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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

15. oldal „Nem tudom elviselni az akara-
tos, erőszakos nőket” – mondja Czutor Zol-
tán, a Belmondo zenekar frontembere la-
punk női mellékletében.

7. oldal Az Országgyűlés az adótörvények elfogadása során mó-
dosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi törvényt. A legfon-
tosabb változás, hogy a vállalkozásoknak kötelező regisztrációt ír elő
a jogalkotó a kereskedelmi és iparkama ráknál. Annak jártunk utána,
hogy mit is jelent a kötelező regisztráció, és milyen kötelezettségek-
kel jár ez a vállalkozások számára.

8. oldal Hosszú távon csökkenhet Győrben a kör-
nyezeti zajszennyezés annak a projektnek a folyo-
mányaként, amelynek célja a város stratégiai zaj-
térképének elkészítése. A 66 millió forint értékű
prog ramban intézkedési terv is születik, amely a
zajcsökkentést célzó döntéseknek adhat alapot. 

3. oldal A győri és Győr környéki
vállalkozások is kivették részüket
az Új Széchenyi Terv pályázatainak
ez év elején közzétett sikereiből.
102 vállalkozás összesen 5,2 milli-
árd forint támogatáshoz jutott.

6. oldal Közös munkával fejlő-
dik Sziget, Pinnyéd és Újváros –
mondja Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselő, városrésze-
ket bemutató új rovatunk e heti
főszereplője.

Képriportunk a 16–17. oldalon

Mínuszban is pozitívan
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IMPRESSZUM

millió alumínium hengerfejet gyártott 2011-ben a
Nemak Kft., ezzel két év alatt megduplázta győri gyá-
rának teljesítményét. A vállalat a közelmúltban 18 mil-
lió euró értékű beruházást valósított meg a Győri
Ipari Parkban, de mexikói tulajdonosai további fejlesz-
téseket terveznek.

2,5 431 forintra mérséklődött a gázolaj ára, literjéért 5 fo-
rinttal kell kevesebbet fizetni, mint egy héttel ko-
rábban. A MOL csökkentette bruttó 3 forinttal a
95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát
is, így az 418–420 forint lett. Az autósok 20–25 fo-
rintos árkülönbséget is tapasztalhatnak.

NAPRÓL NAPRA

Február 3.

Február 4.

Február 5.

Február 6.

Február 7.

Február 8.

Február 9.

Egészségügyi
központok
Megkezdték működé-
süket a kórházak tulaj-
donosi jogait gyakorló,
a betegutakat szer-
vező, s a szakmai kér-
désekben ellenőrző
szereppel felruházott
Térségi Egészségügyi
Szolgáltató Központok.
A nyugat-dunántúli
centrum igazgatója dr.
Varga Gábor, a megyei
kórház korábbi főigaz-
gatója lett.

Mérnöki 
ösztöndíj
Járműgyártó mérnöki
ösztöndíjat alapított
az Audi Hungaria
Motor Kft. A tavaszi
szemesztertől a Szé-
chenyi-egyetem hat,
belső égésű motorok
szakirányos, mester-
képzésben résztvevő
hallgatója kaphat havi
92 ezer forintos ösz-
töndíjat tanulmányai
befejezéséig. A támo-
gatott fiatalok azonnal
beléphetnek a cég gya-
kornoki programjába.

Graboplast-
kereset
A Graboplast Padló-
gyártó Zrt. nagy ér-
tékre szóló keresetet
nyújtott be a Pénz és
Tőkepiaci Választottbí-
rósághoz a Deutsche
Bank magyarországi
fióktelepével szemben.
A kereset alapja egy
2008-ban megkötött
devizavásárlási ügylet-
sorozat, amelynek
eredményeként a Gra-
boplast Zrt. vesztesé-
geket szenvedett. 

Varázsbusz. Megtette első útját a
„Varázsbusz”, amely a fiatalok számára
igyekszik vonzóvá tenni a közösségi
közlekedést az autóval szemben. Az in-
gyenes járatok heti rendszerességgel,
péntekenként indulnak Ménfőcsanak-
ról és Győrszentivánról. 

Tél. Korcsolyázók és hokisok lepték el
Győrben a Holt-Marcalt és az Arany-
part II-t. A jég több mint 15 cm vas-
tagra hízott, így biztonsággal csúszkál-
hattak a téli sport szerelmesei.

Tűz. Egy üresen álló csirketelep égett
le vasárnap hajnalban a Győrhöz közeli
Enese külterületén. A majorban lévő,
kétezer négyzetméteres épületről a
lángok átterjedtek a háromszáz négy-
zetméteren tárolt takarmányra.

Fűtéshiba. A hőközpont meghibáso-
dása miatt hétfőn rendkívüli tanítási
szünetet rendeltek el a Pálffy Miklós
Kereskedelmi Szakképző Iskolában és
a Kossuth Lajos Ipari Szakképző Isko-
lában. A szakemberek gőzerővel dol-
goztak a hiba elhárításán, a Pálffyban
már keddre helyreállt a rend.

Kihűlés. Nagyszentjánoson egy idős,
egyedül élő férfihez ment ki a körzeti
megbízott. Miután az idős ember ott-
honába bejutott, a hálószoba földjén
talált rá a gyenge fizikai állapotban
lévő, erősen kihűlt férfira, akit a mentők
a győri kórházba szállítottak.

Vizsga. Megtartották a győri balett-
növendékek szakmai vizsgáját. A diá-
kok tavaly október óta teljes gőzzel ké-
szültek a megmérettetésre. A klasszi-
kus balettre járó növendékek nyolc -
éves munkájukról adtak bizonyossá-
got a vizsgán.

Szemléletváltás. Győrben tartotta
a Keresd a helyit! elnevezésű, országos
szemléletformáló kampányának záró-
programját a VAN Alapítvány. A ren-
dezvényen beszámoltak a helyi élelmi-
szerek fogyasztására ösztönző kam-
pány részleteiről, és a projekthez kap-
csolódó két reprezentatív kutatás ered-
ményeiről.

Győr nagy hangsúlyt fek-
tet az idősek életminősé-
gének javítására. Ezt a tö-
rekvést már eddig is szá-
mos intézkedés szol-
gálta, és most ennek az
útnak egy újabb fontos
állomásához érkeztünk –
mondta Borkai Zsolt pol-
gármester a Jancsifalu-
ban elkészült idősek
klubja átadóján.

Az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális In-
tézmény (EESZI) a Ko-
dály Zoltán utcában mű-

ködtette eddig az Ady-
városi Idősek Klubját, az
épület azonban nem fe-
lelt meg az előírásoknak,
és az akadálymentesí-
tést sem lehetett megol-
dani, ezért régóta ter-
vezték a költözést.

Az Otthon utca 2.
szám a győri önkor-
mányzat és a Családse-
gítő Szolgálat által alapí-
tott Gyökerek Jóléti
Szolgálat Alapítvány tu-
lajdonában volt. Ők is tá-
mogatták, hogy az épü-
let földszintjén alakítsák
ki az idősek klubját egy
melegítőkonyhával és vi-

zesblokkokkal, az eme-
leten pedig az alapít-
vány és az EESZI civil
szervezeteinek tevé-
kenységét segítő irodák
működjenek.

Az új helyszínen már
harmincfős lehet a lét-
szám. A klub demens
idősek ellátását is bizto-
sítja. A demenscsoport
működtetése Győr szo-
ciális ellátásának to-
vábbi differenciálását je-
lenti, olyan idős em-
berek gondozását bizto-

sítja, akik még hozzátar-
tozójuk gondoskodása
mellett családi környe-
zetben élnek, napköz-
beni ellátásuk azonban
nem megoldott.

Kalmár Ákos, a tele-
pülésrész önkormány-
zati képviselője hozzá-
tette, Jancsifaluban ed -
dig nem működött idő-
sek klubja, a beruházás-
nak köszönhetően azon-
ban egy valódi közös-
ségi tér alakult ki.

A felújítás és az első
eszközök beszerzése
összesen huszonötmil-
lió forintba került.

Idősek klubja
Jancsifaluban
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

És fehér. Talán mint a ba -
bák lelke. Valahogy úgy kép-
zelem, hogy ők még csak
úgy lebegnek az édes tudat-
lanság állapotában, érzik,
hogy szükségleteiket ki kell
elégíteni, de nem tudják,
hogy vannak szükségleteik,
így aztán nem is gon dol -
kod nak azon, hogy az életet
jelentő mellbimbót mely
fondorlattal tudnák meg-
szerezni. Egyszerűen csak
ordítanak! Szemtől szem-
ben az anyjukkal, ha úgy
tetszik, sportszerűen,
őszintén. Vannak, akik azt
mondják, a babák az első
évükben még rendelkez-
nek azzal a képességgel,
amit e sorok olvasóinak
többsége már régen elfele-
dett. Képesek a körülöt-
tünk lévő világ rezgéseit
érzékelni, sőt, a maguk
egyszerű módján reagál-
nak is rá. 
Esik a hó. Napok óta ezzel
foglalkozik a média: jön a
hó, nagyon jön, nagyon
nagy lesz és nagyon hideg,
ezért figyeljünk egymásra.
Különösen azokra, akik
nem az ablaktörlő vagy a
függöny mögül nézik a
párás hóesést. Ami az egyik-
nek síszezon, a másiknak a
fagyhalál lehetősége. A
világ igazságtalan. Vannak,
akik azzá teszik, vannak,
akik hagyják, és van úgy,
hogy a dolgok egész egysze-
rűen nem akarnak össze-
jönni. Sőt! Kicsúszik a talaj,
pedig nem is jeges. Talán
akkor válik igazán felnőtté
az ember, amikor megta-
nulta ennek a fura világnak
a játékszabályait, és a saját
eszéhez mérten képes hasz-
nálni, és kihasználni azo-
kat? Nehéz megtalálni a he-
lyünket és a feladatunkat,
és még nehezebb hitelesen
képviselni és megőrizni azt.
Persze idealistaként hi-
szem, hogy a rezgés, amit
én már nem érzékelek,
majd segít, és a helyére
teszi a kockákat, helyettem
is. Közben pedig esik a hó.
Hófehér. Valóban olyan,
mint a babáké?
Wurmbrandt András

Esik a hó

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A győri és Győr környéki vállalkozások
is kivették részüket az Új Széchenyi
Terv nyugat-dunántúli regionális ope-
ratív programjában meghirdetett pá-
lyázatok ez év elején közzétett sikerei-
ből. Telephely-fejlesztési elképzelései -
nek megvalósítására 79 gazdasági
társaság közel 3,7 milliárd forintot
nyert, míg a turisztikai szolgáltatások
palettájának bővítésére másfél milli-
árd forint támogatáshoz jutott 23 pá-
lyázó. Ez utóbbiak között van a Győr-
ben régóta működő és jól ismert Gol-
den Ball Club. Több mint 208 millió fo-
rint támogatásra tartotta érdemesnek
a pályázatokat elbíráló bizottság azt az
elképzelést, hogy a kft.-ként működő
cég tulajdonosa, Kun Ferenc Győr
első wellness-szállodájává fejlessze az
Eötvös park szomszédságában 1996
óta üzemelő létesítményt. 

– Ez az eddigi legnagyobb összeg,
amit pályázaton nyertünk. A támoga-
tás mellé több mint 200 millió forintot

kell letennünk, aminek előteremtése
nem kis feladat – enged bepillantást
a nyertesek gondjaiba Kun Ferenc. A
szálloda megnyitásakor az egyik leg-
korszerűbb turisztikai létesítmény volt
Győrben, az eltelt másfél évtized azon-
ban új kihívások elé állítja az épületet

Támogatott tervek: 
új munkahelyeket teremt 
az ipar- és turizmusfejlesztés

és a szolgáltatásokat is. – A szabad-
idős lehetőségek házon belüli megte-
remtésével úttörők voltunk 15 éve, vi-
szont nem követtük a fittnesz-well-
ness szolgáltatások térnyerését. Ezt
az elmaradást szeretnénk pótolni a
tervezett beruházással. 

A beruházásnak meg kell valósul-
nia a támogatási szerződés megköté-
sét követő két éven belül. Ez a kitétel
a többi pályázóra is érvényes, így vár-
hatóan 2014 elejére készül el a Lilahe-
gyi Rekreációs és Szabadidőközpont
is, melyet Győrújbaráton alakítana ki
a Centrope Hungary Szolgáltató Kft.
éppen a spa- és wellness-turizmus al-
ternatívájaként. A 46 millió forintot
maghaladó támogatási összeg és a
mellé kerülő több mint 90 millió forint
felhasználásáról Mayer Gábor ügyve-
zető adott tájékoztatást.

– Az erdőbe, a hegyek közé akarjuk
kicsalogatni az embereket, hogy szép
környezetben, a természet adta lehe-
tőségeket kihasználva keressenek fel-
töltődést. A Győrben és környékén
megszálló turistákra, valamint a vá ros

vonzáskörze-
tében lakó, az
egészségmeg -
őrzésre fogé-
kony helyiekre
egyaránt szá-
mítunk. A rek-
reációs tevé-

kenységek központja egy körülbelül
200 négyzetméteres alapterületű,
zöldtetős ház lesz, amely maga is ré-
szévé igyekszik válni a környezetének:
a hegyoldalba épül, és hőszivattyú,
napkollektor, biomassza biztosítja a
fűtését, a felhasznált energia jó részét. 

A turisztikai beruházások ösztön-
zése mellett a telephely-fejlesztési pá-
lyázat számít az Új Széchenyi Terv siker-
ágazatának. Több mint egytucat győri
ipari vállalkozás pályázott sikeresen a
mostani kiírásban telephelyfejlesztésre,
a cégek 16 és 100 millió forint között
nyertek támogatást, megvalósulásuk
legalább 120 új álláslehetőséget ígér a
győri munkaerőpiacon. Az ipari park te-
rületén működő CimbriaHeid Hungaria
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ebből
mintegy tíz álláslehetőséggel venné ki
a részét, ami a jelenlegi létszám meg-
duplázását jelenti. A pályázaton új telep-
hely létesítésére 100 millió forint támo-
gatást nyertek, amit több mint 200 mil-
liós saját forrással egészít ki a mezőgaz-
dasági és élelmiszer-ipari berendezé-
sek forgalmazásával, komplett techno-
lógiák telepítésével foglalkozó, kizáró-
lag Magyarországon értékesítő cég. –
A mezőgazdaságban, feldolgozóipar-
ban a múlt év ben tapasztalható élénk
beruházási kedv ösztönzött minket a
fejlesztés megvalósítására – számol be
az üzleti motivációról Plevza Beatrix
ügyvezető igazgató. 

Az Új Széchenyi Terv sikerét megva-
lósult beruházások is jelzik Győrben. A
magyar tulajdonú Auto-Szoft Automa-
tizálási és Gépgyártó Kft. közelmúltban
átadott 740 négyzetméteres telephe-
lyének és üzemcsarnokának felépíté-
sét is segítette ez a program, és jelen-
tős projektet zárt a vasúti modelleket
gyártó Märklin-Hungaria Kft. is: az
Ipartelepítés című pályázaton elnyert
108 millió forintos támogatással 362
milliós fejlesztést hajtottak végre, mely-
lyel 49 új alkalmazottnak adnak mun-
kát a Rozgonyi úti telephelyen. 

120 új állás létrehozása
várható a munkaerőpiacon
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Röck Samu, a hazai tornasport halhatatlanjai közé vá-
lasztott mesteredző, Győr legendás testnevelő tanára
mindent elölről kezd, de hetvennégy életév bölcsességét
hasznosítva ezúttal semmit sem bíz a véletlenre. Kever-
geti reggeli második teáját és azt mondja, aki tornászte-
hetségeket keres, az tornáztasson meg mindenkit, minél
előbb. Az új módszer az óvodás korosztály számára kí-
vánja megteremteni a napi testmozgás, télen elsősorban
a torna lehetőségét. Az első tapasztalatok kedvezőek. Az
óvónők elkötelezettek, az eszköztár gyarapszik, a gyere-
kek élvezik, a sportszakmai tanácsadóból, Röck Samu-
ból meg tiszteletbeli óvó bácsi lett. Életében nem evett
meg annyi tortát, mint az elmúlt hónapok ovis születés-
napi zsúrjain.

A gyerekekről még szó lesz, de egy portré kedvéért ül-
tünk le teázni, így illik legalább annyit elmondani Röck Sa-
muról, hogy a nyugati határvidéken, Sopron akkor még vi-
lágtól elzárt városában született, a mediterrán hangulatú
Pécs tanárképző főiskoláján szerezte meg első, Budapest
rangos testnevelési főiskoláján második diplomáját.
Győrbe a vagongyár sportmecénási hajlandósága von-
zotta, s máig úgy látja, jól választott magának várost. A kí-
vülállók elsősorban azt a nevelőedzőt látják, aki a két olim-
piai bajnok tornászt, Borkai Zsoltot és Csollány Szilvesz-
tert útnak indította, míg tanítványai, diákjai a sportembert,
a tanárt tisztelik és szeretik benne.

Röck Samu nevéhez kötődnek a Móra sportiskola het-
venes, nyolcvanas évekbeli sikerei, az intézmény váloga-
tott és világelső sportolók sorát nevelte fel több sportág-
ban. A mesteredző most, a győri önkormányzat oktatási,
nevelési és sportszakmai tanácsadójaként ezt a régi, be-
vált receptet újítja meg, a Móra módszerét népszerűsíti a
sportra nevelés legelső lépcsőfokán, az óvodákban. A
mórás sikerek titka kissé leegyszerűsítve az volt, hogy a
gyerekek az alsó tagozatban az alapsportágakat űzték, s
csak tízéves korukban választottak maguknak szakágat.
Megszerezték az alapokat, de nem fásultak el, nem untak
bele az edzésekbe idejekorán.

