásár című könyvből)

elegendő pénzem, megvan-e a belső harmóniám,
ami ahhoz szükséges, hogy a sport utáni életemet
megfelelően éljem? Én úgy látom, nagyon-nagyon
ritkán adatik meg Magyarországon a focistának az
a fajta belső harmónia, aminek köszönhetően akkor
sem egymást marja a pár, ha fogy a pénz, fogy a le-
hetőség, fogy a türelem. Pedig itt már nagy a fele-
lősség, mert gyerekek születtek. Ez nagyon rossz.
Ha viszont olyan a párod, aki a civil életben boldo-
gul, tanult, dolgozik, akkor ez a sport abbahagyása
után egyfajta kompenzáció lehet. Könnyű elfogadni
azt, hogy ott a sportoló, jól keres, és szórjuk a pénzt.
Gyereket csinálni nem nehéz, amikor minden rend-
ben megy, mert akkor minden szép. De a gyereke-
ket fel kell nevelni, és ez már komolyabb feladat. 

Te amúgy hűséges típus vagy? 
Nehéz kérdés. Erre azt mondja mindenki, persze,

hogyne lennék hűséges, de ez szerintem álszent
dolog. Én is voltam már hűtlen. 

Azért, mert valami már megromlott a
kapcsolatban, vagy egyszerűen csak a
vágy hajtott? 

Elsősorban egyfajta vágy, főleg a birtoklási
vágy. Főleg fiatalabb koromban. Elég nagy nyilvá-
nosságot kapott, hogy a jelenlegi párommal is
akkor jöttünk össze, amikor még együtt éltem a
fiam édesanyjával, jóllehet érzelmileg már nem kö-
tődtünk egymáshoz. Nehéz, nagyon nagy döntés
volt. Neki nehezebb volt, mert akkor nem volt sen-
kije, nekem meg igen. Ehhez a döntéshez tökös-
nek kellett lenni. Egyik napról a másikra a fiam sze-
mébe kellett néznem, és megmondani, amit nehe-
zen lehetett megmondani, hogy most már nem
mellettem fogsz lefeküdni és nem mellettem fogsz
felkelni mindennap. Nyolcéves volt ekkor a fiam.
Ez borzasztóan gyötört, és ha van az életemnek fe-
kete foltja, akkor ez az. 

El tudod képzelni az életedet nők nélkül? 
Nem. Imádom a nőket! Inspirálnak, és nekem,

mint mondtam, szükségem van inspirációra. Szük-
ségem van a nőkre. A nagybetűs Nőre. 

És nem unja meg az ember egy idő után a
másikat? 

Lehet, hogy így van, de én még soha, egyetlen
kapcsolatomban sem jutottam el oda, hogy meg-
unjam a mellettem lévő nőt. Nem éreztem soha,
hogy túl vagyok rajta, vagy nem élvezem a vele való
együttlétet. Mindig megmaradt a vágyódás.

Ezek szerint neked az a fontos, hogy a nő
egyenrangú társad legyen. Azonban nagyon
sok férfi maga alá választ partnert, olyat,
aki rajong érte, aki kiszolgálja. 

Igen, a labdarúgó közeg jellemzően ilyen. Pél-
dául ha csak az én korosztályomat nézem, azt a csa-
patot, ahol játszottam, a Fradiban egy-két kivételtől
eltekintve mindenki szétment a családjától. Még
amikor ment a foci és glória volt, többnyire minden
rendben volt. Valószínűleg azért, mert amíg rivalda-
fényben állsz, és ott a színpad, ahova felmehetsz, és
tapsolnak, akkor jó melletted. De utána, amikor be-
fejeződik a pályafutás, akkor sem a nő, sem a volt
sportoló nem tudja az új helyzetet megemészteni.
Jön a lelki válság: hol a helyem az életben, van-e
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A szerző, dr. Radics Judit pszichiáter,
pszichoterapeuta, alvásszakértő 25 éve
van az orvosi pályán. Az álmatlanság
(inszomnia) speciális szakterületével
mintegy 10 éve foglalkozik intenzíven.
Az álmatlanság problémakörének sok-
szor több szervrendszer együttes or-
voslását megkívánó, megfelelő gyógy-

Szerző: Dr. Horváth Zsuzsanna háziorvos,
belgyógyász-diabetológus szakorvos

A vitaminok elengedhetetlenek egészségünk megőr-
zéséhez. Minden évszakban fontos, hogy megfelelő
mennyiségű vitaminhoz juttassuk a szervezetünket az
immunrendszerünk tökéletes működése érdekében.
Télen különösen oda kell figyelni a megfelelő vitamin-
pótlásra, mivel az ilyenkor gyakori vírusfertőzések
megterhelik szervezetünket.

Elsősorban táplálékkal
A vitaminpótlásra két lehetőségünk van. A vitamin-
szükségletet elsősorban a táplálékkal fedezzük, ezek
vitamintartalma sokkal jobban beépül a szervezetbe,
ráadásul nem tartalmaz színezéket és tartósítóanya-
gokat, mint a gyógyszerek. Természetesen gyógysze-
res pótlás bizonyos betegségek, terhesség és idő-
sebb életkor esetén javasolt, de nincs olyan állapot,
amikor adásuk kötelező.

Az étrend szerepe
A téli hónapokban jóval kevesebb friss zöldség és gyü-

kezeléséhez belgyógyászati gyakorlata
is nagy segítséget nyújt. Az álmatlan-
ság témakörét teljes mértékben a min-
dennapi gyakorlati oldalról közelíti meg.
Az Oriold és Társai Kiadó által 2013-
ban megjelentetett könyvben az olvasó
részletes betekintést kap arról, milyen
is az egészséges alvás, miért fontos,

mölcs közül válogathatunk ugyan, de egy kis odafigye-
léssel összeállítható az étrend. Az idénygyümölcsök-
ben koncentrálódik az a vitaminmennyiség, amire
szükség van. A zöldségfélék fogyasztása is különösen
javasolt, mivel a vitaminok mellett ásványi anyagot,
nyomelemet és rostanyagot is tartalmaznak, melyek a
télen is javasolt sok folyadék fogyasztása mellett javít-
ják az emésztést és a bélműködést. Fontos, hogy zsi-
radék is legyen a szervezetben, ami nélkülözhetetlen a
vitaminok beépüléséhez, ezért szükséges a vegyes,
tehát a húsokat és tejtermékeket is tartalmazó vegyes,
változatos étrend fogyasztása a különféle alternatív,
mindenféle élettani alapot nélkü-
löző, a mai világban divatos, ese-
tenként extrém diéták helyett.

Természetes vitaminok
A gyümölcsök közül kiemelendő
a csipkebogyó, mely a népi gyó-
gyászatban közismert C-vita-
min-bomba. A cékla gazdag C-,
B-vitaminokban, folsavban, ezenkívül tartalmaz vasat
is. Az almát kicsit háttérbe szorítjuk, pedig az A-, B- és
C-vitamin mellett a héja sok pektint tartalmaz, amit az
emésztőenzimek nem tudnak lebontani, ezáltal a bél-
baktériumok olyan vegyületekké alakítják át, melyek
védik a bélnyálkahártya felületét és csökkentik a zsírok

felszívódását. Kiemelkedő fontosságú a déligyümöl-
csök, savanyú káposzta, sárgarépa, brokkoli, fekete
retek, sütőtök fogyasztása elsősorban a magas C-vi-
tamin-tartalmuk miatt. Az olajos magvak, tejtermé-
kek, tojás, teljes kiőrlésű pékáru, rizs, burgonya is vi-
taminban gazdagok. 

