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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

5. oldal Emelkedett januártól a nyugdíj és a minimálbér, valamint
csökkent a rezsi. Többet kell viszont fizetni azoknak, akik káros szen-
vedélyeknek hódolnak. Megkezdték működésüket a járási hivatalok,
valamint folyamatosan zajlik a közlekedés reformja, a megyei Volán-
társaságok helyét a jövőben például régiós társaságok veszik majd
át. Csokorba szedtük a lakosságot érintő legfontosabb változásokat. 

6–7. oldal Elhagytuk a négy -
éves önkormányzati ciklus félide-
jét. Ebből az alkalomból lapunk
összeállítást készített az elmúlt
két esztendő legfontosabb győri
eredményeiről, fejlesztéseiről.

4. oldal A 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpia rendezési joga főnye-
remény a városnak – mondta la-
punk Miért szeretem Győrt? rova-
tának Farkas Szilárd, a Wolf Orvosi
Műszer Kft. cégvezetője.

16–17. oldal 
2013-as naptár

Páratlan évkezdet
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió forintos beruházással élelmiszer-ipari üzemet lé-
tesített a Cool Foods Kft. Mosonszolnokon. A tészta-
féléket gyártó üzemben már megkezdték a hűtött pa-
lacsinta próbagyártását. A cég hamarosan 12 ember-
nek ad munkát.

80 5 forinttal emelkedik a 95-ös benzin és a gázolaj literen-
kénti nagykereskedelmi ára pénteken. A 95-ös ben-
zin literenkénti átlagára 414-415 forintra, a gázolajé
420-421 forintra nő. Az autósok 20-25 forintos árkü-
lönbséget is tapasztalhatnak a különböző kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

December 28.

December 29.

December 30.

December 31.

Január 1.

Január 2.

Január 3.

Elfogták. P. Ferenc még október-
ben gyilkolt meg egy 23 éves lányt
Győrben. Két hónapja bujkált, kará-
csonykor fogták el, a rendőrség elő-
zetes letartóztatásba helyezte.

Fenyőfagyűjtők. A GYŐR-SZOL
Zrt. a város 73  pontján alakított ki
gyűjtőhelyeket, ahová kidobhatjuk a
feleslegessé vált fenyőfákat. Tavaly
mintegy 40 ezer fa gyűlt össze.

Pálinka. Egy használaton kívüli
szeszfőzdéből akart pálinkát lopni
egy csornai és egy győri férfi Győrúj-
falu közelében. A két férfit elkapták
és előállították a Győri Rendőrkapi-
tányságra.

2013. Több ezren köszöntötték az új
évet a Városháza téren. Az ünneplő
tömeg számára győri zenekarok
szolgáltatták a zenét, és tűzijáték is
emelte a hangulatot. BÚÉK!

Drog. A hajnali órákban családi ve-
szekedéshez vonultak ki Gyirmótra
a rendőrök. A helyszínen négy tő
feltehetően cannabis-csemetét ta-
láltak.

Útépítés. Megjelent az M85-ös út
Enese–Csorna és Győr–Enese kö-
zötti szakasza, valamint a 85-ös főút
Csornát elkerülő szakaszának I. üte -
me építésére kiírt közbeszerzési eljá-
rás. A Győr-Moson-Sopron megyei
útszakasz csaknem 14 kilométer
hosszan kétszer kétsávossá épül ki.

Felvételi. Elérhetők a felvételi
szabályokat és az intézmények
által 2013 szeptemberére meghir-
detett képzéseket tartalmazó fel-
sőoktatási felvételi tájékoztatók a
felvi.hu oldalon. 

Évértékelő 
a kórházban
A Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház hagyo-
mányos évértékelő fő-
orvosi-főnővéri érte-
kezletét az intézmény
új épületszárnyának
aulájában tartották ka-
rácsony előtt. Az Euró-
pai Unió és a Magyar
Állam támogatásával
megvalósuló, 11,3 milli-
árd forintos „póluskór-
ház” beruházás az évér-
tékelő egyik fontos té-
mája volt. A tervek sze-
rint februárban már a
gyógyító munka is kez-
detét veheti az új épü-
letben.

Szeretet-
kalács
Kalácsot, teát és gu-
lyáslevest osztott a rá-
szorulóknak a Szent
György Lovagrend a
Honvéd ligetben. A jó-
tékonysági akcióra lá-
togatók egy ajándék-
csomagot is kaptak,
amelyben friss gyü-
mölcsök és ünnepi
édesség is volt.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő fo-
gadóórát tart január 7-
én 17 órától a Tulipá-
nos Általános Iskola
Tagiskolájában, január
8-án 17 órától a Kisbá-
csai Tagiskolában, vala-
mint január 9-én 17
órától a bácsai művelő-
dési házban.

Restaurálása után vissza-
került helyére, a Jedlik
Ányos utca és a Dr. Ko-
vács Pál utca keresztező-
désébe Győr egyik emb-
lematikus jelképe, a
Schima Bandi által készí-

tett Aranyhajó. Eredetije
aranyozott fémből ké-
szült, s a Széchenyi tér 1.
sz. alatti épületet díszí-
tette. A hajó másolata a
győri iparművész alko-
tása és 1939 óta a Jedlik
Ányos és Dr. Kovács Pál
utcák sarkán működő pa-
tika cégéreként funkcio-
nált.
Győr legismertebb cé-
gérét 2011. március 10-
én, a Jedlik Ányos utca
felújításának idejére
szállították be a Xántus
János Múzeumba. Az
1938-ban készített alko-
tást tulajdonképpen a
sétálóutca felújításának
részeként restaurálták –
mondta el Fekete Dávid
alpolgármester, a belvá-

ros egyik önkormányzati
képviselője.
Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, a belváros
másik képviselője emlé-
keztetett rá, hogy javasla-
tára tizenöt évvel ezelőtt

már restaurálták a cé-
gért, akkor állagmegó-
vást végeztek rajta. A
mostani felújítás viszont
teljes körű, és a hajó led-
lámpás világítást is ka-
pott.
A szakemberek egymillió
forintból teljesen felújítot-
ták a huszonnégy karátos
aranyfüsttel borított ha -
jót. Páhi Attila fémrestau-
rátor közölte, azokat a tö-
réseket, sérüléseket javí-
tották ki a hajón, amiket a
teherautók okoztak, majd
teljes laparanyozást ka-
pott az alkotás.
A visszahelyezési ünnep-
ség egyúttal a Jedlik
utcán zajló felújítási
munkálatok zárását is
szimbolizálta. 

Helyén 
az Aranyhajó
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Kiléptünk a körből. Áder
János köztársasági elnök –
„mi, magyarok egymás sorsá-
nak is kovácsai vagyunk” –
fátumszerű mondata előtt
nem sokkal erre az évszá-
zadra végképp bezárult a
kapu a teljességet, az egysé-
get, a bezárult kört jelképező
tizenkettő mögött, és elkez-
dődött valami új. Ez szá-
momra akkor is szimbolikus,
ha tudom, hogy ez az új sem-
miben nem fog majd külön-
bözni az eddigitől, hiszen
2013-at is mi, emberek alakít-
juk majd – magunkkal kap-
csolatban pedig nincsenek il-
lúzióim. Úgy képzelem tehát,
hogy ezzel a számváltással
most már szimbolikusan is
kiléptünk a biztonságot, a
nyugalmat jelentő körből,
amelyet már jó ideje elhagy-
tunk. Mert bevallom, egy
ideje ép ésszel már nem 
mindig tudom megérteni,
hogy mi történik körülöttem
a világban, csak figyelek, és
önkéntelenül is Madách Tra-
gédiájának mondatait mor-
zsolgatom a fogaim között.
Persze nem azért, mert úgy
gondolom, hogy ami körülöt-
tem történik, az tragédia,
csak hát örökké kételkedő
ember lévén sokszor elbi-
zonytalanodom. Magamban,
a világban, alapvető emberi
értékekben. Van-e bennünk
elég bátorság jónak lenni?
Van-e bennünk elég bátorság
szabadnak lenni? Természe-
tesen nem a szó fizikai,
hanem lelki, filozófiai értel-
mében. Mindennapjaink leg -
apróbb játszmáiban is sorra
valamilyen függési hely-
zetbe sodorjuk magunkat.
Függünk egy rosszul sikerült
mondattól kezdve a napi ho-
roszkópunkon keresztül a
pénztárcánk mélységéig
mindentől. Mert mindegyik
és minden determinál.
Hogy mit kívánok 2013-ra?
Merjünk önmagunk lenni,
talán így sikerül visszalép-
nünk a körbe.
Wurmbrandt András

Kerek a világ?

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat tavalyi utolsó
ülésén fogadta el a város a
2013-as költségvetési koncep -
ció ját. A kiadások tervezésére
az indokoltság, a megfontoltság
és a takarékosság a jellemző.
Ugyanezen az ülésen szavaztak
a képviselők a széksértés intéz-
ményéről és tárgyaltak az ide-
genforgalmi adó mértékéről is.

A képviselők a város 2013. évi költség-
vetési koncepciójának és végleges
költségvetésének összeállításakor
azokat az alapvetéseket vették figye-
lembe, amelyek az elmúlt időszak vá-
rosi gondolkodását meghatározták.
Úgy terveztek, hogy a megkezdett fo-
lyamatokat tovább lehessen folytatni,
de aktualizálni lehessen az elmúlt
évek során hozott döntéseket is, a vá-
ratlan helyzetek kezelésére pedig biz-
tonságot adó tartalékot képeztek. A
kiadások tervezésére az indokoltság,
a megfontoltság és a takarékosság a
jellemző, ugyanis jelentős összegtől
elesik a város amiatt, hogy az önkor-
mányzatok személyi jövedelemadó-
ból való részesedése megszűnik, az il-
letékbevétel nem lesz önkormányzati
bevétel, valamint hogy a gépjármű-
adó-bevétel nem csekély hányada az
állami költségvetés bevétele lesz. Bor-
kai Zsolt ugyanakkor rámutatott: az
iparűzési adóból befolyó bevételek vi-
szont Győrben maradnak. A polgár-
mester hozzátette, eddig évente két-

milliárdot vontak el Győrtől a szegé-
nyebb települések megsegítésére, a
rendelkezést azonban a kormány eltö-
rölte, így ezt a pénzt nem kell elutalni
a városból. A város a forrásokat a kö-
telező feladatok finanszírozására össz-
pontosítja, ugyanakkor a képviselők
számolnak azzal, hogy a nem kötelező
feladatokkal összefüggő finanszíro-
zási igényeket újra kell gondolni, il-
letve mérsékelni kell. Győr elindítja a
felkészülést a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválra, amelynek
rendezési jogát a közelmúltban nyerte
el a megyeszékhely. A 2013-as évre
szóló végleges költségvetést várha-
tóan februárban fogadják majd el. 

A közgyűlésen szavaztak a képvise-
lők a széksértés intézményéről is. A jö-
vőben az a képviselő, aki a tanácsko-
zás méltóságát sérti vagy a képviselő-
testület tagját sértő kifejezéssel illeti,
és azt a megsértett
személy vagy a polgár-
mester felszólítására
rögtön nem vonja visz-
sza, széksértést követ
el, és tiszteletdíjának
akár havi bruttó 10
százalékával meg-
egyező bírsággal is
sújtható – olvasható
az előterjesztésben.

A közgyűlésen tárgyaltak az ide-
genforgalmi adóról is, melynek mér-
téke Győrben 2013-ban továbbra is
300 forint lesz vendégéjszakánként. 
A díj egyébként 2003 óta változatlan,
ennek ellenére a bevétel – a 2009–
2010-es válságidőszakot leszámítva –

folyamatosan emelkedett: hat évvel
ezelőtt nem érte el a 60 millió forintot,
tavaly 70 millió 400 ezer forint volt, ez
évre pedig 90 millióra számít az önkor-
mányzat ebből az adónemből. Az elő-
terjesztést készítő pénzügyi bizottság
szerint a bevételnövekedés az idegen-
forgalom élénkülésének köszönhető,
de az is kedvezően befolyásolja a be-
vételek alakulását, hogy a Győrben
működő gazdasági társaságok a nö-
vekvő munkaerőigényüket az ország
más területeiről érkező szakmunká-
sokkal oldják meg.

A bizottság úgy látja, hogy a jelen-
leg hatályos rendelet számos szabályá-
nak – elsősorban, amely a nyilvántar-
tást érinti – felülvizsgálata, aktualizá-
lása indokolt. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a szállásadók sok esetben
olyan vendég-, bizonylat- és adónyil-
vántartást vezetnek, amely hiányos,

nem felel meg a követelményeknek, és
emiatt alkalmatlan az adó utólagos
megállapítására és ellenőrzésére.

A képviselők elfogadták az önkor-
mányzat közgyűlésének 2013-as első
féléves munkatervét. Eszerint a testü-
let június végéig hatszor ül össze, két-
szer pedig díszközgyűlést tartanak.

Pénzbírsággal sújtható 
a széksértő képviselő

A kiadások tervezésére
a takarékosság

a jellemző
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Örömmel értesítem tévés kollégáimat, hogy fiatal városi
stúdiójuk jeles személyt tudhat szurkolói között. Farkas Szi-
lárdról, a Wolf Orvosi Műszer Kft. cégvezetőjéről van szó,
aki egykor maga is médiamunkásként szolgált, tíz éven át
dolgozott a korabeli helyi televízió operatőreként. Most azt
mondja, jó érzés látni a Győr+ TV indulását, a közszolgálat
visszatérését. Reméli, ismét képernyőre kerülhetnek azok
az értékek, amelyek Győrt jelentik. Szilárd a kereskedelmi
csatornák előtti hőskorból csúnya és szép emlékeket is
megőrzött. A legszebbek közül valók, hogy az önkormány-
zati tévé csapata országos műsorokban népszerűsítette a
várost, élőben közvetítette az első szabad választást és
remek filmeket forgatott Győrről. A múltunkat őrző gazdag
képanyag még fellelhető a helyi levéltárban, még meg-
menthető az új stúdió számára.

Farkas Szilárd Szigetben nőtt fel és némi soproni, majd
budapesti kitérő után Győrbe visszatérve megint csak
ebben a városrészben, a csendes, tiszta levegőjű Bercsényi
ligetben kötött ki. Távközléstechnikát tanult, s 1996-ig, az
első helyi önkormányzati tévé felszámolásáig dolgozott
operatőrként. Szerette, magáénak tudta, s végső soron ere-
deti hivatásának köszönhette élete nagy fordulatát, a Wolf
cég létrejöttét is. A kilencvenes évek első felében Szilárd
afféle házi kameramannak számított a győri kórházban, új
műtéti eljárásokról készített filmeket a doktorok felkérésére.
Mint tudjuk, egy operatőr akkor sikeres, ha jókor van jó he-
lyen. Ez esetünkben úgy igaz, hogy Szilárd rájött, az orvosi
műszerek, eszközök, kellékek kínálata nem tart lépést az
egészségügy fejlődésével. Ez sincs, az sincs, ez kéne, az
kéne, mondták a doktorok, ötletet adva egy szépreményű
beszállítói vállalkozáshoz.     

Farkas úr Wolf névre keresztelt cége kicsiben, esti el-
foglaltságként indult, majd területet foglalt, telephelyet
épített az ipari parkban. Ma harminc embernek ad mun-
kát, kiszolgálva az ország egészségügyi intézményeit, be-
leértve a nagy klinikákat is. A vállalkozás az egyszer hasz-
nálatos eszközökre szakosodott, egyebek mellett kötsze-
reket, tűket, fecskendőket, katétereket, védőeszközöket,
gyógyászati segédeszközöket importál, forgalmaz. Termé-
kei egyre gyakrabban tűnnek fel a kórházakon kívül, az
élelmiszeriparban, a laboratóriumokban, a gépgyártás te-
rületén. Lakossági üzletláncát külső vállalkozók üzemel-
tetik, de a két győri boltot saját kézben tartja a cég. Jó he-
lyen vannak, az egyik a Széchenyi téren, a másik a Szi-
gethy Attila úton.

Farkas Szilárd akkor is optimista, ha cégvezetőként,
meg akkor is, ha magánemberként nézi azt, ami Győr-
ben tör ténik. Azt mond ja, a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpia rende-
zési joga főnye-
remény a város-
nak, benne a szi-
geti városrész-
nek, amely a ver-
seny után a
sporttal élők pa-
radicsoma lesz.
Az új Dunakapu tértől ugyanazt remélhetjük, mint amit
a megújult Széchenyi tér hozott, agorát, turistavonzó lát-
ványosságot, páratlan idegenforgalmi produkciót. Folyó-
inkról is essen szó, Szilárd szerint a tervezett mederszű-
kítés, a partok rendbetétele jótékony hatással lesz vízi
életünkre, vízi turizmusunkra. Ez akkor is igaz, ha tudjuk,
az igazi megoldást a Mosoni-Duna nagyobb vízhozama
jelentené a város számára. 

Farkas Szilárd: Az olimpia
főnyeremény Győr számára

Nosztalgia

Kiszolgáljuk az
egészségügyi

intézményeket

Szemszög

„A tévénél dolgozni
annyit tesz, mint
lótni-futni, rohanni
egyik helyszínről a
másikra. Furcsa, de
amikor abbahagytam,
ez hiányzott a legjob-
ban. Óránként máshol,
másokkal, más témá-
ról forgatni. Úgy
látom, ma is ez a
szakma szépsége és
nyűge.”

„A vállalkozók, a helyi
kisebb-nagyobb cégek
tulajdonosai sokkal
komolyabb szerepet
játszanak Győr fejlődé-
sében, mint azt általá-
ban az emberek gon-
dolják. Mire menne a
város munkahelyek és
adóbevételek nélkül?”    

Dinasztia
„Korai kijelenteni, de
bízom benne, hogy a
Wolf többgenerációs
családi vállalkozás
lesz. A tízéves Dávid
fiam sürög-forog, re-
mekül érzi magát az
ipari parkban, a Wolf
termékei között.” 
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VÁLTOZÁSOK FÓKUSZBAN

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Emelkedett januártól a nyugdíj
és a minimálbér, valamint csök-
kent a rezsi. Többet kell viszont
fizetni azoknak, akik káros szen-
vedélyeknek hódolnak, nőtt
ugyanis a dohány- és az alkohol-
termékek jövedéki adója. Meg-
kezdték működésüket a járási hi-
vatalok, valamint folyamatosan
zajlik a közlekedés reformja, a
megyei Volán-társaságok helyét
a jövőben például régiós társa-
ságok veszik át. Csokorba szed-
tük a lakosságot érintő legfonto-
sabb változásokat.

Járások
Vidéken 175 járási hivatal, a fővá-

rosban 23 kerületi hivatal kezdte meg
működését a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok szervezeti egységei-
ként, hogy a megyei szintnél alacso-
nyabb államigazgatási feladatokat el-
lássák. A győri járás vezetője dr. Hajdú
Klára lett. A járások kialakításának
alapelve az volt, hogy az állampolgá-
rok számára biztosítsa az államigaz-
gatási szolgáltatásokhoz való gyors
és könnyű hozzáférést. A járási hivata-
lok elsősorban okmányirodai feladato-
kat, gyermekvédelmi és gyámügye-
ket, valamint egyes szociális, környe-
zetvédelmi, természetvédelmi igazga-
tási ügyek intézését vették át a telepü-
lésektől.

Államosított intézmények
Állami fenntartásba kerültek január

1-jével az eddig önkormányzati közne-
velési intézmények, amelyek ezzel be-
olvadtak a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központba. Az iskolák fel-
adatainak ellátását szolgáló ingó- és
ingatlanvagyon szintén a központ in-
gyenes használatába, illetve kezelé-
sébe került. Az állami intézményfenn-
tartó foglalkoztatotti állományába tar-
toznak az idei évtől a pedagógusok,
valamint az oktató és nevelő munkát
közvetlenül segítő közalkalmazottak is.

Győrben hat intézménynél a fenn-
tartást és a működtetést is az állam
végzi, 16 intézménynél elvált a fenn-
tartás és a működtetés feladata, hat
főigazgatóságnál az óvodák fenntar-
tása és működtetése továbbra is az
önkormányzat feladata maradt.

Állami fenntartásba kerültek ja-
nuár 1-jétől az eddig a települési ön-
kormányzatoknál működő gyermek-
védelmi intézmények, valamint a fo-

gyatékosokat, a pszichiátriai és a
szenvedélybetegeket ellátó otthonok.
A változtatást azzal indokolták, hogy
az új fenntartói rendszerben kiegyen-
lített és azonos színvonalú ellátást tud-
nak biztosítani az ellátottaknak.

Csökkenő rezsi
A gázszolgáltatás alapdíja 10 szá-

zalékkal, az elfogyasztott gáz díja 8
százalékkal kevesebb január elsejé-
től. A kilowattóránként számolt la-
kossági áramárak szintén 8 száza-
lékkal csökkennek, a lakossági táv-
hőfogyasztók a 2012. november 1-
jén érvényesnél 10 százalékkal ala-
csonyabb szolgáltatási díjakra szá-

míthatnak. A rezsiköltség-csökken-
tésről Giró-Szász András kormány-
szóvivő azt mondta, a szolgáltatók-
nak kell viselniük a terheket, azokat
nem háríthatják át.

Emelkedő nyugdíj, 
minimálbér
Január elsejei hatállyal 5,2 száza-

lékkal emelték a nyugdíjakat, a kor-
mány ugyanis ekkora inflációt terve-
zett korábban az évre. De a minimál-
bért is az infláció felett emelték. Net-
tóban a minimálbér a 60.915 forintos
szintről 64.190 forintra változott, a
szakmunkások minimális nettója a
70.740 forint után 74.670 forint lett.