Röck Samu szerint ma az a nagy helyzet, hogy a gye-
rekek több időt töltenek a számítógép előtt, mint a bicik-
lin, a tanárok motiválatlanok, a testnevelési órákon tele
a kispad felmentettekkel. Mindennek nemcsak az a kö-
vetkezménye, hogy az olimpiákon egyre kevesebb arany-
érmet nyerünk, hanem az is, hogy elpuhult, passzív ge-
nerációk nőnek fel, a fiatalok nem találnak szépséget és
örömet a sportban, a mozgásban. Azt mondja, a hosszas
csodavárás után ideje tenni valamit, újra felépíteni azt a
piramist, aminek csúcsán az olimpikonok, széles talap-
zatán pedig azok a gyerekek állnak, akik éppen letették
a cumit és felvételt nyertek valamelyik óvodába. Azt már
az egyiptomiak is tudták, hogy a piramisépítést alul ér-
demes elkezdeni.    

Életem a sport, azért pörgök, rohanok, megyek előre
egész nap, hogy a legkisebb óvodába is eljussak és segí-
teni tudjak, mondja Röck Samu, aki biztos a sikerben, biz-
tos abban, hogy végigcsinálja. Azt mondja, képzeljem el
a gyerekek boldogságát, amikor egy óvoda kicsi, műfüves
sportarénáját avatják, és Farkasdi Ramóna vezeti a beme-
legítést, Pálinger Kati áll a minikapuban, hogy kivédje a
záporozó habszivacs labdákat. Jelenleg hat ilyen aréna
van, s évente kettő-három épülhet fel, egyenként két-

három millió forintból. Az óvónők is magukénak érzik a
programot, panaszkodás, kifogások keresése helyett se-
gítséget kérnek. Röck Samu szerint rajtuk múlik minden,
kéretik tehát támogatni őket. Az első eredményeket ha-
marosan a nagyközönség is láthatja, április derekán a
Magvassy-sportcsarnok ad helyet az oviolimpiának. Győr
valamennyi óvodása fut, ugrik és kislabdát dob, a legjob-
bak lehetnek ott a városi atlétikai vetélkedőn. 

Röck Samu: 
Életem a sport  

Egy százalék

Aki tornásztehetségeket
keres, az tornáztasson

meg mindenkit 

Holding

„Egy olyan adottságú
városnak, mint Győr,
kötelessége hozzájá-
rulni a magyar sport
sikereihez. Ezt is teszi.
Az önkormányzat az
éves költségvetés egy
százalékát sportra
költi, adottak az után-
pótlás személyi és tár-
gyi feltételei, minta-
szerű műhelyek jön-
nek létre a tradicioná-
lis sportágakban.”  

„Nincsenek önálló
sportágak, csak hol-
dingok vannak, mint a
gazdaságban. A balett
félig-meddig művészi
torna, az úszókból öt-
tusázók lesznek, az
ovifoci helyett én in-
kább ovilabdát monda-
nék. A korai sokoldalú
képzés a siker alapja.”

Üzenet
„Kéretik az elkötelezet-
teket, a megszállotta-
kat dolgozni hagyni!” 
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ÖNKORMÁNYZAT HIRDETÉS

Győr is átvenné 
a devizahitelesek ingatlanjait

lis helyzetben lévőknek to-
vábbra is próbálunk segíteni.
Változás a korábbi évekhez ké-
pest, hogy a nálunk jelentkező-
től elvárjuk, hogy rendelkezze-
nek rendszeres jövedelemmel.
Lehetőséget nyitottunk azok
számára is, akik eddig a szociá-
lis kategóriába nem fértek be.
Ez az a réteg, amely az albérletet
ki tudja fizetni, de az önálló lakás
megszerzése reménytelen a
számukra. Ők egy zárt pályázati
rendszerre jelentkezhetnek és
juthatnak bérlakáshoz. Az idős
generáció számára nyugdíjasok
házát működtetünk. Erre a célra
több mint 200 lakás áll rendelke-
zésünkre olyan épületekben,
ahol koncentráltan megtalálha-
tóak azok az ellátási formák (nő-
vérhívó, házi gondozás, étkezés,
orvosi ellátás), amelyeket az idő-

sek igénybe
vehetnek. 

Az önkor-
mányzat a
belvárosi, tel-
jes rekonst-
rukción át-
esett épüle-

teiben lévő lakásait a piaci viszo-
nyokhoz jobban közelítő bérleti
díjjal hasznosítja. Ez 1.200
Ft/m2-es lakbért jelent. Sajnos
alig 30 ilyen lakás van, pedig ér-
zékelhető igény jelentkezik az
ilyen típusú lakásokra is. 

A hátralékokat felhalmozó
bérlőnek lehetőséget biztosí-
tunk arra, hogy legfeljebb egy év
alatt a hátralékait legalább 20%-
kal csökkentse. Ebben a Család-
segítő Szolgálatunk munkatár-
sai is segítenek. Azoktól a bérlők-
től azonban meg fogunk válni,
akik az egy év alatt ezt nem telje-

sítik vagy nem működnek együtt
a Családsegítő Szolgálattal.
Kénytelenek vagyunk keményen
fellépni, mivel az önkormányzati
bérlakásban lakó bérlők egy
része nem teljesíti a közüzemi
szolgáltatók felé díjfizetési köte-
lezettségét. A bérlők díjtartozása
hőszolgáltatás terén 2011. de -
cember 31-én 160 millió Ft, a
lakbérelmaradás – a már jelzett
kedvező bérleti díjak ellenére –
100 millió forint volt. Ami az eset-
leges bérlakásépítéseket illeti,
komoly igény van a már említett
nyugdíjasházi lakásokra. Ez jól
látszott a GYŐR-SZOL Zrt. beru-
házásában épült Semmelweis
utcai épület esetében is. Tervek
szerint ez a program folytatódni
fog. Ugyancsak nagy az érdeklő-
dés a piaci lakbérrel pályáztatott
lakásokra is, ilyen típusúakra üz-
leti szempontból is szükség
lenne. Végül szükség lenne
olyan lakásokra is, amelyek ala-
csonyabb fenntartási költsé-
gűek, és amelyekkel kiváltha-
tóak lennének a rossz műszaki
állapotú, alacsony komfortfoko-
zatú bérlakások.

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
által megvásárolt devizahiteles
ingatlanok önkormányzati átvé-
telének lehetőségét vizsgálja az
önkormányzat. Egyelőre nem
tudni pontosan, hogy műszaki
szempontból milyen ingatla-
nokról van szó, bizonytalan a fi-
zetendő bérleti díj és a bérleti
szerződés egyes részeinek a
szabályozása is. Győr minden -
esetre nyitott arra, hogy a Nem-
zeti Eszközkezelővel történt
egyeztetést követően közremű-
ködjön a devizahitelesek ingat-
lanjainak átvételében.

szerző: bakács lászló
fotó: o. jaócs péter

A fejlődő régiókban – így
Győr-Moson-Sopron me-
gyében is – nagy jelentő-
sége lesz a jövőben a bér-
lakásépítéseknek, a meg-
lévő bérlakásállomány fej   -
lesztésének. 

A győri önkormányzat mintegy
4.600 bérlakással rendelkezik.
Ez a város teljes lakásállomá-
nyának 8%-a. Az önkormány-
zati tulajdonú lakások több-
sége szociális bérlakás, ezek
bérleti díja a belvárosban 400
Ft/m2, a lakótelepeken 300
Ft/m2, a város egyéb részein
200 Ft/m2 körül mozog. Ezek az
összegek messze elmaradnak
az ingatlanpiacon bérbe adott
lakások bérleti díjától.

– Önkormányzatunk bérlaká-
saival a különböző életkorú és
élethelyzetű családoknak több-
fajta lakáshoz jutási lehetőséget
kíván biztosítani – mond ta So-
mogyi Tivadar győri alpolgár-
mester. – Azoknak a fiataloknak,
akik most kezdik önálló életüket,
előtakarékos bérlakásokat bizto-
sítunk. Ez a pályázati rendszer
nagyon népszerű, hiszen a fiata-
loknak nem kell havonta albérle-
tet fizetni, hanem az erre szánt
összeget félretehetik maguknak
a majdani önálló lakás megszer-
zése érdekében. A nehéz szociá -

Nagy jelentősége lesz
a bérlakásépítéseknek



VÁROSRÉSZEK KÉPVISELŐ

6 / + / 2012. február 10.

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

A győri 1-es számú választókörzet
határai – hasonlóan a többihez –
megváltoztak a 2010-es helyható-
sági voksolásra. Sziget és Pinnyéd
mellé Győr-Újváros északnyugati
része került, a városrészek képviselő-
jének így új feladatokkal és kihívások-
kal is szembe kellett néznie. A válasz-
tópolgárok többségének bizalmát
Szeles Szabolcsnak, a Fidesz–KDNP
jelöltjének sikerült elnyernie. A fiatal
várospolitikus konkrét célokkal, nagy
ambíciókkal látott munkához.

Úgy vélem, a körzethatárok válto-
zása minden képviselőnek kihívást je-
lentett – kezdi Szeles Szabolcs. –
Nem csak nagyobb lett a területünk,
amelynek gondjait, problémáit és
örömeit át kell látni, de Újvárosban
mások a feladatok is, mint Szigetben
vagy Pinnyéden. Utóbbi két város-
részt régebbről ismertem, Újváros
vonatkozásában azonban nagy segít-
séget jelentett, hogy a városrész
többségét képviselő Fekete Dáviddal,
valamint Újváros fejlődését, sorsát a
szívükön viselő részönkormányzati
képviselőkkel közösen dolgozhatunk.
Újvárossal nagy tervei vannak az ön-
kormányzatnak, és könnyebb a terve-
ink megvalósítása úgy, hogy a város-
vezetés is jelentős fejlesztéseket ter-
vez a régebben szebb napokat látott
területen. Nekem mindig is fontos
volt, hogy Újváros és Sziget megsza-
baduljon a ráaggatott pejoratív minő-
sítésektől, és megkapja azt a megbe-
csülést, ami megilleti. Nem lehet
mostohagyerekként kezelni, ahogy
régen, hanem igenis figyelmet kell rá
fordítani. Ennek a szemléletváltozta-

Közös munkával
fejlődik Sziget,
Pinnyéd
és Újváros

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

tásnak az elültetése is feladata az Új-
városért dolgozó képviselőknek.     

Sikerült megtalálni a közös
hangot az itt élő emberekkel? 

A szakmám is olyan, hogy az em-
berek ügyes-bajos dolgaival foglalko-
zom, így szívesen hallgatom meg a hoz-
zám fordulók felvetéseit, javaslatait. A
képviselői munka alapja, hogy együtt
kell dolgozni a helyben élőkkel, csak így
lehet eredményeket elérni. A választó-
polgárokkal való konzultáció után ér-
tünk el sikereket a lakóutcaprogramban,
láttunk neki az újvárosi re-
habilitációs törekvések ki-
dolgozásának, valósítot-
tuk meg a Jedlik híd meg-
építését, és igyekeztünk
javítani a városrészek köz-
biztonságán. Képviselői
célkitűzéseim gyakran ta-
lálkoztak a városfejlesz-
tési elképzelésekkel is, így
nem volt nehéz támoga-
tókat találnom az önkormányzatnál.

Mely fejlesztéseket tartja az
elmúlt időszak legnagyobb si-
kereinek? 

Olyan, régóta várt útfejlesztések,
járdafelújítások valósultak meg, ame-
lyekre óriási igény volt a lakosság részé-
ről. Újvárosban továbbra is működik a
részönkormányzat, és megalapítottuk
a helyi polgárőrséget. A méltatlan tá-
madások ellenére is stabilizáltuk a Kos-
suth-iskola jövőjét, támogatjuk a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatá-
sára elindított új, eredményes oktatási
programot. Az intézményben kamerá-
kat helyeztünk el, térfigyelő rendszer
erősíti az emberek biztonságérzetét
Sziget és Újváros több pontján. A leg-
büszkébbek a Jedlik híd megépítésére
vagyunk, no meg a hozzá tartozó köz-

úthálózat fejlesztésére. Sziget új város-
képet kapott, ami impozáns, és min-
denkinek nagyon tetszik. 

Milyen tervei vannak a jövőre
nézve? 

Idén van a szigeti római katolikus
templom fennállásának 300. évfordu-
lója. Szeretnénk a jubileumot méltó-
képpen megünnepelni. Örülnék, ha
folytatódna a lakóutcaprogram. Több
olyan felújítási, fejlesztési munka enge-
délyeztetése folyamatban van, aminek
a hatásai csak később válnak érezhe-

tővé. Beindul az újvárosi rehabilitáció,
ami a Bercsényi ligetet is érinti. Pinnyé-
den közelebb kerülhetünk az új kerék-
párút megépítéséhez. Minden remé-
nyünk, hogy Győr elnyeri a 2017-es if-
júsági olimpiai fesztivál rendezését,
mert ez a Dózsa-sporttelep infrastruk-
turális fejlesztését is magával vonja, és
a körzet további fejlődésének a mo-
torja, mozgatórugója lehet.

Úgy érzi, munkája alapján el-
nyerte a körzetében élő em-
berek támogatását? 

Eddig is sokat köszönhettem a segí-
tőimnek, de mindenkinek, aki megtisz-
telt azzal, hogy ötleteivel, jó tanácsaival
támogatott. Úgy hiszem, a közös mun-
kánk eredményre vezetett. Ezért is bízom
abban, hogy a körzetben élők a jövőben
is bizalommal fordulnak hozzám.

Zsebedits József kanonok,
győr-szigeti plébános: – Az
újonnan épült Jedlik híddal
kapcsolatos közútfejlesztések
teljesen új arculatot adtak a vá-
rosrésznek, Sziget képe igazán
az előnyére módosult. A bekö-
tőutak is jók, hasznosak és ja-
vára válnak a környék forgal-
mának. Nagyon bízom abban,
hogy a jelenlegi városvezetés
eredményesen tudja kezelni a
növényolajgyár helyének be-
építését, és új értelmet kap
ennek a területnek a jövője.
Sziget nyitott a fejlődésre és a
haladásra, ahogy a tradíciók
tiszteletére is. Sziget családias
hangulata tovább erősödött,
jól összetartanak a civil szerve-
zetek, figyelünk az időseinkre,
az elesettekre. Utóbbira jó
példa, hogy minden év február-
jában megtartjuk a betegek vi-
lágnapját, amelyen azt hangsú-
lyozzuk, hogy az elesett ember-
társainkkal való törődés és
gondoskodás éppúgy köteles-
ségünk, mint környezetünk
ápolása, fejlesztése a kor köve-
telményeinek megfelelően. 

Papp Gyöngyi igazgató, Kos-
suth Lajos Általános Iskola:
– Intézményünk sajátos hely-
zetű, hiszen van épületünk Új-
városban és Szigetben is. Sze-
les Szabolcs képviselő úr maga
is diákunk volt, érthető hát a
részrehajlása, és az is, hogy
amiben csak tud, támogat ben-
nünket. Segítségével építet-
tünk új homokozót, parkosítot-
tuk az udvarunkat a Márvány
utcában. Fogadóóráit és lakos-
sági fórumait is mi rendezzük,
egy ilyen alkalommal adtunk
helyet a nagytérségi hulladék-
gazdálkodási társulás rendez-
vényének, és fogtunk bele egy
egyedülálló szelektív hulladék-
gyűjtési programba. Sziget és
Újváros sokat fejlődött, és
ebben jelentős szerepe volt a
nagyberuházásoknak. A régi,
tősgyökeres lakosság helyére
fiatal családok költöznek, érző-
dik a szemléletváltás, a város-
részek fellendülése. Intézmé-
nyünk is nyitott az új oktatási
projektekre, amelyeket képvi-
selőnk is támogat, s ez elenged-
hetetlen ahhoz, hogy közös si-
kereket érjünk el.        

A helyiek
szemével

A városvezetés
is jelentős

fejlesztéseket
tervez 
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Az Országgyűlés az adótör-
vények elfogadása során
módosította a gazdasági
kamarákról szóló 1999. évi
törvényt. A legfontosabb
változás, hogy a vállalkozá-
soknak kötelező regisztrá-
ciót ír elő a jogalkotó a ke-
reskedelmi és iparkama -
ráknál. Arról, hogy mit is je-
lent a kötelező regisztráció,
és milyen kötelezettségek-
kel jár ez a vállalkozások
számára, Dinnyés Elődöt, a
megyei kamara titkárát
kérdeztük.

Milyen kötelezettségekkel
járnak a vállalkozások szá-
mára a január 1-jétől életbe
lépő új rendelkezések?

A vállalkozásoknak köteles-
sége március elsejéig kezdemé-
nyezni a kamarai nyilvántartásba
vételüket, ez évente 5.000 forint
kamarai hozzájárulás megfizeté-
sével jár. Persze a kamarának is
vannak kötelezettségei, hiszen
törvényben meghatározott szol-
gáltatásokat kell térítésmentesen
nyújtanunk a vállalkozásoknak. A
törvénymódosítás egyébként
nem érinti az agráriumot, vagy is a
mezőgazdasági tevékenységet
folytató vállalkozásokra, a mező-
gazdasági termelőkre és az ag-
rárkamarákra nem terjed ki. Meg
kell jegyeznem azt is, hogy a ka-
marai tagság továbbra is önkén-
tes marad, így nem változnak a
kamarai választásokra vonatkozó
szabályok sem. 

Milyen adatokat kell beje-
lenteni? 

A kamarai nyilvántartás a vál-
lalkozás kötelezően bejelentendő
és önkéntes adatszolgáltatásán
alapuló adatait tartalmazza majd.

Kötelezően a név, székhely, telep-
hely(ek), fióktelep(ek), főtevé-
kenység, ténylegesen végzett
egyéb tevékenység(ek) adatokat
kell megadni. A héten elindult az
internetes regisztrációs felüle-
tünk a www.gymskik.hu honla-
pon, így már online is lehet re-
gisztrálni. Az adatok megadásá-
nak egyébként több módja van:
a vállalkozó bejöhet valamelyik
ügyfélszolgálati irodánkba (Győr -
ben ez a Szent István út 10/A
címen található), és a kollégáim
segítségével regisztrál, vagy le-
tölti az internetről az adatlapot, ki-
tölti és elküldi a címünkre, vagy
az internetes felületen végzi el a
regisztrációt. Mivel arra számí-
tunk, hogy a legtöbben ez utóbbi
megoldást választják majd, ezért
számítógépes
munkaállomá-
sokat alakítot-
tunk ki győri
székházunkban,
hogy akinek
esetleg nincs
máshol módja
számítógép kö-
zelébe kerülni, az itt megtehesse.
Az 5.000 forintos díjat csekken,
készpénzben vagy átutalással is
ki lehet fizetni. 