Vitaminpótló tabletták
Krónikus betegségek, illetve betegségből vagy sérü-
lésből történő felgyógyulás során javasolt lehet ezek
szedése, valamint időskorban, mert ilyenkor a szerve-
zetben nehezebben szívódnak fel a tápanyagok.  Az

utóbbi időben
több beteg kéri a
D-vitamin felírá-
sát. Ez egészsé-
ges embereknél
teljesen felesle-
ges, mivel azt a
szervezet állítja
elő a napfény ha-

tására. Télen a napsütéses órák száma kevés, ezért
töltsünk minél több időt a szabadban. Sokan szednek
naponta több ezer mg tartalmú C-vitamint télen. Ez
teljesen felesleges, mivel ez vízben oldódó vitamin,
ezért a felesleg kiürül. A javasolt napi adag 500 mg,
terhesség során pedig 100 mg.

hogy kialudjuk magunkat, és milyen
nemkívánatos következményekhez ve-
zethet a tartós alváshiány. Szó esik az
alvásbetegségek típusairól, kiemelt je-
lentőséggel az inszomnia (álmatlan-
ság) lehetséges kiváltó és fenntartó
okairól, megjelenési formáiról és
gyógykezelésének lehetőségeiről is.

Olvasni jó!
Alváskönyv – Amit az álmatlanságról tudni érdemes

A hét orvosi témája:

Vitaminpótlás
télen

A vitaminszükségletet
elsősorban

táplálékkal fedezzük

Tájékoztatom kedves betegeimet, hogy belgyógyászati és cukorbeteg magánrendelésem
új helyszíne 9012 Gyôr, Hegyalja u. 34. Bejelentkezni a 06-30/589-0443-as számon lehet.

Dr. Horváth Zsuzsanna
belgyógyász-diabetológus
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A hét kérdése: a köhögésről

Válaszol: Dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Nagyon sokféle betegség állhat a krónikus köhögés hát-
terében, gyakorta a dohányzás a felelős a betegségért.
A heveny köhögést többnyire megfázás váltja ki –
mondta lapunknak a tüdőgyógyász szakember. 

Milyen esetben tanácsos szakorvoshoz for-
dulni a köhögéssel?

Fel kell keresni a szakorvost, ha a köhögés tovább
tart négy hétnél, s egyéb tünetek – például véres köpet
– kísérik. Egy makacs vírusfertőzés okozta köhögés
ugyanis akár egy hónapig is elhúzódhat. Hat hét után
már krónikus köhögésről beszélünk.

Mi váltja ki az akut köhögést?
Leggyakrabban a megfázás, melynek következté-

ben felső vagy alsó légúti gyulladás alakulhat ki, s két-

Házi feladat – stressz nélkül

három napon belül a nyák-
termelés is megjelenik. Ez a
betegség általában egy-két héten belül elmúlik.

Milyen betegségek állhatnak a krónikus kö-
högés hátterében?

A legismertebb ok a dohányzás. Ez a rendkívül káros
szokás az egyszerű idült hörghuruton kívül idült obst-
ruktív hörghurutot (COPD) is előidézhet. Ez utóbbinak
a tünete a krónikus köhögés mellett a terhelésre fellépő
fulladás. A legfontosabb teendő természetesen a do-
hányzás elhagyása. Ismert még a posztinfekciós köhö-
gés, melyet vírusok provokálnak. Sokakat érint a króni-
kus nátha s az arcüreggyulladás is, ezeket orrspray-vel
kezelhetjük. A köhögés hátterében találhatunk asztmát,
melyet allergia vagy vírusfertőzés hozhat létre. Kevesen
tudják, hogy a vérnyomáscsökkentők bizonyos fajtái is
kiválthatják a köhögést.  Nem ritkaság, hogy a gyomor-
nak a nyelőcsőbe visszafolyó tartalma okoz krónikus kö-
högést. Ebben az utóbbi esetben a tüdőgyógyász gaszt-
roenterológus szakorvoshoz irányítja tovább a beteget.

Segítsenek-e a szülők? 
A lecke megoldása közben a gyerek

megtanul önállóan tanulni, illetve a tanár
mikor ellenőrzi a házi feladatát, visszajel-
zést kap arról, hogy mennyire értette meg
a gyerek a tananyagot, mik az esetleges
hiányosságai. Semmi esetre sem arra kí-
váncsi, hogy mi ki tudjuk-e javítani a gye-
rek hibáit. A legtöbb pedagógus azt java-
solja, hogy inkább maradjuk csendes
megfigyelőként a háttérben, ne legyünk
érdektelenek, de ne is akarjunk minden-
áron beavatkozni. Természetesen, ha va-
lamit nem ért a gyerek, akkor ha tudunk,
segítenünk kell neki magyarázattal. Fon-
tos, hogy ne zavarjuk össze, nézzük meg

A Vény nélkül rovat szerkesztője: Dr. Dézsiné Szentes Veronika

A szoptatás előnyei
A legalább 12 hónapon át szoptató nők ese-
tében jelentősen alacsonyabb a petefészek-
rák kialakulásának kockázata – derült ki

egy új tanulmányból.
A tanulmány szerint
mivel a szoptatás
gyakran késlelteti az
ovulációt, ezért 50

százalékkal csökkenthető a petefészekrák
kialakulásának kockázata. 

A tenger ajándéka
Azokon a helyeken, ahol rend-
szeres algafogyasztók élnek, az
emberek kitűnő egészségnek
örvendenek, és közülük kerül-
nek ki a hosszú élet rekorderei
is. Magas fehérjetartalmuk miatt a leggazda-
gabb fehérjeforrásának tartják, megtalálható
bennük valamennyi aminosav. Mivel táplá-
lóak, az algák a fogyókúra, a salaktalanítás ide-
jén táplálék-kiegészítőként is alkalmazhatók.  

Hólyaghurut ellen zöld tea
Amerikai kutatók szerint
a zöld tea hatóanya ga si-
keresen alkalmazható a
hólyaghurut kezelésére, a
hólyag többféle gyulladá-
sos vagy sérüléses elválto-

zásánál. A zöld teáról köztudott, hogy sok, az
egészségre előnyös hatású anyagot tartalmaz,
gazdag például antioxidánsokban. 

a tankönyvét. Van, amit mi teljesen más
módszerrel tanultunk annak idején.

Dicsérjük a gyereket
Fontos, hogy dicsérjék és bátorítsák a

gyereket, akár kisebb jutalmat is ki lehet

tűzni egy-egy feladat sikeres elvégzésé-
ért. Legyen meghatározott ideje a házi fel-
adat készítésének, közben ne szóljon se a
tévé, se más elektronikus eszköz. 

Fokozódó nyomás
A gyerekeken sokkal nagyobb a

nyomás, mint húsz éve, akkor ugyanis
nem volt még ekkora versengés az
egyetemi helyekért. Nem kellene
azonban szem elől téveszteni a szülők-
nek azt, hogy nem mindenki tehetsé-
ges, és azok a gyerekek, akikre túl
nagy nyomás nehezedik a jó vizsga-
eredmények miatt, boldogabbak len-
nének egy szakiskolában.

Ösztönözzük az olvasásra
Az olvasás a házi feladattal járó

stressz nélkül is kiváló módja a tanulás-
nak. Olvasáskor fejlődik a gyerek képze-
lőereje, túlszárnyalja a saját tapasztalatait
és megtanulja a nyelv finomságait is. 

Korlátozzuk a számítógép
használatát
Egy svéd vizsgálat szerint jelentős

összefüggés van a számítógép és a
lelki rendellenességek között, ami el-
sősorban a fokozódó stressznek tulaj-
donítható. Ügyeljünk arra, hogy isko-
lás gyerekünk ne töltsön túl sok időt a
gép előtt.

Kérjük, adójának 1 százalékát ajánlja
fel a Szívkatéterezés Győr Alapítványnak.