Egykulcsos adó
A változás a havi 202.000 forint fe-

lett keresőket érinti. 2013-tól már az
összes jövedelmet egységes, 16 szá-
zalék adó terheli, a jól keresők (havi
egymillió forintig) akár havi 15-20
ezer forinttal is többet vihetnek haza
az adóváltozásnak köszönhetően.

Közlekedés
Szervezetileg is átalakulnak a közös-

ségi közlekedési szolgáltatók, a folya-
mat a MÁV-csoportnál és a Volán-tár-
saságoknál jelenleg is tart – közölte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A Volán-portfóliónál megalapítot-
ták a 100 százalékban állami tulajdon-

ban lévő regionális közlekedési köz-
pontokat, ezek cégbírósági bejegy-
zése folyamatban van.

A MÁV Zrt. esetében az üzemgaz-
dasági folyamatok racionalizálása
mellett az alaptevékenységhez nem
szükséges feladatoktól és ezek költsé-
geitől mentesíteni kell a társaságot.
Az átalakítás egyik fő célja azoknak a
költségeknek a csökkentése, amelyek
a párhuzamos tevékenységekből és a
nem megfelelő munkaszervezésből
adódtak.

Az autópályákon díjemelés nincs,
de bevezettek egy új kategóriát. A 3,5
tonnát meghaladó megengedett leg-
nagyobb össztömegű autóbuszok és

lakóautók az új, B2 kategóriába tartoz-
nak. Ennek a kategóriának az éves
díja 199.975 forint.

Kutyachip
Akár 40 ezer forintra is büntet-

hető az, akinek az állata nem rendel-
kezik mikrochippel. Az egyedi azo-
nosító behelyezéséért és a regisztrá-
cióért legfeljebb 3.500 forintot kér-
het az állatorvos.

Tranzakciós illeték
Érvénybe lépett a tranzakciós adó,

melynek mértéke az érintett összeg 2
ezreléke például a banki átutalások, a
bankkártyás fizetések, a sárga csek-
kes befizetések vagy a beszedési
megbízások esetén, a készpénzfelvé-
telt viszont 3 ezrelékes illeték terheli.
Az illeték maximuma hatezer forint,
így kétmillió forint felett már mindegy,
hogy mennyit veszünk ki. A bankok
rea gáltak a díj bevezetésére, emeltek
tarifáikon.

Drágább szenvedélyek
Az alkoholtermékek jövedéki

adója január 1-jén 15 százalékkal
nőtt, a sör és a pezsgő jövedéki adója
azonban csak 10 százalékkal. A ciga-
retta jövedéki adóját már december-
ben változtatták, 12.500 forint ezer-
darabonként, valamint a kiskereske-
delmi eladási ár 31 százaléka, de leg-
alább 24.920 forint.

Postai szolgáltatások
A Magyar Posta Zrt. a lakosság

által leggyakrabban igénybe vett szol-
gáltatások körében átlagosan az inflá-
ciónál kisebb mértékben emelte árait
január elsejétől. A közönséges levél
ára 105 forintról 110 forintra, az aján-
lott különszolgáltatásé 240 forintról
250 forintra, az elsőbbségi levélé
pedig 130 forintról 140 forintra emel-
kedik. Az elsősorban igazgatási szer-
vek által igénybe vett hivatalos irat to-
vábbításának ára 315 forintról 325 fo-
rintra emelkedik.

Adósságrendezés
Az állam az 5.000 fő alatti települé-

sek adósságát teljes egészében átvál-
lalja, míg 250 város, a megyei jogú vá-
rosok, Budapest és a fővárosi kerüle-
tek esetében adósságaik 40 és 70
százalék közötti mértékben való átvál-
lalásáról tárgyalnak. Győrben már el-
kezdődtek az egyeztető megbeszélé-
sek, a tervek szerint márciusra megál-
lapodnak az átvállalt százalékok pon-
tos nagyságáról.

Mit hozott a január?
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A város sikerének kulcsa az
Ismét eltelt egy év, sőt, a négyéves önkormányzati ciklus félidejét is elhagytuk már. Ebből az alkalomból lapunk összeállítást készített azokról az eredmé-
nyekről, amelyek a győri önkormányzatot és a várost jellemezték az elmúlt két esztendőben. Az időszakot Borkai Zsolt is értékelte. A polgármester elmondta:
„Visszatekintve az elmúlt két évre, a 2010-es választások óta rengeteg nagy és fontos esemény történt városunkban. Ami igazán örömteli, hogy számos, a
város gazdaságát hosszú távon meghatározó, az ország életében is jelentős mérföldkő övezte ezt az utat. Az ipari park bővítése, az Audi fejlesztései, az egye-
tem megerősödése, a különböző vállalatok győri beruházásai azt mutatják, az önkormányzat jó döntéseket hozott akkor, amikor a válság idejében a sebek
nyalogatása helyett a jövőbe tekintett, és megfelelő környezetet teremtett az akkor még jövő idejű beruházásoknak. A Széchenyi tér után a Jedlik híd, a
Mobilis, a belvárosi utcák megszépülése, de a most megvalósuló Dunakapu tér is olyan beruházások, amelyekre büszkék lehetnek a győriek, hiszen egyedivé
teszik városunkat. Örülök annak, hogy az önkormányzat az elmúlt két év tükrében a gazdaság és az idegenforgalom dinamikus fejlődésének motorja tudott
lenni, és ezen az úton szeretne tovább haladni. A jövő Győrben épül, Győr jövőjét pedig ahogy eddig is, a győriekkel együtt összefogással építjük. Ez a város
sikerének kulcsa. A továbbiakban is erre az összefogásra várok és hívok minden, a városunkért tenni akaró polgártársunkat.”

A közgyűlés 2010. októberi megalakulása után az első jelentős esemény a Jedlik
Ányos híd átadása volt. A Szigetet Révfaluval összekötő, 140 méter hosszú híd
elkészülte után a munkálatok a kapcsolódó úthálózat fejlesztésével folytatódtak.
2012 áprilisára a mintegy öt kilométer hosszú új közúti hálózatot, számos kör-
forgalmat, kerékpárutakat és közvilágítási hálózatot is magába foglaló fejlesztés
teljes egészében elkészült. Az átadáson Borkai Zsolt polgármester az elmúlt év-
tizedek egyik legnagyobb szabású vállalkozásának nevezte a beruházást az ön-
kormányzat részéről, hiszen az 5,6 milliárd forintos projekt teljes mértékben ön -
erőből valósult meg. A munkálatokat úgy tudták lebonyolítani, hogy az párhuza-
mosan zajlott a szomszédos egyetem szintén többmilliárdos fejlesztéseivel.

A közelmúltban lezajlott londoni olim-
pia Magyarország számára igazi él-
mény volt. Sportolóink világra szóló si-
kereket értek el, és ezeket a sikereket
a magyar szurkolók közösen élhették
át. A város még 2011-ben döntött úgy,
hogy megpályázza a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, amely a
nagy olimpia kistestvére. Az év egyik,
ha nem a legnagyobb sikere győri
szempontból, hogy a decemberi kong-
resszuson az Európai Olimpiai Bizott-
ság városunkat választotta az öt év
múlva esedékes rendezvény helyszí-
néül. A kormánygarancia révén tízmil-
liárdos nagyságrendű sportinfrastruk-

túra-fejlesztés valósulhat meg Győr-
ben, amely során többek között új
uszoda, teniszközpont és atlétikai
centrum is létesül, amely a város
sportéletét évtizedekre meghatározza.

Ha már a sportról esik szó, meg
kell említenünk azokat a kiugró ered-
ményeket, amelyeket versenyzőink
az elmúlt időszakban elértek. Győr a
csapatsportok fellegvára, kézilabdá-
saink uralják a hazai és a nemzetközi
mezőnyt, kosárlabdázóink és futsa-
losaink is megnyerték a bajnoksá-
got, míg labdarúgóink dobogóra áll-

Híd, amely összeköt

Az EU által támogatott egyetemi pro-
jektek révén szinte egy új campus va-
lósult meg a Jedlik híd lábánál. A fia-
talokat a legmodernebb technológia
segíti tanulmányaik során, az Audi

A képzés új rendszere a jövőnket építi
pedig tevékenyen is részt vállal a mi-
nőségi győri mérnökképzés feladatai-
ból. A Széchenyi István Egyetem
mára az ország egyik legmodernebb,
legkorszerűbb tudást biztosító felső-
oktatási intézményévé vált.

Számos összetevő, köztük a győri
szakképzési rendszer átalakítása is
hozzájárult ahhoz, hogy az Audi Győrt
választotta jelentős fejlesztésének
helyszínéül. Mint ismeretes, városunk
korábban olyan irányba módosította
oktatási struktúráját, amely alkalmas
arra, hogy a diákok használható tu-
dást, a munkaerőpiacon keresett
szakmát szerezhessenek. Az önkor-
mányzat a fiatalok hiányszakmák felé
orientálására ösztöndíjrendszert is lét-
rehozott.

hattak. A londoni olimpiáról kajako-
saink éremmel tértek haza, Fazekas
Krisztina aranyat, míg Kammerer
Zoltán ezüstöt szerzett.

Győr nem véletlenül kapta meg a
Kerékpárosbarát Település címet, hi-
szen a városban jelenleg is zajlik a ke-
rékpárforgalmi hálózat fejlesztése. Az
uniós projekt segítségével négy köz-
ponti településrész – Nádorváros,
Adyváros, Gyárváros és Marcalváros
I. – kerékpáros közlekedése válik biz-
tonságosabbá, közvetlenül kerékpá-
rozhatóvá azáltal, hogy a kerékpáro-
zás szempontjából egy szerves funk-
cionális egység jön létre. A belterületi

bicikliutak mellett a Győr–Abda ke-
rékpárút kiépítése is megkezdődött.

Megújult a korábban GYÁÉV
néven ismert városi uszoda is, amely
a legendás öttusaedző, Magyar Vil-
mos nevét vette fel. A 150 millió fo-
rintos fejlesztés révén nem csak a
technológiát korszerűsítették, de
megújult az épület homlokzata, a
földszinten kicserélték a nyílászáró-
kat, álmennyezetet alakítottak ki, fel-
újították a szolgáltató egységek te-
reit, de a medencetér is jelentős át-
alakuláson esett át. 

Győr, a sportos város
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Az Audi gyárbővítésének ünnepélyes alapkőletételét
2011. július 7-én tartották azon a helyen, ahonnan
2013-ban kigördülnek az első olyan autók, amelyeket
teljes egészében Győrben állítottak elő. A győri lesz a
negyedik olyan Audi-gyár a világon, ahol a teljes gyár-
tási folyamatot végezni fogják. A 900 millió eurós
(mint egy 250 milliárd forint) beruházás közvetlenül
2.100, de közvetve akár 15 ezer új munkahelyet te-
remt. A gyár Győrbe kerüléséhez fogható másik jelen-
tős siker már 2012-höz kötődik, hiszen a komoly kon-
kurencia ellenére is városunkban valósul meg az a lo-
gisztikai park, amely további befektetőket is a váro-
sunkba hozhat. Győr gazdaságának erejéről sokat el-
árul az is, hogy az Audi mellett számos más világcég
(Nemak, Rehau, Märklin stb.) is Győrt választotta fej-
lesztései terepéül. A győri lehetőségeket tovább szé-
lesíti, hogy az ipari park száz százalékban a város tu-
lajdonába került. Meg kell említeni a péri repülőtér kü-
szöbön álló fejlesztését is, amely a régió gazdaságá-
nak újabb lendületet adhat, hiszen egy új dimenziót
nyithat meg a városban működő vagy letelepedni
szándékozó cégek előtt.

A Széchenyi tér felújítása után a
város folytatta a belvárosi rehabi-
litációt, és mára a sétálóövezet is
új fényben tündököl. A már ko-
rábban megújult Kisfaludy és Ka-
zinczy utcák után további sétáló-
utcák újultak meg. A leglátványo-
sabb fejlesztés a Jedlik Ányos
utca megszépítése. Megtörtént
a Gutenberg téren álló Frigyláda-
szobor teljes rekonstrukciója,
ahol egy megpihenésre alkal-
mas, gyönyörű kis barokk te-
recske alakult ki. A Kreszta-ház
előtt Jedlik Ányos találmánya ele-
venedik meg a Szódásszifon
alakú csobogó képében. A város
több pontján tűnnek fel azok a
mozaikképek, akik egy-egy tör-
ténelmi személyiséget ábrázol -
nak. Győr új éke a felajánlásból
állított Szent László- és Apor Vil-
mos-szobor. Képzőművészeti al-
kotásokkal újult meg a marcalvá-
rosi aluljáró és köztéri alkotás ke-
rült Marcalváros II. „főterére” is,
hogy csak néhányat említsünk
azok közül a köztéri szobrok
közül, amelyek az elmúlt időszak-
ban létesültek a városban. Elkez-
dődött a Dunakapu tér megújí-
tása is, amely a múlt értékeinek
bemutatása mellett válhat egy
modern, minden igényt kielégítő
rendezvénytérré, kiterjesztve
ezzel a belváros szíveként is
aposztrofált Széchenyi téri kö-
zösségi életet.

Győr büszke lehet arra, hogy
a válságos időszak ellenére is je-
lentős előrelépést tudott produ-
kálni az idegenforgalom terüle-
tén. Míg máshol visszaesés ta-
pasztalható, addig a kisalföldi
megyeszékhelyen folyamato-

A nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer korábbi
létrehozása mellett a térségben a társulás 42 települé-
sen összesen 43 korszerűtlen szilárdhulladék-lerakót
rekultivált, vagyis elvégezte tájba illesztésüket. A rekul-
tivációs projekt 5,2 milliárd Ft összegű vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatásból valósult meg. A több
mint 11 milliárdos, szintén az Európai Unió által támo-
gatott kórházfejlesztés részeként egy 26.000 négyzet-
méteres új szárny is épül. Az egészségügyi ellátás tekin-
tetében jelentős beruházáshoz az önkormányzat terü-
letekkel is hozzájárult. Az elmúlt két évben is folytató-
dott a győri úthálózat fejlesztése, biztonságos csomó-
pontok kiépítése, az energetikai beruházások révén szá-
mos győri épület válhatott gazdaságosabbá és komfor-
tosabbá. Folytatódott a csapadékelvezető program, a
városi kamerarendszer bővítése, az oktatási és egész-
ségügyi intézmények felújítása. Hamarosan elkezdődik
az újvárosi rehabilitáció is, amely az egykor virágzó vá-
rosrész régi fényét adhatja vissza. Az egyes település-
részekben megvalósult konkrét fejlesztésekről korábbi
sorozatunkban számoltunk be a választott önkormány-
zati képviselők kalauzolásában.

san nő a vendégéjszakák
száma és az idegenforgalmi
adóbevétel is. Mindez nemcsak
a világcégek győri jelenlétének,
hanem a színvonalas fesztivá-
loknak, Győr történelmi és szak-
rális értékeinek, a turisták által
egyre kedveltebb belvárosunk-
nak és annak a tudatos munká-
nak is köszönhető, amelyet az
önkormányzat a turizmusfej-
lesztés terén végez. Az elmúlt
időszakban több turisztikai att -
rakcióval is bővült Győr kínálata.
Megnyílt a Mobilis Interaktív Ki-
állítási Központ, ami amellett,
hogy élvezetekkel teli, szórakoz-
tató kikapcsolódást nyújt a csa-
ládoknak, segíti a fia talok mű-
szaki pályák iránti érdeklődésé-
nek felkeltését. A győri Látoga-
tóközpont 2012. január 31-én
nyitotta meg kapuit a nagykö-

Városunk egyre 
kedveltebb úti cél

További fejlesztések

A gazdaság motorja

zönség előtt a Baross Gábor
utca 21–23. szám alatt. Alsó
szintjén ajándékbolt és az ETO-
sarok működik, az emeleten
pedig a Tourinform iroda mel-
lett izgalmas interaktív kiállítás
segítségével tekinthetnek be a
hozzánk érkezők a város és kör-
nyéke turisztikai kínálatába. Az
állatkert kihelyezett részlege-
ként látogatható a Füles Bástya
a belvárosban, ahol a fiatalok iz-
galmas foglalkozásokon keresz-
tül ismerkedhetnek az esőer-
dők élővilágával. Győr szakrális
értékei is egyedülállóak Ma-
gyarországon. Ezek bemutatá-
sára hozta létre az egyházme-
gye a Zichy Ferenc Látogató-
központot, amely a Káptalan-
domb kivételes kincseit mutatja
be a látogatóknak. 

A város kulturális élete is eu-
rópai színvonalúvá érett. A
Győri Balett nemzeti minősítést
kapott, a korábban Ennio Mor-
riconéval turnézó Győri Filhar-
monikus Zenekar világhírű mű-
vészeket hoz a győri közönség
elé, s a Győri Nemzeti Színház,
valamint a Vaskakas Bábszín-
ház sem marad le a nívós szóra-
koztatás terén. Rendezvényein-
ket – mint például a Győrkőc-
fesztivál, a Bornapok, a nyár-
nyitó és -záró koncertek – több
tízezer ember látogatja. A közel-
múltban elkészült exkluzív, kü-
lönleges nyomdatechnikával
készült Győr könyv pedig méltó
módon mutatja be városunkat
az érdeklődőknek.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szabó béla

Egy kis kitérővel már több mint
30 éve a Vígszínház tagja Re-
viczky Gábor, pedig már több-
ször felmondott, csak nem en-
gedték el. A Kossuth-díjas szín-
művész Simon Róbert Balázs al-
polgármester vendége volt a
Szabadhegyi Találkozásokon.

A színész felmenői nemesi rangot
kaptak, egyikük, Reviczky Albert az
egyetlen magyar származású kancel-
lár volt az Osztrák-Magyar Monarchia
idején. „De nem bírta sokáig idegek-
kel, egy év után bedobta a kulcsot. Ez-
után haláláig a szárd királyság kancel-
lárjaként tevékenykedett Firenzében”
– fogalmazott az est vendége. A költő,
Reviczky Gyula is rokona, aki házassá-
gon kívüli gyermek volt. Reviczky
Gábor családja nagy utazóként élt,
mert nagyapja katonazenekarokban
játszott. A színész Tatabányán szüle-
tett, mert olyan helyet kerestek a fel-
menők, ahol viszonylag olcsó az élet.
Édesapja kezdetben a szénbányában
dolgozott könyvelőként, aztán egy épí-
tőipari vállalat főkönyvelője lett, mai
szóval gazdasági igazgató. „És mint
tudjuk, a szocializmusban ezek az em-
berek vitték a cégeket, mert a felettük
lévő kinevezetteknek általában közük
nem volt a szakmához” – fűzte hozzá
Reviczky. Elmesélte, 13 évesen vesz-
tette el édesanyját, aki súlyos skizofré-
niában szenvedett, ami akkoriban
gyógyíthatatlan volt.

Gyerekkorában rengeteget spor-
tolt, számos mozgásfajtát kipróbált:
például cselgáncsozott, kerékpáro-
zott, focizott. Utóbbitól végül eltiltot-
ták egy meccs közben bekövetkezett
súlyos agyrázkódás miatt. „Még hosz-
szútávfutó is akartam lenni, de kide-
rült, hogy 60 méteren jobb vagyok” –
tette hozzá Reviczky, aki egyáltalán
nem készült színésznek, de mindig
bohóckodott, soha nem hagyta ki a
megnyilvánulás lehetőségét, ezért a
tanárok nem kedvelték. „Belőled nagy
bohóc lesz, fiam” – mondta neki már
az első osztályfőnöke. Gimnáziumban
egy világjáró tanár akarta maga mellé
venni, ő már világosan látta, hogy szí-
nésznek kell állnia a folyton viccelődő
fiúnak. Szerinte viszont az a színész
nem színész, aki nem beszél legalább
öt nyelven. Ezért havi 700 forintért tel-

jes ottlakással tanította volna, de
Gábor édesapja ezt nem tudta finan-
szírozni. „Így sajnos nem lettem olyan
színész, mint amilyennek kellene” –
mondta Szabadhegyen.

A színművészeti főiskolára már bu-
dapestiként felvételizett. Az első for-
duló után Tatán horgászott, mikor hir-
telen azt érezte, azonnal haza kell

mennie. Vonatra ült, otthon egy távirat
fogadta: még aznap délután várják a
második fordulóra. Felkészületlenül
érkezett, de mivel egy „lányos napra”
hívták be – 32 lány és 8 fiú felvételizett
aznap –, azt gondolta, simán tovább-
jut. „De nem, úgy kirúgtak, mint a
pinty”. A következő alkalommal vi-
szont felvették, és már az első félév-
ben ötöst akartak adni neki mester-
ségből, de az első szemeszterben azt
nem lehetett. A főiskola után számos
teátrumba mehetett volna, például a
Nemzeti Színházba vagy a Tháliába. A
leszerződtetések idején egyik délután
a főiskola melletti Erzsike presszóban
ült szomorúan az egész rendező kar,
akik a színészekkel egy időben végez-
tek. Mint kiderült, mindenkit vidékre
szerződtettek, és ódzkodtak tőle. Erre
Reviczky megkérdezte Asher Tamást,

hová megy. A kaposvári Csiky Gergely
Színházba – válaszolta. „Jó, akkor én
is oda megyek” – vágta rá Reviczky.
Így kezdődött a pályafutása Kaposvá-
ron. Azután több vidéki színházban is

m e g f o r d u l t ,
majd a főváros -
ba került: egy kis
kitérővel immár
több mint 30 éve
a Vígszínház tag -
ja, pedig már
többször felmon-
dott.