Miért van szükség a re-
gisztrációra, miért szüksé-
gesek ezek az adatok?

A célunk, hogy létrejöjjön egy
olyan adatbázis, amelyből a régió
gazdaságáról vagy az ország
gazdaságáról – kinek milyen szű-
rés szükséges – lehet informá-
ciót szerezni. Amikor egy cégen
belül például gazdaságfejlesztés-
ről, kereskedelemfejlesztésről,
akár cégalapításról vagy straté-
giai váltásról gondolkodnak, le-
hetőség lesz ezt az adatbázist
használni, és fontos információk-
hoz jutni a döntéseknél. Ez a jú-
nius 1-jétől nyilvános adatbázis

javítja majd az üzleti forgalom biz-
tonságát. Mit is jelent ez? Hason-
lót, mint a tavaly elindult építő-
ipari vállalkozások regisztrációja.
Már most meg lehet nézni a
www.mkik.hu címen az építő-
ipari regisztrációnál az On-Line
Építőipari Kivitelezői Nyilvántar-
tást. Aki ebben megtalálható,
abban joggal bízhatnak üzleti
partnerei. Bármilyen üzletkötés
előtt néhány kattintással utána-
nézhetünk, hogy ki is az, akivel
kapcsolatba kerülünk. Minden
vállalkozásnak az érdeke lesz,
hogy valós adatokat és minél
több jó hírnevét erősítő informá-
ciót tegyen közzé magáról. Az ön-
kéntes adatszolgáltatás kereté-
ben lesz rá mód, hogy mintegy
hirdetési felületen a cég termé-

keit, szolgáltatásait, referencia-
munkáit feltüntesse a nyilvános
adatbázisban. A kiemelt előnyö-
ket továbbra is a kamarai tagok
élvezik, így mindenkinek az az ér-
deke, hogy a vállalkozás ne csak
regisztráltassa magát, ha nem a
területi kamara önkéntes tagjává
is váljon. 

Milyen szolgáltatásokat
kap még a vállalkozás az évi
ötezer forintért?

Tanácsadással várjuk a re-
gisztrált vállalkozókat gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez ju-
tási kérdésekben. Üzleti partner-
keresésre és pályázatfigyelésre
is lehetőség lesz. Székházunk-
ban és kistérségi irodáinkban
bővítjük az ügyfélszolgálati ka-
pacitásunkat.  

A vállalkozások érdekeit
szolgálja a kötelező regisztráció

A www.gymskik.hu
oldalon is lehet 
már regisztrálni

GAZDASÁG HIRDETÉS
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KÖRNYEZET JÓTÉKONYSÁG

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Hosszú távon csökkenhet Győr-
ben a környezeti zajszennyezés
annak az európai uniós támoga-
tással megvalósuló projektnek
a folyományaként, amelynek
célja a város stratégiai zajtérké-
pének elkészítése. A 66 millió fo-
rint értékű programban intézke-
dési terv is születik majd, amely
a zajcsökkentést célzó dönté-
seknek alapjául szolgálhat. 

Az országban ez idáig csak Buda-
pestre és vonzáskörzetére készítet-
tek olyan jellegű zajtérképet, amilyet
az előttünk lévő időszakban Győrben
terveznek megvalósítani. A vonat-
kozó uniós irányelvnek és a hazai jog-
szabályi kötelezettségnek eleget
tevő, szeptemberben elindult projekt
eredményeként olyan adatbázis jön
létre, amely áttekintő helyzetképet ad
a megyeszékhely környezeti zajálla-
potáról, különös tekintettel arra, hogy
milyen mértékben érinti a lakosságot
a zajterhelés. A város teljes közigaz-
gatási területét lefedő vizsgálatok ki-
emelten foglalkoznak a közúti, vasúti,
repülési és üzemi zajforrásokkal,
külön-külön mérve a nappali és az éj-
szakai időszakokat. 

Elkészül a város zajtérképe

A zajszámítási módszerek eltérőek
lehetnek, közutak esetében például
forgalomszámlálásokat is végeznek,
és igyekeznek meghatározni azt is,
hogy átlagosan milyen sebességgel
haladnak adott útszakaszon a sze-
mélygépkocsik, teherautók vagy az
autóbuszok. Az így nyert adatok alap-
ján zajterhelési zajtérképeken külön-
böző színű 5 dB-es zajszintgörbékkel
mutatják be a zajjellemzőket, míg a
küszöbértékek túllépését, az érintett
lakosság számát, valamint az érintett
intézményeket (iskola, kórház) úgyne-
vezett konfliktustérképeken jelzik. A
stratégiai zajtérkép egy interaktív, aka-

dálymentes honlapon keresztül min-
denki számára elérhető lesz, így a győ-
riek közvetlen információhoz juthat-
nak környezetük zajállapotáról.

A térképek alapján a szakemberek
megállapítják, hogy a városban mi
okoz beavatkozást igénylő terhelést,
és intézkedési tervet dolgoznak ki
ennek kezelésére. Az intézkedési terv-
nek figyelembe kell vennie Győr fej-
lesztési terveit, a városnak pedig
egyéb tervek készítésénél a zajvéde-
lem célkitűzéseit. A projekt eredmé-
nyeképpen Győr városában hosszú
távon csökkenhet a zajterhelés, a
csendesebbé váló városi környezet-

ben nőhet az ingatlanok forgalmi ér-
téke, megvalósulhat a lakosság meg-
felelő tájékoztatása és növekedhet a
környezettudatosság.

A „Győr stratégiai zajtérképének és
zajcsökkentési intézkedési tervének
elkészítése” című (KEOP-6.3.0/Z/10-
11-2011-0001) pályázatával a győri
önkormányzat 63,1 millió forintot
nyert a Környezet és Energia Operatív
Programon belül, melyhez mintegy
3,3 millió forint önrészt biztosít. 

Sikeres közbeszerzési eljárás le-
folytatását követően a zajtérkép és az
intézkedési terv elkészítésére a meg-
bízást a „Győr Zajtérkép 2012” Kon-
zorcium nyerte el. A konzorciumot a
Geodéziai és Térképészeti Zrt. (kon-
zorciumvezető), a Vibrocomp Kft. és a
KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. alkotják. A szerződést
2012. január végén írták alá, első üte-
mében 2012. március végéig készül
el Győr város stratégiai zajtérképe,
majd a második ütemben 2013. már-
cius végéig az ehhez kapcsolódó in-
tézkedési terv. A projekt része továbbá
egy mobil zajmérő eszköz, valamint
egy stratégiai zajszámító szoftver, és
ennek kezelésére két nagy teljesítmé-
nyű számítógép beszerzése is.

A város honlapján a lakosság folya-
matos tájékoztatás kap a projekt elő-
rehaladásáról. 

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

Civil szervezetek és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar összefo-
gásával idén is megrendezik a
Kantharosz Jótékonysági Gálát
és Árverést a Richter Teremben
március elsején. Hat borászat
és egy pálinkárium kereske-
delmi forgalomban nem kap-
ható italai kerülnek kalapács
alá. A bevétel nagy részét
nehéz sorsú gyermekekkel fog-
lalkozó intézményeknek ajánl-
ják fel a szervezők. Most tekint-
sünk vissza, kiket támogattak
az elmúlt évben az akkor re-
kordnak számító bevételből.

Összefogva nagyobb problémákat
képesek kezelni a civil szervezetek,
mint egyenként – erre jött rá az Euró-
pai Borlovagrend, az Arrabona Lions
Club, az Első Győri Lions Club, a Ro-
tary Club Győr, a Rotary Club Győr

Rába, a Rotary Club Győrújbarát, va-
lamint az Első Győri Kiwanis Klub,
amikor úgy döntöttek, egyesítik jóté-
kony erejüket. Felhívásukhoz csatla-
kozott a borászszakma és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar is, így már
2010-ben az első jótékonysági gálán
és árverésen hárommillió forintot si-
került összegyűjteni nemes célokra.
Tavaly összesen 4,7 millió forint gyűlt
össze, amelyen különböző arányban
osztoztak a támogatottak. A legna-
gyobb összeg, 2,6 millió forint a fo-
gyatékos gyermekekkel foglalkozó
Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény számlájára került. A pénzből si-
került felújítani és biztonságosabbá
tenni az intézmény udvarát. A nyúli
Márton Lakóotthon teljes egészében
a saját működésére fordította a ka-
pott 1,3 millió forintot, energiafel-
használásuk korszerűsítésére költöt-
ték az összeget. Az intézmény nem-
csak gondozza, hanem foglalkoztatja
is az értelmileg sérült fiatalokat:

papírvirágokat, szőnyegeket készíte-
nek, gyertyát öntenek az ott élők. Az
intézmények mellett Madai Bencét is
támogatták a befolyt pénzből. Az ál-
talános iskolás fiú egy laptopot ka-
pott, ami számára hatalmas érték,
mivel mozgáskoordinációs problé-
mái vannak. Még 7 éves korában egy
vérrög okozott érelzáródást nála,
azóta állapota sokat javult, és ez az
eszköz nagy segítséget nyújt a tanu-
lásában. A civil szervezetek képvise-
lői a Kantharosz-gálának helyet adó
Richter Teremre is gondoltak, hiszen
a bevételből jutott egy ott elhelyezett
defibrillátorra is. Fontos, hogy az
olyan intézményekben, ahol sok em -
ber fordul meg akár munkatársként,
akár vendégként, legyen egy újraé-
lesztést segítő készülék. 

A jótékony gála és árverés idei be-
vételéből a Győri Szülészetért Alapít-
ványt, a Bóbita Különleges Gyermek-
otthont, a Grácia Művészeti Intézetet
és a református gyülekezet ifjúsági
termét támogatják a szervezők.

Kantharosz-gála: 
Jó helyre kerülő adományok
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Február sorsdöntő hónap. Százezernyi fia -
tal jövője dől el ilyenkor, a felsőoktatási je-
lentkezés határidejéhez közeledve. Győr,
a járműipar hazai fővárosa rendkívül di-
namikus gazdasági bővülés előtt áll, több
tízezer munkahely jön létre a következő
években. A képzéseit a munkaerőpiac el-
várásaihoz igazító Széchenyi István Egye-
tem ugyancsak lendületesen fejlődik, ezt
a kormányzat az államilag finanszírozott
helyek számának kiosztásával is elis-
merte, hiszen összességében 30%-kal,
műszaki területen 57%-kal nőtt a támoga-
tott helyek száma. Ehhez járul hozzá az
egyetem évek óta hatékonyan működő
ösztöndíjrendszere, amely a leendő jogá-
szoktól a gazdászokon, mérnökökön,
egészségügyi szakosokon át a zenészekig
valamennyi tudományterületen jelentős
támogatást biztosít a tanulmányok során
felmerülő költségek kompenzálásához,
hogy minden tehetséges fiatal számára el-
érhető legyen a tanulás.

A győri kampusz ráadásul teljesen meg-
újult az elmúlt években, és az infrastruktu-
rális fejlesztések folytatásaként a vállalko-
zói és innovációs attitűd kialakítását célzó
inkubációs terekkel és szolgáltatásokkal
gazdagodik az intézmény, kibővül az Audi
Intézet eszközparkja, s folyamatban van
egy országos járműipari kutatói hálózat
győri központjának kiépítése is.
Aki tehát a Széchenyi István Egyetem bár-
mely képzését választja, gazdaságos tanul-
mányi feltételekkel, piacképes diplomá-
val, az életpálya sikeres elindításával szá-
molhat. A fejlesztések a „Szimbiózisban a
régiónkkal – Piacközeli kutatási és okta-
tási kapacitások kiegészítő fejlesztése si-
keres multidiszciplináris műszaki és ter-
mészettudományos kutatásokhoz kapcso-
lódóan a Széchenyi István Egyetemen”
című, TIOP-1.3.1-10/1-2010-0002 azono-
sítójú projekt részeként, az Európai Unió
és a Magyar Állam 862.459.390 Ft ösz-
szegű támogatásával valósulnak meg.

Megéri a Széchenyit választani

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Mint az üvegpoharak, úgy koc-
cannak a jégtáblák a jégtörő ol-
dalához. Hatalmas excenter len-
geti be a hajót, hogy könnyeb-
ben megbirkózzon az akár 40
centiméter vastag jéggel is. 

– A külső, Neptun nevű hajóval
végezzük a törést, az ő munkáját
most, ilyen jégvastagságnál egy
kisebb kitűző hajó segíti – mu-
tatja a kapitány. – Nagyobb jege-
sedés esetén a Széchenyi hajó áll
rendelkezésünkre, amely Ma-
gyarország egyik legkomolyabb
jégtörő hajója. 

A Széchenyit folyamatosan
üzemben tartják, és ha tartós
lesz, azaz 10 napnál tovább tart

az erős fagy, készenlétben áll a
dunai bevetésre. A kisebb Nep-
tun a gönyűi kikötő jegét törte fel
a napokban.   

– A Mosoni-Duna, mivel las-
sabb folyású, a torkolati szaka-
szon befagyott, és ezáltal a nem-
zetközi hajózás itt ellehetetle-
nült. Ez azért fontos, mert ezen
a szakaszon keresztül lehet
megközelíteni a Győr–Gönyű ki-
kötőt. A teljes dunai jégtörőpar-
kunkat üzembe helyeztük, ez azt
jelenti, hogy Győrben szám sze-
rint kettőt, Baján pedig, ahol erő-
sebb jégzajlással számolunk, öt
hajót folyamatosan melegen tar-
tunk – mondta a Győr Plusznak
Láng István, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság műszaki tör-
zsének vezetője. 

A Győr–Gönyű kikötőben két
daru várt arra, hogy berakodjon.
A hajók azonban nem tudtak
volna beállni a kikötőbe, ha a
jégtáblákat nem törik fel pár
négyzetméternyire. 

– Három hajót vártunk a hét
végén hétfői rakodásra, két ha-
jóba kukoricát kell rakodnunk,
1900 tonnát, egy hajóba pedig
túlméretes acélszerkezeteket –
tájékoztatott Pintér Ákos, a
Győr–Gönyű Kikötő Zrt. ügyve-
zető igazgatója. – Mindkét hajó
felfelé halad a folyón, tehát Rot-
terdam irányába fog menni a
hétfői nap során. Ha nem tör-
tént volna meg a jégtörés, akkor
a hajózás ellehetetlenült volna,
az áruk pedig nem tudták volna
elhagyni a kikötőt.  

Jégtörő hajók „zúztak”
a Mosoni-Dunán
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Feltérképezte már a családfáját?
Természetesen, a megyei és a más megyében

lévő ágait is. Jó húsz évvel ezelőtt ezeket a dolgo-
kat elvégeztem. Atyám alföldi származású volt,
édesanyám kisalföldi. Anyai ágon egyébként egé-
szen 1680-ig tudtam követni a családfámat. Akkor
volt ugyanis egy horvát betelepítés, a mai napig
több megyei településen élnek horvát származású
emberek. Anyakönyvek, adókönyvek és az egyházi
nyilvántartások alapján tulajdonképpen bárki fel-
kutathatja, hogy kik voltak az ősei.

Mi a reális, meddig lehet visszamenni az
időben?

Ha valaki nemesi származású, akkor egészen
a nemesi cím adományozásáig vissza lehet
menni. Ilyen esetben a kutatásban segítséget
nyújthat az a tény, hogy ha valaki más megyébe
települt, akkor magának kellett igazolni, hogy ő
attól a bizonyos őstől származik, aki valaha ne-
mességet kapott. A családnak persze számos
ága lehetséges, és nyilván az eredeti bocskort
csak egy ember tudja bemutatni, ezért családfá-
kat készítettek, amelyek igazolták a származást.
A megye közgyűlésében aztán ki is kellett hir-
detni, hogy a betelepülő egy már nyilvántartott
nemes, hiszen ez rengeteg előnyt jelentett, pél-
dául adómentességgel járt, bizonyos hivatalok
esetében pedig segítette az előmenetelt. 

A rokonainkra Móricz óta büszkék va-
gyunk, sokan keresik a levéltárt családtör-
ténet-kutatással kapcsolatban?