Szíves fogadtatás

1% Adósz.: 18982545-1-08
Bankszámlasz.: 12096705-
00119885-00100007



1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályá-
zatot hirdet pályázati úton támogatott sport-
szervezetek (kiemelt és nem kiemelt sport-
ágak), valamint utánpótlás-nevelés fejleszté-
sét végző alapítványok támogatására 

A támogatásra fordítható pénzkeret:
240.000.000 Ft
A pályázat célja: Győr város területén működő
sportszervezetek, valamint utánpótlás-nevelés
fejlesztését végző alapítványok pályázati úton
történő támogatása.
Támogatás igényelhető: (2013-ban megvalósí-
tott/megvalósítandó célokra)

A. Utánpótlás képzés-nevelés támogatására
B. Működési támogatásra
C. Beruházásra
D. Felújításra 

2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet egyéni eredményes
versenyzők támogatására sportszerve-
zeti kereteken belül

A támogatásra fordítható pénzkeret:
15.000.000 Ft
A pályázat célja: Győr város területén működő
sportszervezetek egyéni eredményes verseny-
zőinek támogatása.

Pályázati felhívás
Támogatás igényelhető: (2013-ban megvalósí-
tandó célokra a sportszervezetükön keresztül)

A. Korosztályos válogatott versenyzők felké-
szülésére, versenyzésére, sporteszközeik be-
szerzésére
B. A 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpia
Fesztivál lehetséges győri résztvevőinek fel-
készülésére

3. Győr Megyei Jogú Város Közgyű-
lése pályázatot hirdet az „Egyéb sport-
támogatás” csoportba tartozó egész-
ségkárosult sportolókkal foglalkozó
sportszervezetek és intézmények tá-
mogatására

A támogatásra fordítható pénzkeret:
3.000.000 Ft
A pályázat célja: Győr város területén működő
egészségkárosult sportolókkal foglalkozó
sportszervezetek és intézmények pályázati
úton történő támogatása.
Támogatás igényelhető: (2013-ban megvalósí-
tott/megvalósítandó célokra)

A. Sportrendezvényeken való részvételre
B. Működési támogatásra, eszközvásárlásra
C. Beruházásra, felújításra
D. Személyi jellegű kifizetésre és járulékaikra

További információ: Győr MJV Polgármesteri Hivatal Sportügyi Osztály
(Győr, Batthyány tér 1., illetve telefonon: 96/527-708).

A pályázatok beérkezési határideje: március 8. 12 óra.
Mindhárom pályázat esetében a pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehető: Győr MJV Polgár-
mesteri Hivatal Sportügyi Osztályán, Győr, Batthyány tér 1., illetve letölthető a www.gyor.hu honlapról.

szerző: földvári gabriella

Székelyföldi vendégség című könyvét mutatja
be az Újvárosi Művelődési Házban Szentesi
Zöldi László, a Magyar Hírlap főszerkesztő-he-
lyettese. A március 2-án 18 órakor kezdődő
esten hagyományokról, receptekről, az úton
lévő újságíró kalandjairól esik szó. 

Szentesi Zöldi László két évtizede járja Székely-
földet, könyvét Erdély szeretete és az erdélyi gaszt-
ronómia csodálata hatja át. A székelyek hagyomá-
nyos konyháját néprajzi és történelmi adalékokkal,
személyes tapasztalatokkal fűszerezve mutatja be
a szerző. A Székelyföldi vendégség régi szakács-
könyvekből származó és saját gyűjtésű recepteket
is közöl, a leírt ételeket Benedek Árpád gyergyó-
szentmiklósi szakács a helyszínen elkészítette.

Szentesi Zöldi László írásában számba veszi,
hogy a régi elöljárók, híres személyiségek, törté-
nelmi alakok hogyan vélekedtek ezekről az ételek-
ről, hogyan készítették el, hogyan fogyasztották.
Kutatott is annak érdekében, hogy minél erede-
tibb forrásból kerüljenek ki a receptek. A kiadvány
átfogó képet nyújt az Erdélyben élő népcsopor-
tok gasztronómiai világáról. Az eredeti receptek
között találhatunk gyergyói specialitásokat, a
Maros mentéről, a Nyárád mentéről, a Gyimesek-
ből származó étkeket.

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Húszéves Győr és az észak-ír Ulster
Egyetem együttműködése. A kerek
évforduló apropóján városunkba
érkezett az egyetem dékánja, Paul
Carlmichael professzor, hogy talál-
kozzon a programban részt vevő ál-
talános és középiskolák igazgatói-
val és angoltanáraival.

Az Ulster Egyetem hallgatói
1992 óta töltik hathetes tanári gya-
korlatukat városunk 18 iskolájában.
Paul Carlmichael hangsúlyozta,
nagyon lenyűgöző, hogy hallgatóik
már 20 éve jöhetnek Magyaror-

Székelyföldi
vendégség

szágra, akik az itt töltött időszakról
szakmailag és más szempontból is
mindig jókat mesélnek. A dékán rá-
mutatott, olyan képzés, aminek ke-
retében a hallgatók külföldre me-
hetnek, csak az ő intézményükben
van, ami kifejezetten vonzóvá teszi
a fiatalok számára. Egyébként az
észak-ír egyetemnek korábban
Spanyolországgal is volt hasonló
kapcsolata, de elégedettebbek a
győri lehetőségekkel.

Dr. Molnárné Szabó Katalin, a
Hatos és Társa Nyelviskola mun-
katársa, angolprogram-vezető
hozzátette, a magyar iskolák is
sokat kamatoztathatnak a kap-

csolatból, hiszen hat hétig anya-
nyelvű tanár tartja egyes osztá-
lyokban az órákat.

Először 1994-ben pedig győri
vendégtanár is kijutott az Ulster
Egyetemre, hogy két héten át a
magyar történelemmel és kultú -
rával ismertesse meg az ottani
hallgatókat.

A kapcsolatot tovább ápolják,
hiszen a Hatos és Társa Nyelvis-
kola szervezésében 40 győri an-
goltanárnak tartott workshopot
Barbara Skinner, az Ulster Egye-
tem docense arról, hogy a gyakor-
latozó tanárjelölteket milyen szem-
pontok alapján értékeljék.

Húszéves együttműködés
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

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

A víz idei világnapján megújult formá-
ban szeretnénk felhívni a figyelmet az
ivóvíz fontosságára. A résztvevők egy-
szerre indulhatnak az országos és a helyi
pályázatokon, s akár mindkét helyen
nyerhetnek. A Duna Múzeum országos
pályázatára elektronikusan beküldött
pályaműveket várnak. Helyi pályáza-
tunkra elegendő ugyanezeket az e-mai-
leket elküldeni, de szívesen fogadjuk az
alkotásokat eredetiben, vagy akár színes
fénymásolatban is.

Minden eddiginél színesebb pályázati
lehetőségeket kínálunk, ehhez szeret-
nénk kérni a pedagógusok közreműkö-
dését is. A pályázatok közt megtalálhatók
a hagyományos rajzfeladatok, a víz világ-
napi plakát és képregény, de olyan újdon-
ságokat is kínálunk, mint a street art alko-
tás és a Gyalogolj a vízért séta. 

Az országos pályázat díjazottjai már-
cius 21-én, csütörtökön, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium dísztermében, ünnepé-
lyes keretek közt vehetik át a jutalmukat,
majd ezt követően parlamenti sétán ve-

Megamag a piactéren
A vásárcsarnok melletti Megamag
boltban 130-féle termék között válo-
gathatunk. A vállalkozás ügyvezetője,
Sipos Tibor elmondta, a kínálatból
többek között a mandula, a kesudió, a
pisztácia és a földimogyoró vásárol-
ható, az aszalványok közül pedig a
mangó, a szilva, az ananász, az ősziba-
rack és a vörös áfonya a legkelen-
dőbb. Ezek csokoládéval vagy jog-
hurttal bevonva is kaphatók. „A gyer-
mekeknek olyan csemegékkel ked-
veskedünk, amelyeknek gyakran a fel-
nőttek sem tudnak ellenállni. Ilyen pél-

Világnapi pályázatok 
Tisztelt Pedagógusok, kedves Gyerekek!

hetnek részt. A Pannon-Víz Zrt. helyi pá-
lyázatának nyertesei rajzeszközöket és ér-
tékes könyvjutalmat kapnak a március
23-i díjkiosztón Győrben. A Magyar Hid-
rológiai Társaság Győri Területi Szerveze-
tének különdíját a legjobb műszaki szem-
léletet bemutató pályázó kapja meg.