„ Fe g y e l m e -
zett ember vagyok, és nagyon oda -
adóan tudok dolgozni, ha jó a rendező,
de ha ifjú titánnal kerülök kapcsolatba,
abból mindig probléma van. A szerző-

désben az áll, ha nem vállalom a sze-
repet, amit rám osztottak, illetve ha
nem játszom a rendező utasítása sze-
rint, akkor elbocsátanak. Én ezt min-
dig megelőzöm és felmondok. Soha
nem fogadták el. A Képzelt betegnél
például, amit 12 éve mutattunk be,
már évad vé -
gén megmond-
ták, hogy mit
fogok játszani,
ilyen soha nem
volt. Már nyá-
ron elkezdtem
olvasgatni a
s z e r e p e m ,
mert nehéz a szövege. Ilyenkor ol-
vasni kell, egyszer csak megmarad.
Aztán olvasópróbán derült ki, hogy ki-
csit átdolgozták. Felmondtam. Na-
gyon nagy bukás lett volna belőle, de

ha rajtam múlik valami, azt nem enge-
dem. Ezért elkezdtem bemérni a kö-
zönséget. Bepróbálgattam mindent,
most a 206. előadásnál tartunk, telt
házzal játsszuk”.

A dzsungel könyvével is rekordot
állítottak, hamarosan ezredszerre 
játsszák. Mint mondta, a musicalek-
ben váltani szokás a színészeket, és le
is adják a szerepet, mert unják. „Tőlem
is el akarták venni, de mondtam, hogy
nem lehet, mert a nézők legalább 50
százaléka gyerek. Ha rombolják a mi-
nőséget, akkor elveszítik a jövő szín-
házközönségét.

A 63 éves színész számos filmben
és tévéjátékban is szerepelt, illetve
sokat szinkronizált. A népszerű Üveg-
tigris című, folytatásos filmekben is
játszott. „Mindhárom rész után azt
mondták, hogy nem lesz több, de ne-
gyedik részt már tényleg nehéz lenne
csinálni. Az első két rész eladhatatlan,
mint általában a hazai filmek, mert
annyira speciálisan magyar témákról
szólnak. A harmadik résznél ezért egy
olyan kliséhez nyúltak, illetve amerikai
módszerrel rögzítették, hogy meg is
vették” – árulta el.

Reviczkyt több reklámban is láthat-
tuk. „Voltak gyerekek, akik addig nem
aludtak el, míg nem látták Kedves Jó-
zsefet a Postabank-reklámban” – ne-
vetett a színész.

Autómániás, hobbija pedig a hor-
gászat. Ezért költöztek másfél éve
Ráckevére, a Duna-partra. „Elsősor-
ban a horgászhely számított. Bemér-
tem radarral a környéket, a legjobb
szakaszon volt eladó a ház. Nem lehe-
tett kihagyni” – hangsúlyozta.

A 2012-ben Kossuth-díjjal elis-
mert művésznek három lánya és egy
fia van. Nem szeretné, hogy a gyere-
kei színészek legyenek, de a fiút Esze-
nyi Enikő a színpad felé terelné. Fele-
sége lakberendező és belsőépítész.

„Teljesen átépítettük a házunkat, aki
eljön hozzánk, nem akar hazamenni.
Ezért a telefonomon mutogatom in-
kább a lakást” – viccelődött a győri
színpadon.

Reviczky: Mindig felmondok, de
nem engednek

Dunai halászlé, ahogy Reviczky Gábor készíti: „Egy
kg pucolt halat beirdalok, megsózom, állni hagyom.
Hozzáadok két liter vizet, 15 dkg pépes hagymát. 40
percet rotyogtatom nagy lángon bunyevác bogrács-
ban, az utolsó 15 percben teszek bele egy púpos
evőkanál kalocsai paprikát.”

Fegyelmezett ember 
vagyok és odaadóan
tudok dolgozni
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Az elôvizsga díját beszámítjuk a vizsgadíjba!
Érdeklôdés, idôpont-egyeztetés a 96/510-204-es számon.

9024 Gyôr, Szérûskert u. 2—10. Tel.: 96/510-200
www.hoedlmayr.hu

Mûszaki vizsgáztatást elôzetes idôpont-egyeztetést 
követôen rövid határidôvel, kedvezô áron vállalunk. 

A mûszaki vizsga díja 21.790 Ft

A hirdetés felmutatója 
1.000 Ft kedvezményben részesül, 

amelynek beváltási határideje 2013. február 28.

Várjuk kedves ügyfeleinket!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Vujity Tvrtko és Weisz Fanni a
közelmúltban Győrben, a Hit
Gyülekezetében tartott elő-
adást. A szépségkirálynőt kis-
lányként sokszor megalázták,
mert nem hall. A némának hitt
Fanni nemrég beszédet mon-
dott a Parlamentben, és jelelte
a köztársasági elnök újévi be-
szédét. Vujity Tvrtkóval készí-
tettünk interjút.

„Velem este nem lehet vesze-
kedni, mert lekapcsolom a vil-
lanyt és kész!” – mondta Weisz
Fanni. Mit tanult még tőle?

Furcsa, ha egy 120 országban járt,
sok szörnyűséget, felemelő pillanatot,
győzelmet és kudarcot látott 40 éves
férfi azt mondja, hogy egy 20 éves
nagylány a példaképe. Azt tanultam
tőle, hogy soha nem szabad feladni.
Ha ez a lány ilyen hátrányból ennyi min-
dent el tud érni és mosolyát adja vissza
másoknak, hitet, erőt sugároz, akkor
nekem nincs miért panaszkodnom, és
ezt kell közvetítenem az emberek felé.
Egész életemben vágytam Weisz Fan-
nira, a csodájára azért, mert vele és
rajta keresztül meg tudom mutatni,
hogy nekünk, egészséges emberek-
nek nincs is problémánk az életben.

Milyen céljaik vannak az
esélyegyenlőség terén?

Erre nehéz válaszolnom egy in-
terjú keretében. Mióta a Pokoli törté-
netek – A királynő beszéde előadás-
sal, ami egy könyv is ugye, járjuk Ma-
gyarországot és a környező országo-
kat, azóta nem volt helyszín, ahova
befértek volna az emberek és ne fel-
állva tapsolták volna ezt a lányt, akit
néhány évvel ezelőtt még semmibe
vettek, és elhitették, hogy sokkal ke-
vesebbet ér, mint más. Neki nincs
hallása, de amije van, az sokkal több
annál: van hite, ereje, kitartása. Ezért
Fanni nem fogyatékossággal élő,
számomra pedig egyáltalán nem az,
hanem csak más nyelven beszél. Hi-
hetetlen energiát sugároz.

Az út elkezdődött, Fanni a par-
lamentbeli beszédével példát ál-
lított a fogyatékkal élőknek.

Fanni a saját közegéből kitört, le-
bontotta a korlátokat, és csak abban
nem értünk egyet, hogy ő nemcsak a
fogyatékossággal élők példaképe,
hanem az egészségeseké is lehet. A
fogyatékos emberek példája azért,
hogy elérhetik kitartással az álmaikat,
de a mi példánk is és intő jel, hogy se-
gítsünk egy ilyen embert. Mert az or-
szágban nem egy Weisz Fanni van,
hanem sok ezer. Olyanok, akik kerekes
székben élnek, nem látnak, akiket kor-
látok közé zártak. Ha ő ki tudott lépni a
korlátai közül, akkor más is ki tud.

Kellenek példaképek, de
sokan olyan helyzetekbe kény-
szerülnek, amikor nem elég, ha
azt látják, hogy van a sorsuknál
rosszabb is.

Rendben van, de én nem a rosz-
szabbat akarom megmutatni, ha nem
azt, hogy vannak hétköznapi hősök,
nagyszerű emberek. És ez nem Weisz
Fanniról szól, hanem Szenczi Sándor-
ról, Szilágyi Béláról. Nem baj, ha nem
ugrik be a nevük. Nem a világ legna-
gyobb hőseiről kell beszélni, hanem a
pedagógusról, aki 50 éve tanít, a mun-
kásról, aki becsülettel végzi négy évti-
zede a munkáját. Ha ezt a diktafont
megfordítanám, és én kérdezném önt,
hogy megvan-e élete története?
Mindannyiunknak megvan.

Hisz Istenben. Mit jelent
önnek?

Találkoztam Nick Vujiciccsal a szü-
letésnapomon, ő az a fiatalember, aki
kezek és lábak nélkül született, és ön-
gyilkos akart lenni nyolc évesen. Aztán
megtalálta Istent. Lelkipásztor lett. Azt
mondta: valljuk be, ha meglennének a
végtagjaim, akkor lehet, hogy az
ausztrál gyülekezetembe 50 ember
járna, így meg 15 ezren hallgatnak élő-
ben, és milliók látnak különböző csa-
tornákon. Istennek ez volt a célja. Ha
ő bízik Istenben, és vásárol egy bőrci-
pőt, arra az esetre, ha csoda történne,
akkor nekem lenne jogom azt mon-
dani, hogy neki ne lenne miben bíz-
nia? Ezt jelenti nekem Isten.

Tvrtko: 
Weisz Fanni 
a példa-
képem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A GYÔR-SZOL Gyôri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 
pályázatot hirdet 

a NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 Szociális városrehabilitáció
Gyôr-Újváros területén címû pályázat keretében 
megvalósítandó Mini projektek címmel.

Pályázat célja: 
A „Szociális városrehabilitáció Gyôr-Újváros területén” címû
projekt pályázatában meghatározott soft tevékenységek megvaló-
sítása a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényei-
nek megfelelôen, a helyi lakosság bevonásával. 

Pályázók köre:
• nonprofit társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok,

közalapítványok, köztestületek);
• közhasznú nonprofit gazdasági társaságok;
• társasházak, lakásszövetkezetek;
• szociális szövetkezetek,
amelyek székhelye, telephelye Gyôr-Újváros területén található,
vagy bármilyen jellegû tevékenysége Gyôr-Újvároshoz kötôdik.

Pályázat idôtartama: 2013. január 1—2014. szeptember 31.

Bôvebb információkat és a pályázattal kapcsolatos dokumentációt
keresse a GYÔR-SZOL Zrt. honlapján.
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szerző: gaál józsef
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Győrnek számos utcája van,
de számon tartott születés-
nappal csak egy dicsekedhet
közülük. Gyárváros száztíz
éves Munkás utcájáról van szó,
melynek lakói, környékbeli lo-
kálpatriótái advent idején ko-
szorúzással ünnepelték meg a
jeles évfordulót. 

A most megkoszorúzott emléktáblát
2002-ben, a centenárium tisztele-
tére avatta fel az első gyárvárosi utca
első házának falán a győri önkor-
mányzat és a lokálpatrióták civil
szervezete. A helyiek a tavaly decem-
beri, száztizedik jubileumi ünnep-
ségre Simon Róbert Balázst hívták
meg díszvendégnek, aki gazdag és
pontos történeti leírásokból merítve
készülhetett ünnepi beszédére. Az
alpolgármester bevezetőként a vá-
rosrész születésére emlékezett. El-
mondta, hogy a környék gabona-
földjei, raktárai és istállói mellé a 19.
század végén épültek fel az első gyá-
rak és lakóházak.

Az úttörő szerep Pauser Györ-
gyé, aki 1867-ben, a kiegyezés évé-
ben nyitotta meg a vízvezetékek és
fecskendőszivattyúk szerelvényeit
gyártó rézműgyárát. Őt követve
sorra érkeztek a vállalkozók, akik-
nek üzemei, gyárai munkások szá-
zait vonzották a városrészbe.
Abban az időben Győr szűkében
volt a lakásoknak, így az idegenből

érkező munkások és családjaik
többnyire pajtákban, pincékben,
kamrákban húzták meg magukat. A
gyártulajdonosok felismerve a hely-
zet tarthatatlanságát, lakásépítő

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az ember olcsó és barátságos
melegségre vágyik, így egyre
többen rakatnak maguknak
kályhát, kandallót, tűzhelyet.
Kiss Géza közel két évtizedes új-
ságírói múlttal a háta mögött
állt be a győri kályhások so-
rába. Azt mondja, nem bánta
meg. 

Kiss Géza nevével sűrűn találkozhattak
egykoron a Magyar Nemzet olvasói, a
Győri Rádió hallgatói és a régi városi te-
levízió nézői. Profi volt, a média minden
műfaját, ágát-bogát bejárva döntött
úgy, veszi a kalapját, s egy másik tanult
mesterségében próbál szerencsét,
keres nyugalmat. A
kályhák gyerekkora óta
érdekelték, de az ipar -
űzéshez szükséges pa-
pírokat már felnőtt fej-
jel szerezte be. Mes-
tere az a Balaton-felvi-
déki Monostori Péter
lett, akit egyedi, csodá-
latos munkái ország-
szerte híressé tettek.   

Jól indult a kétkezi vállalkozás, az új-
donsült kályhás az első fűtési alkalma-
tosságot egy barátja nyaralójában épít-
hette meg, meisseni csempéből. Azt
mondja, azóta is csak a megrendelőre
figyel, hosszas beszélgetés és alapos
tervezés után mindig az igényhez leg -
inkább igazodó cserépkályhát, tégla-
kályhát, kandallót, kemencét vagy
éppen tűzhelyet alkotja meg. Kedven-
cét, a cserépkályhát annak ajánlja, aki-
nek van ideje, kedve gondoskodni a
tűzről. A kandalló azoknak való, akik
későn hazatérve mihamarabb szeret-
nének meleget, családias hangulatot
varázsolni otthonukba. 

Kiss Géza szerint a kályhadivat
gyorsan változik, napjainkban az úgy-

részvénytársaságot alapítottak.
Egy- és kétlakásos háztípusok épül-
tek átlagosan 400 négyzetméteren,
téglából, cserepezett sátortetővel,
hajópadlós alapzattal. Az 1902-es
évben 36 házat és egy emeletes,
boltként, vendéglőként szolgáló
épületet adtak át, s a beruházás a
következő évben is hasonló lendü-
lettel folytatódott. Így jött létre a
Munkás utca, amelyet kezdetektől
így hívnak, s amely név védettséget
élvez. A helybéliek szerint három
házban ma is az eredeti, 1902-ben,
1903-ban beköltöző bérlők, tulaj-
donosok leszármazottai élnek.

A Munkás utca jó környék. Száz
évvel ezelőtt a lakások komfortját, tá-
gasságát, a munkahely, a belváros
és a kiskúti kirándulóliget közelsé-
gét díjazták, ma inkább a csendet és
a nyugalmat becsülik a lakók. S per-
sze az összetartást, a békés, jó
szomszédságot, ami itt erős hagyo-
mány. Alapításkor a monarchia min-

den zugából érkezett ide család: He-
benstreit, Tzapp, Plander, Karikó,
Grill, Czifrik, Pruska. A nemzetiségi
sokszínűség tanította barátságra,
egymás tiszteletére az embereket.

nevezett középpárkányos modell a
kedvelt, világos, bézs vagy fehér színű
csempékkel. Újabban a modern, mini-
mál stílusú otthonokban is feltűnik a
kályha, itt a nagy táblás, sima felületű
csempék használatára beszéli rá a tu-
lajdonosokat a mester. Azt mondja,
ezek is szépek, de amire eddig a leg-
büszkébb, az a Mayer István kővágó-
örsi kályhacsempéiből készült darab.
A párkánnyal, pártasorral épített pol-
gári kályha egy tárnokréti panzió kü-
lönlegessége.

Ma már alig épül új ház kandalló
vagy cserépkályha nélkül, s a régi
otthonok tulajdonosai közül is egyre
többen rakatnak pótlólag pénztár-
cát kímélő, hagyományos fűtőberen-
dezést. Azt persze nem árt tudni,
hogy ezeket időközönként gondozni,

szétszedni és újrarakni kell, mert a
samott szétég, a téglák mállani kez-
denek. A megrendelőt és a mestert
egy életre összeköti a termék, a jól
működő tűzhely.  

Kiss Géza, mint minden vérbeli
szakember, vadászik a régen elbon-
tott, fészerben, pincében, padláson
felejtett csempékre, amelyekből újra
felépíthető, rekonstruálható a múlt
egy-egy gyönyörű darabja. Maga a
kályharakás az előkészület, a tervezés
után egy hét kőkemény, kétkezi
munka. A mesterember a művet befe-
jezve mindig engedélyez magának
némi pihenőt. Ilyenkor ír. Úgy véli, sze-
rencséje van, mert a harmóniát, az
egyensúlyt, a minőséget keresi mind
a két énje.  

A kályhás

Az első utca 

Vadászik a múlt
egy-egy gyönyörű

darabjára
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szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

„Akkor tud igazán katartikus
lenni egy előadás, ha sokunk-
nak van mondanivalója, min-
denkinek a maga szerepében” –
mondta lapunknak Dolhai Attila
karácsonyi koncertje előtt. 

A Dolhai családban három a kis-
lány. A lányai mire tanítják önt?

Türelemre. Arra, hogy miként lehet
ebben a rohanó világban megtalálni a
napi egyensúlyt. Előfordul az is, hogy
számon kérnek. Nem tudom, hogy
mire taníthatnak még meg, de úgy hi-
szem, hogy az együttélés következmé-
nyeként valamilyen irányba formáljuk
egymást. Én őket, ők pedig engem. 
Legújabb szólólemeze valódi ön-
vallomás, a dalszövegek pedig
egyediek. Mi ihleti meg?

Nyitott szemmel járok a világban,
figyelek a zenére, és gondolkodom,
hogy mit akar nekem mondani az a
dallam. Nem születhet dal anélkül,
hogy ne szőném bele egy kicsit a pil-
lanatnyi hangulatomat, érzéseimet.
Kell, hogy rólam is szóljon a dalok szö-
vege, de mégse legyen annyira sze-
mélyes, hogy ne érintsen meg máso-
kat. Van úgy, hogy napokig a fejem-

Dolhai Attila: 
Még nem tudom
elengedni a musicalt

ben jár egy élmény, azzal fekszem,
azzal ébredek. Majd egyszer csak ki-
bújik egy-egy sor vagy kettő, egy szó-
fordulat, és akkor az úgy játékosnak
tűnik, a fantáziám pedig történetté
alakítja a gondolatokat. 

„Ha nincs tartalma a moso-
lyodnak és nem szól valamiről a
gondolat a szemedben, akkor
nem fog működni a szerelmes
karakter” – mond -
ta egy interjúban.
Hogyan hangoló-
dik a romantikus
szerepekre?

Általában nem gon-
dolom a figurákat ro-
mantikusnak, a darab
szituációi úgyis meg-
teremtik magát a ro-
mantikát. Épp hogy kicsit a képzelgés
ellen szoktam dolgozni úgy, hogy játé-
kosra veszem az alakítást. Ha látunk
egy jókedvű fickót, nem tudjuk róla el-
dönteni, hogy a szerelem okozta-e az
ő boldogságát, vagy esetleg más. Én
mindig a vidámság oldaláról közelí-
tem meg, és nem a szerepre szoktam
hangolódni, hanem sokkal inkább a
partnerekre. Figyelem a partnereket,
kiben mi a szerethető, és erre kon-
centrálok, amikor éppen szépen
nézek rájuk. 

Fontosnak tartja, hogy ne
csak a nézőtéren, de a színpa-
don is érezhetővé váljon a ka-
tarzis. Ön szerint mi kell a ka-
tarzishoz?

Számomra a katarzis hozzátarto-
zik a színházhoz, méghozzá nagyon.
Az kevés, hogy jól kell esnie. Talán
az, amikor a néző figyelmét teljesen
leköti az előadás, magával ragadja a

történet, kívül marad minden, és a
végén azt érzi, hogy valami felettébb
tartalmasat kapott az estétől. Ehhez
idő kell, nyilván nem az első pillanat-
ban születik meg az élmény, türel-
mesnek kell lennünk a színpadon,
és a másik oldalon a nézőknek is.
Akkor tud igazán katartikus lenni
egy előadás, ha sokunknak van
mondanivalója, mindenkinek a
maga szerepében. Sokféle katarzis
létezik, de a lényeg, hogy valamilyen
legyen. 

Elengedhetetlen a közönség-
gel való kapcsolattartás az elő-
adások alatt?

Igen, hiszen azáltal érezhetjük, hogy
hatottunk-e rájuk vagy sem, és ez
mindkét esetben meghatározza a „ho-
gyan tovább”-ot is. A magyar közönség
nagyon szereti mutatni a tapsokban,
hol is tart számára a darab. Az nagyon
ritka, hogy összemegy a függöny, és
annyira sokkoljuk a nézőket, hogy még
nem érzünk ebből semmit, csak ami-
kor vége, kimegyünk, és hirtelen a tap-
sukkal szinte szétcsapnak minket. 

A musical hercegeként emle-
getik, de maga mögött tudhat
már több nagyobb operettszere-
pet és túl van az operai bemutat-
kozásán is. A musicalt lassan ki-
váltja az „új” műfajokkal? 

Ismerkedem a műfajokkal és azon
vagyok, hogy idővel az operettekben
is hasonló sikereket érhessek el, mint
a musicalekben. Egyelőre azonban
még nem tudom elengedni a musicalt
mint műfajt, pedig ez lenne a feltétele
annak, hogy akár az operával is komo-
lyabban foglalkozhassam. Dolgozunk
érte, aztán majd meglátjuk, az élet
megadja-e azt az ajándékot, hogy
esetleg tíz év múlva úgy beszélgethes-
sünk, hogy már az opera világában is
jártasabb legyek. 