Azt hiszem, ez most a legfölkapottabb téma
azok közül, amik minket érintenek. Különböző
utakon-módokon kutatják őseik eredetét az em-
berek. Jellemző például, hogy valaki elmegy
nyugdíjba, sok ideje lesz, és elkezd a család tör-
ténetével foglalkozni, de ugyanúgy jönnek fiata-
lok is. Nagyon sokan már nem is személyesen ke-
resnek fel minket, hanem az interneten keresztül,
hogy bizonyos alapadatokat szedjünk össze
nekik. Természetesen adunk információkat, de a
törvény szerint magának az érdeklődőnek kellene
kutatni, mi csak a helyet és a lehetőségeket biz-
tosítjuk ehhez. A téma népszerűsége miatt ma-
gunk is csináltunk egy családtörténeti konferen-
ciát, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk. A
Magyar Országos Levéltárnak van egy olyan in-
ternetes oldala, ahova mindenki feltöltheti a saját
családját, ezt is érdemes megnézni. A legrégebbi
családi vonatkozású adatok egyébként az adók,
régebbiek, mint a születéssel foglalkozó anya-
könyvek. A különböző ezzel kapcsolatos összeírá-
soknak köszönhetően pontosan tudjuk követni a

„Bizonyos tekintetben
története  hiányzik”

A legrégebbi családi
vonatkozású adatokra 
az adókönyvekből 
következtethetünk

A francia csata 200. évfordulóján
rendezett konferenciával és a
hozzá kapcsolódó kötetekkel tulaj-
donképpen rehabilitáltuk azt a
győri csatát, amit mindig a győri
szégyennek tartottak. Szinte senki
nem tudta, hogy itt két nap alatt
tíz ezer ember halt meg, és azt sem,
hogy ez egy dicsőséges csata volt,
amit a túlerő miatt nem nyerhet-
tünk meg – meséli Bana József,
hogy az általa 19 éve irányított szer-
vezet hogyan igyekszik helyére
tenni a történelem kirakós kockáit.
Az alapvetően persze a közigazga-
tás múltját őrző Győri Városi Levél-
tár 55 éves igazgatója a Révaiban
történelmet tanító apától és a szin-
tén történelem szakos, Kossuth
Zsuzsa Lánykollégiumot irányító
anyától kapta az indíttatást ké-
sőbbi pályája felé. Így annak elle-
nére, hogy a Révai-gimnáziumban
akkor még működő textil-vegyész
tagozaton végzett, érettségi után a
megyei levéltárnál helyezkedett el.
Az itt töltött 17 év alatt végezte el a
történelem-népművelés szakot
Szombathelyen, amit az ELTE-n
levéltári kiegészítővel fejelt meg.
1993-ban került a városi levéltár
élére, amikor az önkormányzat
újjászervezte jogbiztosító iratait
őrző intézményét. Az elmúlt 20
évben felépült levéltár a két világ-
háború közti anyag nak ötszörösét
őrzi. „Úgy tekintem, hogy ez tudo-
mányos műhely is. Nem csak az a
célunk, hogy gyűjtsük az iratokat
és gyönyörködjünk bennük.” A tu-
dományos műhellyé válás sikerült,
amit számos konferencia, az igaz-
gató helytörténeti és egyéb témájú
publikációi is jeleznek, és Bana Jó-
zsef a felelős szerkesztője az orszá-
gos Levéltári Szemlének is. A mun-
káját a szenvedélyének tartó igaz-
gató pár hónap múlva nősül. „Bol-
dog ember vagyok a magam mód-
ján ebben a furcsa világban, és opti-
mistán nézek előre.”
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ternek sikerült a város felpezsdítése. Az egyik újí-
tás, ami bejött, az volt, hogy tulajdonképpen kita-
lálták az ipari parkot, csak nem nevezték így. Köz-
művesített telkeket bocsátottak osztrák, cseh tő-
késcsoportok részére, hogy fektessenek be ide. Ez
olyan fellendülést okozott, hogy a korabeli mun-
káshadak idevándoroltak. Másrészt, ez már elfelej-
tődött, de nem a vagongyár volt a legnagyobb gyá-
runk a 20. század elején, hanem az úgynevezett
ágyúgyár, aminek fénykorában hatezer dolgozója
volt. Ezt a gyárat aztán az első világháború után le-
szerelték, és a románok saját céljaikra hazavitték. 

Mennyire ismerik egyébként az itt élők
saját földjük históriáját? Valahol azt nyilat-
kozta, hogy ha többet tudnánk Győr ’48-as
vagy ’56-os szerepéről, akkor az ünnepein-
ken nem a budapesti eseményekre hivat-
koznánk.

Mind az 1848-as szabadságharc idején, mind
’56-ban egyenrangú helyszín volt a város Buda-
pesttel. Győrben nem tudták, hogy mi lesz már-
cius 15-én Budapesten, és mégis nálunk ugyan-
akkor voltak megmozdulások. Úgy érzem, hogy az
itt lakók még nem szembesültek sem populáris,
sem mélyebb szinten azzal, hogy tulajdonképpen
hol lakunk, mi a múltunk, és mik a hagyományaink.
A város története bizonyos tekintetben hiányzik,
ha valaki azt akarná, hogy egy napjainkig tartó, kor-
szerűsített szemléletű művet kapjon a kezébe,
akkor nehéz dolga lenne. Az egyik ilyen mű, amit a
rendszerváltás után alkottunk, a Győri Levéltári Fü-
zetek első kötete volt, de hiányzik egy átfogó városi
monográfia. Több törekvés volt már erre Zech -
meis ter korában is, és 1971-ben is készült egy vas-
kos kötet a kor szellemében, de 10 év múlva aktu-
álissá válik egy új monográfia megszerkesztése. 

Saját történelmünk megismerésében
talán segíthetnek a különböző események
köré épülő programsorozatok is, gondoljunk
csak a napóleoni csatára vagy a Vaskakas ün-
nepi játékokra. Érdemes lenne a lőcsei fehér
asszony legendájára is építeni valamit?

Mi foglalkozunk a kérdéssel, készül is egy kiad-
vány, aminek ez a témája. Szükséges egy részlete-
sebb feldolgozás, hogy egyszer és mindenkorra
tisztázzuk az ezzel kapcsolatos tévhiteket. Ezeket
egyébként tavaly sikerült cáfolnunk, például bizo-
nyítottuk, hogy a lőcsei fehér asszonyt nem Győr-
ben, hanem Mosonmagyaróváron ítélték el, és azt
is sikerült pontosan tisztázni, hogy hol van elte-
metve. Az egyházi levéltár birtokában lévő doku-
mentum, a halottak nyilvántartása vele kezdődik.
Ez egyértelműen tartalmazza a nevét, a lefejezés
tényét, és még azt is, hogy ki végezte el az egyházi
szertartást. Azt is tudjuk, hogy a mai bazilikával
szemben egykor üzemelt vártemetőben temették
el. Ezeket a legendákat életben kell tartani.

a város 

névváltozásokból, hogy ki kit követett, például ha
történt egy haláleset, és a fiatalabb személy lett
a családfő. Maga Győr mint mezőváros is nyilván-
tartotta a polgárait. A mezővárosi polgárok jegy-
zékét ki is adta a városi levéltár. Tervezzük a királyi
kiváltságok utáni polgárkönyvet  is kiadni, hiszen
a szabadságharcig az is kiváltságot jelentett, ha
valakit Győr polgárai közé felvettek. Zechmeiste-
rék például Moson megyéből jöttek át ide, bábsü-
téssel foglalkoztak, és érdekes, hogy evangélikus
létükre felvették őket a polgárok közé, hiszen
Győr katolikus város volt. Más városokra nem volt
jellemző ez a fajta liberális gondolkodásmód,
nem fogadták be az eltérő vallásúakat. 

Győr nyitottsága, befogadó jellege ma is
közismert. Ez persze összefügg azzal a gaz-
dasági teljesítménnyel is, ami kiemeli a kis -
alföldi megyeszékhelyet az ország nagyvá-
rosai közül. Mindig ilyen jó pozícióban volt
a város, vagy ez inkább csak a modern kor
hozadéka? 

Kiemelkedő volt, de azért voltak pangó korsza-
kok, amelynek sokszor személyi okai is voltak.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy Győrt már
V. István királyi várossá tette, az ezzel járó jogokat
az Árpád-házi és az Anjou uralkodók alatt élveztük
is, ám Luxemburgi Zsigmond visszaminősítette a
települést mezővárossá, mert az itteni püspök, aki
egyben a város földesura is volt, az uralkodó ellen-
lábasát támogatta. Innen aztán hosszú küzdelmek
árán sikerült csak visszaszerezni a kiváltságokat.
Sokszor tulajdonítunk túl nagy jelentőséget Mária
Teréziának, hogy szabad királyi várossá tette Győrt,
azonban azt érdemes megjegyeznünk, hogy a
város akkori polgárai pénzben, harmincéves pe-
reskedést követően váltották meg a saját szabad-
ságukat. Az uralkodónő ezt szentesítette. Győr
aztán a reformkorban már gazdag városnak számí-
tott, de az 1860-as évektől az 1880-as évekig pan-
gás volt tapasztalható, elveszítette kereskedelmi
központ jellegét. Senki nem gondolta, hogy innen
fel lehet állni, ám Zechmeister Károly polgármes-

Interjú Bana Józseffel, 
Győr Megyei Jogú Város 
Levéltárának igazgatójával
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PÁLYÁZAT KULTÚRA

Pályázati 
felhívás
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályá-
zatot hirdet:

• pályázati úton támogatott sportegyesüle-
tek (kiemelt és nem kiemelt sportágak),
valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést
végző alapítványok támogatására az
alábbi kategóriákban: 
A. Utánpótlás képzés-nevelés támogatá-

sára
B. Működési támogatásra 
C. Beruházásként kis értékű és nagy ér-

tékű eszközvásárlásra, 
• illetve egyesületükön keresztül eredmé-

nyes sportolók számára: 
A. Kiemelkedő hazai és nemzetközi verse-

nyekre való felkészülésre és részvételre 
B. Az eredményes felkészüléshez szüksé-

ges sporteszközök és felszerelések be-
szerzésére. 

A részletes pályázati útmutató és adatlap le-
tölthető a www.gyor.hu oldalról, melyet 2 pél-
dányban, papír alapon, teljes körűen kitöltve,
mellékleteivel együtt legkésőbb 2012. feb-
ruár 15-én 12.00 óráig, személyesen Győr
MJV Polgármesteri Hivatala Városmarketing
és Sport Főosztály, Sportügyi Osztály (9022
Győr, Batthyány tér 1.,) valamint elektronikus
úton a gyorsport@gyor-ph.hu e-mail címre
kell eljuttatni. 

A pályázatok elbírálásáról az Oktatási, Kultu-
rális, Sport- és Turisztikai Bizottság, valamint
a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását köve-
tően Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
dönt. A döntésről valamennyi pályázó értesí-
tést kap a döntést követő 15 napon belül.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Változatos programokkal
várja közönségét a Győr-
Újvárosi Művelődési Ház: az
Újvárosi esték keretében
fellép például április köze-
pén Kézdy György színmű-
vész, szeptember végén
Huzella Péter és Rátóti Zol-
tán, valamint több színházi
társulat is megfordul a mű-
velődési ház színpadán.

Az érdekes és izgalmas esteken
kívül sokféle programot és ren-
dezvényt is szerveznek. Ilyen a
Suli+ program, amelyben a gye-
rekek szövegértési készségét és
önismeretét fejlesztik irodalmi,

szerző: földvári gabriella

Kocsis Zoltán Kossuth- és Liszt-
díjas, érdemes művész dirigálja
a Győri Filharmonikus Zene-
kart ma, pénteken este a Rich-
ter Teremben. A karmesterrel a
keddi próba után beszélget-
tünk.

Az elmúlt években többször is
hallhatta, láthatta önt a győri
közönség. Honnan ez a jó kap-
csolat a várossal, a filharmoni-
kusokkal? 

Berkes Kálmántól, de egyébként
is régről ismerem a győri zenekart,
még Sándor János idejében játszot-
tunk együtt több ízben, s nem csak

Izgalmas programok 
a város szélén

filmes és színházi eszközökkel.
Máshol nem látható filmekből
rendeznek filmvetítéseket, és si-
kerrel indult útjára az elmúlt év
novemberében a „Színes forgó”
országos versmondó-találkozó-
juk is. Nyári kínálatukból a gye-
rekszínjátszók, a horgászok és a
népi mesterségek tábora érde-
mel figyelmet.

A művelődési házban sok kis-
közösség talált otthonra: szíve-
sen látogatják az ingyenes baba-
mama klubot, a nyugdíjasok
klubját, népszerű a kosárfonó
szakkör és jógaklub, de itt a
törzshelye az Újvárosi Horgász
Egyesületnek és a madarászok
egyesületének, s helyet kapnak
különféle tanfolyamok és a kyo-
kushin karatésok is. 

A ház falai között jól érzik ma-
gukat a művészetkedvelők: itt
tartja próbáit a Lippentő Tánc-
együttes, a művelődési ház kóru-
sában és a MÁS-CHOR kórus-
ban gyűlnek össze az éneklést
szerető (nem csak) újvárosiak, s
összeverbuválódott a gyerekszín-
játszók csapata is. A programok
és a kisközösségek kínálata idő-
sebbek és fiatalabbak számára
egyaránt von zó lehet. A Győr-Új-
városi Művelődési Ház munka-
társai arra buzdítják a győrieket,
ne riasszon el senkit a távolság,
érdemes kilátogatni a város szé-
lére. A programokról további tá-
jékoztatást a helyszínen vagy a
www.ujvarosiportal.hu webolda-
lon, illetve a Tourinform Irodában
kaphatnak az érdeklődők.

„A mű a szépség és a szörnyeteg harcáról szól”
Győrben, hanem országszerte. Az el-
múlt időszakban Medveczky Ádám-
mal koncerteztem zongoraművészi
minőségemben és dirigáltam is a ze-
nekart. 

Vége a próbának. Hogy sike-
rült?

Úgy érzem, ugrásszerű fejlődés-
nek indult a zenekar. Szembetűnő az
a könnyedség, ahogy az instrukciói -
mat megvalósítják. Nem csak a visel-
kedés normájának szintjén, de szigo-
rúan zenei szempontból is. Nagysze-
rűnek tartom ezt a hozzáállást. A
győri muzsikusok felkészültek, ambi-
ciózusak.

Mely műveket hallhatja pén-
tek este a győri közönség?

Mindhárom darab miatt érdemes
meghallgatni a koncertet. Strauss

Till Eulenspiegel vidám csínyjei című
műve programzene, úgy is fogalmaz-
hatok, egy korabeli Rózsa Sándorról
szól. Aki ismeri magát a történetet, az

felfedezheti, hogy azok a bizonyos csí-
nyek ott vannak a szimfonikus műben.
Richard Strauss Duett-Concertino
című művét úgy tudom, még nem
hallhatta a győri közönség. Berkes
Kálmán ezúttal klarinéttudását mu-
tatja meg, fagotton az együttes művé-
sze, Szalai Edina játszik szólót. Némi
empátiával azt mondhatom, hogy a

mű a szépség és a szörnyeteg harcá-
ról szól. Beethoven VI. szimfóniája, a
„Pastorale” szimfónia a zeneirodalom
első programzenéje, amelyben konk-

rét történések fordulnak
elő zenével illusztrálva. A
hangverseny érdekes-
sége, hogy az összes fel-
csendülő mű hang-
neme F-dúr.

A koncerteken
kívül milyen élményeket, emlé-
keket adott önnek Győr?

Nagyon régen ismerem a várost,
rokonságom is él itt, kisgyerekként
sokat jártam ide. Azt veszem észre,
hogy átalakul, évek óta látványosan
fejlődik a város. Most azonban nem
lesz időm körülnézni, ráadásul az idő-
járás sem engedélyezné a sétát.  

Villáminterjú

Minden felcsendülő mű
hangneme F-dúr
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BAROKK BÁL, KONCERT KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A báli szezon legkülönlegesebb
városi eseménye a Zichy-palota
barokk mulatsága. Az idei bál rá-
adásként minden eddiginél fé-
nyesebbnek ígérkezik, huszadik
alkalommal gyűlnek össze a ba-
rokk és rokokó kort idéző ru-
hákba öltözött vendégek. A jubi-
leumi programról a bálszervező
háziasszony, Keglovich Fe-
rencné beszélt lapunknak. 

A győri önkormányzat 1993-ban csat-
lakozott az Európai Tanács „Európa a
barokk évében” szlogenű felhívásához.
A városi évnyitó esemény a Barokk Bál
lett, ahol felléptek a győri Kisfaludy
Színház és a Győri Balett művészei.
Keglovich Ferencné, Zita asszony arra
is emlékszik, hogy az urak zsakettet, a
hölgyek divatos miniestélyit viseltek, tíz
óra után szalonzene szólt. A rendez-
vény protokolláris volt, a vendégek
többnyire a politikusi és vállalkozói kö-
rökből érkeztek. A sikeres első bált kö-
vetően a szervezők úgy döntöttek,
évről évre megrendezik a jelmezes far-
sangi mulatságot. Mintának a velencei

szerző: papp zsolt

Neves fellépők közreműködé-
sével rendezik a fővárosban
és Győrben azt a mintegy hat-
órás koncertsorozatot, amely-
lyel az ország államadóssá-
gának csökkentéséhez kíván-
nak hozzájárulni a szervezők.

A program elnevezése találó, hi-
szen a rendezvény valóban széles
körű összefogás révén jön létre. A
koncerthelyszínt, a technikát támo-
gatásként kapják a szervezők, és a
művészek is ingyen vállalják a fellé-
pést. A közönség a 2012 forintba
kerülő jegyek megvásárlásával se-
gíthet, hiszen a jegybevétel – a
technikai költségek levonása után –
az Összefogás az Államadósság
Ellen Alap számlájára kerül. A tizen-
négy év alatti látogatók számára a
koncert ingyenes. Őket arra kérik,
hogy hozzanak magukkal egy aján-
dékot, amit eljuttathatnak a rászo-
rulóknak. Ebben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat működik közre.

A győri koncert február 19-én
délután három órakor kezdődik az

Összefogás-koncert
Győrben

egyetemi csarnokban. A rendezvé-
nyen az esti órákig folyamatosan
neves előadók váltják egymást a
színpadon, köztük Bende Ildikó,
Adri, Caramel, a Kozmix, Járai
Márk, MM Márton Máté, Kiss
Tünde, Miller Zoltán, Forgács Péter,
vagy éppen a Hangária Zenekar. A
rendezvény fővédnöke Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke. 

A győri programmal egy időben a
budapesti Papp László Sportaréná-
ban is megrendezik a jótékony kon-
certet. (A rendezvényről és a fellépők-
ről részletesebben a www.osszefo-
gaskoncert.hu honlapon tájékozód-
hat.) Az államadósság csökkentésére
irányuló akciót egyébként korábban
Rédly Elemér győri katolikus plébá-
nos indította, aki személyesen is tenni
kívánt valamit az ügy érdekében. 

Kezdeményezésére létrejött az
Összefogás az Államadósság Ellen
Alap, amelynek számlájára, a
11707000-22222222-es számla-
számra bárki befizetheti az általa
gondolt összeget. 