Az elektronikus levélben érkező pá-
lyaművek beérkezési határideje a
Duna Múzeum és a Pannon-Víz Zrt.
pályázatára március 11., hétfő 8 óra.
A postán vagy személyesen eljuttatott
pályaművek beérkezési határideje a
Pannon-Víz Zrt. helyi pályázatára két
nappal későbbi: március 13., szerda
14 óra. A legjobban sikerült pályamű-
vekre Facebook-oldalunkon szavazni
lehet, a legsikeresebb mű különdíjat
kap, s a szavazók közt is ajándékokat
sorsolunk ki. Helyi pályázatunkra csak
a Pannon-Víz Zrt. működési területé-
ről várunk pályaműveket. 

Tőke László
elnök-vezérigazgató
Pannon-Víz Zrt.

PIACI KOSÁR
Aszalt szilva 150 Ft/10 dkg
Aszalt őszibarack 180 Ft/10 dkg
Aszalt gyömbér 220 Ft/10 dkg
Aszalt mangó 220 Ft/10 dkg
Gyöngybab 490 Ft/kg
Lenmag 490 Ft/kg
Szezámmag 990 Ft/kg

dául a Duna kavics, a csokis kavics
vagy a csokis mazsola. Faházunknál a
háziasszonyok, illetve a sütni-főzni
szeretők sok más mellett kókuszpely-
het vagy kókuszreszeléket is kérhet-
nek” – sorolta Sipos Tibor, aki a vásár-
lóknál maradva elmondta: a tavaly no-
vember óta a vásárcsarnoknál mű-
ködő Megamag faházat egyre többen
keresik fel, a törzsvevők köre folyama-
tosan bővül. A népszerűséget az
ügyvezető a kiváló minőségben és a
jó ár-érték arányban látja. 

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 51. §-a alapján az
ország valamennyi településén, így
Győrben is rendezni kell az üdülő-
ként nyilvántartott és az időlegesen
használt ingatlannal rendelkező in-
gatlantulajdonosok díjfizetési kötele-
zettségét a hulladékszállítást ille-
tően. Ennek a kötelezettségnek tett
eleget a város képviselő-testülete,
amikor január 25-i ülésén elfogadta
a vonatkozó rendelet módosítását.

Az említett törvény szerint április
1-jétől az üdülőként nyilvántartott és
az időlegesen használt ingatlanok
esetében is meg kell fizetnie a tulaj-
donosnak a hulladékszállítás költsé-
gét, ami nem lehet kevesebb, mint
az állandó lakosnál felmerülő éves
díj 50%-a.

Győrben a törvénymódosítás a
zártkerti, leginkább üdülési célú, kis-
kerti tevékenységre használt ingatla-
nokat érinti, de nem ritka a komo-
lyabb épülettel ellátott, tavasztól
késő őszig vagy egész évben folya-
matosan használt ingatlan sem.
Több területen állandó lakcímmel
rendelkező lakóingatlanok is találha-
tóak. Az üdülőként nyilvántartott, va-
lamint az időlegesen használt ingat-
lanok tulajdonosai a jövőben – a tör-
vényi minimum feltételnek megfele-
lően – az éves rendelkezésre állási
díj felét kötelesek fizetni. Ez Győr
esetében bruttó 5.592 forint. A hul-
ladékszállítási közszolgáltatást bizto-
sító Győr-Szol Zrt. pedig az érintett
városrészekben biztosítja a háztar-
tási vegyes hulladék gyűjtéséhez
szükséges zsákokat, és azok heti

A hulladékszállítási
szolgáltatás területe
áprilistól bővül

egyszeri elszállítását minden év áp-
rilis 1-jétől szeptember 30-ig. Az
ebben az időszakban felhasználható
13 darab 60 literes műanyag zsákot
a rendelkezésre állási díj befizetésé-
nek igazolásával a Győr-Szol ügyfél-
szolgálati irodáiban lehet átvenni,
és ekkor az ügyintézők közlik a heti
ürítés időpontját is. Természetesen
ennél több hulladék keletkezése
esetén a hulladék átadásához és
gyűjtéséhez további zsákok vásárol-
hatók. A közszolgáltatás bevezeté-
sével a „zártkerti” ingatlanok tulaj-
donosai is jogosulttá válnak a hulla-

dékudvarok igénybevételére a díj
megfizetésével. Az érintett területe-
ken található utcák jegyzéke megta-
lálható a város hivatalos honlapján,
illetve a www.gyorszol.hu oldalon. 

A fél évre esedékes díjat a szolgál-
tató a szolgáltatás indításával egy -
idejűleg számlázza ki a nyilvántartott
ingatlantulajdonosok felé. A megje-
lölt területeken csak a jelölt zsákban
kihelyezett hulladékot szállítják el.

Fontos változás továbbá, hogy az
egész évben folyamatos szolgálta-
tással ellátott területen a lakatlan és
szüneteltett ingatlanok, illetve la-
kások esetében is meg kell fizetni az
éves rendelkezésre állási díjat. Ezt az
összeget a hulladéktörvény és Győr
város rendelete alapján a szolgáltató
április 1-jétől számlázni fogja. A ja-
nuárban életbe lépett, hulladékról
szóló törvény szerint a hulladékszál-
lítás díjhátralékait a NAV adók mód-
jára behajtható köztartozásként ke-
zeli. A rendelet módosításáról a
Győr-Szol Zrt. külön levélben tájé-
koztatja a nyilvántartása szerint je-
lenleg szünetelő és lakatlan ingatlan-
tulajdonosokat.
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HIRDETÉS APRÓ

FLÖRT Fehérnemû

Gyôr, Lehel u. 21., valamint
ÚJ HELYEN, a Polus Üzletházban is!

Minden ami a csábításhoz kell…

A kupon felmutatója
március hónapban 15%
kedvezményre jogosult!

www.marcal-vendeglo.hu
www.marcal-etterem.hu   

Győr, Déry T. u. 11/a
Telefon: 96/431-330

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt
és étkezési jegyeket is elfogadunk!

MARCAL 
ÉTTEREM

Egy-Házi-as Vendéglő

Márciusi

KIEMELT
ajánlat

Szerdán, csütörtökön,
pénteken, szombaton
és vasárnap a 2
személyes Marcal-tál
3800 Ft helyett

2600 Ft!

Extra menüajánlat:
Húsgombócleves • Marcal-parti
vegyes ízelítő (3 féle húsétel)

• vegyes köret • saláta
• sütemény • 1 pohár pezsgő

3300 Ft/fő helyett 1900 Ft/fő

Csoportoknak, családi társaságoknak: 
• Húsgombócleves  • 2 személyes

Marcal-tál • Saláta •Sütemény
5400 Ft/2 fő helyett 3800 Ft/2 fő

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

Március 8-án este
zenés műsorral várjuk
Kedves Vendégeinket.

Fellép: a SZILASI
SHOW TEAM

Köszöntsük együtt a Hölgyeket!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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

Ára: 26.900.000 Ft

Érd.: 20/927-8678

AUTÓ

Opel Corsa B 1,4 l te-
hergépkocsi, 1998-
as, benzines, lejárt
műszakival, áron alul
eladó. Irányár: 20.000
Ft. Tel.: 96/511-625.

ÁLLÁS

Amerikai nagyvállalat je-
lentős számú aktív pénzügyi ügyfél-
igény megválaszolására tanács -
adót keres. Fizetés kéthetente! Ér-
deklődni: 06-70/419-2657.

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

EGYÉB 

Hívjon bizalommal, teljes
körű lomtalanítást vállalok. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállítom:
tárolóját, garázsát kitakarítom. Stuka
Tibor: 30/217-0848.