Általában nem 
gondolom a figurákat 

romantikusnak
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Az emberek többsége kétkedés nélkül
elfogadja, hogy látása, hallása, ízlelése
és szaglása a kor előrehaladtával tom-
pul. A kutatások azonban azt bizonyít-
ják, hogy ez nem elkerülhetetlen. Amel-
lett, hogy a mai orvostudomány szá-
mos érzékelési problémára kínál meg-

szerző: dr. horváth éva fül-orr-gégész, gyer-
mekfülész, audiológus, mb. részlegvezető főor-
vos, gyermek fül-orr-gégészeti részleg, pamok
győr
fotó: marcali gábor, illusztráció

Napjainkban a gyermekfülészeti betegeink
között egyre több esetben találkozunk
alvás közben jelentkező légzészavarral, az
úgynevezett Obstruktív Sleep Apnoe
Syndromával (OSAS).

Horkol a gyermek
Sok esetben ártalmatlan dolog, de vannak ese-

tek, amikor a horkolás hátterében komoly betegség

oldást, rengeteget tehetünk e kedvezőt-
len folyamat megállítása érdekében.
Hogy miképpen? A választ megtalálja e
kötetben, amelyet a Reader's Digest
Kiadó jelentetett meg 2011-ben, és fel-
világosítást nyújt többek között arra,
hogy miért hatnak  jótékonyan a szemre

áll, így az alvási apnoe szindróma. Ebben a beteg-
ségben a gyermek horkolásának oka, hogy alvás
alatt valami elzárja a légutakat. Amennyiben gyer-
mekkorban az éjszakai felhorkanások és horkolás
hátterében alvási apnoe betegség áll, a vér oxigén-
nel való megfelelő ellátása zavart szenved. A tüne-
teket a légutakat elzáró, megnagyobbodott garat-
mandula okozza. Ennek következtében több má-
sodpercig nem jut elég levegő a tüdőbe, csökken
az agy, a szív és a létfontosságú szervek oxigénellá-
tottsága, ami hosszú távon fejlődés-neurológiai
problémákat is felvethet. 

Tünetek
Ilyenkor a gyermek reflexesen küzd a

levegőért, fokozott a mellkasi, hasi és
légzési segédizmok működése, a gyer-
mek alvása zavart. A szülők csak a nap-
pali fáradtság, fejfájás, aluszékonyság, fi-
gyelemzavar, hiperaktivitás, tanulási és
beilleszkedési zavarok problémaköreit
látják. Ezeknél a gyerekeknél a mandulák

szinte teljesen kitöltik a szájüreget, középvonalban
összeérnek, akadályozott, gombócos a beszéd és
a nagy falatok lenyelése is.  

Műtéti megoldás
A fenti tünetkörre a garatmandulák megkiseb-

bítő műtétje a gyógyír, különösen 3–6 éves korban.
A mandulatúltengés kezelésére a klasszikus man-
dulaműtét ma már nem minősül korszerű megol-
dásnak, hiszen a nem beteg mandulákat nem kell
kivennünk ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a jó lég-
zést, hangképzést és nyelést. A biztonságos úgy-
nevezett tonsillotómia (mandula megkisebbítő
műtét) eszköze a rádiófrekvenciás sebészeti vágó
eszköz. 

Ezzel a világviszonylatban is új műtéti techniká-
val végezve a mandulaműtétet, nem keletkezik szö-
veteket roncsoló hőhatás, a gyermekek műtétje az
utóvérzések szempontjából is biztonságos, to-
vábbá könnyű és gyors a műtét utáni felépülés is. 

Új készülék beszerzése
A légzési nehézséggel küzdő kisgyermekeknél a

fent említett korszerű műtéttípust szerettük volna
bevezetni kórházunkban is, ezért a műszer beszer-
zéséhez támogatókat kerestünk. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a készülék ma már rendelkezésünkre
áll és az új, korszerű műtéti megoldással segíthet-
jük gyermekbetegeink mielőbbi gyógyulását.

és a fülre is a zöldségek, a gyümölcsök,
illetve az alacsony glikémiás indexű élel-
miszerek. E könyv sok-sok jó tanácsot
és hasznos ismeretet ad ahhoz, hogy
ön mindvégig formában tarthassa ér-
zékszerveit, amelyek oly élvezetessé te-
szik az életet.

Olvasni jó!
Hogyan őrizhető meg érzékszerveink egészsége?

A hét orvosi témája:

A horkolás hátterében
komoly betegség
is állhat

Mandulaműtét új módszerrel
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A hét kérdése: a prosztatarákról

Válaszol: Dr. Romics Imre professzor, a Ma-
gyar Uroonkológiai Társaság elnöke    

szerző: gy. p. 
fotó: www.urologiai-klinika.hu, illusztráció

Professzor úr, a nemzetközi statisztikák tük-
rében mennyire gyakori a prosztatarák Ma-
gyarországon?

A magyar férfiak prosztatarák-megbetegedésé-
nek aránya a közép-európai átlagot mutatja. Skandi-
náviában – vélhetően a kevés napsütés miatt – több
a prosztatarákos, Szicíliában kevesebb. Amerikában
a feketék veszélyeztetettebbek, mint a fehérek,
ennek valószínűleg genetikai okai lehetnek. Érdekes-
ség, hogy Japánban az átlagnál kisebb a prosztata-
rákban szenvedők száma, Amerikában több, de ha
egy japán átköltözik az Egyesült Államokba, akkor a

Köhögéscsillapítás

déd- vagy ükunokájának
ugyanakkora az esélye a prosztatarákra, mint az ot-
tani fehéreknek.    

Meg lehet-e előzni a prosztatarák kialaku-
lását?

Primér prevenció nem létezik. Minden tudomá-
nyos tanácskozáson vita van arról, hogy a paradi-
csom- és halfogyasztásnak, a D-vitaminnak vagy a
szelénnek lehet-e megelőző, prosztatavédő hatása.
Erre és az ellenkezőjére is vannak példák, bizonyí-
tékok.

Marad tehát a korai felismerés fontos-
sága? 

Pontosan. Korai stádiumban a prosztatarák gyó-
gyítható, a később felismert csak kezelhető. Ezért is
fontos, hogy minden ötven év feletti férfi menjen el
urológushoz. Ha a családban már előfordult ilyen be-
tegség, akkor 45 éves kortól ajánlott a szűrővizsgálat.

Ha por vagy váladék irritálja a torkun-
kat, köhögünk, így tisztítja ki a szer-
vezet a tüdőt és a légcsövet. Igyunk
sok folyadékot és használjunk párásí-
tót. Könnyebben alszunk, ha több
párnával felpolcoljuk a fejünket, vala-
mint együnk egy kis mézet lefekvés
előtt. 

A hurutos köhögés csillapítása
Ha váladékot köhögünk fel, keres-

sünk a patikában köptetőket. Ha na-
gyon sok váladék ürül, keressük fel az
orvost. Ha a köhögés egy hét alatt
nem múlik el, akkor is keressük fel a
háziorvosunkat, hogy nem arcüreg -
gyulladásról vagy tüdőgyulladásról
van-e szó. Ilyenkor lehet, sőt, kell is an-
tibiotikumokat szedni.

A száraz köhögés csillapítása
Gyógyszeresen a száraz köhögést

váladékoldókkal tudjuk befolyásolni,
ezeket addig célszerű alkalmazni, míg
a száraz köhögés hurutossá nem
válik. Száraz köhögésben köhögés-
csillapító gyógyszerek szedése lehet
indokolt, különösen akkor, ha a beteg
éjszakai alvását akadályozza.

Ha a gyerek köhög
Váladékos köhögés esetében nappal

adjunk váladékoldó készítményt, éjsza-
kára viszont köhögéscsillapítót, hogy
gyermekünk tudjon pihenni. Lefekvés
előtt sose adjunk váladékoldót, mert az
is köhögteti gyermekünket. Mindenkép-
pen beszéljük meg a kezelést a gyerek-
orvossal. Egyéves kortól adhatunk egy
kanál mézet a köhögés csillapítására.

A dohányosok köhögése
Különösen reggel jelentkezik, de

lehet súlyosabb betegség jele is: a
légutakat irritáló füsttől kialakulhat
krónikus hörghurut, de a köhögés
lehet a rák figyelmeztető jele is. Ha
szokatlant tapasztalunk, vagy a köhö-
gés a dohányzás abbahagyása után

egy hónappal is még fennáll, keres-
sük fel az orvost. 

Mi okozhat még köhögést? 
Ha nyolc hétnél tovább tart a köhö-

gés, számtalan ok jöhet szóba. Króni-
kus köhögést okozhat a savas reflux,
amikor is a gyomorsav a nyelőcsövet
irritálja. Lehet a köhögés a vérnyo-
máscsökkentő ACE-gátló gyógy -
szerek mellékhatása is, de jelezhet
szív elégtelenséget is.

Mikor forduljunk orvoshoz? 
Ha erős a köhögés és véres a köpet,

ha sípoló légzést, légszomjat tapaszta-
lunk, esetleg szorítást a mellkasban. Ha
három napnál tovább tart a láz és hét
nap után sem tapasztalunk javulást,
mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Új civilizációs betegség 
A lisztérzékenység a leg-
gyakoribb felszívódási
zavar, megelőzni nem
lehet és a felismerése is
nehéz, főleg ha felnőttkor-

ban alakul ki. Pedig ha nem diagnosztizál-
ják, súlyos tüneteket, akár meddőséget is
okozhat. A lisztérzékenységet az egyes ga-
bonafélékben (búza, rozs, árpa) található
anyag, a glutén idézi elő. Jelenleg nincs rá
gyógyszer, egyetlen kezelési mód ja a szi-
gorú gluténmentes diéta. A fejlett társadal-
makban, a lakosság egy-két százalékánál
van jelen, döntő többségük pedig nő.

Síelők, vigyázat a 
napsütötte hegyekben!
A magas hegyekben az UV-sugárzás erő-
sebb, mint a tengerszinten,
ha ezeket hó borítja, az UV-
sugarak még vissza is ve-
rődnek az emberre. Fontos,
hogy síeléskor vagy hódeszkázáskor leg-
alább 15-ös faktorszámú krémet használ-
junk, szemünk védelmére pedig visel-
jünk napszemüveget.

A hólapátolás veszélyei
A hólapátolás veszélyes is lehet – sérülhet
a hát, a váll, a csukló, ha nem vagyunk elő-
vigyázatosak. Krónikus betegek beszéljék

meg orvosukkal, szabad-e
havat lapátolniuk. A hólapá-
tolás megterheli a szívet és
a vérkeringést. Könnyű, ré-

teges, vízhatlan ruhát viseljünk, mely jól
szellőzik és szigetel. Melegítsünk be hóla-
pátolás előtt legalább 10 perc könnyű tor-
nával. Ha bármilyen szívpanaszunk jelent-
kezik, azonnal forduljunk orvoshoz!
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23 Alfréd, Mirtill
24 Mátyás, Jázmin
25 Géza, Alexander
26 Edina
27 Ákos, Bátor
28 Elemér, Oszvald

MÁRCIUS
1 Albin, Albina
2 Lujza
3 Kornélia, Nelli
4 Kázmér, Zorán
5 Adorján, Adrián
6 Leonóra, Inez
7 Tamás, Tomaj
8 Zoltán
9 Franciska, Fanni
10 Ildikó, Melissza
11 Szilárd, Borsika
12 Gergely
13 Krisztián, Ajtony
14 Matild, Tilda
15 Nemzeti ünnep, Kristóf
16 Henrietta, Vidor, Herbert
17 Gertrúd, Patrik
18 Sándor, Ede
19 József, Bánk, Józsa
20 Klaudia, Alexa
21 Benedek, Napsugár
22 Beáta, Izolda, Lea
23 Emôke
24 Gábor, Karina, Miléna
25 Irén, Írisz, Irina
26 Emánuel, Larissza
27 Hajnalka, Alpár
28 Gedeon, Johanna
29 Auguszta
30 Zalán
31 Húsvét, Árpád, Benô

ÁPRILIS
1 Húsvét, Hugó
2 Áron
3 Buda, Richárd
4 Izidor
5 Vince
6 Vilmos, Bíborka
7 Herman
8 Dénes
9 Erhard, Dusán
10 Zsolt
11 Leó, Glória, Szaniszló
12 Gyula
13 Ida
14 Tibor
15 Anasztázia, Tas
16 Csongor, Joakim
17 Rudolf, Kiara
18 Andrea, Ilma
19 Emma
20 Tivadar, Odett
21 Konrád
22 Csilla, Noémi
23 Béla
24 György, Debóra
25 Márk, Márkó, Márkus
26 Ervin
27 Zita, Mariann
28 Valéria, Nimród
29 Péter
30 Katalin, Kitti, Kata

MÁJUS
1 A munka ünnepe, Fülöp
2 Zsigmond, Zoé
3 Tímea, Irma
4 Mónika, Flórián
5 Györgyi, Irén
6 Ivett, Frida
7 Gizella, Bendegúz
8 Mihály
9 Gergely
10 Ármin, Pálma, Mira
11 Ferenc
12 Pongrác, Gyöngy
13 Szervác, Imola, Imelda
14 Bonifác
15 Zsófia, Szonja
16 Mózes, Botond
17 Paszkál
18 Erik, Alexandra
19 Pünkösd, Ivó, MIlán
20 Pünkösd, Bernát, Felícia
21 Konstantin
22 Júlia, Rita
23 Dezsô
24 Eszter, Eliza, Vanessza
25 Orbán
26 Fülöp, Evelin
27 Pünkösd, Hella
28 Pünkösd, Emil, Csanád
29 Magdolna, Magdaléna
30 Janka, Zsanett
31 Angéla, Petronella

JÚNIUS
1 Tünde, Kund
2 Kármen, Anita
3 Klotild, Kevin
4 Bulcsú
5 Fatime, Ferdinánd
6 Norbert, Cintia
7 Róbert, Roberta, Robin
8 Medárd, Zaránd
9 Félix, Annabella
10 Margit, Gréta
11 Barnabás, Barna
12 Villô
13 Antal, Anett
14 Vazul, Herta
15 Jolán, Vid
16 Jusztin, Arany
17 Laura, Alida
18 Arnold, Levente
19 Gyárfás
20 Rafael, Dina, Polett
21 Alajos, Leila, Alojzia
22 Paulina
23 Zoltán, Édua
24 Iván
25 Vilmos, Maxim
26 János, Pál
27 László
28 Levente, Irén, Lora
29 Péter, Pál
30 Pál
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JÚLIUS
1 Tihamér, Annamária
2 Ottó, Ottokár
3 Kornél, Soma
4 Ulrik, Babett
5 Emese, Sarolta
6 Csaba
7 Apollónia, Apolka
8 Ellák, Edgár
9 Lukrécia, Marina
10 Amália, Alma
11 Nóra, Lili, Kerka
12 Izabella, Dalma
13 Jenô
14 Örs, Stella
15 Henrik, Roland
16 Valter
17 Endre, Elek, Dzsesszika
18 Frigyes, Kamill
19 Emília, Esztella
20 Illés
21 Dániel, Daniella
22 Magdolna, Magda
23 Lenke, Borisz
24 Kinga, Kincsô, Kerka
25 Kristóf, Jakab, Zsaklin
26 Anna, Anikó
27 Olga, Liliána
28 Szabolcs, Alina
29 Márta, Flóra
30 Judit, Xénia
31 Oszkár

AUGUSZTUS
1 Boglárka, Boglár
2 Lehel, Özséb
3 Hermina, Kira
4 Domonkos, Dominika
5 Krisztina, Kriszta
6 Berta, Bettina
7 Ibolya, Afrodité
8 László, Eszmeralda
9 Emôd
10 Lôrinc
11 Zsuzsanna, Tiborc
12 Klára, Letícia
13 Ipoly
14 Marcell, Maximilián
15 Mária
16 Ábrahám, Rókus
17 Jácint, Arika
18 Ilona, Ilka
19 Huba
20 Állami ünnep, István
21 Sámuel, Hajna
22 Menyhért, Mirjam
23 Bence, Szidónia
24 Bertalan, Jonatán
25 Lajos, Patrícia
26 Izsó, Tália
27 Gáspár
28 Ágoston
29 Beatrix, Erna
30 Rózsa
31 Erika, Bella, Hanga

SZEPTEMBER
1 Egyed, Egon
2 Rebeka, Dorina
3 Hilda
4 Rozália, Róza
5 Viktor, Lôrinc
6 Zakariás
7 Regina
8 Mária, Adrienn
9 Ádám
10 Nikolett, Hunor
11 Teodóra, Igor
12 Mária
13 Kornél
14 Szeréna, Roxána
15 Enikô, Melitta
16 Edit, Ditta, Ludmilla
17 Zsófia, Hildegárd
18 Diána
19 Vilhelmina, Dorián
20 Friderika
21 Máté, Mirella
22 Móric
23 Tekla, Lina
24 Gellért, Mercédesz
25 Eufrozina, Kende
26 Jusztina, Pál
27 Adalbert
28 Vencel
29 Mihály
30 Jeromos, Médea

OKTÓBER
1 Malvin
2 Petra
3 Helga
4 Ferenc, Edvin, Zóra
5 Aurél, Galina
6 Brúnó, Renáta
7 Amália
8 Koppány
9 Dénes
10 Gedeon
11 Brigitta, Gitta
12 Miksa
13 Kálmán, Ede
14 Helén, Heléna
15 Teréz, Terézia
16 Gál, Aurélia
17 Hedvig, Hédi
18 Lukács
19 Nándor
20 Vendel
21 Orsolya, Orsika
22 Elôd, Korinna
23 Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 Salamon
25 Blanka, Bianka
26 Dömötör, Amanda
27 Szabina, Szabrina
28 Simon, Szimonetta
29 Nárcisz
30 Alfonz, Zenóbia
31 Farkas

NOVEMBER
1 Mindenszentek, Marianna
2 Achillesz
3 Gyôzô, Hubert
4 Károly
5 Imre, Tétény
6 Lénárd
7 Rezsô, Csenger
8 Zsombor
9 Tivadar, Szibilla
10 Réka, Ariel
11 Márton, Martin
12 Jónás, Renátó
13 Szilvia
14 Alíz
15 Albert, Lipót
16 Ödön, Edmond
17 Hortenzia, Gergô
18 Jenô
19 Erzsébet, Zsóka, Liza
20 Jolán
21 Olivér
22 Cecília
23 Kelemen, Klementina
24 Emma
25 Katalin, Katinka, Katrin
26 Virág
27 Virgil
28 Stefánia
29 Taksony, Brenda
30 András, Andor, Endre

DECEMBER
1 Elza
2 Melinda, Vivien
3 Ferenc, Olívia, Xavér
4 Borbála, Barbara, Boróka
5 Vilma
6 Miklós, Döníz
7 Ambrus
8 Mária, Marion
9 Natália, Natasa
10 Judit, Loretta
11 Árpád
12 Gabriella
13 Luca, Otília, Lúcia
14 Szilárda
15 Valér
16 Etelka, Aletta
17 Lázár, Olimpia
18 Auguszta
19 Viola, Violetta
20 Teofil
21 Tamás
22 Zénó, Tifani, Anikó
23 Viktória, Niké
24 Ádám, Éva
25 Karácsony, Eugénia
26 Karácsony, István
27 János
28 Kamilla, Apor
29 Tamás, Tamara
30 Dávid, Zoárd
31 Szilveszter, Darinka
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

TUNYOGI BÁLINT festményeiből nyílik kiál-
lítás január 9-én, szerdán 18 órakor a Kisfaludy
Kávéházban. A Természet és az ember című
tárlat két témára épül. A valósághű tájképek és
a főként aktokból álló sorozat álomvilágba, a
nyugalom szigetére vezeti a nézőket. A művész
munkái számos egyéni és csoportos kiállítá-
son szerepeltek, festményei az országhatáron
túl is tetszést arattak. A kávéházi kiállítás feb-
ruár 4-ig látogatható. 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG. Húszéves a kéz-
műves szakképzés címmel a Kovács Margit
Szakképző Iskola tanulóinak munkáit mutatja
be a Magyar Ispita. Az iskolában 1992-ben in-
dult a művészeti középfokú szakképzés, a tanu-
lók a tervezéstől a kivitelezésig, önálló tárgyal-
kotó munkára készülnek fel. A diákok rendsze-
resen sikeresen szerepelnek megyei és orszá-
gos művészeti versenyeken, pályázatokon. A ju-
bileumi kiállítás anyaga válogatás, a két évtized
legsikeresebb műveit tárja a közönség elé. A ja-
nuár 8-án nyíló tárlat február 17-ig, hétfő kivé-
telével naponta 10 és 18 óra között látogatható.

ÚJ ÉV, ÚJ NÉV. Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér néven működik ja-
nuár elsejétől a győri Galgóczi
Erzsébet és a megyei Kisfa-
ludy Károly Könyvtár. Az egye-
sített intézmény központja a
Herman Ottó utcai épület, a
beiratkozások jogfolytonosak,
a könyvtárak nyitva tartása
változatlan. 

XÁNTUS. A Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságát új néven,
Xántus János Megyei Hatókörű Városi
Múzeumként működteti január elsejétől a
győri önkormányzat. A Széchenyi téri mú-
zeum, a Patkó Imre Gyűjtemény és a cse-
répkályha-történeti kiállítás hétfő kivéte-
lével naponta 10 és 16 óra között áll nyitva
a nagyközönség előtt. 

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ vasárnap 10
órától hangolójátékokkal várja az aprónépet. A
matiné 11-kor kezdődik, a Jancsi és Juliska
című előadást láthatják a gyerekek. A darabot
a Grimm testvérek meséje nyomán Pallai Mara
írta, Somodi Réka, Szúkenyik Tamás, Újvári
Janka és Rab Viki játssza. 

KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA. Az 1–4 éves gye-
rekeknek és szüleiknek szánt foglalkozást Töreky
Zsuzsanna zenepedagógus tartja a Gyermekek
Házában január 8-án 10 órától, majd 10 óra 50
perctől. Kerekítő Manó bábjelenetei, ölbeli játé-
kok, furulyaszó, gitárzene és tornaszeres játéktér
várja az érkezőket. Ugyanitt Zenebölcsi is lesz ja-
nuár 10-én 10 óra 30 perctől Csányi Andrea ze-
neterapeuta vezetésével, hat hónaposnál idő-
sebb, háromévesnél fiatalabb apróságoknak. 

TÉGY AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Akupresz-
szúra-tanfolyamot tart dr. Bittó Gyula január
12–13-án és 26–27-én a Batthyány tér 6.
szám alatt. 

KIÁLLÍTÁSOK. Az Esterházy-palota (Király
utca 17.) a Radnay-gyűjtemény mellett idő-
szaki tárlatként Orosz István és Keresztes Dóra
grafikusművészek munkáit mutatja be január
23-ig. A Püspöki Udvarbíró-ház (Apor Vilmos
püspök tere 2.) csak a jövő héten, január 8-án
nyitja meg kapuit a Borsos Miklós állandó kiál-
lítással. A Kreszta-ház (Apáca utca 1.) Kovács
Margit állandó kiállítása, valamint a Magyar Is-
pita (Nefelejcs köz 3.) Váczy Péter gyűjteménye
szintén keddtől látogatható. A volt zsinagógá-
ban (Kossuth Lajos utca 5.) január 9-től tekint-
hető meg a Vasilescu-gyűjtemény. A kiállítóhe-
lyek hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra kö-
zött tartanak nyitva.  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 5., SZOMBAT
M1
05:35 Zegzugos történetek
06:05 A mézédes források földje 
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Barangolás Bajorországban: 

Chiemsee - Chiemgau  
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Vilmos herceg Afrikája  
09:00 A mi erdőnk
09:30 Noé barátai
10:00 Rád találok Marrakesben  
11:35 Szentágothai János - ahogy 

a tanítványok emlékeznek 
12:00 Déli harangszó - Hírek
12:05 Ügynök a háznál  
13:50 Íme a lajhár! 
14:40 Együtt a család  
16:15 Szilveszteri bakiparádé 2012  
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szóbeszéd  
22:00 Leharcolt oroszlánok  
23:50 PASO - Pannonia Allstars 

Ska Orchestra  
01:05 Hajsza  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Lego Ninjago  
10:35 Asztro Show
11:30 Fránya macska  
13:10 Autómánia
13:45 Míg a halál el nem választ  
14:05 Megkavarva  
16:00 Cobra 11  
16:50 Robotok  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:25 Az utolsó Mimic  
21:15 Ellenséges terület 2 - 

Az ördög tengelye  
23:05 A Dakar 
23:30 Pörgess fel, Bébi!  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 Beyblade  
11:30 Babavilág  
12:00 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
13:00 Psych - Dilis detektívek  
14:00 Autóguru  

14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Célkeresztben  
16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Szahara  
21:45 Torta  
23:40 Petárda  
01:20 A médium  
02:10 Kalandjárat  
02:35 Teleshop

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 Élő egyház
08:05 Isten kezében
08:35 Kerekek és lépések 
09:20 Zodiákus 
09:50 Székely kapu 
10:20 Sergio Leone - Volt egyszer egy 

amerikai álom  
11:10 Együtt a család  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Várlak nálad vacsorára  
13:55 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
14:15 Hagyaték 
14:45 Önök kérték! 
15:40 Táncvarázs 
16:30 Micsoda éjszaka!  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!? 
19:35 A Szórád-ház  
21:20 Dunasport
21:35 Lúzert vegyenek!  
23:15 Péterfy Bori & Love Band 
00:10 Vannak vidékek 
01:05 Vers
01:10 Himnusz

JANUÁR 4., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Zegzugos történetek
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Egy kis Mennyország  
10:50 A templom egere  
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Sophie szerint a világ  
13:55 Chaplin, a tűzoltó 
14:20 Együtt a család  
15:55 Mindenből egy van  
16:50 Poén Péntek  
17:45 Híradó
17:55 Rád találok Marrakesben  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szinglik éjszakája  
21:50 Híradó
22:05 Operália
23:00 Underworld  
01:00 Végzetes képzelgések  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:50 112 - Életmentők  
09:15 112 - Életmentők  
09:40 112 - Életmentők  
10:10 Top Shop
11:50 Asztro Show
12:50 Reflektor  
13:05 Autómánia
13:35 Fókusz  
14:05 Pasik  
14:35 Gálvölgyi-show  
15:10 Gálvölgyi-show  
15:45 Bűnös szerelem  
16:30 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:05 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:00 Fókusz  
20:40 Barátok közt  
21:10 CSI: A helyszínelők  
21:55 Gyilkos elmék  
22:45 Odaát  
23:30 A Dakar 
23:55 Reflektor  
00:10 Törzsutas 
00:40 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 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  

House, a kollégái legnagyobb
meglepetésére lemond a ve-
zető-diagnosztai pozíciójáról a
Princetonban. Foreman pedig
azonnal átveszi a vezetést, így
lehetőséget kap a bizonyításra.

17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:15 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
23:15 Haláli zsaruk  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 A vörös sárkány  
02:55 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
08:30 Híradó 
08:45 Talpalatnyi zöld 
09:15 Balatoni utazás 
09:45 Barcasági csángók között 
11:00 Angyalbőrben  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Robog az úthenger 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:50 Zodiákus 
16:30 Térkép
17:10 Sakk, Kempelen úr! 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hazajáró 
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Ha hív a kötelesség  
22:00 Bibliothéque Pascal  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Duke Ellington Sacred Concert                              
10:25 Híradó
10:50 BCTV 
11:20 Telemarketing 
12:20 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Pomodoro 
19:35 Diótörő 
20:35 Híradó
21:00 Pomodoro 
21:10 Diótörő                                   
22:10 Híradó
22:35 BCTV 
23:05 Telemarketing 
00:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Pomodoro 
09:35 Diótörő 
10:35 BCTV 
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
15:35 BCTV 
16:05 Telemarketing 
17:05 Műsorkezdés
17:10 Győr+ Sport 
18:05 Tunézia 
18:30 Találkozás Berki Krisztiánnal   
19:30 Győr+ Sport
20:25 Tunézia 
20:50 Találkozás Berki Krisztiánnal       
21:45 BCTV 
22:15 Telemarketing 
23:15 Képújság

GYŐR+ TV

M1, január 4., péntek, 13:55

Chaplin, a tűzoltó
Fekete-fehér, amerikai burleszk

A tűzoltók legkisebbike, Charlie, a csavargó-tűzoltó állan-
dóan konfliktusba keveredik a robusztus tűzoltóparancsnok-
kal. Először elalszik, amiért kikap, aztán neki kell kiszolgálnia
a tiszteket (leveri a tányérokat, a levest a parancsnok nya-
kába zúdítja, de mindezt ügyetlenségből, véletlenül), megint
összerugdossák. De ezután már – különösen, hogy mindez a
parancsnok menyasszonya jelenlétében történt, akarattal –
visszavágásként történnek a dolgok. És akár hiszik, akár nem,
végül Charlie elnyeri a parancsnok szép menyasszonyának
szerelmét, és mindenki megbűnhődik, aki megérdemli...

TV2, január 5., szombat, 19:35

Szahara
Angol–spanyol–német–amerikai kalandfilm

Dirk Pitt, a tapasztalt
és híres felfedező egy
rejtélyes történelmi le-
gendához kapcsolódó,
csodálatos pénzérmét

talál és belevág élete nagy kalandjába. Kincsvadá-
szatra indul Nyugat-Afrika egyik legveszélyesebb
vidékére, hogy megtalálja a a helyiek által csak
„Halálhajó"-nak nevezett, rég elveszettnek hitt,
titkos rakományt rejtő csatahajót.

Duna Televízió, január 5., szombat, 16:30

Micsoda éjszaka!
Fekete-fehér, magyar vígjáték

A matematikatanár, Tőrös Antal
nem szereti az embereket, és ez
kölcsönös, embertársai sem szere-
tik őt. Karsai Klárával mégis kivé-
telt tesz, ugyanis fülig szerelmes
vonzó kolléganőjébe. Egy éjszaka, amikor egy kisgyerek-
nek gyógyszert kell szerezni, Tőrös úgy érzi: most bizo-
nyíthatná igaz szerelmét. Ezért elindul és mókás, néha
veszélyes kalandok árán is megpróbálja teljesíteni a fel-
adatot. Elnyeri-e vajon ezzel Klára kezét?

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 2-tôl
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô kurzusok I. 7-tôl, 450

Ft/óra.
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel.
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga elô -

készítôk a februári vizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
• Angol nyelvtani rendszerezô
• Olasz, spanyol, francia, orosz nyelvi kurzusok csoportban és

egyénileg is.

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 Duke Ellington Sacred Concert
09:10 Győr+ Sport 
10:10 Diótörő 
11:10 BCTV 
11:40 Telemarketing 
12:40 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

JANUÁR 8., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Bábel  
14:20 Öveges 33 
14:35 Fejjel a Fajnak 
14:40 Sophie szerint a világ  
15:10 Rex felügyelő  
16:00 Acu hercegnő  
16:45 Heartland  
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Nevetni kell, ennyi az egész  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Camelot  
21:55 Az Este
22:30 Luther  
23:25 Híradó
23:40 Acu hercegnő  
00:25 Észak és Dél  
01:15 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 A Dakar 
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Gasztrotúra 
13:15 Fókusz  
13:50 Pasik  
14:25 Gálvölgyi-show  
15:00 Gálvölgyi-show  
15:35 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Castle  
22:15 Döglött akták  
23:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
23:50 A Dakar 
00:15 Reflektor  
00:30 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 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
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Atomtámadás  
23:20 Hősök  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Szökés Budára  
03:15 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Közbeszéd
09:40 A fővadász 
10:35 Századfordító magyarok 
11:25 Mesélő cégtáblák 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Robog az úthenger 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
15:30 Néprajzi értékeink 
15:40 Hudec László élete  
16:10 Zebra
16:30 Térkép
17:00 Wass Albert útján - Levél 

Tündérországból 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Szálka, hal nélkül  
20:30 A rózsa üzenete 

JANUÁR 7., HÉTFŐ
M1
05:24 Hajnali gondolatok
05:25 Világ+Kép  
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Európa egészsége  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Sophie szerint a világ  
14:50 Rex felügyelő  
15:40 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó 
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 FIFA Gála
21:50 Az Este
22:25 Aranymetszés
23:20 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:35 Észak és Dél  
01:25 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 A Dakar 
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:30 Reflektor  
12:40 Fókusz Plusz  
13:15 Fókusz  
13:50 Pasik  
14:25 Gálvölgyi-show  
15:00 Gálvölgyi-show  
15:35 Bűnös szerelem  
16:30 Marichuy - A szerelem 

diadala  
17:00 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:00 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Dr. Csont  
22:10 Csont nélkül  
22:55 Reflektor  
23:10 A Dakar 
23:30 Mr. Tűsarok

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 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
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 NCIS  
22:30 NCIS: Los Angeles  
23:30 Különleges ügyosztály 

- Párizs  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 A fehér sárkány  
02:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:25 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó 
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu 
09:05 Töredékek - Fejezetek a magyar

művelődés történetéből 
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Önkéntesek 
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Robog az úthenger 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Mesélő cégtáblák 
15:30 Szeuthész, a halhatatlan 
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Liszt Ferenc  
20:20 Liszt Ferenc  

JANUÁR 6., VASÁRNAP
M1
06:30 A víz ára  
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Gerje - Kisvízfolyások mentén 
08:00 Híradó – Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 Bence - Találkozás egy Down-

szindrómás fiatalemberrel  
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 A közösség szolgálata
10:15 Kérdések a Bibliában
10:30 Református magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Écsy Gyöngyi portré 
11:30 Mezőberényből málenkij 

robotra hurcoltak
12:00 Déli harangszó – Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Telesport 
13:20 Vízkereszti boszorkányok  
15:10 Limonádé  
16:55 Ének az esőben 
18:40 Elcserélt lányok  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A király beszéde  
22:10 „A király beszéde” igaz 

története  
23:00 A tánckar  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra
11:55 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:30 Havazin
12:55 Tuti gimi  

13:50 Tuti gimi  
14:40 Az utolsó Mimic  
16:20 Benjamin közlegény  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
19:55 Mennyei Királyság  
22:35 Bazi nagy film  
00:05 A Dakar  
00:30 Portré  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:05 Nagy Vagy! 
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia  
11:35 Stahl konyhája  
12:05 Több mint TestŐr  
12:35 13-as raktár  

13:35 Zsaruvér  
14:25 Hawaii Five-0  
15:20 Szahara  
17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Feketék fehéren  
22:00 Közelebb  
23:55 A fehér grófnő  
02:15 Napló  

06:00 Gazdakör 
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet
08:30 Beavatás  
09:00 Hagyaték 
09:30 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Kustánszeg 
12:40 Forró mezők  
14:10 Hanna, Anna, meg a mamut 
14:40 Hazajáró 
15:10 Hogy volt!? 
16:05 Egy asszony visszanéz  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!  
20:00 Abigél  
21:15 A tanú  
23:05 Dunasport
23:15 Klubszoba
00:10 A Margherita Bár barátai  
01:45 Vers

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

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Tunézia  
10:20 Találkozás Berki Krisztiánnal       
11:15 BCTV 
11:45 Telemarketing 
12:45 Műsorzárás 
15:25 BCTV 
15:55 Telemarketing 
16:55 Műsorkezdés
17:00 Pomodoro 
17:10 Duke Ellington Sacred Concert                    
18:10 Diótörő 
19:10 Pomodoro 
19:20 Duke Ellington Sacred Concert
20:20 Diótörő - Mesebalett
21:20 BCTV 
21:50 Telemarketing 
22:50 Képújság

GYŐR+ TV
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JANUÁR 10., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 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 Öveges 33
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:40 Sophie szerint a világ  
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:35 Heartland  
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Beugró  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:10 Munkaügyek - IrReality Show 
21:45 Az Este
22:15 Nemzeti Nagyvizit
22:45 A rejtélyes XX. század  
23:15 Híradó
23:30 Acu hercegnő  
00:20 Észak és Dél  
01:05 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 A Dakar 
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Havazin
13:15 Fókusz  
13:50 Pasik  
14:25 Gálvölgyi-show  
15:00 Gálvölgyi-show  
15:35 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Austin Powers - 

Aranyszerszám  
23:10 A Dakar 
23:30 Totál szívás  
00:35 Reflektor  
00:50 Infománia  

06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 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
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Az új fiú  
23:20 Grimm  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Hóból is megárt a sok  
02:20 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:10 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 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom 
09:05 Közbeszéd
09:30 Tanulni sohasem késő... 
10:00 Üzenem az otthoni hegyeknek 
10:40 Kerekek és lépések 
11:25 Mesélő cégtáblák 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Robog az úthenger 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari 
15:35 Civilizált vadonok - Európa 

nagy folyóvidékei
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Angyalbőrben  
20:55 Hírek

JANUÁR 9., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Camelot  
14:15 Öveges 33
14:30 Sophie szerint a világ  
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 A Kennedy család  
21:50 Az Este
22:20 Summa
22:50 Történetek a nagyvilágból  
23:20 Híradó
23:35 Acu hercegnő  
00:25 Észak és Dél  
01:10 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 A Dakar  
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Trendmánia
13:15 Fókusz  
13:50 Pasik  
14:25 Gálvölgyi-show  
15:00 Gálvölgyi-show  
15:35 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Szulejmán  

23:20 A Dakar 
23:45 Reflektor  
00:05 Döglött akták  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 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
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Columbo - Béke poraira  
23:20 Ügyféllista  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 A tó titka  
02:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:25 Babavilág  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:10 Közbeszéd
09:35 Napok, évek, századok 
10:35 Tanulni sohasem késő... 
11:00 Szignó 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Robog az úthenger 
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek  
15:25 A titokzatos Gustav Klimt  
16:30 Térkép
17:00 Mesélő cégtáblák 
17:25 Schéner Mihály műhelyében 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:00 Az osztály  

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 A régió hírei 
20:05 Széchenyi Híradó 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 A régió hírei 
21:35 Széchenyi Híradó 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 A régió hírei 
10:05 Széchenyi Híradó 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Credo 
19:55 A nő kétszer
20:30 Híradó
20:55 Credo 
21:25 A nő kétszer 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, január 9., szerda, 15:25

A titokzatos Gustav Klimt
Osztrák dokumentumfilm

Gustav Klimt (Bécs-Baumgarten, 1862. július 14.–
Bécs-Neubau, 1918. február 6.) osztrák festőmű-
vész, a szecessziós stílus egyik legismertebb kép-
viselője. 2012-ben, születésének 150. évfordulója al-

kalmából Bécsben
több kiállítással is em-
lékeztek a művészre. A
dokumentumfilm az
életét és munkásságát
mutatja be.

Duna Televízió, január 9., szerda, 21:00

Az osztály
Francia filmdráma

François egy olyan iskolában osztályfőnök,
ahol szinte minden diák különféle nemzeti-
ségű és hátrányos helyzetű családból jött. A
nehéz helyzet ellenére a tanárokat a legjobb
szándék, a kitartása és a tolerancia jellemzi. Minden erejükkel azon dolgoz-
nak, hogy bátorítsák a diákokat és a lehető legjobb oktatást nyújtsák nekik.
Ennek ellenére a különböző kultúrák és temperamentumok gyakran szíta-
nak konfliktust az osztályban. A diákok miközben sokszor szórakoztatóak
és inspirálják a tanári munkát, magatartásukkal a legelszántabb tanár ked-
vét is elvehetik az együttműködő munkától.

M1, január 10., csütörtök, 14:20

Fejjel a Fajnak
Magyar ismeretterjesztő filmsorozat

A tiszavirágzás egy fantasztikus él-
mény, amikor az összes 3 éves egyed
nászrepülése egyszerre kezdődik el.
Erre a jelet valószínűleg egy környe-
zeti tényező adja meg. A világon egye-
dül a Tisza vízrendszerében fordulnak
csak elő, számuk jelentősen megcsap-
pant. Védelmükért sokat tesz Sallai
Zoltán, a Hortobágyi Nemzeti Park
munkatársa is.

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

w w w. g y o r p l u s z . h u
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Zséda 2013-as kalendáriumában tizen-
két európai városba invitálja az olvasót,
minden hónapban máshová. A könyv ko-
rántsem tipikus úti kalauz, sokkal inkább
egy határidőnapló, amely könnyedén el-
csábít a művészetek, a gasztronómia és
a divat világába. Varsóban Chopin-kon-
certsorozat, Bécsben egy finom kávé
vagy Párizsban egy kis shoppingolás?
Mindent csak sorjában. 
Ha tanácstalanok lennénk a közlekedési
eszközöket illetően – autó, repülő, hajó,
busz, vonat vagy robogó –, csak lapoz-
zunk bele a könyvbe, és máris könnyebb
a döntés. Miután megvan a megfelelő
közlekedési eszköz és az úti cél, kezdőd-
het a pakolás, a nagy bőrönd és a kézi-
táska tartalmának ésszerű feltöltése saját
utazólistánk alapján. Amennyiben a felso-
rolás végére értünk, fordítsunk egy kis
időt a szépségápolásra is, készítsük fel
bőrünket az esetleges klímaváltozásra, és
tegyünk azért is, hogy védekezőképes-
sége elérje a maximumát. Most már in-
dulhatunk!

Játsszon velünk!
Zséda Utazz velem! című kalendáriumát
nyerheti meg, aki velünk játszik. Nem kell
mást tenni, csak helyesen válaszolni kér-
déseinkre. 
Mivel kapcsolatban ad tanácsokat
Zséda Utazz velem című kalendáriuma?
Mi a címe Zséda legújabb lemezének?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre
várjuk január 9-ig. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Nincsen a végén konklúzió,
hogy az egyedülálló harmin-
cas nő hogyan élje az életét.
Nincsenek életvezetési ta-
nácsaim, szórakoztatni
akartam, ennyi az egész” –
mondta lapunknak Liptai
Claudia nemrég megjelent
csajos kalandregényéről.

Közkívánatra született Az
álomnő. Milyen volt az alko-
tás folyamata?

Két évig írtam babanaplót,
amit olvasott a kiadó is, és előáll-
tak az ötlettel, hogy írjak fikciót.
Szerettem volna könyvet írni, de
nem regényt. Kérték, legalább
próbáljak írni valamit, mert szerin-
tük jó a stílusom. Voltak olyan pil-
lanatok, amikor szaladt a kezem,
de a 25. oldalnál azt mondtam,
hogy legyen novella, mert nem jut
több dolog eszembe. Végül az
írás örömmé vált, a végén alig
tudtam elengedni a történetet.

Lehet, hogy második rész
is születik majd?

Vannak, akik követelik. Amikor
a barátaimnak odaadtam a köny-
vet, kértem, csak akkor beszéljünk
róla, ha tetszik nekik. Ha nem,
akkor csináljanak úgy, mintha
nem is lett volna. Volt, aki azt
mondta, nem tehetem meg, hogy
nem folytatom. Meglátjuk majd.

A könyvben párszor oda-
szúr a férfiaknak. Mindegyik
egyforma, „csak az arcuk

Liptai Claudia: Azt írtam le,
amit a nők gondolnak

más, hogy meg lehessen kü-
lönböztetni őket?”