Bővebb információ: http://osz-
szefogasazallamadossagellen.hu.

karnevált választották. Évente más-
más jegyben zajlanak a programok, ez
teszi igazán különlegessé az eseményt.
Zita asszony szerint az eddigi legemlé-
kezetesebb és legsikeresebb bál a tűz
jegyében zajlott, remek programok és
remek hangulat párosult ehhez az ős -
elemhez. Jelmezt öltött már számos
győri intézményvezető, vállal-
kozó, politikus és
művész, de
olyan ven-
dégek is
k í v á n -
csiak vol-
tak a bálra, mint a Francia Intézet igaz-
gatója, vagy éppen francia testvérváro-
sunk küldöttsége. A helyi törzsközön-
séget ma már nemcsak hazai, hanem
osztrák és csallóközi bálozók is kiegé-
szítik. Szinte mindenki korhű öltözék-
ben jelenik meg, nem kevesen varrat-
nak maguknak barokk ruhát.  Az idén,
február 18-án este hét órától az elmúlt
húsz év legsikeresebb programjaiból
kapnak ízelítőt a résztvevők. 

A palotába érkezőket hastáncosok,
valamint a Musica Historica Régizene
Együttes zenészei fogadják. A megnyi-
tót követően a Győri Nemzeti Színház
tánckara mutat be részleteket a

Rómeó és Júlia című
musicalből. A korabeli
táncokat ezúttal is Ko-
vács Gábor táncmester

tanítja, a ceremóniames-
ter Zugmann Zoltán lesz. Az

est folyamán a Marquise Együt-
tes Mozart-darabokból ad mű-

sort, s akinek kedve van, az al-
kímia jegyében hódolhat

játékszenvedélyé-
nek. A hagyo-

mányos

progra-
mok, a jóslás, a
fotózás, a tombola, a ka-
szinó mellett a bálozók filmet is
nézhetnek, levetítik nekik az elmúlt
húsz év legszebb pillanatait. A palota
udvarán a Fényjárók ígérnek felejthe-
tetlen látványt, egy órától a kezde-
tekre emlékezve klasszikus tánczenét
szolgáltat a Royal Tánczenekar. A va-
csorát a Palla D’oro étterem készíti,
az est folyamán brandykóstolóra is
sor kerül. 

Hely még van, így aki kedvet
érez a játékhoz, aki szeretne ma-
gának egy felejthetetlen, vidám
estét szerezni, még megteheti.    

Barokk Best of 20
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: gy. p.

Talán semmi túlzás nincs
abban, hogy a pannonhalmi
Viator Apátsági Étterem és
Borbár bizonyára az a hely a
térség konyhái között, ahol a
fogások a leggyakrabban
váltakoznak az étlapon. A
Via tor szűk két évvel ezelőtti
nyitása óta eltökélten keresi
a friss alapanyagokat, a
helyi terményeket és termé-
keket, hogy tudatosan for-
máljon egy hiteles pannon-
halmi gasztronómiát. A kíná-
lat a mindenkori szezon és a
rendelkezésre álló nyers-
anyagok figyelembevételé-
vel kerül kialakításra, ami
óhatatlanul az étlap gyakori
változásában és/vagy külön
speciális menüsorok felépí-
tésében ölt testet.

A bevezetett újdonságok
kedvező fogadtatásának
egyik záloga – a séf, Gyurik
Gábor szaktudásán és lele-
ményességén túlmenően –
ugyanakkor az, hogy a beve-

zetésüket megelőzően egy, az
étterem, a főapátság és az
apátsági pincészet egyes
munkatársaiból, valamint a
monostor szerzetesközössé-
gének vállalkozó kedvű tagjai -
ból álló csapat teszteli őket:
szükség szerint módosítja az
alkotások megnevezését, vé-
leményt formál illatokról, ízek-
ről, színekről, és bort is ajánl a
pincészet palackjaiból. A ke-
rekasztal-társaság épp egy
ilyen találkozón vett részt a
minap, amikor az étlap leg -
újabb aktualizálását képviselő
ételek előkóstolására került
sor. A fogások és persze a
hozzájuk illő italok átestek a
társaság alkalmi tesztjén és a
hely ismét bizonyította mind-
azt, amitől a szerzetesközös-
ség gasztronómiai jelképévé
vált: egyszerre tradicionális és
modern. Olyan, amely érde-
mes a vendégek bizalmára. Aki
kedvet kapott az új étlapra,
annak javasoljuk, látogasson el
február 21-én, húshagyóked-
den a Viator étterembe.

Ahol az étlapírás
közösségi élmény 2012. február 21., 19 óra

Húshagyókedd

Húshagyókedd a farsang utolsó napja, a 40 napos böjt kezdetét megelőző utolsó
nap. Ez a nap az előző napokkal alkotja az igazi farsangot, a felszabadult móká-
zás idejét, a „farsang farkát". Húshagyókedden még mindenki jóllakhat kocso-

nyával és farsangi fánkkal.

Tegyük ezt közösen egy jó hangulatú vacsora keretében, 
ahol a fogások között részletek hangzanak el a

„Bencés humor”
című hangos könyvből

Hortobágyi T. Cirill perjel atya bevezetőjével.

Menü

Kocsonya füstölt csülökkel és cornichonnal /házi savanyú uborka/
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Rajnai Rizling 2010

Konfitált libahús tisztított vajjal és házikenyérrel
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Haustus fehér 2010

„Bácskai” rizottó
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Hemina 2009

Húskenyér burgonyapürével
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Haustus vörös 2010

Vadmalac-pofahús gombával és kecskesajtos polentakrémmel
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Infusió 2009

Vaníliakrémmel töltött fánkocskák meggyraguval
Bencés meggylikőr

A menü ára: 9.950 Ft/fő
Az ár a fogások mellé felszolgált borok egypohárnyi 

mennyiségét tartalmazza.

Jelentkezés: viator@viator.co.hu +36 96/570-200 +36 30/213-6000

szerző: simon barbara
fotó: illusztráció

A serdülő lányoktól az idősödő höl-
gyekig, a tökéletes alakúaktól a telt
idomúakig bárki kipróbálhatja a
sportrúdtáncot, de várjuk a bátor
férfi jelentkezőket is – mondta la-
punknak Horváth Linda, a Vertical
Spin&Fitness Sportegyesület el-
nöke, amikor erről a nem minden-
napi sportról kérdeztük. 

Az egyesület hosszú távú célja,
hogy a táncos-akrobatikus mozgás-
formának előbb-utóbb helye legyen
az olimpiai versenyszámok között,
de addig is az alakformálásban és a
sportolási szokások színesítésében
segíti az edzéseken résztvevőket.

Kinek ajánlja ezt az edzésfor-
mát?

Elsősorban azoknak a hölgyek-
nek ajánlom, akik sportolnak vala-
mit, így ez akár kiegészítő edzés-
forma lehet a fő sportág mellett. Ter-
mészetesen várjuk azokat is, akik
nem rendelkeznek sportos múlttal,
de szeretnének ezen változtatni.
Lehet férfi vagy nő, karcsú vagy mo-

A rúdtánc előhozza belőlünk a nőt
lett, fiatal vagy középkorú, a lényeg,
hogy legyen kitartása. 

Milyen adottságokkal ren-
delkezzen az, aki a sportrúd-
táncot választja?

Alapvető kritérium, hogy az edzé-
seken csak egészséges fizikai álla-
potúak vehetnek részt, ha indokolt,
orvosi engedélyhez kötjük a tanfo-
lyamot. A kezdő csoportokban a haj-
lékonyság nem alapfeltétel, de ha-
ladó szinten már elengedhetetlen. A
testi adottságokra nem térnék ki,
mivel erre vonatkozóan nincs sem-
milyen kikötés. 

Általában milyen céllal vesz-
nek részt a hölgyek az órákon?

A legtöbbjüket a kíváncsiság
hajtja, de vonzó lehet számukra az is,
hogy ez a sport még inkább elő-
hozza belőlük a nőt. Egyesületünket
általában olyan értelmiségi nők ke-
resik fel, akik a feszített munkatem-
pót hátrahagyva aktív kikapcsoló-
dásra vágynak.

Milyen zenékre állítják össze
a koreográfiákat?

A zeneválasztást meghatározza,
hogy kezdő vagy haladó szintű a

gyakorlat. Kezdőknek inkább las-
súbb, haladóknak pedig váltakozó
ritmikájú számokat ajánlunk.
Amennyiben a látványos erőeleme-
ket vagy a mozdulatok kidolgozott-
ságát szeretnénk hangsúlyozni,
akkor kevésbé gyors zenére kell
„táncolnunk”.   

Milyen hatásai vannak a
sportágnak testünkre, sze-
mélyiségünkre?

Növeli az állóképessé-
get, erősíti, átalakítja és
fejleszti az izomzatot, nö-
veli a hajlékonyságot,
javítja az egyensúly-
érzéket és a koordi-
nációt, kecsessé
teszi a testtartást,
valamint gyorsítja a reakció-
időt. Egyfajta személyiségfej-
lesztő funkciója is van: önbizalmat
ad, segít önmagunk elfogadásában,
elmozdít az önmegvalósítás felé.
Egyesületünk február 18-án, szom-
baton 9 órától nyílt napot tart, mely-
nek keretében az érdeklődők részt
vehetnek egy 45 perces, rövidített
edzésen is. 
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerző: földvári gabriella

Reprezentatívnak nem nevez-
hető közvélemény-kutatásom
eredménye szerint a jövő kedd,
vagyis február 14-e ugyanolyan
hétköznap, mint a többi, a valen-
tinos felhajtás kizárólag a virág-
árudák és az ajándékboltok rek-
lámja.

Ha igaza van azoknak, akik szerint sze-
relmünket bármikor bizonyíthatjuk pá-
runknak, akkor miért költ a magyar Va-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szigethy teodóra

Kegyetlen véleményét mondja
el a nőkről Czutor Zoltán, a Bel-
mondo frontembere, aki a fáj-
dalmas szerelemből születő
Mikor című dalával nemrég
nagy sikereket ért el, s még
annál is többet: „Kaptam a da-
lért egy feleséget, meg lassan
egy gyereket is, májusban szü-
letik a kisbabánk” – mesélte el
nekünk. Apaságról, házasság-
ról, megcsalásról, férfias ösztö-
nökről beszélgettünk a sármos
énekessel.

Milyen számodra a tökéletes
nő?

Kerek... Nagyon fontos, hogy
anyai melegséget sugározzon. Ré-
misztő, ha egy nőnek esze ágában
sincs gyereket szülni. Életem talán
oroszlánrésze eltelt, mire találtam
egy olyan nőt, aki megfelelően szelíd
is hozzám. A nagyon akaratos, erő-
szakos nőket nem tudom elviselni.
Lehet azért, mert én ilyen vagyok.

Mennyire változtatott meg a
házasság, már nem lesz olyan
nő, „akit rád bíz majd az ég”? 

Nem, de többször is voltam házas.
Evidensnek tartom, hogy a szerelme-
seknek egybe kell kelniük. Ha az
ember nem gondolja azt a szerelmé-
ről, hogy vele akarja leélni az életét,
akkor az lehet, hogy nem is szerelem.
Nem akarom megmondani senkinek,
hogy mit nevezzünk szerelemnek, de
azt tudom magamról, hogy amikor
így éreztem, akkor azt reméltem,
hogy együtt maradunk „örökre”.

Miért fut zátonyra szerinted
annyi házasság manapság?

Ez engem is foglalkoztat, mindig
elolvasom az ezzel kapcsolatos íráso-

kat. Például arról, hogy minél fiatalab-
ban kötnek az emberek házasságot,
annál tartósabb, mert ilyenkor sokkal
könnyebb egymáshoz csiszolódni.
Azt gondolná az ember, hogy fiatalon
meggondolatlanság házasságot
kötni, pedig lelkileg is így vagyunk ki-
találva, hogy ez a normális. A gyer-
mekvállalás szempontjából is jobb,
biztonságosabb 20-30 körül szülni
az első gyereket.

Az apaság megváltoztatja a
nőkről alkotott képet?

Azért nem tudok erről érdemben
nyilatkozni, mert már régóta apa va-
gyok, a negyedik születik nemsokára.
23 évesen lettem szülő. Már óvodásko-
romban is gyereket akartam, nem vé-
letlenül érkezett az első ilyen korán. Rá-
adásul a szerelmet máshogy nem
lehet megpecsételni és fenntartani,
csak gyerekvállalással. Ismerek olyano-
kat, akik tíz éve együtt járnak. Minek?

Feleséged és közted húsz év
korkülönbség van. Okozott ez
köztetek problémát?

Sokat, igen. De nem köztünk,
hanem a külső megítélésben. Az em-

berek sztereotípiákban gondolkod-
nak. Ismerek olyan házaspárokat,
akik között 2-3 év korkülönbség van,
de ránézésre olyan, mintha 20 lenne
köztük.

Nyilván ez életfelfogás, tem-
peramentum, hozzáállás kér-
dése.

Meg ha szerelmesek vagyunk egy-
másba, akkor mit csináljunk? Gyilkol-
juk le a lelkünket? 

Mindig a fiatalabb lányok tet-
szettek?

Nem, az idősebb nőkhöz vonzód-
tam. Valamiért a fiatal lányokhoz ke-
vésbé, a 22 éves feleségem ilyen ér-
telemben kakukktojás.

Mik a férfiak elvárásai a nők
felé?

Az élet kegyetlensége a nőkkel
szemben, hogy sajnos fontos, hogy
néznek ki. Mi, férfiak viszont szerencsé-
sebbek vagyunk: ha egy pasi egy fok-
kal szebb, mint az ördög, akkor már
vonzó lehet, ha mondjuk intelligens,
sármos. De a legvagányabb csaj sem
tud vonzó lenni, ha nincs benne valami
szép. Én sem vagyok rá büszke, de ha

választhatok egy ostoba nő között, aki
jól néz ki, meg egy hiperszuper-intelli-
gens lány között, aki úgy néz ki, mint
egy rinocérosz, akkor valószínűleg az
ostobát fogom választani. Nem azért,
mert szemét vagyok, hanem nem aka-
rok hazudni magamnak, ezek a bioló-
giai késztetéseim.

Mert férfi vagy.
Tehát állat.
Te mondtad.
De nyilván nagyon kevés egy kap-

csolathoz és boldogsághoz a külső.
Ez csak az első lépés. Egy kapcsolat-
ban az számít, hogy hogyan tudunk
együttműködni, mennyire egészítjük
ki egymást, hogy a nő elvégzi-e ott-
hon a női dolgokat, a férfi pedig a
saját feladatait. Például ha fel kell
hozni a tévét, akkor azt én fogom ci-
pelni, míg a rántottát reggel a felesé-
gem készíti el valószínűleg. Ez nem
jelenti azt, hogy én nem mosogatnék
el, és azt sem, hogy a feleségem ne
tudna behúzni egy csavart.

Azt látom, hogy sok családos nő
megőrül azért, hogy jól nézzen ki,
mert ha nem, akkor a férje otthagyja
egy szebbért. Szerintem ez hülyeség.
Nyilván az sem jó, ha állandóan haj-
csatokkal, uborkával az arcán, üvöl-
tözve várja a férjét a nő egy ecet-
szagú nejlonotthonkában. De ha
nem ez van otthon, akkor nem fog a
férfi kiábrándulni azért, mert éppen
nincs kisminkelve, vagy nem úgy áll
a haja a kedvesének. 

Mégis rengetegen félrelép-
nek.

Ha egy férfi félrelép, de szerintem
nőknél is így van, meggyőződésem,
hogy nem a párja miatt történik,
hanem a másik önértékelése okán. A
legtöbb megcsalás, amit látok, arról
szól, hogy az ember másnál is keres
igazolást, bizonyítékot arra, hogy ő jó
pasi, jó csaj.

lentin napján százmillió forintokat vi-
rágra, étteremre, ajándékra, meglepe-
tésre? A kérdés költői, de azért van rá
válasz. Egy romantikus hajlamú szerel-
mes ekkora ziccert nem hagyhat ki. 

Ha már így van, ügyelj a részletekre!
A pasik többsége rosszul lesz a plüss-
állatkától, a szívecskés tárgyaktól, a
díszpárnáktól, a szerelmespáros bög-
rétől és a vicces alsónadrágoktól. A
kreativitás teljes hiányára vall a közös
fotóval díszített tárgy és a csokoládé.

Jó ajándék lehet viszont egy CD a
kedvenc dalaitokkal vagy egy kisfilm a

Romantikus Valentin: mit ajándékozzunk?  

„Nem tudom elviselni 
az akaratos, erőszakos nőket”

legszebb közös pillanatokról. Süsd
meg párod kedvenc sütijét, ha nem
megy, készíts szerelmes muffint. Sé-
táljatok az esti barokk belvárosban,
igyatok meg egy még soha nem kós-
tolt kávét vagy koktélt. 

Ha igazán egyedi dologgal szeret-
néd meglepni kedvesedet, vidd ki az
állatkertbe és fogadjatok örökbe egy
állatot. A fürdő is jó hely közös csúsz-
dázásra, szaunázásra. Izgalmas a
közös thai masszázs. A legjobb per-
sze édes kettesben, ha a férfi nem fe-
lejti el az epret és a pezsgőt.
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Téli pillanatok
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló 

A BIKINI EGYÜTTES
koncertezik szombaton
19 órától a szentiváni
Molnár Vid Bertalan Mű-
velődési Központban. Az
együttes 30 éves fennál-
lását jubileumi koncert-
sorozattal ünnepli, ennek
egyik állomásaként ér-
keznek Győrbe. 

FARSANGI MULATSÁGOK helyszíne lesz
a József Attila Művelődési Ház. A Győri Har-
monika Egyesület programja február 11-én
18 órakor kezdődik, fellép az Akkordeon Har-
monika Zenekar és a Rozmaring kórus. A
családi farsangot február 18-án, szomba-
ton 14 óra 30 perctől rendezik, a vendé-
geket jelmezverseny, tombola, bál és a
Tarisznyások együttes várja. Háziasz-
szony: Füzi Rozi. 

A VASILESCU-GYŰJTEMÉNY ritkán lá-
tott alkotásaiból nyílik kiállítás február 15-én
a Magyar Ispitában. Vasilescu János XX. szá-
zadi képzőművészeti gyűjteménye 2006 nya-
rán került végleges helyére, a volt zsinagó-
gába. A most nyíló kiállítás a gyűjtemény rak-
tárban őrzött alkotásaiból áll. A Magyar Ispita
tárlata március 31-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között tekinthető meg. 