Fehérnemű-, harisnya-
és zokniszaküzlet az egész csa-
lád számára! Magyar minőség
elérhető áron. Győr-Marcalváros
II., Örkény u. 9. (a Tescónál,  az
OTP mögött)  

Dióbeletvásárolok kedden és csü-
törtökön délelőtt 9–13 óráig. Győr,
Nádor utca 19. 06-20/979-5105

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

COFIDIS gyorshitel48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel. Tel.: 20/951-0235 

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

családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.   

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

ÜZLET

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, távfű-
téses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, határozott
vagy határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hird. szám: 320). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses, téglaépületben lévő lakást cse-
rélne 1 szobás, 36-42 m2-es, belvá-
rosi, szigeti vagy gyárvárosi bérle-
ményre (hird. szám: 275). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 53 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, győri, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakásra
(hird. szám: 276). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, felújí-
tott, távfűtéses, határozatlan idejű
szerződéssel rendelkező lakást elcse-
rélne kisebb, másfél szobás, ala-
csony rezsijű, megvásárolható la-

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

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges sé vált
holmiját elszállítom Tel.:
70/500-1291.  

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

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

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

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

INGATLAN

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

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgy fa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,

kásra (hird. szám: 277). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 51 m2-es, er-
kélyes, tárolós, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 1 szobás lakásra. Tarto-
zás megfizetésének átvállalása szük-
séges (hirdetési szám: 278). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Lakatosmunkák!  Ke-
rítések, kapuk, biz-
tonsági rácsok, korlá-
tok stb. készítése, ja-
vítása, karbantartása.
Ajtó-, ablak-, zárjaví-
tás! 70/2237-957

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg- és kárpittisztítást vállal.
Győrben ingyenes házhoz szállítással,
magánszemélyeknek és cégeknek
egyaránt. Kérjük, bizalommal forduljon
hozzánk! Érd.: 20/214-5881.

ÉPÍTŐANYAG 

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

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

KIS ÖSSZEGÛ
GYORSKÖLCSÖN

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

www.beckcredit.t-online.hu honlapot!

Lepje meg szeretteit egyedi módon,
futárral kézbesített meglepetéssel! 

webshopgyor.hu/gyongyhazvirag
Részletek: 
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Idén dr. Gönczöl László nyugal-
mazott tanszékvezető tanár ve-
hette át a Győr Sportjáért Élet-
műdíjat. A fogyatékkal élők
sportolási lehetőségét váro-
sunkban évtizedek óta megte-
remtő pedagógus hamarosan
még egy elismeréssel gazdago-
dik, hiszen egyike lesz Győr
díszpolgárainak. 

Az év sportolóit köszöntő gálaesten 14.
alkalommal adták át a Győr Sportjáért
Életműdíjat, melyet a Győri Sportcsil-
lagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány kura-
tóriuma 1999-ben alapított. A díjat
mindig annak a győri sportembernek
ítélik, aki elsősorban társadalmi mun-
kában évtizedeken át fáradozott egy-
egy sportágért, a sportos ügyért, il-
letve a sport terén maradandót alko-
tott városunkban. Idén az elismerést dr.
Gönczöl László nyugalmazott tanszék-
vezető tanár kapta, aki évtizedeken át
rengeteget tett a fogyatékkal élők test-
neveléséért. Az esélyegyenlősé-
gért küzdő pedagó-
gust időközben
újabb megtisztel-
tetés érte, hiszen
hamarosan dísz-
polgári címmel
tüntetik ki. 

„Hozzászok-
tam már a nyilvá-
nossághoz, de
ezúttal bizonyta-

Elismerés az önzetlen pedagógusnak
lan léptekkel mentem ki átvenni az elis-
merést. Felemelő érzés volt ilyen illuszt-
ris társaságban átvenni a díjat, megha-
tódtam a színpadon állva. Ha az életmű-
díj meglepett, akkor a díszpolgári cím
egyenesen sokkolt. Kételkedés van
bennem, nem tudom, méltó vagyok-e
az elismerésre olyan nagyszerű elődök
után, mint Baross Gábor vagy Kossuth
Lajos, ráadásul Győrött rengeteg érté-
ket teremtenek napjainkban is. Az elis-
merések alapján valóban úgy tűnik, te-
hettem valamit az életemben, de mara-
dok az, aki mindig is voltam: egy egy-
szerű pedagógus, akit a lokálpatriotiz-
mus, a sportszeretet és a sérültek iránti
aggódás ösztönöz újabb cselekede-
tekre. Rengeteget kaptam, ezt vissza is
kell adnom a lehetőségeimhez és ké-
pességeimhez mérten” – fogalmazott
szűnni nem akaró tettvággyal dr. Gön -
czöl László, aki Győrött lépett a tanítás
rögös útjára, majd a Testnevelési Főis-
kolán szerzett diplomát. Az elsők között
volt, aki ezen a területen sikeresen
védte meg doktori disszertációját, hoz-
zájárulva ahhoz, hogy a sportkuta-
tást is elismerje a hazai tudomá-
nyos világ. 1969-ben tért vissza

szülővárosába, Győrbe, ahol
1975-től nyugdíjazásáig

tanszékvezetőként dolgo-
zott. Alapítója a Magyar

Olimpiai Akadémiá-
nak, tizenkét éven át
a Magyar Olimpiai
Bizottság tagja volt.
Olimpiatörténeti
és olimpiakronoló-

giai kutatómun-

kája komoly jelentőséggel bír, számos
könyv szerzője és rengeteg elismerés
tulajdonosa, ám ezekről szerényen hall-
gat személyes találkozásunkkor. Napja-
inkban is tanít a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Karán. A
Győr-Moson-Sopron Megyei Fogyaték-
kal Élők Sportszövetségének elnöke, a
fogyatékkal élők sporttevékenységét
városi és megyei szinten is összefogja,
továbbá az országos testületnek is
tagja. A Sporttörténeti Emlékbizottság
vezetője, ebben a minőségben alapítója
a győri sportlegendák klubjának. Ter-
mészetesen maga is versenyszerűen
sportolt, ökölvívóként kezdte pályafutá-
sát, majd később atlétikára váltott. 

„Még nem tekintek vissza, előre
nézek, hiszen vannak feladataim és cél-
jaim. Amíg csak szükség van rám, addig
foglalkozom a fogyatékkal élők sportjá-
val, nemrég elhunyt fiam emléke is erre
kötelez. A Sporttörténeti Emlékbizott-
sággal folytatjuk a győri sportélet büsz-
keségeinek bemutatását, és többekkel

együtt nagy ter-
vünk, hogy

Győrött

létesüljön
egy rendszeresen
látogatható bemu-
tatóterem, ahol ki-
állíthatjuk a város

sportéletének relik-
viáit. Nyugdíjasként

sem tűntem el a süly-
lyesztőben, továbbra is

tanítok, kutatási munkám-

ról sem mondtam még le. Hetvenöt éve-
sen rendszeresen sportolok, ha mozgó-
lépcsőt látok, kikerülöm, hiszen fel tudok
menni a rendes lépcsőn is. Hetente két
alkalommal tornát tartok a szépkorúak-
nak. Igyekszem a hallgatóimnak példát
mutatni az egészséges életmódból,
hogy ne csak beszéljek róla, hanem tar-
talom is legyen a szavaim mögött. Sze-
retném bebizonyítani, hogy ebben a kér-
désben nem a kor dönt, hanem a szem-
lélet. Ehhez minden körülmény adott,
rendkívül fontos számomra az alkotó kö-
zösség és a nyugodt családi háttér. A fe-
leségemet külön ki kell emelnem, hiszen
nélküle senki nem lennék” – meséli sok-
színű tevékenységéről a kitüntetett, aki
jelentős részt áldozott életéből arra, hogy
a sportoláson keresztül javítsa a fogya-
tékkal élők életminőségét. Tette mindezt
önzetlenül, társadalmi munkában, vi-
szonzást soha nem várva. Azonban
külön kihangsúlyozza, mindebben ren-
geteg segítséget kapott az elmúlt évtize-
dekben és napjainkban is.