Ez egy lopás, Marilyn Monroe
mondta. Nehéz dolgom van, mert
azonosítják a könyv minden mon-
datát velem, hogy ezt biztos én
gondolom. Hát persze, hiszen én
írtam, de az a jó a fikcióban, hogy
ezek nemcsak az én gondolataim
lehetnek, hanem a hőseimé is. Az
életben nem sarkítok így, és
egyébként is lehet, hogy ma reg-
gel ezt gondolom, de holnap már
nem. Nem volt semmilyen szán-
dékoltságom. Egyszerűen csak
azokat írtam le, amiket a nők sok-

szor képesek gondolni a párjuk-
ról. Néha meg tudnák fojtani,
máskor meg imád-
ják. Ilyenek vagyunk,
változóak, hullám-
zóak. Egy biztos:
nem akarok ezzel a
könyvvel semmit el-
mondani. Nincsen a
végén konklúzió,
hogy az egyedülálló
harmincas nő ho-
gyan élje az életét. Nincsenek
életvezetési tanácsaim, szórakoz-
tatni akartam, ennyi az egész. 

Létezik egyébként az
álompasi, mint a könyvben?

Ha feltalálták azt a gépet, amibe
40 férfit be lehet dobni és össze-
gyúrni. Úgy vagyunk ezzel, mint a
karácsonyfával, amit ráakasztunk,
azzá válik az egyébként nagyon
szép zöld fenyő. Szeretjük felru-
házni különböző tulajdonságokkal,
akit szeretünk, így az álomférfit és
az álomnőt mi hozzuk létre.

Többször megjelenik a
súlykérdés is a könyvben.
Önnek is van lelkiismeret-
furdalása, mint a főhősnő-
nek, ha kenyeret eszik este?

Akinek nincs egy bizonyos kor
felett, az hazudik. Valószínűleg én
többet foglalkozom ezzel, mint
kellene, mert nekem ez a szak-
mámhoz is hozzátartozik. Van, aki
meglát, és csodálkozik, hogy vé-
konyabb vagyok, mint a tévében.
Napi rutin, hogy visszanézem
magam, és hajlamos vagyok az
állandó önmarcangolásra. Vá-
gyom arra, hogy valaki egyszer
azt mondja, most már ne fogyj
többet.

De mondták mostanában,
nem?

Volt ilyen, de nekem ez az
egyik legnagyobb dicséret. A
média kényszerít minket, hogy vé-
konyak legyünk, de mindegy, mi
a divat, ha jóban vagyunk ma-
gunkkal. És ez csak rajtunk múlik.
Imádhat ezer férfi, ha magunkat
nem szeretjük.

A könyvben is írja, a szexi-
ség fejben dől el

Ez az. Az egész életet a szexua -
litás motiválja, azért dolgozunk,
ismerkedünk, bulizunk. Nem vé-
letlen, hogy ehhez a témához
nyúltam, a női-férfi kapcsolat
mindenhol megjelenik az életben.
Hiszek abban, hogy „nincsen csú-
nya nő, csak lusta.” Ha az ember
úgy megy el otthonról, hogy azt

mondja, hogy mindegy, jó lesz ez
a ruha mára, akkor biztos, hogy
olyan is lesz a napja. A héj, amit
kaptunk, ér annyit, hogy nem sza-
bad elhanyagolni, ahogy persze a
belsőnket sem. A szépség relatív,
de az ápoltság fontos.

Tesz újévi fogadalmat?
Sok új dolgot, meglepetést kí-

vánok magamnak 2013-ra.
Engem az tart életben, ha olyan
dolgok történnek, amik váratla-
nok, és ami helyzet élé állítanak,
azt meg kell oldanom.

Praktikus
tippek
Zsédától

Az írás örömmé
vált, alig tudtam el-
engedni a történetet
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KOS
Az év pozitívan indul számukra a szerelem terén,
erősítsék meg párkapcsolatukat. Márciustól oda

kell figyelniük, nem engedhetik meg a lazítást ma-
guknak. Igyekezzenek minden félbemaradt ügyet le-

rendezni, tervezzenek közösen, legyenek közös céljaik. Április-
tól ismét jóra fordul a sorsuk, akár össze is köthetik életüket,
július, augusztus, szeptember szintén szép időszak a párkap-
csolatukban, érdemes kihasználniuk. 

BIKA
Év elején tűzzék ki céljaikat. Vigyázzanak a konflik-
tusokkal, nem érdemes elrontaniuk ezzel életüket.

Az április alkalmas esküvőre, az eredmény egy életre
szóló, kiegyensúlyozott kapcsolat. A május szintén élményeket
tartogat számukra. Ha júliusra, augusztusra tervezik az esküvőt,
minden apró részletre figyelniük kell. Az ősz szép utakat tarto-
gat az önök számára.  A tél a nosztalgiázások ideje.

IKREK
Az év nagy boldogsággal, romantikával kezdődik. Feb-
ruárban lehet némi félreértés a párkapcsolatban, ül-

jenek le párjukkal és kérdezzék ki az ő véleményét is,
mielőtt nagy döntésekre szánnák el magukat. Az április alkalmas
esküvőre, nagy élményt jelenthet az Ikrek számára. A május az
álmok megvalósulásának ideje, és nem is lesz olyan nehéz meg-
szervezniük mindezt. Ez a lendületük év végéig kitart.

RÁK
A február és a március meghozza a stabil, megbíz-
ható és szenvedélyes párkapcsolatot. Ha januárban

eltervezik évüket, nem érheti meglepetés önöket. A
május, június és július hónapok a legalkalmasabbak a boldo-
gító igen kimondására, az augusztus pedig egy egzotikus uta-
zásra. Boldogságuk év végén is töretlen.

OROSZLÁN
Rendezzék életüket januárban, tegyék le félelmei-
ket. Ez jobbá teszi párkapcsolatukat, sok boldog pil-

lanatot szerezhetnek párjuknak és önmaguknak. Áp-
rilisra elkötelezhetik magukat, májusban pedig kézbe ve-

hetik az események irányítását. A június, július, augusztus és
az október a legalkalmasabbak az esküvőre, a szeptember pedig
egy romantikus útra. Az év vége a tervezgetés ideje.

SZŰZ
A január meghozza a szerelmet, rátalálnak életük
párjára. Április végétől tökéletes lesz boldogságuk, él-

vezzék ki ezt az időszakot, kerüljék a konfliktusokat. A
május a legalkalmasabb az esküvőre, egy stabil párkapcsolatban
lesz részük ezután. A július szintén alkalmas esküvőre, utazásra,
ahogy a szeptember és a november is. Ez a két hónap szintén
szép esküvőt ígér. Az év vége a romantikázás ideje.

MÉRLEG
Januárban zárják le múltjukat, engedjék el régi sé-
relmeiket. A március és az április meghozza az igaz

szerelmet, illetve megerősíti a meglévőt. Áprilisban na-
gyon szép, romantikus események elé néznek. A július, augusz-
tus és az október az esküvő ideje. Augusztusra vagy szeptem-
berre tervezzék az utazást. A tél meghozza a nyugalmat és egy
boldog, stabil párkapcsolatot.

SKORPIÓ
Jól indul az év eleje, önökre talál a szerelem. Ez feb-
ruárban, illetve márciusban is várható. Júniusra, jú-

liusra, augusztusra szervezzék meg álmaik esküvő-
jét, illetve utazását, a különleges hatás nem marad el. A szep-
tember még sok romantikus eseményt tartogat az önök szá-
mára, itt kicsit pihenjenek és tervezzék meg a további családi
eseményeket. Év végére megelégedettség tölti el önöket.

szerző: horváth-simon barbara
fotó: illusztráció

A divatlapok és a reklámok szinte csakis
kecses, vékony lányokkal vannak tele,
nem meglepő hát, hogy a hölgyek ki-
lencven százaléka hasonló alakra vá-
gyik, és minden lehetséges és sokszor
abszurd eszközt is megragad arra, hogy
a modellekre jellemző sziluettre tegyen
szert. Vajon megéri a sok szenvedés, le-
mondás és áldozat? Igen is meg nem is.
Igen, mert jobban tetszünk majd ma-
gunknak. Nem, mert nem szólhat az
egész életünk a diétázásról. 

Az elmúlt évem a fogyókúra és az
önsanyargatás jegyében telt, de meg-
érte. Az esküvőmet szervezve úgy
éreztem, itt az idő, most kell fogynom.
Az elhatározásom nagyon erősnek bi-
zonyult, így rögtön karcsúsító mód-
szerek után kezdtem kutatni, majd
egyiknek-másiknak bizalmat is sza-
vaztam. Nem akartam a fitneszguruk
csapdájába esni, ezért nem is vásá-

Elő a jobbik formánkkal!
roltam össze semmiféle „mindenki-
nek beválik” termékeket horror áron,
és nem is könyvektől vártam a cso-
dát. Hagyományos megoldásként
egy egyszerű, de mégis tuti „recep-
tet” követtem: kevesebbet ettem, le-
mondtam az édességről és legalább
heti háromszor aerobikoztam. Sze-
mélyi edzőt fogadtam, ha olyan ked-
vem volt, ezek mellett még futottam,
táncoltam. A jelszó a kitartás volt. Rá-
találtam egy természetes, C-vitamin-
ban gazdag „csodaszerre”, a kivire,
ami nem utolsósorban még a bőrt is
széppé varázsolja. Almaecetet is

ittam a főétkezések előtt, méghozzá
a biofajtából, nekem ez is bevált.
Néha-néha azért engedtem a kísér-
tésnek, egy-egy kocka csoki miatt
nem lett lelkiismeret-furdalásom. A
szobamérleg csak porosodott a sa-
rokban, nem a ledolgozott kilók szá-
mítottak, hanem az, hogy az ered-
mény látványos legyen. A centi is
csak kéthavonta került elő, pontosan
dokumentáltam a mérhető változáso-
kat. Szerencsére volt mit. Ez így ment
tíz kemény és hosszú hónapon ke-
resztül. Egy ruhamérettel kisebb nad-
rágok, mérhetetlen energia. Eljött a
nagy nap előtti utolsó ruhapróba is:
„A menyasszonyi ruhámból vegyünk
be mindkét oldalon, köszönöm.”

Persze irigykedhetünk a divatlapok
tökéletes alakú lányaira, de nézzünk in-
kább egy-két kevésbé fájdalmas meg-
oldást. Ha többé-kevésbé már kibékül-
tünk a tükörképünkkel – sosem fogunk
teljesen –, akkor fektessünk hangsúlyt
az előnyös öltözködésre. Szerezzünk

be olyan fazonú ruhákat, amelyek
szinte minden szögből nézve a jobbik
formánkat mutatják. Válasszunk söté-
tebb színeket, és egyszerre maximum
két árnyalatot viseljünk magunkon, él-
jenek a kontrasztos megoldások. Pöty-
työk helyett a hosszanti csíkosat része-
sítsük előnyben, kockás helyett pedig
az egyszínűt, illetve felejtsük el a monu-
mentálisan nagy, össze-vissza mintá-
kat. Nem is olyan nehéz, ugye?

Azt hiszem, hogy így az ünnepek
után mi, nők ismét a fogyókúrára sza-
vazunk, de most úgy vágjunk neki,
hogy ne ádáz ellenségnek, hanem jó
barátnak tekintsük. Talán így köny-
nyebb lesz. 

NYILAS
Januárban gondolják végig terveiket, csak azután
vágjanak bele az évbe. Ha így tesznek, februárban

megtalálják az igazit, illetve párkapcsolatuk nagyon
boldog fordulatot vesz. Az április és május hónapok alkalma-
sak az esküvőre. Az augusztus és szeptember romantikus ese-
ményeket tartogat, amire télen jó lesz visszagondolni. Az év
vége stabilitást és boldogságot hoz.

BAK
Az év pozitívan kezdődik. Gondolkozzanak olyan
közös időtöltésen, ahol megszilárdíthatják párkap-

csolatukat, ha még nincs párjuk, most önökre talál-
hat a szerelem. A március alkalmas a romantikus esküvőkre,
eljegyzésre. A május, július és augusztus szép utazást ígér.
Szeptemberben álljanak meg egy kicsit, és gondolják végig kö-
zösen terveiket. Novemberre párkapcsolatuk is stabillá válik.

VÍZÖNTŐ
Romantikával, boldogsággal köszönt be az év. Már-
ciusban azonban konfliktusok elé nézhetnek. Ápri-

lisra berobban életükbe a szerelem vagy párkapcso-
latuk megerősödik. Nagyon szép esküvőt tervezhetnek erre az
időszakra. A június és október az utazásoknak kedvez, míg a
július szintén egy különleges esküvőt rejthet. Év végén meg-
elégedetten tekinthetnek vissza az eseménydús esztendőre.

HALAK
A tervezéssel indul az esztendő, használjanak ki
minden lehetőséget, ami megerősíti párkapcsola-

tukat. Ha még nincs, gondolják végig, min kell vál-
toztatniuk. Márciusra stabillá válik kapcsolatuk. Májusban
összeköthetik életüket párjukkal. A nyár az utazások ideje,
menjenek el júliusban, augusztusban egy romantikus nász-
útra. Október és az év vége szintén a szerelemé.

Horoszkóp a 2013-as évre
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szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

Kereken 90 év telt el azóta, hogy
egy angol régész a világtörté-
nelem egyik legértékesebb lele-
tére bukkant az egyiptomi Kirá-
lyok Völgyében. Ám Tutanha-
mon sírja nem csak az ókortudo-
mányban jeleskedőket, de az
ezotériában hívők fantáziáját is
hűen kiszolgálja. 

A múmia visszatér?
Egyiptomnak az idők homályába

vesző története felettébb alkalmas
arra, hogy megindítsa a titokzatos-
ságra hajlamos képzeletet. Az égbe
szökő piramisok oldalára sejtelmes ár-
nyékot vetít a lebukó Nap utolsó su-
gara, a Nílus folyékony ezüstszalagot
fon a végtelen homoktengerre. Az éj-
szaka jótékony leple alatt azonban
sokkal félelmetesebb árnyak veszik
birtokukba a sivatagba rejtett dohos
sírkamrák sötét zugait. Az évezredek
óta porladozó múmiák hálás témául
szolgálnak a rémregények szerzőinek,
de nem hiányozhatnak a hollywoodi
forgatókönyvírók kelléktárából sem.

Amikor Howard Carter angol ré-
gész 1922. november 4-én felfedezett
egy érintetlen sírkamrához vezető lép-
csősort a Királyok Völgyében, még
maga sem gondolta, micsoda lavinát
indít majd el a folyton titokzatosságra
éhes közönség körében. A tudós azon-
nal táviratozott az ásatások anyagi for-
rását biztosító mentorának, Lord Car-
narvonnak, és három héttel később
együtt indultak minden idők egyik leg-
nagyobb kincsvadászatára. Rövidesen
ott álltak a kitakarított folyosó végén, a
lepecsételt ajtónyílás előtt, amelynek
bal felső sarkában betömött lyuk
nyoma látszott. Carter kiütött egy kis
rést a falon, melyen égő gyertyát du-
gott be, hogy így szűrje ki az esetleges
mérges gázok jelenlétét. Először sem-
mit nem látott, mert a belülről ki-
áramló meleg levegő meglibegtette a
gyertya lángját, de szeme lassanként
hozzászokott a sötétséghez, s ekkor
csodálatos látvány tárult elé.

Az egyik legjelentéktelenebb fáraó,
Tutanhamon sírját sem kímélték meg
az ókori fosztogatók, de az már ekkor
világosan látszott, hogy a rablókat ez-
úttal megzavarták munka közben. 
A temetési kincsek nagy része

ugyanis nem hiányzott, bár óriási volt
a felfordulás. Temérdek tárgy hevert
rendezetlenül szerteszéjjel a padlón.
Ékszerek, uralkodói jelvények, a királyi
lakosztályokból származó szelencék,
ládák, karosszékek, zsámolyok, ágyak,
a király harci kocsija és fegyverzete, le-
gyezők, botok, pálcák sokasága, érté-

kes olajok és más testápoló szerek, já-
tékok és játékszekrénykék gazdagítot-
ták a képzeletet. Különös látványt
nyújtottak a vallási rendeltetésű tár-
gyak, sírételek megőrzésére szolgáló
dobozok marhahúsdarabokkal, mu-
mifikált kacsákkal, virágcsokrok és az
aranyozott trónus színes üvegpaszta
berakásokkal. A legkáprázatosabb a
király belső szarkofágja volt, amely 10
kg tiszta aranyból készült. A legérté-
kesebb lelet minden bizonnyal min-
den idők egyik legcsodálatosabb ék-
szere, az ifjú fáraó arcvonásait meg-
örökítő színarany halotti maszk volt. 

Az átok útra kel
Lord Carnarvon azonban nem so-

káig élvezhette a felfedezés nyújtotta

dicsőséget. Alig fél évvel a sírkamra ki-
bontása után az arcának bal felén meg-
csípte egy szúnyog. Egy rosszul sike-
rült borotválkozás után a seb elfertőző-
dött és az idős embert rövidesen
magas láz döntötte le a lábáról. Álla-
pota rohamosan súlyosbodott, s né-
hány nap múlva vérmérgezés végzett

vele. A szenzációra
éhes lapoknak több
sem kellett. Egy újsá-
gíró kiásta valahonnan
az egyiptomi sírokból
áradó balszerencse 
babonás históriáját:
„Gyors szárnyakon
száll a halál arra, aki a
fáraók sírjához meré-

szel nyúlni”. Ez persze éppen olyan lég-
ből kapott kacsa volt, mint az az állító-
lagos felirat, melyet Carter a sír előtt ta-
lált egy sziklára vésve: „Száradjon le
annak a keze, aki testemet háborgatja!”
Az unalmas igazság azonban senkit
sem érdekelt, s miközben néhány
újabb rejtélyes haláleset történt, meg-
született a fáraó átkának legendája. 

1995-ben egy fiatal amerikai ta-
nárnő szűnni nem akaró köhögéssel
került a chicagói kórházba. Alig né-
hány nap alatt vérkeringése összeom-
lott, életfunkciói felmondták a szolgá-
latot. A boncolás során a tüdőváladék-
ból vett minta alapján azonosították
az aspergilus niger nevű penészgom-
bát, melynek spórái végzetesen le-
gyengítették a nő szervezetét. Mint ki-

derült, hetekkel azelőtt ő is járt a neve-
zetes sírkamrában, melynek meleg és
nyirkos fala 3000 éven át kitűnő te-
nyészhelyet biztosított a halálos bak-
térium számára. Talán a többiek pusz-
tulása sem volt véletlen? De vajon kire
haragudhatott ennyire a fiatalon el-
hunyt fáraó szelleme? 

Királyáldozat
A sírban észlelt nagyfokú rendet-

lenség kapkodó temetési szertartásra
utalt. Sok egyiptológus arra következ-
tetett ebből, hogy Tutanhamon eset-
leg gyilkosság áldozata lett. A fáraó-
kat ugyan általános tisztelet övezte a
maguk korában, zűrzavaros időkben
azonban könnyen udvari intrikák áldo-
zataivá válhattak. Tutanhamonnak rá-
adásul nem született törvényes örö-
köse, ami még bátrabbá tehette az
életére törőket. 

Tutanhamon múmiájának első
boncolását dr. Douglas Derry végezte
el 1925-ben, nem sokkal a koporsók
kinyitása után. Már ő is észrevett egy
sérülést a bal arcfélen. Az 1968-as
röntgenképek még izgalmasabb ered-
ményt hoztak. A fejről készült felvéte-
len jól látható egy csontdarab a kopo-
nyafedél alá szorulva, és egy folt, ami
talán erős vérzésre utal. A régészek
nemrég még két FBI-szakértőt is be-
vontak az évezredes krimi nyomozá-
sába. Greg Cooper és Mike King
végül arra a következtetésre jutottak,
hogy az ifjú fáraó valóban gyilkosság
áldozata lett, ám az elkövető szemé-
lyét már örök homály fedi. 

A fáraó átka –
a Tutenhamon-sír felfedezése

Az ifjú fáraó 
rejtélyes gyilkosság 
áldozata lett
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló Olasz Valéria Csillagok hatalmában című válogatott verseskötetét nyerheti
meg. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Higgye el, én bükkfa
vagyok, doktor úr! Nyertes: Sinkó Sándorné (Győr). Nyereményét vasárnap, az
előadás előtt 18.30-tól veheti át a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban.

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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www.gyorplusz.hu
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Felhívjuk a járműtulajdonosok figyelmét, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. által kibocsá-
tott lakossági parkolóbérletek 2013. január 20-ig, az övezeti bérletek pedig ja-
nuár 10-ig érvényesek. Az idei esztendőre szóló valamennyi bérlettípus meg-
vásárolható a szolgáltató Jókai u. 7–9. alatti ügyfélszolgálati irodájában. A bér-
letek ára nem változik. A GYŐR-SZOL Zrt. a bérletet vásárló valamennyi ügyfele
részére szélvédőre erősíthető bérlettartót ajándékoz, amely megkönnyíti a bér-
letek használatát, és biztosítja a jól látható elhelyezést. Újdonság, hogy a bér-
lettartót vásárolni is lehet a GYŐR-SZOL Zrt. Jókai úti ügyfélszolgálati irodájá-
ban, ára 500 Ft/db. A Jókai úti parkolóházban egyébként december óta tükrök
segítik az autósokat a be- és kihajtásban. 