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ szombaton
délelőtt 11-kor a legkisebbeket várja a cse-
csemőszínház Icurka-Picurka előadásával. A
Suszter álma című esti mese 17 órakor kez-
dődik. A vasárnapi 11 órás matiné műsorán
a Hófehérke, avagy a varázstükör krónikái
című Grimm-mese feldolgozása szerepel. 

SVÁBBÁL. A város
német önkormány-
zata február 18-án
18 órától svábbált
tart a Kristály étte-
remben. A mulatsá-
got Ferenczi Tamás,
az önkormányzat el-
nöke nyitja meg. Köz-
reműködnek Ruisz
Alexandra, Karsai
Klára, Elek Zsolt és a
hastáncosok. A mu-
zsikáról az Akkor-
deon Harmonika Ze-
nekar és a Kristály ét-
terem zenekara gon-
doskodik.  

A PETŐFI KLUB mozijában ma, pénteken
este hat órától Az élet szép című olasz filmdrá-
mát, jövő pénteken hat órakor Tímár Péter
Csapd le csacsi című filmjét vetítik. A klub a
Petőfi művelődési házban működik.  

A GYŐRBE-UGRÓ február 14-én 19 órakor
folytatódik a Kisfaludy-teremben. Ezúttal
Menczel Andrea, Pingiczer Csaba, Rupnik
Károly és Szikra József játszanak, a játék-
vezető Máté Richárd lesz. A nagyszínpadi
program ugyanekkor: Valentin-napi gála. 

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS költözik feb-
ruár 17–19-ig az ETO Parkba. A gyerekek
Észak-Balaton és Bajorország tájain ve-
zethetik a kicsinyített járműveket, a fel-
nőttek a gyűjteményüket gyarapíthatják
a kiállításhoz kapcsolódó vásáron.  

NYÍLT BÖLCSIBEMUTATÓ napot tart a Kö-
lyökcentrum a szülőknek február 10-én 17 órá-
tól. Közben kötetlenül beszélgethetnek dr. Fejes
Irén gyermekorvossal
az 1–4 éves korú gyer-
mekek életkori sajátos-
ságairól. Cím: Kölyök-
centrum, Győr, Jókai u.
1. 96/423-611 ZENE-

BÖLCSI
várja a hat hó-
naposnál idősebb,
három évnél fiatalabb aprósá-
gokat és szüleiket február 16-án fél ti-
zenegytől a Gyermekek Házában. A foglal-
kozást Csányi Andrea zeneterapeuta vezeti,
fél óra zenét, játékot, mozgást ígérve.  
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

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

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

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 CSI: Miami helyszínelők 

23:15 Ments meg! 
00:15 Reflektor 
00:30 Törzsutas 
00:55 Odaát 
01:50 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:35 Az alkusz nem alkuszik 
13:10 Marina 
14:10 EZO.TV 
15:20 Rex felügyelő  

16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban
21:00 Megasztár 6. 
22:55 Aktív 
23:35 Grimm 
00:35 Tények Este 
01:10 EZO.TV 
02:10 Alexandra Pódium 
02:35 Animációs filmek

04:00 Dawson és a haverok 
05:00 Műsorszünet 
05:20 Dawson és a haverok 
06:10 A kifutó 
07:05 Gyilkos sorok 
08:00 Gyilkos sorok 
09:00 Gyilkos számok 
09:50 Lorenzo olaja 
12:20 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

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

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

konyhája 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:10 Sikoly 
23:10 CSI: Miami helyszínelők 
00:05 Jackie nővér 
00:40 Még mindig tudom, mit tettél 

tavaly nyáron
02:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
03:10 A nagy házalakítás

FEBRUÁR 11., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 
10:00 Boci és Pipi 
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül 
11:55 Autómánia 
12:30 Jéglovagok 
13:30 Jéglovagok 
14:30 Eltűntnek nyilvánítva  
15:30 Őslények kalandorai 
16:35 Csaó, Lizzie! 

18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Fókusz Plusz
19:30 A kölyök 
21:35 ValóVilág 
22:45 Álomcsapda 
01:20 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné 
10:00 Babavilág 
10:30 Tűsarok 
11:00 9 hónap 
11:30 Bajnokok Ligája magazin 
12:00 Egy tini naplója 
12:30 Gyilkos számok 
13:30 TopSpeed 
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények 
19:00 Aktív Extra
19:35 Zathura - Az űrfogócska 
21:30 Cloverfield

23:15 War, Inc. - Jó üzlet a háború 
01:10 EZO.TV 
02:10 Kalandjárat 
02:35 Teleshop 
03:05 Animációs filmek

04:00 A kifutó 
05:00 Műsorszünet 
05:30 Egy kórház magánélete 
06:20 Egy kórház magánélete 
07:15 A szépség és a szörny 
08:15 Por-irtók 
08:45 Zsírégetők 
09:35 Halottnak a csók 
10:25 Dawson és a haverok 
11:15 Dawson és a haverok 
12:05 Szívek szállodája  
13:00 Egy kapcsolat szabályai 
13:30 Vérmes négyes 
13:55 Vérmes négyes 
14:20 Mike és Molly 
14:50 A nagy csapat 2. 
16:50 Mindenem a tánc
19:10 Szerelemért szerelem 

21:00 Azonosság 
22:50 A halál nyomában 
00:30 Főnökök főnöke 
02:15 Azonosság 
03:45 Halottnak a csók

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:05 A világ felfedezése 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Rondó 
11:30 Alpok-Duna-Adria 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Nyelvőrző 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:10 Tíztánc Európa-bajnokság, 

Kistelek 
16:05 Az állatok világa 
16:30 100 éve történt 
16:45 Ízőrzők: Sándorfalva 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép 
19:40 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:30 A kígyó
23:30 Dunasport 
23:35 Kézjegy 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda 
05:55 A rejtélyes XX. század 
06:25 Anno 
06:55 Ma Reggel 
09:00 Delta 
09:30 Mozdulj! 
10:00 Aranymetszés 
10:55 Angi jelenti 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Múlt-kor 
12:35 Zöld Tea 
13:05 Útravaló 
13:20 Családom és egyéb 

emberfajták 
13:45 Melissa és Joey 
14:10 Madagaszkár 
15:05 Koldus és királyfi 

Edward herceg, VIII. Henrik fia
felveszi a szegény sorban élő
Tom ruháit és kiszökik a palo-
tából... 

16:40 A Szövetség 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal 
22:00 A zöld sárkány gyermekei
23:35 Sporthírek 
23:45 Eric Clapton - Crossroads

06:00 Gazdakör 
06:25 Az Ótestamentum 
06:50 Szimba, az oroszlánkirály 
07:20 Zorro 
07:45 Daktari 
08:40 Csavargó kutya 
10:15 Vigyázó király 
11:10 Családi krónikák 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek 
13:20 Vissza Sherwoodba! 
13:40 Vissza Sherwoodba! 
14:10 Munka-Társ 
14:40 Heuréka! Megtaláltam! 
15:10 Hogy volt!? 
16:25 A Maharadzsa lánya  
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Pannonia 3 keréken
19:00 Lovagias ügy 
21:00 A szerelem határai
22:50 Dunasport 
23:10 Rumba 
00:25 Lassú vírus 
00:45 Vers 
00:55 Himnusz 
01:00 Családi krónikák 
01:30 Duna anzix 
01:45 Vannak vidékek 
02:15 Munka-Társ
02:45 Határtalanul magyar 

Viasat3, február 10., péntek, 9:50

Lorenzo olaja
Amerikai filmdráma

Többéves afri-
kai kiküldetés
után az Odone
házaspár visz-
szatér Ameri-
kába az ötéves kisfiukkal. A kis Lorenzó-
ról iderül, hogy adrenoleukodisztrófiá-
ban (ALD) szenved, a ritka és gyógyítha-
tatlan betegség az idegrendszerét tá-
madta meg. Az orvosok szerint a kisfiú-
nak csak néhány éve van hátra. A szülei,
Augusto és Michaela nem hajlandók be-
letörődni a helyzetbe...

Duna Televízió, február 10., péntek, 21:30

A kígyó Francia thriller

Vincent látszólag boldog életet él. Sikeres fotós, gyönyörű háza, csinos – és gaz-
dag – felesége, valamint helyes gyerekei vannak. Az idill azonban apránként
szertefoszlik. Kiderül, hogy az asszony válni akar, és a gyerekeket magával vinné.

Viasat3, február 11., szombat, 16:50

Mindenem a tánc
Amerikai romantikus film

A szexis latin-amerikai fiúnak, Rafaelnek
vérében van a tánc. Nem is csoda, hogy
megérkezése után rögtön életet lehel az
Excelsior táncstúdióba. Összeismerkedik a
szexis tánctanárnővel, Rubyval, aki sze-
retné magát visszatáncolni az élmezőnybe.
Rafael követi
Rubyt a tánc-
világbajnok-
ságra, ahol
Ruby mással
indul a verse-
nyen...

RTL Klub, február 11., szombat, 19:30

A kölyök Amerikai vígjáték

Ha az ember negyvenéves, agglegény, sikeres és ele-
gáns, de naponta legalább négyen nevezik szemét
alaknak, elbizonytalanodhat kicsit. Russ Duritzcel
negyvenedik születésnapja közeledtével furcsa dolgok történnek. Beköltözik
hozzá egy kisfiú, aki kétballábas, elűzhetetlen, Rustynak hívják, és zavarba ej-
tően hasonlít kéretlen szállásadójára. Hamarosan rájön a hasonlatosság okára
és arra, hogy mind a ketten nagyon nagy bajban vannak.

FEBRUÁRI SZUPER AKCIÓNK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

▪ február 13-tól 40 órában ▪ napi 4 óra, délelôttönként ▪ 450 Ft/óra
Kurzus tartalma:
▪ általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szakszavak is
▪ német nyelvû szakmai önéletrajz elkészítése
▪ állásinterjúra való felkészülés
▪ alapvetô munkahelyi szituációk

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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FEBRUÁR 12., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:10 Trendmánia
10:50 Teleshop 
11:45 Törzsutas 
12:15 Havazin
12:50 Jéglovagok 
13:55 Jéglovagok 
15:00 Eltűntnek nyilvánítva 
16:00 Vagány nők klubja 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
22:55 Grimm 

A cinikus Will és az álmodozó
Jacob a napóleoni időkben a
német falvakat járja és azt állít-
ják magukról, hogy története-
ikkel megszabadítják az em-
bereket mindenféle szörnyűsé-
ges lidércnyomástól, ájtatos
manóktól és boszorkányoktól.

01:15 Portré

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:30 Nagy Vagy! 
10:30 Mosoly Road Show 2011 
11:30 Stahl konyhája
12:00 Kalandjárat 
12:30 Több mint TestŐr 
13:00 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:35 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 Bűbájos boszorkák 
16:35 Zathura - Az űrfogócska 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 27 idegen igen 

22:05 Frizbi Hajdú Péterrel
23:05 Célkeresztben 
00:05 A gonosz csábítása 
01:50 EZO.TV
02:25 Napló
03:15 Animációs filmek

05:35 Zsírégetők 
06:25 Egy kórház magánélete 
07:25 A szépség és a szörny 
08:20 Smallville 

09:10 Topmodell leszek! 
09:55 Szívek szállodája 
10:45 Szex és New York light 
11:20 Szex és New York light  
11:55 A nagy házalakítás 
12:50 A nagy házalakítás 
13:45 Extralarge: Mozgó célpont 
15:30 Szerelemért szerelem 
17:25 Sokk a jóból 
19:05 Harmadik műszak
20:00 CSI: A helyszínelők 
20:55 Nikita 
21:45 Kölcsönkinyír visszajár 
23:25 Sikoly 
01:20 Célkeresztben 
02:10 CSI: A helyszínelők  
02:55 Nikita 
03:40 Harmadik műszak

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Kedves mese a vén Európa 

ölén 
06:45 Az Ótestamentum 
07:15 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Világ-nézet 
11:00 Isten kezében 
11:30 Új nemzedék 
12:00 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Élő népzene 
12:50 Lyukasóra
13:20 Rosszcsont kalandjai 
13:50 Rosszcsont kalandjai 
14:20 Csellengők
14:50 Arcélek
15:20 Hazajáró 
15:50 Múltidéző 
16:20 Valamit visz a víz 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:05 Mága Zoltán - Budapesti újévi 

koncert 
21:00 Klubszoba 
21:55 Dunasport
22:10 Porrá leszünk 
23:05 Porrá leszünk 
00:00 Rost Andrea énekel 
00:20 Vers

05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők 
10:05 A sokszínű vallás 
10:15 Evangélikus magazin 
10:45 Evangélikus ifjúsági műsor 
10:50 Útmutató 
11:15 Ábrám Tibor portré 
11:45 Báthory István és az unitáriusok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:05 Fapados szerelem 
14:35 Út Londonba
15:05 Telesport 
15:40 Maradj talpon! 
17:10 Retró kabaré
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A kód neve: Merkúr 
23:20 12 majom 
01:25 Sporthírek 
01:30 Győri Filharmonikusok 

koncertje, 1. rész

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

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

16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Nagyágyúk 
23:10 Reflektor
23:25 Angyalok háborúja 4. –

A felkelés

05:20 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:05 Gyilkos sorok 
09:00 Gyilkos számok  
09:55 Love Story 

Oliver Barrett, a gazdag család-
ból származó egyetemista bele-
szeret a szegény családból való
Jennybe. A két fiatal, dacolva a
köztük lévő társadalmi különb-
séggel és a szülők ellenkezésé-
vel, összeköti az életét.

11:55 A dadus 
12:25 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay – A pokol 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok  
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Sztárom a párom 
23:40 CSI: Miami helyszínelők 
00:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:25 A halál nyomában 

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
11:25 Kegyes hazugság 

Dr. David Henry maga segíti vi-
lágra kisfiát és ikertestvérét.
Mikor rájön, hogy Phoebe
Down-kóros, arra kéri Caroline
nővért, hogy az újszülöttet vigye
egy intézetbe. A feleségének
pedig azt mondja, hogy a lányuk
halva született. Caroline azon-
ban magához veszi a kislányt.

13:10 Marina 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 Életfogytig zsaru 
02:05 Életfogytig zsaru 
03:00 Aktív Extra

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

arcképcsarnok 
16:20 Sipan ura 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Híradó 
21:30 Vivaldi 
23:30 Dunasport
23:40 Sportaréna 

FEBRUÁR 14., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 A Silla királyság ékköve 
10:05 Mindenből egy van
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs 
14:25 Hacktion 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Schmidt története 
22:20 Az Este 
22:55 Tudorok 
23:50 Barangolások öt kontinensen 
00:20 Esély 
00:45 Sporthírek 
00:55 Család csak egy van 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
10:55 EZO.TV
12:30 A meztelen bomba

14:20 Marina 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Kettőt találhatsz 
23:30 Aktív
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
01:40 Nexxt 
03:05 TotalCar
03:30 Animációs filmek

05:25 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok 
09:00 Gyilkos számok  
09:55 Sztárom a párom 
12:20 A dadus

12:50 Gordon Ramsay – A pokol 
konyhája 

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

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi – meg egy kicsi  
20:45 Két pasi – meg egy kicsi  
21:10 A szerelem hullámhosszán 
23:15 Képeslapok a szakadékból 
01:10 CSI: Miami helyszínelők 
02:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
02:45 A nagy házalakítás 
03:30 A kifutó

VIASAT3
06:00 Közbeszéd
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin 
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A férfi a legjobb orvosság 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 MacGyver 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv
11:00 Magyar elsők 
11:20 Kisváros 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 TÉRkép ráadás
14:45 Múltidéző 
15:15 Sportaréna 
16:10 Bacchus vitézei 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:30 Mátkaság és legényélet
23:20 Dunasport
23:25 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
00:05 A főbusu 
01:00 Vers

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély
10:25 Top Shop 
12:05 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 

17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:45 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:20 Reflektor
23:35 A Grace klinika
00:35 A Grace klinika  
01:35 A Grace klinika



2012. február 10. / + / 21

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

FEBRUÁR 15 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
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19:40 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:40 A kanyaron túl 
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M1, február 15., szerda, 23:05

Kukkoló kultúra
Kanadai dokumentumfilm

Miért tapossuk
egymás sarkát,
hogy bekerül-
jünk egy való-
s á g s h ow- b a ?
Miért poszto-
lunk intim titkokat a világhálóra, vagy dob-
juk le cuccainkat egy kis házi készítésű
erotikus videóért? Sorban fedjük fel tes-
tünk és lelkünk titkait mások szórakozta-
tására, saját hírnevünk reményében – gon-
doljunk csak a videomegosztó és közösségi
oldalakra. 

TV2, február 15., szerda, 21:00

Anya, lánya, unokája
Amerikai vígjáték

Rachel egy igazi lá-
zadó tinédzser és
hisztikirálynő: iszik,
bulizik, káromkodik.
Amikor a lány autó-
balesetet okoz, alko-
holista anyja, Lilly

számára végleg betelik a pohár. Rachel egy csendes
mormon faluba kerül nagyanyjához, Georgiához,
aki nem az a tipikus aranyos nagyi. Ő szigorú sza-
bályok szerint él. Számára Isten az első, ezután kö-
vetkezik a munka. Meg is gyűlik a baja nagyszájú
unokájával.

M1, február 16., csütörtök, 22:55

Eladó az egész világ! Angol vígjáték

Denis Dimbleby  sikert sikerre halmozó reklámgu -
ru, aki egy nap azzal kénytelen szembesülni, hogy
képtelen frappáns ötlettel előállni egy új, pattanás
elleni krém eladási szlogenjére. Elhatalmasodik
az alkotói válság a férfin. 