„A fogyatékkal élők sportja szívügyem,
magam negyven évig neveltem sérült
gyermekem. Szervezői munkám mellett
több mint harminc éve hetente két alka-

lommal foglalkozom a sérültekkel,
együtt tornázunk korra és nemre

való tekintet nélkül. Ebben a kar is tel-
jes mértékben támogat, hiszen a léte-

sítményt és a tornaszereket térítés-
mentesen használhatjuk. Nagyon sok

öröm ér a foglalkozásokon, itt kaptam a
legtöbbet az élettől. Egy-egy mosolynak
és simogatásnak felbecsülhetetlen az ér-
téke, számomra ez maga a csoda. Az a
legszebb, hogy mindent közösen teszünk
és együtt élünk meg, a jelszavunk is az,
hogy „Gyere velem, fogd meg a kezem!”.
Mint minden, amit életemben cseleked-
tem, ez is csapatmunka volt, semmi sem
egyedül az én érdemem. Köszönettel tar-
tozom minden egykori támogatómnak és
segítőmnek, akárcsak a jelenlegi város-,
sport- és karvezetésnek” – mondta zárás-
ként dr. Gönczöl László, aki a megtisztelő
címek ellenére a Liszt Ferenc utcai torna-
teremben megmaradt mindenki Laci bá-
csijának, és fizetségül továbbra is várja a
mosolyokat és az öleléseket. 

Győr Sportjáért Életműdíjjal kitüntetettek. 1999: Fürst János (evezés), 2000:
Lengyel Pál (kézilabda), 2001: Györgyi Ernő (labdarúgás), 2002: Kádár Árpád
(torna, testnevelés), 2003: Farnady Ernő (röplabda), 2004: Bartos László (at-
létika, szabadidősport), 2005: Palotai Károly (labdarúgás), 2006: Tullner
János (atlétika), 2007: Vén Lajos (kajak-kenu), 2008: Tullner Mátyás (tenisz,
atlétika, jégkorong), 2009: Röck Samu (torna, testnevelés), 2010: Kuti József
(főiskolai, egyetemi sportköri elnök), 2011: Pák Béla (evezés).
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AJÁNLJUK

MÁRCIUS 2., SZOMBAT
Női kézilabda
16.00 Győri Audi ETO KC–Larvik
(Bajnokok Ligája-mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

MÁRCIUS 6., SZERDA
Labdarúgás
13.30 Győri ETO FC–Eger (Ligakupa-
mérkőzés, ETO Park)

A Győri Audi ETO KC a Larvik
együttesét fogadja szombaton 16
órakor a Bajnokok Ligája közép-
döntőjének negyedik mérkőzésén,
és amennyiben a zöld-fehérek
megőrzik hibátlan mérlegüket, a
hátralévő két forduló eredményétől
függetlenül bejutnak a sorozat leg-
jobb négy csapata közé. Izgalmas
és színvonalas mérkőzésre van kilá-
tás a Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban, hiszen két, a végső győze-

A HAT-AGRO UNI Győr közel volt a bravúrhoz, végül
azonban nem sikerült kiegyenlítenie a Fenerbahce el-
leni párharcot, így a török sztárcsapat jutott be a leg-
jobb nyolc közé a női kosárlabda Euroligában. A zöld-
fehérek remekül és harcosan játszva sokáig vezettek
a végső győzelemre is esélyes vendégcsapat ellen, az
utolsó percekre azonban elfogyott az erő, így a törökök
77–68-ra nyertek és kettős győzelemmel vívták ki a
továbbjutást. A magyar bajnok minden dicséretet
megérdemel, mert méltóképp búcsúzott az Euroligá-
tól. A zöld-fehérek második szezonjukban nehézsé-
geik ellenére is bejutottak a kontinens legjobb tizenhat
csapata közé, ami jelentős előrelépés. 

„Harmincöt percig megvalósítottuk azt, amit elter-
veztünk, utána azonban kijött az, hogy az ellenfél játé-
kosai több ilyen hőfokú meccset játszanak. Ettől füg-
getlenül emelt fővel jöhettünk le a pályáról, hiszen min-
dent megtettünk a siker érdekében. Sportemberek va-
gyunk, így a vereség miatt elégedett nem lehetek, de
összességében azért büszke vagyok a lányokra” –
mondta a mérkőzést követően Fűzy Ákos vezetőedző. 

Tangelina Smith személyében időközben újabb já-
tékossal bővül az együttes kerete. Mint azt Tapodi
Péter klubigazgató elmondta, a leginkább négyes
poszton bevethető amerikai kosarassal az idény vé-

Varga Tamás és Szabó Katalin megvédte
címét az evezősök szombati ergométeres
országos bajnokságán, amelynek az egye-
temi csarnok adott otthont. Az olimpikon
Varga a könnyűsúlyúaknál, Szabó pedig a
normálsúlyúaknál diadalmaskodott – mind-
ketten sorozatban harmadszor nyertek. A
férfiaknál normálsúlyban Simon Béla, a nők-
nél könnyűsúlyban Samu Lilla győzött. Az
ergométeres ob-n, melynek első vidéki
klubként a Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub egymás után másodszor volt házigaz-
dája, 2.000 métert húztak le a speciális gé-
peken a versenyzők.

Eredmények. Férfiak, normálsúly: 1.
Simon Béla (Szolnoki Főiskola-Tisza EE), 2.
Juhász Adrián (Szolnoki Főiskola-Tisza EE),
3. Széll Domonkos (Csepel). Könnyűsúly: 1.
Varga Tamás (EDF Démász Szegedi VSE), 2.
Lőrinczy Péter (Külker Evezős Klub), 3. Ga-
lambos Péter (Vác). Nők, normálsúly: 1.
Szabó Katalin (Vác), 2. Bácskai Dominika
(Vác), 3. Hajnal Adrienn (Csepel). Könnyű-
súly: 1. Samu Lilla (Arrabona Evezős Klub),
2. Erdélyi Zsófia (Szolnok) 3. Dohovics Virág
(Győri Vízügy-Spartacus EK). 

Címvédések
ergométeren

Szép búcsú
az Euroligától

géig szóló szerződést kötöttek. Az 1977-ben szüle-
tett, 191 cm magas játékos kétszeres WNBA-bajnok,
és az amerikai válogatott bő keretének többször is
tagja volt. További hír, hogy a Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége elfogadta a győri utánpótlás
akadémiai akkreditációját, így az Széchenyi Kosár-
labda Akadémiaként működik tovább. A felnőttcsapat
a bajnokság magyar–szlovák középszakaszában foly-
tatta szereplését, a győriek hazai pályán 92–68-ra
nyertek a Piestanski Cajky ellen. A folytatásban a
zöld-fehérek szombaton 18 órakor az SBK Samorin
otthonában vendégszerepelnek. 

Eldőlhet a BL-továbbjutás

lemre is esélyes gárda találkozik
egymással. A győriek két hete világ-
színvonalú második félidőt produ-
kálva 24–18-ra győztek Norvégiá-
ban, így minden bizonnyal a vendé-
geket a visszavágás reménye is fűti.
Az óriási érdeklődésre jellemző,
hogy a győri klub már január utolsó
napján jelezte: minden jegy elkelt a
szombati rang adóra. 

Az Audi ETO könnyed bajnoki
győzelemmel hangolt a hétvégi

erőpróbára. A zöld-fehérek a se-
reghajtó BSE otthonában 19–11-
es félidei állást követően 31–17-re
nyertek. Ambros Martin végig
sokat forgatta csapatát, míg Kat-
rine Lunde-Haraldsen, Raphaelle
Tervel és Szepesi Ivett ezúttal pihe-
nőt kapott. A zöld-fehérek elsősor-
ban különböző játékszituációk
gyakorlására fordították a mérkő-
zést, aminek remélhetőleg már
most meglesz a haszna. 
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A Rába ETO kiütéses győzelem-
mel zárta az élvonalbeli futsalbaj-
nokság alapszakaszát, és tizenhá-
rom pontos előny birtokában, az
első helyről várhatja a rájátszást. A
remek formában futballozó zöld-
fehérek hétfő este a Gödöllői
Bikák otthonában nyertek 8–1-re.
A Rába ETO játékosai közül Fabio
háromszor, Lódi kétszer, Juanra,
Harnisch és Dróth egyszer-egy-
szer volt eredményes. 