Parkolóbérletek 
érvényessége

A GYŐR-SZOL Zrt. Győrben elsősorban a lakótelepeken biztosítja a karácsonyfák
összegyűjtését, ehhez 73 gyűjtőhelyet jelölt ki. A belvárosban fenyőfagyűjtő ketre-
cek, a lakótelepeken táblával kijelölt helyek jelzik a gyűjtőpontokat. A családi házas
övezetekben, illetve a bio hulladékgyűjtővel rendelkező ingatlanok esetében a fe-
nyőfa apróra vágva a barna fedeles kukában is elhelyezhető. A volt karácsonyfák
a jogosultság igazolása után a győri hulladékudvarokba is beszállíthatóak.A Győr-
ben összegyűjtött mintegy 35.000–40.000 darab karácsonyfát hasznosítják, ezért
a GYŐR-SZOL Zrt. ezúton is kéri, hogy a fenyőfákról a díszeket, fényfüzéreket és
talpakat kidobás előtt lehetőség szerint mindenki szedje le.

Fenyőfagyűjtő ketrecek
Belváros
Bisinger J. sétány hálós konténer

helye; Szent István út 18. sz. ház
mögé; Szent István út – Bivalyosnál; I.
sz. park volt Kisalföld szerkesztőség
mellé; I. sz. park játszótér mellé; Lu-
kács Sándor u.–Árpád u. sarok; Me-
gyei önkormányzat parkoló melletti
járda, az Árpád u. felől; Árpád út–Te-
leki L. u. sarok; Árpád út–Nagy Jenő
u. sarok (zsákutca eleje); Zechmeister
u.–Virágpiaccal szemközti informá-
ciós tábla melletti terület; Batthyány
park Gárdonyi u. felőli oldalán a trafó
mellé; Király u.–Bécsi kapu tér sarok;
Petőfi híd alatti ingyenes parkoló

Fenyőfagyűjtő helyeket jelölő
táblák

Adyváros
Verseny u. 11. sz. ház elé; Szigethy

A. út 70. sz. (tízemeletes épület mel-
lett); Török I. u.–Szabolcska u. sarok;
Kodály Z. u.–Földes G. u. sarok (Kuo-
pio park felőli oldalra); Tihanyi Á. út 55.
mögé; Földes G. u. 9. sz. mellé; Ifjúság
krt. 38. mellé; Barátság park–szervizút
sarok; Ifjúság krt.–Kodály Z. u. sarok

József A.-lakótelep
Zöld u.–Soproni u. buszfordulóhoz;

Jereváni u.–Erfurt u. sarok; Soproni
úton az ABC mellett; József A. u.–Ró-
zsák tere

Marcalváros I.
Lajta u.–Cuha u. északi oldal; Cuha

u. déli oldal végén; Cuha u.–Lomnic u.
sarok; Lajta u.–Cuha u. déli oldal;
Répce u.–Lomnic u. sarok; Répce u.–
Lajta u. sarok É-i oldal; Répce u.–Lajta
u. sarok D-i oldal; Répce u. vége D-i
oldal; Ikva u.–Mónus I. u. sarok; Ikva u.–
Lajta u. sarok É-i oldal; Ikva u.–Lajta u.
sarok D-i oldal; Ikva u. vége D-i oldal;
Gerence úti parkolóban

kép és szöveg: pannon-víz

Az ünnepek alatt Győrben két
útfelbontással járó csőtörést
javítottunk az ünnepek alatt,
az egyiket Győr-Szigetben a
Városház közben, a másikat
Újvárosban, a Viola utcában –
tudtuk meg Tóth Lászlótól, a
Pannon-Víz Zrt. diszpécser-
szolgálatának vezetőjétől.

Sziget városrészben az 500 millimé-
ter átmérőjű nyugati főnyomó veze-
tékre került javítóbilincs, a Viola utcá-
ban egy családi ház vízbekötését ja-
vították meg a szakemberek. Az asz-
faltkeverő telep fagyszünete miatt
mindkét helyen ideiglenesen, zúzott-
kővel állították helyre az útburkolatot. 

A vízhálózat ügyeleteseinek kevés
dolga volt, míg a csatornahálózat és
a szennyvízátemelők szerelőit több-
ször riasztották a két ünnep közti idő-
szakban. Szennyvízátemelő hibael-
hárítására a Zöld és a Gyümölcs ut-

cákban volt szükség, mindkét helyen
az átemelőszivattyú cseréjére volt
szükség. 

Összességében elmondható,
hogy a hibaelhárító szakemberek-
nek mindenütt gyorsan és eredmé-
nyesen sikerült beavatkozni, rendkí-

Csökkenő fogyasztás,
változatlan díjak

vüli esemény nem történt, a szolgál-
tatás zavartalan volt.

Az ivóvíz egyre inkább érték, taka-
rékoskodik vele a lakosság. A fo-
gyasztási adatok terén most is bejött
a papírforma, karácsonykor és újév-
kor rendszerint nagyon kevés vizet
fogyasztunk. Az éves minimumot
december 25-én regisztrálta a Pan-
non-Víz, 22 ezer 622 köbméter víz fo-
gyott Győrben és a rendszerre kap-
csolt környező településeken. A ta-
valy karácsonyinál pontosan kétezer
köbméterrel kevesebb. 

Az újév első hibabejelentése ja-
nuár elsején a Széna utcából érke-
zett, egy lakó jelezte, hogy feltelt a
csatorna. Ügyeleteseink rövid időn
belül a helyszínre értek és elhárítot-
ták a csatornadugulást.

Ügyfélszolgálataink a két ünnep
közti munkanapokon is fogyasztóink
rendelkezésére álltak – tudtuk meg
Karcsu Szilviától, az ügyfélszolgálat ve-
zetőjétől. Sokan éltek a lehetőséggel
és befizették elmaradt számláikat,

mások a 2013-as víz- és csatornadí-
jakról érdeklődtek. Ők megtudhatták,
hogy a tarifák nem változnak. Az év fo-
lyamán az Energia Hivatal valószínű-
leg engedélyezi a szennyvízcsatorna-
használati díj némi emelését, de ez
nem haladja meg az infláció mértékét. 

Karácsonyfagyűjtés

Marcalváros II.
Déry T. u. 16. sz. ház előtt; Illyés Gy.

u. MÁV-DAC pálya mellett; Kovács M.
u.–Kormos I. u. sarok; Pátzay P. u.–
Öveges u. sarok

Nádorváros–Jancsifalu
Galamb u.–Kálvária u. sarok; Bar-

tók B. út–Roosevelt u. sarok; Zrínyi u.–
Lomnic úti parkoló; Álmos u.–Corvin u.
sarok; Török István u. 7–9. sz. közötti
terület; Kartács u.–Kacagány u. sarok

Gyárváros
Nagysándor J. u.–Stadion u. sarok

(Trafó felőli oldalra); Ipar u.–Nagysán-
dor J. u. sarok (Stadion, parkoló felőli
oldalra); Tompa u.–Bolyai Farkas u.
sarok; Kiskúti u.–Ipar u. sarok (sport-
pálya mellé); Szeszgyár-lakótelep

Sziget–Újváros
Liget u.–Botos L. u. sarok (játszó-

tér mellé); Radnóti u.–Köztelek u.
sarok (Mazsola presszó felőli oldal);
Botond u.–Márvány u. sarok; Petőfi
tér–Rába u. sarok; Dankó Pista tér

Révfalu
Dózsa rakpart–Rónay J. u. sarok, a

szennyvízátemelő mellett; Dózsa Gy.
rkp. 47.–Árvíz u. sarok, töltés felőli ol-
dalra; Víztükör út–Új Bácsai út sarok;
Szabadrév út–Új Bácsai út sarok; Kör-
töltés u.–Mayer L. u. sarok, az ABC
mellé; Votinszky u.–Bácsai u. sarok

Kisbácsa
Boglárka u.–Bácsai u. sarok; Sö-

vény u.–Bácsai u. sarok
Ergényi-lakótelep
Csonkaér u.–Fenyőszer u. sarok

(buszforduló melletti területre); Vá-
mosi u.–Csonkaér u. sarok (buszfor-
duló melletti területre)

Ménfőcsanak
Galgóczi E. u.–Hóvirág u. sarok; Ga ran

J. u.–Forráskút u. sarok; Vadvirág u. 5.
Gyirmót
Tavirózsa u.–Szent László u. sarok



ÁLLÁS

Essens nemzetközi kozmetikai
cég munkatársakat keres termékei
értékesítéséhez. Jelentkezni ön -
életrajzzal lehet: essens.gyor@
gmail.com.

Biztosító tanfolyamot indít ja-
nuárban, üzleti területre. Belépés
alkalmazottként februárban. Átkép-
zés, rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com.

EGYÉB

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

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max.
800 e Ft), Új SZOC-
POL, támogatott lakáshi-
tel. Tel.: 20/951-0235     

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667. 

Segítségkérés! Egyedül -
álló, súlyos betegségben szenvedő
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Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.

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

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280.   

INGATLAN

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

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, beke-
rített, 820 m2-es, 18 m utcafront-
tal, családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.   

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. Irány -

HIRDETÉS APRÓ

hölgy vagyok, egy lakókocsiban
élek, melynek szigeteléséhez akár
maradék szigetelőanyagot, akár
anyagi segítséget keresek. Hálá-
san köszönöm. 20/211-7884.

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.    

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/422-6164. 

40-es hokikorcsolya, keveset hasz-
nált, szinte újszerű állapotban
eladó. Kérésre fotót küldök. Irány -
ár: 6.000 Ft. Tel.: 30/40-33-079.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

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

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

ELADÓ

ár: 1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

ÜZLET

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

Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti,
utcafronti, 21 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Győrszentiván-kertvárosi, 80 m2-
es téglaházamat 200 négyszög -
öles kerttel panellakásra cserél-
ném vagy eladnám! Tel.: 96/830-
908, 06-30/227-3067.

Belvárosi, 2 szobás, 76 m2-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses, teljesen felújított lakást
cserélne 1+fél–3 szobás, összkom-
fortos bérleményre, Újváros kivé-
telével (hirdetési szám: 310). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 43 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményt cserélne
1+két fél, 2+fél vagy 3 szobás, ha-

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

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

ELADÓ!

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

KÖSZÖNJÜK, 
hogy családok sokasága

választotta a karácsonyi halételek 
elkészítéséhez 

a Győri „ELŐRE” 
Halászati Termelőszövetkezet

minőségi termékeit!

VÁSÁRLÓINKNAK 
BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK!

tározatlan idejű bérleti szerződéses
lakásra Sziget, Újváros, Gyárváros,
Marcalváros II. kivételével (hirde-
tési szám: 311). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es, kom-
fortos határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne nagyobb,
másfél-2 szobás lakásra (hirdetési
szám: 236). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 31 m2-es, 1 szobás, távfű-
téses, felújított lakást cserélne na-
gyobb, 50-60 m2-es, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 238). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, nádorvárosi, 30–55 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra. A WC külön helyiségben le-
gyen (hirdetési szám: 241). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 50–60 m2-es, földszinti

bérleményre Sziget, Újváros terü-
letére (hirdetési szám: 242). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, felújított lakást cserélne 50-
60 m2-es bérleményre Belváros,
Sziget, Újváros területére (hirde-
tési szám: 243). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-
es, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, külsőleg szigetelt, il-
letve fűtéskorszerűsített házban
lévő, felújított lakást cserélne 1+fél-
2 szobás, nádorvárosi, adyvárosi
vagy Marcalváros I. területén lévő
bérleményre (hirdetési szám: 244).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

SZOLGÁLTATÁS

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

Spórolj pénzt, idôt és végezd el a tanfolyamot
a tavalyi feltételekkel a változások elôtt!

Várható változások: hosszabb tanfolyam (320 óra)• szak-
mai gyakorlat • nehezebb vizsga • magasabb költségek

www.vokk.hu 
Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

NE HIGGY az átverôknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

BIZTONSÁGI ÔR
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít
a szakmai szakszervezetek ajánlásával,

ORFK vizsgával!

JANUÁR 12-ÉN ÉS 19-ÉN
GYÔRBEN ÉS KISBÉREN.

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÔ KÖZPONT

+36-30/981-19-83 Hétvégén is hívható!
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Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!
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összeállította: lakner gábor
fotó: győr plusz

Győr sportos város, ezt bizo-
nyítva tavaly is számos sikert
értek el a helyi sportolók. Telt
házas, remek hangulatú mérkő-
zések, örömteli pillanatok és
fantasztikus eredmények fém-
jelezték a mögöttünk hagyott
esztendőt. Válogatásunkban
2012 emlékezetes pillanatait
idézzük fel a teljesség igénye
nélkül. 

JANUÁR
Beszámoltunk arról, hogy alapvető

változás állt be a hazai sportéletben,
hiszen az eddigi öt helyett egyetlen
köztestület, a Magyar Olimpiai Bizott-

ság (MOB) vette át az irányító szere-
pet. A Rába ETO futsalcsapatának kis-
padján a spanyol Marcos Angulo vál-
totta a távozó Artur Melót. Boros
László, a Patent Győri LK sportlövője
bronzérmes lett a Hungarian Openen.
A Patent Gladiators csapata második
lett a BoxingOne Championship elne-
vezésű közép-európai amatőr ököl-
vívó csapatbajnokságban. A Győri
Audi ETO KC emblematikus irányítója,
Görbicz Anita öt évvel meghosszabbí-
totta szerződését. 

FEBRUÁR
Győr adott otthont az ergométer

országos bajnokságnak és az orszá-
gos steelbajnokság hatodik fordulójá-
nak. Előbbin a házigazda Győri Víz-
ügy-Spartacus Evezős Klub sportolói
két arany-, hat ezüst- és négy bronzér-
met szereztek. Utóbbin Ihász Vero-
nika, a Győri DC versenyzője bebizto-
sította egyéni bajnoki címét a koráb-
ban Wachter Nikolettel megszerzett

A tavalyi év emlékezetes 
páros elsőség után. A magyar labda-
rúgó-válogatott 1–1-es döntetlent ját-
szott az ETO Parkban Bulgária leg-
jobbjai ellen. A Győri Sportcsillagok
Emlékeit Gyűjtő Alapítvány gálaestjén
Csay Renáta és Vecsernyés Dávid let-
tek az év sportolói, az év csapata a
Győri Audi ETO KC, míg az év edzője
Csertői Aurél lett. Az év felfedezettjei-
nek Hérics Dávidot és Planéta Szimo-
nettát választották, az életműdíjat Pák
Béla vehette át. A MOB közgyűlésén
eldőlt, hogy a következő öt évben is
Borkai Zsolt irányíthatja a szervezetet. 

MÁRCIUS
Kiderült, hogy a Nemzetközi Kézi-

labda Szövetség által meghirdetett
szavazáson a Győri Audi ETO KC nor-
vég beállósa, Heidi Löke bizonyult a

világ legjobbjának. A WAKO országos
bajnokságon az Unicentrál Bulls ver-
senyzői közül Horváth Gyula első, Par-
davi Dávid és Varga Ádám második
helyezést ért el. Edzőt váltott a Győri
ETO FC, Csertői Aurél helyét elődje,
Pintér Attila vette át a csapat élén. A
másodosztályú Gyirmóthoz is új edző
érkezett, Soós Imrét Csank János vál-
totta a kispadon. Eldőlt, hogy Magyar-
ország rendezheti meg a 2014-es
U19-es labdarúgó Európa-bajnoksá-
got, az esemény egyik házigazdája
pedig Győr lesz. Az UNI Seat Győr női
kosárlabdacsapata ezüstérmes lett a
Magyar Kupában. 

ÁPRILIS
Huszonhatodik alkalommal ren-

dezték meg Győrött Közép-Európa
legnagyobb utánpótlás kézilabdator-
náját, a Balázs-kupát. A Magvassy-
csarnok adott otthont a tizennyolca-
dik oviolimpiának, míg a Barátság
Sportpark a III. tavaszi családi sport-

és egészségnap résztvevőit látta ven-
dégül. A Rába ETO futsalcsapata
ezüstérmes lett a Magyar Kupában. A
GYŐR-SZOL TC tekecsapata máso-
dik lett az NB I-es férfi tekebajnokság-
ban és feljutott a Szuperligába. A
Győri Audi ETO KC sorozatban nyol-
cadszor nyerte meg a női kézilabda
Magyar Kupát. Földingné Nagy Judit
bronzérmes lett az ultrafutó Európa-
bajnokságon. A Bercsényi-iskola csa-
pata harmadik lett a középiskolás ké-
zilabda-világbajnokságon. Az UNI
Seat Győr csapata története során
először megnyerte a női kosárlabda-
bajnokságot. Győrbe igazolt Sike Jó-
zsef, a a többszörös világ- és Európa-
bajnok sportlövő. 

MÁJUS
Kiderült, hiába végez nemzetközi

kupaindulást érő helyen a Győri ETO
FC, nem indulhat az Európa Ligában.
A zöld-fehérek végül harmadikként
zárták a bajnokságot. A SZESE Győr
férfi kézilabdacsapata ezüstérmes lett
a másodosztályban. Fennállásának
századik évfordulóját ünnepelte a pati -
nás DAC, míg a Győri ETO FC a har-
minc évvel ezelőtt bajnokságot nyert
csapat tagjait köszöntötte. A Győri
Audi ETO KC ezüstérmes lett a Bajno-
kok Ligájában, a magyar bajnokságot
viszont megnyerte az együttes. A
döntő hőse, a válogatott kapus Pálin-
ger Katalin visszavonult az aktív játék-
tól. A távozó Karl Erik Böhn utóda a
spanyol Ambros Martin lett a zöld-fe-
hérek kispadján. Balogh Mária az Uni-
centrál Bulls történetének negyedik
Világkupa-elsőségét szerezte meg,
míg Szabó Bernadett harmadik lett.
Az Aranyparton rendezték meg a
kajak-kenu maratoni országos bajnok-
ságot, a házigazda Graboplast Győri

VSE versenyzői tíz arany-, tíz ezüst- és
tíz bronzérmet nyertek. A GYŐR-
SZOL–Széchenyi Egyetem kosárlab-
dacsapata a tizedik helyen zárta a má-
sodosztályú bajnokságot.  

JÚNIUS
Sorozatban harmadszor lett ma-

gyar bajnok a Rába ETO futsalcsapata.
A labdarúgó NB II-ben a Gyirmót har-
madik lett, míg a Győri ETO FC B csa-
pata elcsípte a bentmaradást érő tizen-

harmadik helyet. A Patent Győri LK
sportlövői közül Sike József világbaj-
nok lett, míg Boros László egy ezüst-
és egy bronzérmet nyert a stockholmi
világbajnokságon. Az Unicentrál Bulls
csapatából Grónai Sándor, Balogh
Mária és Szabó Bernadett K-1-ben,
míg Grónai Sándor, Horváth László,
Véber Edina, Kovács Ervin és Med-
nyánszky Ádám muaythaiban magyar
bajnok lett. A Magvassyban rendezték
meg az V. Serdülő Judo Világkupát,
míg az Aranypart adott otthont a XI. Mi-
hálkovics Tivadar Evezős Emlékver-
senynek. Városunkban tizennyolcad-
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pillanatai a sportvilágból
szor rendeztek utcai kosárlabda-fesz-
tivált, és mintegy négyszáz óvodás vett
részt a tanévzáró ovifocin. A zágrábi
kajak-kenu Európa-bajnokságon a
Graboplast Győri VSE versenyzői közül
Csay Renáta és a Takács Kincső, Laka-
tos Zsanett kenupáros aranyérmes,
míg a női kajaknégyes tagjaként Faze-
kas Krisztina bronzérmes lett. Farkasdi
Ramóna negyedik, Kammerer Zoltán
ötödik, a Lantos Ádám, Nagy Péter
páros hatodik lett, emellett Nagy Péter
még egy hatodik helyezést is elért. El-
dőlt, hogy Fazekas Krisztina mellett
Kammerer Zoltán képviselheti váro-
sunkat a londoni olimpián. Poór Bri-
gitta, a SZESE versenyzője nyerte meg
a tereptriatlon országos bajnokságot.

JÚLIUS
Spanyolország nyerte meg a labda-

rúgó Európa-bajnokságot, miután a
döntőben 4–0-ra legyőzték Olaszorszá-
got. A Győr-Révfalui Tenisz Club együt-
tese megnyerte a férfi első osztályú

csapatbajnokságot, így feljutott a Szu-
perligába. Megrendezték a IV. Győrkőc -
olimpiát, melyen a települések közötti
versengést ismét a győri iskolások
nyerték. Poór Brigitta hatodik lett a hol-
landiai tereptriatlon Európa-bajnoksá-
gon. Bronzérmes lett a Róth Kálmán
által irányított és hét győri játékost is so-
raiban tudó magyar válogatott a női ju-
nior kézilabda-világbajnokságon. Vég-
legessé vált, hogy 158 fős magyar csa-
pat indulhat a londoni olimpián. 