TV2, február 16., csütörtök, 21:00

40 éves szűz Amerikai vígjáték

Andy egy műszaki áruház raktárvezetője, helyes pasi, jó munkatárs.
Elégedett az életével. A lakása tele van akciófigurákkal és képregé-
nyekkel, és esténként ólomkatonákat festeget. Egyik nap a munka-
társai pókerezni hívják. Az éjszaka végén kiderül, hogy Andy negy-
venéves korára még sohasem volt nővel...

NYERJEN JEGYET A VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁSRA!
Az ETO Park vasútmodell-kiállítására nyerhet jegyet, aki velünk játszik. Nem kell mást tenni, csak he-
lyesen válaszolni két kérdésünkre:
Melyik vasútmodellklub mutatja be modelljeit? Milyen tájat barangol be a kiállított TT modulrendszer?
A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre várjuk február 15-ig.
A Győri Műjégpályára szóló családi jegyet Kovács Hajnalka nyerte.
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szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

Hatvan éve ül a trónon II.
Erzsébet brit királynő, aki-
ről nyilvános szereplései
alapján sokan joggal gon-
dolhatják, hogy híján van
az érzelmeknek. Ám csak
keveseknek adatik meg,
hogy a színfalak mögé lás-
sanak. A botrányoktól teli
évtizedek még jobban meg -
keményítették ezt a töré-
keny, idős hölgyet, aki szin -
te egymaga tartja össze a
rogyadozó monarchiát. 

A „szent” család
Már megkoronázása sem

volt mindennapi, hiszen nagy-
bátyja, VIII. Edvárd lemondása
kellett ahhoz, hogy egyáltalán
trónörökös lehessen. Még 13
évesen szeretett bele későbbi
férjébe, a görög Fülöp hercegbe,
bár szüleik erősen ellenezték a
házasságot. Később a csupán „a
királynő férje” szerepre kárhozta-
tott férfi a rossz nyelvek szerint
titkos kalandokba bonyolódott.
A királyi családdal kapcsolatos
hűtlenségek egyébként is gyak-
ran szolgáltattak témát a botrá-
nyokra éhes sajtónak. Erzsébet
húgát, a bohém életvitele miatt
csak „királyi punknak” csúfolt
Margit hercegnőt például majd-
nem kitagadta a családból nő-
vére, miután az bejelentette, hoz-
zámegy egy nős férfihoz. A ki-
rálynő gyermekeire sem lehetett
túl büszke ebből a szempontból,
András és Anna is okot adtak a
pletykákra, ám a királyi szappan-
operát a trónörökös, Károly her-
ceg ügyei táplálták. A szeretethi-
ányban felnőtt Károly sokáig ját-
szotta a playboy-fiút, amíg szülei
rá nem parancsoltak, hogy ideje
megházasodnia. Semmi meg-
lepő nincs abban, hogy a gyö-
nyörű Dianával kötött frigyben
egyikük sem találta meg az örö-
mét. A dolognak válás lett a
vége, ráadásul Diana tragikus
halála még a monarchiát is meg-
rengette. 

Bombák a szőnyeg alatt
Mint minden prominens poli-

tikus, az angol királynő és csa-
ládja is állandóan ki van téve a
terroristák és őrült merénylők fe-
nyegetéseinek. A legnagyobb ve-
szélyt még mindig az Ír Köztársa-
sági Hadsereg (IRA) nevű terror-
szervezet jelenti, bár mostaná-
ban már nem hallattak magukról.
Annál inkább a múlt század

utolsó harmadában. 1979. au-
gusztus 27-én Erzsébet egyik
közeli rokona, Lord Mounbatten
kisebb baráti társaságban hajó-
zott ki az írországi Mullaghmore
kikötőjéből. A Shadow V alig
hagyta el a partot, amikor hatal-
mas robbanás ráz ta meg a hajó-
testet. Mountbattenen kívül még
hárman vesztek oda az IRA táv-
irányítású bombájának következ-

tében. Két évvel később Károly
trónörökösnek küldtek egy levél-
bombát, amit szerencsére idő-
ben hatástalanítottak. A walesi
herceg amúgy sem tartozik a leg-
népszerűbb családtagok közé.
1994. január 26-án Syd neyben,
a Tumbalong Parkban mondott
beszédet. Hirtelen egy koreai-
ausztrál volt antropológushall-
gató, David Kang a színpadra ve-
tette magát, és két golyót eresz-
tett a levegőbe. A támadót lete -
perték a testőrök, a herceget
pedig kimenekítették a pódium-
ról. Ám maga a királynő sem
érezheti magát biztonságban.
Nemrég derült ki, hogy 1970-
ben megpróbálták kisiklatni az őt
szállító vonatot Ausztráliában. A
rajongók azonban néha sokkal
veszélyesebbnek tűnnek, mint a
gyilkos szándékkal közelítők.
1982. július 9-én reggel a ki-
rálynő arra ébredt, hogy valaki el-
húzza a függönyt a hálószobá-
ban. Amikor kinyitotta a szemét,
meglepetten látta, hogy egy bo-
rostás képű, csavargó kinézetű
ember bá mul rá. Erzsébet nem
veszítette el a lélekjelenlétét, és
ráförmedt, hogy azonnal távoz-
zon. A betolakodó, a 31 éves
Michael Fagan azonban meg-
nyugtatta, hogy nem akarja bán-

tani, csak a problémáiról sze-
retne beszélgetni az uralkodóval.
Le is ült a királyné ágyának szé-
lére, és kifejtette neki, milyen
nehéz dol ga van a munkanélküli-
eknek. 

Forró pillanatok
Mintha a zűrös család és a fe-

nyegetettség nem lett volna elég
Erzsébet számára, egyéb csapá-

sokat is el kellett szenvednie
hosszú uralkodása során. Fájdal-
mas élményt jelentett neki, hogy
az egykori birodalom szétesése
az ő trónra lépése után sem állt
meg. 1956-ban Egyiptom magá-
hoz ragadta a Szuezi-csatornát,
1982-ben pedig Argentína pró-
bálta elragadni a Falkland-szige-
teket, amelyet csak keserű hábo-
rúban tudtak megvédeni a britek.
1997-ben vissza kellett szolgál-
tatni Kínának Hongkongot, és
Észak-Írország is egyre nagyobb
önállóságot vív ki magának. 

A királynő arcán még a leg-
megrázóbb pillanatokban is csak
kevesek tudnak bármilyen érzel-
met felfedezni, ám volt egy olyan
esemény, amikor még a nyilvá-
nosság előtt is kigördült egy
könnycsepp a szeméből. 1992.
november 20-án este Erzsébet
férjével kettesben ünnepelte 45.
házassági évfordulójukat, amikor
megszólalt a telefon. Arról értesí-
tették, hogy lángokban áll a
windsori kastély. Erzsébet egy
pillanatnyit sem késlekedett.
Esőkabátot húzott és átsietett az
ódon épülethez. Emberéletben
szerencsére nem esett kár, de
több történelmi jelentőségű
nagyterem és a királyi dolgozó-
szoba is porrá égett. 

Hat évtized páncélban

Az ILLKER-FOOD Kereskedelmi Kft.
az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott 6 755 600 Ft támogatási összeg
segítségével 2011. 02. 17. –2011. 11. 30.
közötti időszakban infomatikai beruhá-
zást hajtott végre. Ennek során szer  ver -
vásárlás és felhasználói szoftverek be-
szerzése történt, mely megkönnyíti a
üzletviteli tevékenységet és segíti a ver-
senyképesség fenntartását. A cég veze-
tése úgy nyilatkozott, hogy a beruházás
jelentősen felgyorsítja a munkafolya-
matokat, illetve javítja a cég átláthatósá-
gát és haté konyságát.

Informatikai fejlesztés 
az ILLKER-FOOD Kft.-nél 

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

Interaktív vándorkiállítás

A nap sugarától 
otthonunk melegéig 
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FEDEZD FEL GYŐRT! MEMENTO

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint
nap elsétálunk gyönyörű
műemlékeink előtt, és köz-
ben nem is sejtjük, micsoda
értékek birtokában va-
gyunk, milyen kalandos tör-
téneteket, hihetetlen legen-
dákat rejt egy-egy belvá-
rosi ház, szobor vagy fest-
mény. Izgalmas túrára
hívom hát az olvasót, tart-
son velem, fedezzük fel
együtt Győr szépségeit! Sé-
tánkhoz Jakab Petrát, a
győri polgármesteri hivatal
idegenforgalmi referensét
kértem fel, kalauzoljon min-
ket, mutassa meg nekünk
Győr csodás titkait.

Ahogy belépünk a bazilikába,
megcsodáljuk a templombelső
gyönyörű barokk kidolgozottsá-
gát. Petra a bal oldali mellékhajó
felé indul, és én megyek utána. 

– Ez a templom két okból is
jelentős zarándokhely. Az egyik
„ok” a Könnyező Szűzanya-kegy-
kép. Walter Lynch ír püspök
1653-ban menekült el a képpel
a katolikusok üldöztetése miatt.
Püsky János győri püspök hívá-
sára érkezett Győrbe, ahol kano-
nok, majd segédpüspök lett.
Halálakor a székesegyházra
hagyta a képet, amely 1697.
március 17-én, Szent Patrik, Ír-
ország védőszentjének ünne-
pén vérrel könnyezett – meséli
kísérőm.

Ahogy átsétálunk a főhajóba,
láthatjuk, hogy azt a két mellék-
hajótól egy-egy fekete oltár vá-
lasztja el. Ezeken Szent István és
Szent László életéből ábrázoltak

A bazilika kincsei
egy-egy jelenetet. A főoltárkép
Mária mennybemenetelét ábrá-
zolja Maulbertsch alkotásán. A
főhajóban találjuk meg Mária Te-
rézia egykori karosszékét is. 

Hogy bazilikánk fontos zarán-
dokhely, annak másik oka ter-
mészetesen a Szent László-
herma, amely a Szent Jobb és a
Szent Korona
után a harma-
dik legfonto-
sabb nemzeti
relikviánk. Az
ereklyetartó a
H é d e r v á r y -
kápolnában
található. A
herma ere-
deti helye a nagyváradi székes-
egyházban volt, ahová lovagkirá-
lyunkat is temették, Napragi De-
meter erdélyi püspöksége ide-
jén azonban a török támadások
elől Győrbe hozta. A Szent
László koponyacsontját rejtő
ereklye egy gyönyörűen kidolgo-

Egy évvel ezelőtt dr. Ottófi Rudolf alpolgár-
mester halálával hatalmas veszteség érte
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát
és Győr városát. A győri városvezetés ked-
den a sírjánál emlékezett az egykori politi-
kusra, munkatársra, barátra. 

Egy évvel ezelőtt, hosszan tartó beteg-
ség után hunyt el dr. Ottófi Rudolf. Az alpol-
gármester halála az egész önkormányzatot
megrázta, hiszen egy mindig közvetlen, fi-
gyelmes és segítőkész barátot veszítettünk
el személyében.

Dr. Ottófi Rudolf 1950-ben született Bu-
dapesten. 1977 óta élt Győrben, 1989 óta
pedig Bácsán. A Széchenyi István Egyete-
men geoinformatikát tanított, a FIG (Nem-
zetközi Földmérő Szövetség) szakmai kép-
zéssel foglalkozó munkabizottságának
tagja volt. Az önkormányzatban képviselő-
ként lakókörnyezetének (Bácsa, Kisbácsa,
Sárás) érdekeiért dolgozott, 2006-ban és
2010-ben is alpolgármester lett. Az egyete-
men, családja körében, a városházán és az
egész városban nagy tisztelet övezte, hi-
szen cselekedeteit az emberségesség, a má-
sokért való tenni akarás, a közösségi össze-
tartozás érzése irányította.

Alpolgármesterként elévülhetetlen ér-
demeket szerzett Győr oktatási és kulturá-
lis életének jobbításában, az egyházakkal
és a civil szervezetekkel való együttmun-
kálkodásban. Munkája során mindig a
város érdekeit követte, politikai tevékeny-
ségét a keresztény értékek, a nemzeti ösz-
szetartozás jegyében fejtette ki. Munkássá-
gát a győri közgyűlés posztumusz díszpol-
gári címmel ismerte el.

Dr. Ottófi Rudolf betegsége idején sem
panaszkodott, hanem dolgozott tovább, se-
gített másoknak, amennyire erejéből tel-
lett. Emlékezzünk dr. Ottófi Rudolfra, egy
elhivatott politikusra, felkészült oktatóra,
tisztes családapára és igaz, jó barátra.

Borkai Zsolt 
Győr Megyei Jogú Város polgármestere 

Dr. Ottófi
Rudolfra
emlékezünk

zott mellszobor. Szent királyunk
tisztelete a mai napig élő hagyo-
mány, a város minden évben jú-
nius 27-én rendezi a Szent
László-napot. A hermát a város
polgárai a püspöki szentmise
után körmenetben hordozzák,
az önkormányzat pedig díszköz-
gyűlést tart, ahol a tevékenysé-

gükkel városunkat gyarapító
személyeket díjazzák. Az ünnep-
hez kapcsolódva újabban a lo-
vagkort megidéző programokat,
lovagi tornákat, bemutatókat is
rendeznek.

A kápolna túlsó felében Bol-
dog Apor Vilmos sírhelye talál-
ható. Győr egykori püspöke
1945. április 2-án halt mártírha-
lált, amikor szovjet katonák akar-
tak betörni a Püspökvárba. Apor
Vilmos a katonák erőszakosko-
dása elől menekülő asszonyokat
védte. A mártír püspököt II.
János Pál pápa avatta boldoggá
1997-ben. 

Ahogy kilépünk a bazilikából,
a Püspökvárat pillantjuk meg,
ami a mindenkori győri püspök
székhelye. Az épület az egykori
római erődítmény alapjain épült.
Az egyházmegye tervei szerint a
Káptalandomb arculatát is meg-
határozó csonka torony hamaro-
san látogatható lesz. Pincéjében
található az Apor Vilmos Kiállí-
tás, amely a mártír püspöknek
állít méltó emléket. 

A kegykép 
és a herma miatt lett 
jelentős zarándokhely  



24 / + / 2012. február 10.

KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A GYŐR-SZOL Zrt. immár hagyo-
mányosan elsősorban a lakótelepi
jellegű városrészekben biztosította a
karácsonyfák ünnepek utáni össze-
gyűjtését. Ennek oka, hogy míg csa-
ládi házban több mód is adódik a fe-
nyőfa környezetbarát elhelyezésére –
pl.: biokuka, komposztálás, hulladék-
udvar –, addig az emeletes házak, la-
kótelepek esetében ugyanez a fel-
adat már sokkal nehezebben valósít-
ható meg – mondta el lapunknak Kö-
vecses Péter, a társaság városgaz-
dálkodási igazgatója.

– Munkatársaink közvetlenül kará-
csony után jelölték ki azt a 75 fenyő-
gyűjtő helyet, ahová a GYŐR-SZOL
Zrt. várta a leszedett karácsonyfákat.
A tűlevelűek elszállítása már a két
ünnep között megkezdődött, a prog-
ram szerint végzett tevékenység

szerző: pannon-víz
fotó: tóth lászló

Közel száz elfagyott vízmérőről
tudnak a Pannon-Víz munkatár-
sai, de a meteorológusok sze-
rint nincs vége a télnek. Az
újabb hidegfrontok miatt még
mindig nem késő védekezni.

A károsultak közül többen ráterítettek
egy rossz kabátot, némi újságpapírt
az akna alján lévő vízmérőre. A szige-
telőanyag átnedvesedett, annyit ért,
mintha vizes kabátot húztak volna ma-

Megfagyott vízórák 
gukra a hidegben. Az akna alján lévő
csöveket kell beburkolni gondosan,
több rétegben, építési fóliával.

A másik gyakori hiba, hogy hézag
vagy lyuk van az akna fedelén, ahol le-
talál a hideg. Hatékony védelmet az
nyújt, ha hézagmentesen lezárjuk az
akna nyílását hungarocellel, majd 4-5
rétegűre összehajtott építési fóliát te-
rítünk rá. Gyakran a vízakna mellett
van a locsolócsap, a kerti csap. Ennek
fémcsöve is levezetheti a hideget.
Csavarjuk be jó vastagon a fóliával. 

A szolgáltató idén is óriásplakáto-
kon, hirdetésekben, tévés, rádiós mű-
sorokban hívja fel a figyelmet a fagy-
védelemre, hiszen a vízmérő pótlása
közel 25 ezer forintba kerül. A vonat-
kozó rendelet a fogyasztót teszi fele-
lőssé a kárért. Ha megtörtént a baj, a
vízmű diszpécserszolgálatán lehet
megrendelni az elfagyott, tönkrement
vízmérő cseréjét, melyet a helyszínen
kell fizetni.

Ha nem repedt el a vízóra üvege,
akkor van remény. A fagyás kimelegít-
hető, kiolvasztható. Mindig az akna le-
vegőjét kell melegíteni, sose érje di-
rekt hő a vízmérőt. Sajnos volt, aki
tüzet rakott az aknában, s olyan is, aki
gofrisütőt tett a vízóra alá. Nekik a hir-
telen meleg repesztette szét a vízórát. 

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Két hete igazi tél van országunk-
ban, először alaposan lehűlt a le-
vegő, rá egy hétre pedig megérke-
zett a téli csapadék is. A meteoro-
lógiai előrejelzések nagy mennyi-
ségű havat jósoltak az elmúlt hét-
végére, ennek megfelelően a
GYŐR-SZOL Zrt. teljes készült-
ségbe helyezte a síkosságmente-
sítésben résztvevő állományát és
gépeit. Szombaton napnyugta
után –8 Celsius-fokos hőmérsék-
let mellett havazás kezdődött. 
A készenlétnek köszönhetően a
társaság a havazás kezdetével egy
időben megkezdte a mintegy 300
kilométer hosszú városi úthálózat
síkosságmentesítését. A teljes ka-
pacitással, összesen 36 eszközzel
végzett munka során a hétvégén a
gépek dolgoztak a hidakon, a felül-
járókon, a tömegközlekedési útvo-
nalakon, a járdákon és a parki át-
vezető utakon. A buszmegállókat
és a hidak lépcsőit kézi erővel
lehet hatékonyan megtisztítani és
felszórni.  Az utóbbi munkához a

GYŐR-SZOL Zrt. a belső munka-
erő átcsoportosításával növelte a
létszámot. Az egyes gépek az ut-
cákat, útvonalakat többször végig-
járták, így a főbb utak hétfőre só-
nedves állapotban várták a közle-
kedőket. Hétfő reggelig összesen
205 tonna szóróanyag fogyott. 