A Rába ETO 20 mérkőzésen
19 győzelem mellett csupán
egyetlen vereséget szenvedett
el, a csapat 143 gólt rúgott és
mindössze 33-at kapott. Az 57
pontot gyűjtő bajnoki címvédő
előnye 13 pont a második he-
lyezett Berettyóújfaluval szem-
ben. A folytatásban az első hat
helyezett  a felsőházban vív kör-
mérkőzéseket a bajnoki címért,

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem kosárlabdacsapata izgalmas és kö-
zönségszórakoztató mérkőzésen 91–90-re legyőzte a MAFC-ot az
egyetemi csarnokban. Kozma Tamás együttese az első negyedben ál-
mosan és pontatlanul kezdett, ami a szakasz végére hétpontos fővárosi
vezetést eredményezett. A második negyed jóval kiegyenlítettebb játé-
kot hozott, majd a nagyszünet után a győriek állva hagyták ellenfelüket.
Az utolsó felvonásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, és ebben a
versenyfutásban az egyetemiek egy ponttal jobbnak bizonyultak ellen-
felünknél. A hazaiak igazi bravúrgyőzelmet arattak, két játékosuk kivá-
lása sem zavarta meg a csapatot. Horváth Gergő és Papp Balázs extra
teljesítménye nagyban hozzájárult a sikerhez. 

„Örülök, hogy vissza tudtunk vágni a MAFC gárdájának, szeretem,
ha elismerik a feltörekvő, vidéki klubokban folyó munkát is. Csendesen,
alázatosan, becsületesen dolgozunk tovább, készülünk az alapszakasz
szép és eredményes befejezésére” – nyilatkozta Kozma Tamás szakmai
igazgató. Az együttes vasárnap 18 órakor Veszprémben játszik az alap-
szakasz utolsó fordulójában. 

Az éllovas SZESE Győr csapata
győzelemmel kezdte az NB I/B-s
férfi kézilabda-bajnokság tavaszi
szezonját. Az első fordulóban sza-
badnapos győriek a második játék-
napon az Ajka otthonába látogattak,
ahonnan remek védekezéssel hoz-
ták el a két pontot. Az első félidő kö-
zepéig fej-fej mellett haladtak a csa-
patok, majd a félidő végére hatgó-
losra nőtt a vendégek előnye. A győ-
riek a szünet után ott folytatták, ahol
abbahagyták, folyamatosan növel-
ték előnyüket, és végül magabiztos,
30–15-ös győzelmet arattak. 

„A két csapat nem azonos célo-
kért küzd a bajnokságban. Maga-
biztos győzelmet arattunk Ajkán,
de támadásban van még miben
javulni” – értékelt a győzelem
után Deáki István vezetőedző. A
SZESE hétvégén ismét idegen-
ben játszik, szombaton 18 órakor
Várpalotán lép pályára a listave-
zető egyetemi csapat. 

foci fotóval

Fontos a gépek 
sorrendje
Egy helyesen felépített kardioedzésnél fi-
gyelembe kell vennünk a gépek által
nyújtható terheléseket. Nem mindegy,
hogy milyen sorrendben állítjuk össze a
repertoárt.

Az alapot a kerékpár, illetve a háttámlás
kerékpár jelenti. A testsúly nagy részét az
ülés tartja, többnyire csak az alsó végtag
izmai dolgoznak. (A teljesítmény fokozható,
ha rövid intervallumokra kiállunk a nyereg-
ből.) Következő a kimondottan ízületkí-
mélő, manapság nagyon népszerű ellip-
szisjáró (ellipszistréner, sífutó). E gépnél a
vendégnek a gravitációval szemben tarta-
nia kell saját testsúlyát, alátámasztási felü-
let a talpon és a kézen aránylag csekély, így
a keringési rendszerre sokkal nagyobb fel-
adat hárul.

Harmadikként a futópadot javasolnám,
amely a legnépszerűbb kardioeszköz. Itt is
gravitáció ellenében dolgozik a test, folya-
matosan elmozduló alátámasztási felüle-
ten. Az idegrendszer, az egyensúlyérzék is
fejlődik (először ajánlott a kapaszkodás).
Tartsuk be a fokozatosságot: sík terepen,
majd emelkedőn gyaloglás, kocogás, majd
jelentősebb túlsúly hiányában és már kellő
állóképesség megszerzése után a futás. A
sor végén említeném a lépcsőző- (taposó)
gépet, illetve az ergométert (evezőgépet).
Használatuknál kimondottan jó állóképes-
ség és mozgáskoordináció szükséges. Ne-
hezebb összehangolni a kar- és lábmunkát.

A kardiogépek helyes sorrendjénél
könnyebb kivitelezni a pulzusszám fokoza-
tos emelését, vagyis a progresszív terhe-
lést. Edzés vége felé vegyük figyelembe,
hogy a terhelést fokozatosan visszavéve a
levezető szakaszt ne hagyjuk ki, valamint a
nyújtást se hanyagoljuk el.

Kránitz Bernadett
személyi edző, Speedfit

A Győri ETO FC kettős győzelemmel jutott be
a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé, mi-
után idegenben 1–0-ra, otthon pedig 2–0-ra
nyert a Budapest Honvéd ellen. Az első mér-
kőzésen Kink büntetőjével győzött az ETO, de
a sikerhez az is kellett, hogy Stevanovic kapus
tizenegyest hárítson a hosszabbításban. A má-
sodik mérkőzésen a játékvezető bőkezűen osz-
totta a lapokat, a Honvéd végül nyolc emberrel
fejezte be a kilencven percet. A zöld-fehérek
sokáig nem tudtak gól szerezni, végül Völgyi
szabadrúgása és Kamber fejese is utat talált a
kapuba. Meg kell jegyezni, hogy amíg a fővá-
rosban műfüvön kellett játszaniuk a csapatok-
nak, addig Győrött kifogástalanul előkészített
talaj várta a játékosokat. A legjobb négy közé
az ETO mellett a Debrecen, a Videoton és a
Vasas jutott be. 

Időközben csatlakozott a csapat keretéhez a
szlovák válogatott kapus, Lubos Kamenar. A há-
lóőr, aki megfordult a Nantes és a Celtic együt-
tesében is, három és fél évre kötelezte el magát
a zöld-fehérekhez. További hír, hogy Simon And-
rás a Haladáshoz került kölcsönbe, Marko Dinjar
távozása pedig továbbra sem kizárt. 

A listavezető szombaton megkezdi szereplé-
sét a bajnokságban is, 18.30 órakor Kaposváron
szerepel Pintér Attila együttese. Ezt követően
szerdán 13.30 órakor az Eger érkezik az ETO
Parkba a Ligakupában, a győrieknek háromgó-
los hátrányt kell ledolgozniuk a továbbjutáshoz.
Aznap 18.30 órakor az ETO Hotelben rendezik
meg az Aranykorok, aranylábak elnevezésű be-
szélgetéssorozat második részét, melyen Vere-
bes József, Szániel János, Keglovich László és
Hannich Péter lesz a vendég. 

Jó volt
a lapjárás

Repülőrajt

Egypontos diadal

Komoly
előnyben

a többiek a bennmaradásért
harcolnak. A versenykiírás sze-
rint a csapatok viszik magukkal
az alapszakaszban megszer-
zett pontjaikat és góljaikat.