AUGUSZTUS
Standinger István aranyérmes lett a

masters erőemelő Európa-bajnoksá-
gon. Az ETO Parkban negyedszer ren-
dezték meg az Extrém Motorsport
Fesztivált. A német Hoffenheim nyerte
meg a II. Audi Hungaria ETO-kupa

nemzetközi labdarúgó utánpótlástor-
nát. A londoni olimpián Szilágyi Áron,
Gyurta Dániel, Berki Krisztián, Pars
Krisztián, Dombi Rudolf és Kökény Ro-
land, a Szabó Gabriella, Kozák Danuta,
Kovács Katalin, Fazekas Krisztina ösz-

szetételű női kajaknégyes, Kozák Da-
nuta és Risztov Éva aranyérmes lett.
Ungvári Miklós, Lőrincz Tamás, a Kam-
merer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai
Tamás, Pauman Dániel összetételű
férfi kajaknégyes, valamint Kovács Ka-
talin és Douchev-Janics Natasa ezüst-
éremmel térhetett haza az ötkarikás já-
tékokról. Csernoviczki Éva, Cseh
László, Módos Péter, Douchev-Janics
Natasa és Marosi Ádám a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. A Győri Audi
ETO KC játékosai közül a norvég Kat-
rine Lunde és Heidi Löke aranyérmes
lett, a montenegrói Jovanka Radicevic-
nek meg kellett elégednie az ezüst-
éremmel. A Graboplast Győri VSE
sportolói tíz arany-, hat ezüst- és hat
bronzéremmel tértek haza a szegedi
országos bajnokságról. A magyar baj-

nok Rába ETO futsalcsapata elhódí-
totta a Szuperkupát, miután 6–2-re le-
győzte a kupagyőztes Berettyóújfalu
együttesét. A Graboplast Győri VSE
sportolóinak köszönhetően is Magyar-
ország lett a legeredményesebb a sár-
kányhajó-világbajnokságon.

SZEPTEMBER
Megrendezték a londoni paralim-

piát, melyen a 33 tagú magyar küldött-
ség két arany-, hat ezüst- és hat bronz -
érmet szerzett. A Rába ETO meg-
nyerte az UEFA Futsal Cup győri cso-
portkörét, így bejutott a legjobb tizen-
hat közé. A Győri ETO FC tíz év után
ismét élre állt a labdarúgó-bajnokság-
ban. A Graboplast Győri VSE sportoló
közül Csay Renáta egyesben és Far-
kasdi Ramónával párosban is aranyér-
mes lett a római maratoni kajak-kenu
világbajnokságon. Takács Tamara és a
Bordács Blanka, Czéllai-Vörös Zsófia
páros nyakába is aranyérem került,
Nagy Péter ezüstérmes, míg Varga
Patrik bronzérmes lett. Négy arany-
éremmel tértek haza a Patent Győri LK
sportlövői a keszthelyi országos baj-
nokságról. Major József a kilencedik
helyre jött fel a triatlon-világranglistán. 

OKTÓBER
A Rekard SE súlyemelője, Soóky

Gergely óriási fölénnyel védte meg or-
szágos bajnoki címét. Földingné Nagy
Judit harmadik helyen ért célba a 27.
Spar Budapest maratonon. Erdélyi
Gábor, az Arrabona Kendo Klub ed-
zője ezüstérmes lett a XI. Momiji-
kupán. Csányi János, az Unicentrál
Bulls elnöke és edzője városi kitünte-
tést vehetett át Borkai Zsolt polgár-
mestertől. Pátkai Máté lett a Győri
ETO FC 45. magyar válogatott labda-
rúgója. Műfüves pályát avattak Győr-

Ménfőcsanakon, amely az MLSZ pá-
lyaépítési programjának keretében va-
lósult meg. A Rába ETO futsalcsapata
veretlenül, a második helyen zárta az
UEFA Futsal Cup elitkörének küzdel-
meit. Zabari János nyerte a Győrön is
áthaladó Bécs–Pozsony–Budapest
Ultramaratont. Prémium-díjat kapott
a Graboplast Győri VSE két verseny-
zője, Nagy Péter és Khaut Kristóf. 

NOVEMBER
A Győri ETO FC az utolsó forduló

eredményétől függetlenül őszi bajnok
lett, erre legutóbb tizenöt éve volt példa.
Schebek István ezüstérmes lett a Szla-
lom Európa-bajnokság Közép-Európai
Zóna Kupában. A Rábalux Bercsényi
DSE versenyzői közül Szabó Nándor
egy első és egy harmadik, míg Vecser-
nyés Dávid egy első és egy második he-
lyezést ért el a tornászok mesterfokú
bajnokságán. A hónap végére eldőlt,
hogy a Győri Audi ETO KC hibátlanul
zárta az őszi szezont. A SZESE Győr az
élen zárta az NB I/B-s férfi kézilabda-
bajnokságot, a klub a huszonöt évvel
ezelőtti bajnokcsapat tagjait is köszön-
tötte. Sebastian Vettel nyerte meg a
Formula-1 világbajnokságot. 

DECEMBER
Kiderült, hogy Győr rendezheti meg

a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált. A Magyar Darts Szövetség Ihász
Veronikát (Győri DC) választotta az év női
sportolójának, a Magyar Jégkorong Szö-
vetség inline-szakágában Feil Arnold

(Győri ETO HC) bizonyult a legjobbnak,
a Magyar Labdarúgó Szövetségnél
pedig Dróth Zoltán lett az év futsalosa. A
négy győri játékost – Herr Orsolya, Gör-
bicz Anita, Kovacsics Anikó, Rédei-Soós
Viktória – soraiban tudó magyar női ké-
zilabda-válogatott bronzérmes lett a
szerbiai Európa-bajnokságon.
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem kosárlabdacsapata
vereséggel zárta az évet, mi-
után 96–85-re alulmaradt a
Vasassal szemben a bajnok-
ságban. A győriek pontatlanul
és motiválatlanul kosárlab-
dáztak, ami az elő félidőben
még döntetlenre, de a végén
már csak vereségre volt elég.
A mérkőzés szünetében fellé-
pett a világhírű Face Team,
akik egy igazán nívós és látvá-
nyos műsorral szórakoztatták
a közönséget.

Kozma Tamás együttese
rögtön javíthat, hiszen a győ-

Nemzetközi és a hazai színtéren is győzelemmel bú-
csúzott az évtől a HAT-AGRO UNI Győr női kosár-
labdacsapata, amely az Euroligában a Wisla Kra-
kow együttesét, a bajnokságban pedig a DKSK–
Miskolcot fektette két vállra. A zöld-fehérek maga-
biztosan, 83–67-re győzték le lengyel ellenfelüket
a nemzetközi kupában, és ezzel nagy lépést tettek
a legjobb tizenhat közé jutás felé. A bravúrgyőzelem
után két nappal a DKSK–Miskolc legyőzése sem je-
lentett gondot a győri lányoknak, ezúttal 88–64-re
diadalmaskodott a címvédő. 

Ismét nagy sikerrel rendez-
ték meg a XVI. Téli Teremko-
sárlabda Fesztivált a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok-
ban a városi sportügyi osz-
tály szervezésében. Félszáz-
nál is több csapat nevezett
a jó hangulatú vetélkedőre,
melyre rendszeresen visz-
szajárnak a kosárlabdát
szeretők. Ezúttal nem csak
Győrből érkeztek a résztve-
vők, több városból is nevez-
tek a fesztiválra. A kategóri-
ánkénti győztesek: Nincs
kéz, nincs csoki (I. kategó-
ria), Gladiátorok (II. kategó-
ria), Száguldó Babfőzelék
(III. kategória), Kis Vodkák
(IV. kategória), Őzike Óvoda
(V. kategória), Kálvária 29-
31 és a Bandi (VI. Kategó-
ria). A VIP-kategóriában a
HAT-AGRO UNI Győr csa-
pata nyert, megelőzve a
GYŐR-SZOL és a Győri
Nemzeti Színház csapatát.
A dobóversenyt Papp Ró-
bert nyerte, aki egy mobilte-
lefonnal lett gazdagabb. 

Nagy lépés a továbbjutás felé
– Méltóképpen búcsúztunk a hosszú, fárasztó,

de tartalmas szezontól. Büszke vagyok a csapatra,
hogy a csütörtöki meccs után komolyan vette ezt a
találkozót is. Miután összeállt a védekezésünk, meg-
győző fölénybe tudtunk kerülni, és sok szép kosár-
ral kedveskedtünk karácsony alkalmából a velünk
szimpatizálóknak – értékelt Fűzy Ákos vezetőedző. 

A HAT-AGRO UNI Győr csapata vasárnap 18
órakor a ZTE együttesét fogadja az egyetemi csar-
nokban, majd kedden 18 órakor a Szpartak
Moszkva otthonában lép pályára az Euroligában. 

Kupadöntő az egyetemi csarnokban
riek hétvégén hazai környezet-
ben lépnek pályára a dr. Hepp
Ferenc Emlékkupa négyes
döntőjében. A kétnapos ren-
dezvénynek az egyetemi csar-
nok ad otthont, az elődöntőket
pénteken, míg a bronzmérkő-
zést és a döntőt szombaton
rendezik meg. Pénteken 18
órakor az MTK és a Kecske-
mét, míg 20 órától a házigazda
GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem és a MAFC méri össze tu-
dását. A két vesztes szomba-
ton 15 órakor, míg a két győz-
tes szombaton 17 órakor talál-
kozik egymással. 

Hathetes szünetet követően ismét pályára lépett a
Győri Audi ETO KC, a zöld-fehérek két mérkőzést
játszottak karácsony és szilveszter között. A győriek
előbb Szekszárdon léptek pályára a Magyar Kupa
negyedik fordulójában, és a papírformának megfe-
lelően 40–20-ra nyertek a másodosztályú csapat
otthonában. A címvédő Audi ETO ezzel bejutott a
legjobb nyolc közé, a következő ellenfél még nem
ismert. Ezt követően Székesfehérvárra látogatott az
együttes a bajnokság tizedik fordulójában. A házi -
gazda Alcoa FKC az első félidőben még tartotta a
lépést a zöld-fehérekkel, akik mindössze egy góllal
vezettek a szünetben (11–10). A második játékrész-
ben magasabb fokozatba kapcsolt Ambros Martin
együttese és végül magabiztosan, 30–17-re nyer-
tek a győriek. Az Audi ETO vasárnap 18 órakor a
DVSC csapatát fogadja, szerdán 18 órakor pedig a
Dunaújváros érkezik a Magvassyba. 

Biztos győzelmek

Több mint ezren látogattak ki a nyolc csapat részvéte-
lével megrendezett Fehér Miklós Nemzetközi Labda-
rúgó Emlékgálára, melynek teljes bevételét a szervező
Egészséges Újszülöttekért Alapítvány a győri koraszü-
löttmentésre fordíthatja. A tornát a Lázár Lovaspark
Team nyerte meg, miután a döntőben 2–1-re legyőzte
az Újpest együttesét. A harmadik helyet a házigazda
Győri ETO FC öregfiúk-csapata szerezte meg. A leg-
jobb kapusnak Hermann Zoltánt (ETO), a legjobb me-
zőnyjátékosnak Mészöly Gézát (Lázár Lovaspark
Team) választották, míg a gólkirály Illés Béla (MTK) lett. 

Közönségsiker volt
az emlékgála

Lemozogták az ünnepi bejglit
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A fogási naplók leadási ha-
tárideje január 10. A na-
gyobb győri horgászegyesü-
letek az idei horgászengedé-
lyek kiváltására az alábbiak
szerint állnak rendelkezésre.

Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövet-
sége. Iroda: Győr, Bajcsy-Zsi-
linszky út 13. Fogadási idő: hétfő-
től csütörtökig 7.30 és 15 óra kö-
zött, pénteken 7.30 és 11 óra kö-
zött. Telefon ügyfélfogadási idő-
ben: 96/524-988. Web:
www.horgszovgyor.hu. E-mail:
info@horgszovgyor.hu. 

*   *   *
Nádorvárosi Sporthorgász Egyesü-
let. Tanyaház: Győr, Szérűskert út
36. Fogadási idő: április 30-ig hét-
főn és csütörtökön 16 és 19 óra kö-
zött. Telefon ügyfélfogadási időben:
96/526-712. Web: www.nadorva-
ros-he.hu. E-mail: nadorvaro-
sihe@t-online.hu. Átigazolás ese-
tén a belépési díj a felére csökkent.

*   *   *
Szigetköz Horgász Egyesület.
Iroda: Győr, Dózsa rakpart 7. Fo-
gadási idő: március 31-ig hétfőn,
szerdán és csütörtökön 15 és 17
óra között. Telefon ügyfélfoga-
dási időben: 96/312-019. Web:
www.szigetkoz-he.fw.hu. 

*   *   *
Győr-Gyárvárosi és Elektromos
Horgász Egyesület. Tanyaház:
Győr, Kandó Kálmán út, Négy-
szög büfé, az ÁTI-raktár előtt. Fo-
gadási idő: keddenként 17 és 19
óra között, február 28-ig vasár-
nap 9 és 11 óra között. Web:
www.gyarvarosihe.hu.

*   *   *
Rábatext Horgászegyesület. Ta-
nyaház: 9022, Duna–Rába torkolat.
Fogadási idő: február 28-ig ked-
den és csütörtökön 16 és 18 óra
között, március 1-jétől április 30-ig
keddenként 16 és 18 óra között.

*   *   *
Magyar Vagon és Gépgyár Hor-
gász Egyesület. Iroda: Kálvária
utca 2/B. Fogadási idő: április 1-
jéig kedden és csütörtökön 16 és
18 óra között. Tel.: 30/929-9085.

*   *   *
Győr-Újvárosi Horgász Egyesület.
Jegyváltás: Győr-Újvárosi Művelő-
dési Ház, Győr, Liget út 55. Foga-
dási idő: csütörtökönként 16.30 és
19 óra között. Telefon ügyfélfoga-
dási időben: 30/475-6332. 

Ahogy véget értek az ünnepek, az em-
berek megrohamozzák az edzőterme-
ket. Tulajdonképpen két réteg adott, az
egyik a rendszeresen sportolók cso-
portja, míg a másik állandóan jojó-ef-
fektussal küzd és újévi fogadalmakat
tesz. Ha már erről van szó, lenne egy jó
tanácsunk. A tökéletes fogyáshoz,
egészséghez, állóképességhez elen-
gedhetetlen a kombinált edzés. Mit ér-
tünk ez alatt? A hatékony zsírégetésről
tudni kell, hogy testösszetételünk minél
nagyobb része aktív izomszövet, annál
több energiát használunk fel, és ez igaz
nyugalmi állapotban is. Azaz az anyag-
csere sebessége egyenesen arányos az
izomtömeggel. Magyarul kell a súlyzós,
edzőtermi edzés, mert izmok nélkül ne-
hezebb a fogyás, illetve az izomtónus
adja az esztétikus, formás testalkatot.
Mi a helyzet a kardiotréninggel? Ez tu-

A magyar sportújságírók szavazatai alapján a londoni olimpián vi-
lágcsúccsal aranyérmes úszó, Gyurta Dániel lett az év férfi sporto-
lója. A nők között a szintén olimpiai bajnok hosszútávúszó, Risztov
Éva végzett az élen. Az év edzője Széles Sándor, az év szövetségi ka-
pitánya Mocsai Lajos lett, míg az év csapata címet az ezer méteren
olimpiai bajnok Dombi Rudolf, Kökény Roland kajakpáros nyerte. 

A Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöke, Borkai Zsolt a győri
városházán átadta a birkózó Hatos
Gábornak a londoni ötkarikás játé-
kok szabadfogású 74 kilogrammos
kategóriájának bronzérmét. Az ün-
nepségen részt vettek a Magyar
Birkózó Szövetség és a MOB veze-
tői, valamint a versenyző edzői és
családtagjai is. A Nemzetközi Bir-
kózó Szövetség (FILA) még novem-
berben ítélte Hatos Gábornak a
bronzot, miután a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) dopping-
vétség miatt utólag kizárta az
üzbég Szoszlan Tyigijevet.

Horgász-
kalauz

Hatos Gábor átvette bronzérmét
– A Himnusz alatt végigpörgött

bennem az életem, a pályafutásom.
Tisztelettel és köszönettel tarto-
zom azoknak, akik lehetővé tették,
hogy még szenteste előtt átvehes-
sem az engem illető érmet. Meg-
dolgoztam érte. Egy kicsit sajná-
lom, hogy nem a dobogón állva te-
hettem mindezt, de így is örülök –
nyilatkozta meghatottan Hatos
Gábor, aki a magyar olimpiai csa-
pat 18. londoni érmét szerezte. A
brit fővárosban eredetileg nyolc
arany-, négy ezüst- és öt bronzér-
met gyűjtött a küldöttség, Hatosé a
hatodik bronz.

Risztov és Gyurta
voltak a legjobbak

Intenzív fogyás kombinált edzéssel

lajdonképpen az aerob edzésekhez tar-
tozik, azaz itt az energiatermeléshez
fele-fele arányban használunk fel zsírt
és szénhidrátot. Ahogy nő a mozgás in-
tenzitása, úgy nő a zsírfelhasználás.
Összegezve a zsír égetéséhez is erő-
sebb erőkifejtés szükségeltetik. Telje-
sen egyértelmű, hogy szükségünk lesz
futásra, úszásra, aerobikra, bciklizésre,
persze nem kell mindegyiket csinálni,
azonban ha néha váltogatjuk, más
izomcsoportot is megmozgathatunk. A

kardioedzés csökkenti a testtömeget
és a testzsírt, a nyugalmi és maximális
szívritmust, a vérnyomást, továbbá az
asztma és sok más betegség tüneteit,
míg a szív teljesítőképessége megnő.
Természetesen a súlyokkal történő
edzés is kedvező eredménnyel jár, nö-
veli a csontok ásványianyag-tartalmát,
csökkenti a koleszterinszintet, megerő-
síti az inakat és ínszalagokat, és mind-
kettő enyhíti a depressziót. Végül, de
nem utolsó sorban fontos a táplálkozás.
Amennyiben edzés előtt régen fogyasz-
tottunk szénhidrátot, fokozódik a zsír -
égetés, de valamit ennünk kell edzés
előtt, hiszen kell, hogy szinten tartsuk a
vércukrot, különben ájulás lesz a vége. 
Sok sikert mindenkinek az új eszten-
dőben! 
Borbély Éva és Vigh Domonkos sze-
mélyi edzők 

MTI fotó: Illyés Tibor

A Magyar Vilmos Uszodában mintegy
400 gyermek részvételével rendezte
meg a győri önkormányzat, a Győri Ví-
zisport Egyesület és a Győr-Szol Zrt. a
Karácsonyi Csobbanás nevű vizes
sportgálát. A résztvevők számos sport-
ágban mérték össze tudásukat az
úszástól a vízilabdán keresztül a szink-
ronúszásig. A rendezvényt több neves
sportoló is megtisztelte jelenlétével.



péntek dél-
után. Hosz-
szú életűek,
fog ságban akár 60 évig is élhetnek.

Az örökbefogadás minden osztálynak
ingyenes, a leggondoskodóbb osztályt
pedig a tanév végén jutalom várja. Rész-
letes információ a Füles Bástya honlapján
olvasható: www.fulesbastya.hu.

zsákmányokat mell -
ső végtagjuk erős karmai-

val tépik darabokra. A tojásból kikelve kb. 3
cm-esek, méretük ennek nagyjából tízsze-
rese lesz, mire felcseperednek. Különösen
a hímek nőnek nagyra, páncéljuk akár 40
cm hosszú is lehet. A Füles Bástya két ali-
gátorteknőse nagyon jó étvággyal bír, ezt a
látogatók is megtapasztalhatják minden

KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-
Mayer u. 57. Tel.: 96/412-
221. Hétfőn, kedden és csü-
törtökön 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 kárbe-
jelentés 0–24 óráig: 96/50-
50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy -
fél szol gá lat a 96/50-50-50-
es számon munkanapokon
7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és
pénteken 8–16, csütörtö-
kön 20 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. Tel.:
96/512-570.  

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17,
p.: 14 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. Tel.: 96/
505-051. Fax: 96/505-099. 

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

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabeje-
lentés 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 hétfő-
től szombatig, 16–20 óráig:
06-80/505-001.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Egyre több győri osztály büszkélkedhet
azzal, hogy saját állata van, egyre több
Füles Bástya-lakó talált gondoskodó
osztályra. Az aligátorteknősök az elmúlt
hetekben érkeztek a kazamatába, így ők
még keresik fiatal örökbe fogadó szülei-
ket. Nagyon sok állatnak van már ke-
resztneve, nekik viszont még nem adtak
a gondozók, ezt az az osztály teheti meg,
aki elsőként fogadja őket örökbe.

Ezek a különleges állatok a Füles Bás-
tya egyik rejtélyes medencéjét lakják. Az
USA-ban és Kanadában honos aligátor-
teknősök minden látogató figyelmét fel-
keltik. Az állóvizekben, lápokban, mocsa-
rakban, lassú sodrású folyókban élő hül-
lők szinte bármit elfogyasztanak, amit a
vízben vagy vízfelszínen találnak, legyen
az hal, vízimadár, kisemlős vagy akár dög-
hús is. Mint a teknősöknek általában, fo-
gaik nincsenek. A táplálék elfogyasztá-
sára és felaprítására a szájukban lévő
csőrszerű szarukávák szolgálnak. Hara-
pásuk olyan erős, hogy minden erőfeszí-
tés nélkül tudnak falatozni, a nagyobb

A Füles Bástya legnagyobb teknősei
örökbe fogadó osztályukat keresik

Főzzünk együtt 
finomat!
Hamarosan új rovatot indítunk la-
punk hasábjain Főzzünk együtt fino-
mat! címmel. Ha olyan ételreceptje
van, amit szívesen megosztana másokkal,
olyan praktikát ismer, amit a tapasztalt
nagymamától lesett el, esetleg olyan újító
trükköt tud, amit a háziasszonyok haszno-
síthatnak reggeli, ebéd vagy vacsora készí-
tése közben, küldje el az alábbi elérhetősé-
gekre: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78., vagy
fozzunkfinomat@gyorplusz.hu.

téli kiárusítás! 
20–30–40% 

kedvezmény!*
*A készlet erejéig. A kedvezmény más akcióval 

nem vonható össze! 