A rájátszás mellett még egy
nagy feladat vár a zöld-fehérekre,
hiszen a Rába ETO március 9–
10-én hazai pályán szerepel a
Magyar Kupa négyes döntőjé-
ben. A kétnapos futsalünnepen
sajnos nem lesz érdekelt a zöld-
fehérek női csapata, miután az
Astra kettős győzelemmel bú-
csúztatta a győri lányokat a soro-
zat elődöntőjében.
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A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron megyei
Szövetsége statisztikáiból tud-
juk, hogy megyénkben, ezen
belül Győrben a horgászegye-
sületek saját kezelésű vizeiből a
sporttársak súlyra pontyból
fogtak a legtöbbet, az aranyha-
súakat követik gyűjtőnevükön
az egyéb halak, velük együtt a
dobogón végzett az amúr. Utá-
nuk a csuka, a süllő, a harcsa, a
balin, a kősüllő és a pisztráng
következik. A megyei horgász-
szövetség kezelésében lévő
Mosoni-Duna-holtágon és a zá-
tonyi Holt-Dunán az első három
halfaj megegyezik a fentiekkel.

A megyei horgászok aktívan
látogatták az országos szinten
kiemelt vizeket. A kisalföldi hor-
gászok a Velencei-tavon töb-
bek között eredményesen pon-
tyoztak. A Tisza-tavon jól jött a
harcsa, a Dunán Komárom és
Visegrád között a márna volt a
meghatározó zsákmány. A
Rábán, a nicki gát felett más
halfajok mellett ponty, harcsa
és süllő akadt horogra. A sorok-
sári Duna-ágon a megyei hor-
gászok amúrfogásban remekel-
tek. Az Oroszlányi Erőmű taván
ponty, süllő és harcsa, a fehér-

A Graboplast Győri VSE kajak-kenu szakosztálya kapja az első
„A hónap műhelye”-díjat, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság,
az utanpotlassport.hu szerkesztősége és a Decathlon sport-
szer-áruházlánc alapított. A díjra közel ötszáz jelölés érkezett,
és a sportkedvelők, valamint a sportági szövetségek, sportszer-
vezetek, újságírók által ajánlott műhelyek közül öt került fel a
szavazólapra. A győriek a szerdán zárult közönségszavazás és
a díjat alapítók kuratóriumának közös döntése nyomán nyertek.
Az elismerést és az azzal járó ötszázezer forintos sportszervá-
sárlási utalványt kedden adták át a Decathlon budaörsi áruhá-
zában. A díjat minden hónapban az adott időszakban legered-
ményesebbnek ítélt utánpótlás-nevelő műhely nyeri el. Az év
végén a kuratórium kiválasztja az év műhelyét, amely kétmillió
forint pénzjutalomban részesül majd.

A Syma-csarnokban rendezték meg a fedett
pályás serdülő atlétikai országos bajnokságot,
melyen 29 szakosztály vett részt, köztük a Ber-
csényi DSE. A győri sportolók remek eredmé-
nyekkel tértek haza Budapestről. A 15 évesek-
nél Sorok Klaudia (1998) bajnoki címet szerzett
60 méteres síkfutásban, 7,73-as idejével ma-
gasan megelőzve a mezőnyt. Králik Anna
(1999) 300 méteren a negyedik helyet vívta ki
magának 45,75-ös idővel. Lendvai András
(1998) 1000 méteren ötödikként ért célba.
Gyömörei Réka (1998) és Sárvári Anita (1999)
távolugrásban a 9. helyet szerezték meg.

A hónap műhelye

Bercsényis atlétasikerek

Halfajok versenye
várcsurgói tározóban harcsa, a
Pécsi-tavon a ponty volt a meg-
határozó zsákmány. A Balaton
uralkodó halfaja a horgászok fo-
gásaiban a ponty volt 2012-
ben. Tekintélyes mennyiségű
halat fogtak a horgászok a
Fertő tóból.

A Győri „Előre” Halászati
Termelőszövetkezet által ke-
zelt Duna-szakaszon az egyéb
halak, a márna és a harcsa ke-
rült be az első háromba. Mö-
göttük kicsivel maradt le a
ponty és a csuka. Érdekesség,
hogy ugyanitt fogtak kecse-
gét, angolnát, kősüllőt és
pisztrángot is.

A számadatok halhúsra vo-
natkoznak, ami a sporthorgá-
szat talán nem is olyan fontos
mutatója. Örömteli, hogy napja-
inkban egyre többen gondolják
úgy, hogy nem minden megfo-
gott halat kell hazavinni. Mint
ahogy jó volt hallani a napjaink-
ban a vízparton: a jégolvadás
után végre kint lehetünk, végre
horgászhatunk. A horgászás
sokaknak olyan öröm, amely
hozzájárul a szellemi és testi ki-
kapcsolódáshoz. Kedvenc hob-
bink környezetét, a természetet
védjük ennek megfelelően.

A 2000-ben születetteknek a fővárosi az első
országos versenyük volt, de kiváló eredmé-
nyekkel zárták a bajnokságot. Laczik Zsófia 60
méteres síkfutásban 8,52-es idővel nagyon
erős mezőnyben negyedik lett, szoros küzde-
lemben egy századdal csúszott le a dobogóról.
Erdélyi Katinka 1000 méteren a korosztályában
szintén az ország negyedik legjobbja lett. A
4x200 méteres váltófutásban a Rábalux Ber-
csényi DSE lányai (Gyömörei Réka, Sárvári
Anita, Králik Anna, Laczik Zsófia) az értékes har-
madik helyet szerezték meg. Felkészítő edzők:
Farkas Roland és Ábrahám Edina. 



HIRDETÉS ÁLLATKERT, KALAUZ

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

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

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

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

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

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

szöveg és kép: xantus-állatkert

Ismét eltelt egy év, nagy esemény
készülődik a Füles Bástyában… A
tavasz ébredése emlékeztet min-
ket, hogy itt az ideje annak, hogy a
Füles Bástya föld alatti oázisában
is pezsegjen az élet! Maximus, a
csuklyásmajom sokak számára
nem ismeretlen. 2010 tavaszán a
győri állatkertben látta meg a nap-
világot, de az anyukája sajnos nem
tudta felnevelni, ezért emberekhez
került. A Füles Bástya nyitásakor ő
is a belvárosba költözött, ahol igazi
kiskirályként vette birtokba a kaza-
mata hatalmas termeit, és joggal
állíthatjuk, hogy a látogatók első
számú kedvence lett. Nyáron min-
denki megérdemel egy kis szabad-
ságot, ezért Maxi a győri állatkert-
ben töltötte vakációját, ahol egy ha-
sonlóan csörfös majomhölggyel is-
merkedett össze. Míg a románc ki-
bontakozott, a Füles Bástyában
meglepetés készülődött az ifjú pár-
nak – egy új, közös lakosztályt ve-
hettek birtokba. Új helyükön azóta
is nagyon jól érzik magukat.

Maximus 3 éves
Születésnapi parti a Füles Bástyában

Most ismét rajtunk a sor, hogy
meglepjük Maxit, hiszen március
16-án hároméves lesz. Ez alkalom-
ból a tavalyi évhez hasonlóan szüle-
tésnapi partit rendezünk a Füles
Bástyában, melyre szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt! A szüle-
tésnapi torta elkészítésében idén
mindenki segítségére számítunk
és egész nap programok várják a lá-
togatókat, akik még vendégállatok-
kal is találkozhatnak a nagy napon. 

A program: 
11 órától a gondozókkal közö-

sen a Füles Bástya lakóinak ebéd-
jét készíthetik el a látogatók, 13
órától más vizekre evezve az ak-
váriumok lakóinak lakmározását fi-
gyelhetik meg, 14.15-től a szüle-
tésnapi torta díszítésében segít-
hetnek, 15 órakor a közös kö-
szöntés lesz soron és Maxi kibont-
hatja az ajándékát, 16.30-tól
pedig a pápaszemes kajmánok és
az aligátorteknősök vacsoráznak.

Mindenkit szeretettel várunk!
Kalandra le!

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
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