A következő havazás Győrben
az előrejelzéseknek megfelelően
hétfőn késő délután, kora este kez-
dődött. A gépek kedden éjfél után
indultak útra, ekkor fő feladat a
burkolatra hullott hó tolása volt,
amit ekkor már a lakóutcákban is
végeztek a gépek. A hó kedden
délelőtt folyamatosan hullott, a
munkagépek újra és újra kezdték
programjaikat. A téli csapadék
kedden délután állt el, a gépek és
a munkatársak azonban egészen
szerda hajnalig folyamatosan dol-
goztak, ezalatt további 108 tonna
szóróanyag fogyott el, a belváros
speciális igényű felületeinek síkos-
ságmentesítésére 650 kilogramm
környezetbarát kalcium-kloridot
használtak fel. A munkában össze-
sen nyolcvan fő vett részt váltott
műszakban.

Győrben negyvenezer
fenyőfát dobtak ki

pedig a tapasztalatokhoz igazítottan
január végéig tartott. Ez idő alatt
mint egy negyvenezer fenyőfát dob-
tak ki a lakók, legnagyobb részt a ki-
jelölt helyekre. Sajnos idén is talál-
tunk karácsonyfákat többek között a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek
mellett, a különböző gyűjtőedények
környezetében és zöldterületen. A
szemét szemetet vonz elvnek megfe-
lelően a helyszíneken rövid időn belül
illegális hulladék is megjelent. Ezek
elszállítására különjáratokat kellett
szervezni, ami természetesen több-
letköltséget okozott – hívta fel a fi-
gyelmet Kövecses Péter, aki szerint
az újrahasznosítás szempontjából
fontos, hogy egyre többen fordítot-
tak figyelmet arra, hogy a fákat meg-
fosszák díszeiktől, a szalagoktól vagy
épp a szaloncukorpapíroktól. 

Nagyüzem 
a síkosságmentesítésben
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

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

SUDOKU

A bújkáló busó

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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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Február séfje: 
Balogh Ádám

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

Balogh Ádám konyhájá-
ban farsang van, Szakács-
klub rovatunk februári
séfje ezúttal kedvenc
apró fánkját és különle-
ges préselt malacát mu-
tatja be olvasóinknak. A
fánk a farsang jelképe,
míg a malacok, a disznók
vágása mindig is a hideg
téli hónapok kellemes el-
foglaltságai közé tarto-
zott. Jó hír, hogy február
utolsó hétvégéjén Győr is
föliratkozik azon magyar-
országi települések listá-
jára, amelyek böllérfeszti-
válnak adnak helyet. A
pénteken délután kez-
dődő háromnapos tort a
város szabad strandján,
az Aranyparton rendezik,
csúcspontja a vasárnapi
kolbásztöltő verseny lesz.  

A fánk kultikus süte-
mény, és állítólag köze
van a disznóvágáshoz.
Krisztus előtt történt,
hogy az egyik szelukida
uralkodó Jeruzsálem leg-
szentebb helyén oltárt
emelt Zeusznak és disz-
nót áldozott fel rajta. Iz-
rael népe a szentségtörés
miatt fellázadt és elker-
gette a megszállókat. A
templom megtisztításá-
hoz nyolc napig kellett
égetni az olajmécsese-
ket, ami annak ellenére
sikerült, hogy a város-
ban csak egy napra ele-
gendő olajat találtak.
Erre a csodára emlékez-
nek a zsidók az olajban
sült fánkkal. 

Hozzávalók 4 személyre: Malacla-
pocka csont nélkül 1 kg, szárazbab 20
dkg, savanyú káposzta 25 dkg, zsír, sü-
tőtök 40 dkg. Továbbá tejföl 3 evőka-
nál, liszt 2 evőkanál, tojás 2 db, vörös-
hagyma 1 fej, sarjadék hagyma zölddel
2 db, aszalt szilva 24 szem, csipet
gyömbér, szójaszósz 3 evőkanál, szá-
raz rosé bor 2 dl, vaj 1 evőkanál, fok-
hagyma 5 gerezd, babérlevél 1 db, csi-
pet kardamom, petrezselyemzöld kis
csokor, őrölt kömény, só és bors.

Elkészítés: A malacot deszkán ki-
terítjük, bőrének kétharmadát lefejtjük.

Farsang

Préselt malac káposztás babbal,
sütőtökberével, aszaltszilva-mártással

A húst bedörzsöljük sóval, borssal, kö-
ménnyel, zúzott fokhagymával, majd a
húst a lefejtéssel azonos irányban fel-
tekerjük, végül a bőrét is rácsavarjuk
és szorosan összekötözzük. Forró ser-
penyőben minden oldalát megpirítjuk.
Az előző este beáztatott babot jól le-
mossuk, fokhagymás, babéros, vörös-
hagymás vízben feltesszük főni. Ha fel-
forrt, beletesszük a malacot, és gyön-
gyöztetve a babot is, a malacot is pu-
hára főzzük. Ha elkészültek, a malacot
tepsire rakjuk és deszkára helyezett
súllyal préseljük. Miután szobahőmér-
sékletűre hűlt, 200 fokos sütőben 10-

15 perc alatt pirosra sütjük. A sarjadék
hagymát serpenyőben zsíron megpirít-
juk, hozzáadjuk a savanyú káposztát,
kissé megpároljuk. Belekeverjük a
babot, ízesítjük sóval, borssal, kömény-
nyel és aprított petrezselyemmel. Az
aszalt szilvát a borral, a szójaszósszal
és a kardamommal kis lángon feltesz-
szük főni, ha felpuhult a szilva, erős lán-
gon beforraljuk a felére. A tűzről levéve
hideg vajjal dúsítjuk.  A sütőtököt lere-
szeljük, a tejföllel, liszttel, tojással,
gyöm bérrel, sóval és borssal összeke-
verjük, majd serpenyőben kevés zsira-
dékon mindkét oldalát megsütjük. 

Elkészítés: A vizet a vajjal, a
sóval és a liszttel lábasban főzni kezd-
jük, eleinte habverővel, majd ahogy
sűrűsödni kezd, fakanállal keverget-
jük. Addig főzzük, míg az edény falá-
tól el nem válik. Félretesszük picit pi-
henni, majd folyamatosan keverve
hozzáadjuk a citrom reszelt héját és
a tojások sárgáját. A tojásfehérjéből
és a porcukorból kemény habot ve-
rünk, majd fokozatosan és óvatosan
ezt is a tésztához keverjük. Végül te-
áskanállal nem túlságosan forró
olajba szaggatjuk és megsütjük. Tá-
lalásig szalvétán szárítjuk. Kis lábas-
ban a cukrot két csepp citromlével pi-
rosra karamellizáljuk, óvatosan fel-
öntjük a tejszínnel, 10-15 másodper-
cig forraljuk, majd félretesszük pi-
henni. A vajat habosra verve a szoba-
hőmérsékletű karamellhez adjuk és
hűtőben 1-2 órát pihentetjük. 

Apró fánk vajkaramellakrémmel
Hozzávalók 
4 személyre:
Vaj 10 dkg, 
liszt 15 dkg, 
porcukor 5 dkg,
kristálycukor 
5 dkg, 
tejszín 1dl, 
tojás 4 db, 
citrom 1 db, 
csipet só, 
víz 7 dl, 
olaj a sütéshez, 
vaníliás porcukor 
a hintéshez. 
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

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

Szeretne másodállást? Próbálja ki
törzskártyánkat, kezelje ügyesen pén-
zünket! Fizessen ezzel (élelmiszerüzle-
tekben), és ezért 3+1% jutalékot
adunk. Regisztrációt telefonon egyez-
tetjük.  nkepito@t-online.hu  

Egyéb 

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

Takarítást, ruhajavítást, varrást,
masszírozást (japán meridián) vállalok!
06-70/521-8282 

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

Saját termelésű minőségi bo-
rainkat ajánljuk 300 Ft/l áron. Pannon-

szobás lakás sürgősen eladó. Ára: 8 M
Ft. Érdeklődni: 06-70/977-7837.

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

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

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

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

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

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

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

Marcalváros I. Nádorváros felőli oldalán,
4. emeletes társasház 3. emeletén eladó
egy 49 m2-es, 2 szobás, franciaerkélyes
panellakás. A szobák parkettásak, az

halmi olaszrizling, rajnai rizling, tra-
mini. Tel.: 06-20/326-8477  

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-kar
szociálpedagógia szakán használt tan-
könyveimet kedvező áron kínálom. A
könyvek nagyon jó állapotban vannak.
A tankönyvek listáját e-mailben kérésre
elküldöm. Érd.: 06-30/40-33079.

Költöztetést, bútorszál-
lítást, lomtalanítást ponyvás teher-
autóval vállalok. Városon belül 3.000
Ft-tól/fuvar. 20/593-6600. 

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

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

ÜZLET

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

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

INGATLAN

Győr-Adyvárosban teljesen korszerűsí-
tett és szépen felújított, 53 m2-es, 2

egyéb helyiségek járólap burkolatúak. A
konyhabútor cseréjével átfordított kony-
hát alakítottunk ki. Közelben orvos, iskola,
óvoda, üzletek találhatóak. Irányár:
7.750.000  Ft. Tel.: 20/9348645

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szobás, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, hasonló alapterü-
letű, 2 szobás lakásra (hirdetési szám:
96). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 38 m2-es, 1 szobás, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, 2 szobás lakásra, 50–60
m2-ig (hirdetési szám: 102). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1 szobás,
konvektoros, szép állapotú, határozat-
lan bérleti szerződéses, 2 erkélyes la-
kást cserélne 40-50 m2-es, másfél
szobás lakásra maximum 3. emeletig
(hirdetési szám: 83). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egyszoba+ét-
kezős, komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne marcalvá-
rosi vagy adyvárosi, 1,5 szobás, 35-40
m2-es, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakásra (hirdetési szám: 95). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 120 m2-es, 3 szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, kb. 60 m2-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra (hir-
detési szám: 100). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél szo-
bás, összkomfortos, igényesen felújí-
tott, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 szobás, nagyobb alap-
területű, komfortos vagy összkomfor-
tos győri lakásra, Kossuth L. u. kivéte-
lével (hirdetési szám: 94). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne kisebb,
1 vagy másfél szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra (hird.
szám: 85).  Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 2 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, kb. 60 m2-es, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra (hir-
detési szám: 99). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48 m2-
es, gázkonvektoros, határozatlan
bérleti szerződéses, felújított lakást
cserélne nagyobb, 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra
Újváros kivételével (hirdetési szám:
86). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás, komfortos,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne elsősorban belvárosi,
2,5–3 szobás lakásra vagy Győr közeli tu-
lajdonra (hirdetésszám: 89). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 53 m2-es, 1,5 szobás, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne győri, háromszobás,
68 m2-es vagy nagyobb, gáz- vagy távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetésszám: 90). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szobás,
komfortos, gázfűtéses,  határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, nádorvárosi vagy rév-
falui, komfortos, 50–60 m2-es lakásra
(hirde tésszám: 92). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, két szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne két szobás,
belvárosi vagy szigeti lakásra alacso-
nyabb rezsivel (hirdetésszám: 91). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

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

OKTATÁS

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

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

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

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

ELADÓ!

FEBRUÁRI KÉPZÉSEK 
GYŐRBEN:

OM 200 356, Ny.sz.:11-0104-05

Érettségizetteknek:

kisgyermekgondozó, -nevelő
fogászati vagy gyógyszertári asszisztens

Szakirányú asszisztensi
végzettségűeknek:

klinikai fogászati higiénikus 
gyógyszertári szakasszisztens 

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

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

SZERELTESSEN GÁZAUTÓT!

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

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

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

Ízelítőül: 
– Cupido kedvence 

burgonyafánkkal
– Sertésszűzpecsenye Casanova

módra, burgonyapürével

Lepje meg kedvesét 
egy finom ebéddel vagy vacsorával!

Minden kedves 
vendéget meghívunk 

egy szerelem- 
koktélra!

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

Győri panellakásokat
vásárolunk azonnali
készpénzfizetésre.
Irányár: 100.000 Ft/m2.
Érdeklődni: 
06-70/702-3587.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Simon Zsófia, az UNI Seat Győr
kosárlabdázója már első győri
szezonjában berobbant a ma-
gyar élvonalba. A válogatott ke-
rettagságig jutó fiatal tehetség
idén a legmagasabb szinten, az
Euroligában is letette névje-
gyét. A hátvédként és bedobó-
ként is bevethető játékossal a
nemzetközi kupasorozatról és a
csapatra hazai színtéren váró
további feladatokról is beszél-
gettünk.

Az eredetileg az Európa-kupában in-
duló UNI Seat Győrt a nemzetközi szö-
vetség a Pécs kizárása után kérte fel
az Euroliga-részvételre. A győriek ter-
mészetesen elfogadták a megtisztelő
felkérést, és újoncként remekül helyt -

Jövőre is visszavágynak az Euroligába
álltak a legerősebb nemzetközi kupa-
sorozatban. A zöld-fehérek három
győzelmet arattak, és két rutinos
együttest is megelőzve a hatodik he-
lyen zártak a nyolccsapatos csoport-
ban. A győri játékosok közül sokan
most debütáltak az Euroligában, köz-
tük volt Simon Zsófia is, aki már má-
sodik szezonját tölti a Rába partján. 

– Pontosan azt kaptam az Euroligá-
tól, amit vártam: rengeteg tapasztala-
tot. Voltak különösen jól sikerült mérkő-
zéseink, a három győztes találkozón
szerintem jól is játszottunk. A többi
mérkőzésen világsztárok ellen léptünk
pályára, ellenük az elsődleges célunk a
rutinszerzés volt, és ezt meg is kaptuk.
Az első mérkőzésen rögtön a Valencia
ellen kezdtünk, ekkor kicsit még meg-
illetődöttek voltunk, de később aztán
felbátorodtunk. Óriási élményt jelen-
tett, hogy a Galatasaray elleni mecs-
csen a világ legjobb játékosával, Diana
Taurasival kerültem szembe, egy idő
után már vártuk ezeket a kihívásokat.

Jó lenne jövőre is az Euroligában
szerepelni, az a célunk, hogy

ebben a szezonban már saját
jogon vívjuk ki a részvételt a

legrangosabb sorozatban
– tekintett vissza a győriek-
nek októbertől februárig
tartó nemzetközi kupa-
szezonra Simon Zsófia. 

Az Euroliga-mér-
kőzések egyre na-

gyobb érdeklődést váltottak ki az
egyetemi csarnokban, ahogy telt az
idő, egyre tömöttebb lelátók előtt ját-
szotta mérkőzéseit a csapat. A szurko-
lók pedig nemcsak figyelték a pályán
történteket, hanem buzdították is a
győri lányokat, a Lotos Gdynia ellen
például hosszabbításos győzelembe
hajszolták a zöld-fehéreket. 

– Óriási segítséget jelent a pályán,
hogy sok néző előtt játszhatunk.
Bízom benne, hogy ez valaminek a
kezdete, és megtisztelő, hogy én is
részese lehetek ennek a folyamatnak.
Remélem, hogy hosszabb távon is itt
tudjuk tartani a szurkolókat az egye-
temi csarnokban, és nemcsak az Eu-
roliga-mérkőzéseken, hanem a többi
összecsapásunkon is megtelnek a le-
látók – monda bizakodva a győri te-
hetség. 

A nemzetközi kötelezettségek
ugyan véget értek ebben a szezon-
ban, de a bajnokságban és a Magyar
Kupában további komoly feladatok
várnak a magasra törő győri klubra. A
bajnokság alapszakaszából még
négy mérkőzés van hátra, a csapat a
Vasast és a Pécset fogadja, továbbá
elutazik még Sopronba és Zalaeger-
szegre. A kupában Szekszárdon ját-

szanak Fűzy Ákos tanítványai a né-
gyes döntőbe jutásért. 

– Most, hogy véget ért az Euroliga,
egy ideig nem lesz heti két mérkőzé-
sünk, csak hétvégén lépünk pályára.
Kicsit visszazökkenünk a monoto-
nabb edzésmunkába, kisebb alapo-
zás következik majd, hogy a rájátszást
is bírjuk erővel. Az elsődleges célunk
a döntőbe jutás mindkét sorozatban,
de magasabb célokkal kacérkodunk.
Nem félünk kijelenteni, hogy győzni
akarunk, ha bejutunk a fináléba. Per-
sze ez nem lesz könnyű, legnagyobb
riválisunk, a Sopron keretében szá-
mos, sok döntőt megélt veterán talál-
ható, de nagyon szeretnénk hinni
abban, hogy sikerülhet elérni az álma-
inkat. Ezért dolgozunk minden egyes
edzésen, keményen küzdünk minden-
nap, és abban biztos vagyok, hogy a
szakmai stábon sem múlik majd a fel-
készítés. Szerencsére a bokasérülé-
semen rég túl vagyok, és a vállam is
kezd rendbe jönni. Sok mérkőzést
nem kellett kihagynom a sérülések
miatt, remélem, ezután sem hiány-
zom majd a csapatból – mondta a kö-
vetkező időszakról Simon Zsófia, aki-
nek tervei között szerepel a váloga-
tottság is. 

– Számítok az újabb meghívóra, ha
jól tudom, a tágabb keretben benne is
vagyok. Ezúttal már szeretnék beke-
rülni a szűkebb keretbe is, és hosszú

távon is megmaradni a csapat-
ban. Remélem, hogy a 2013-as

Európa-bajnokságon pályára
tudok majd lépni – zárta a

beszélgetést az UNI Seat
Győr játékosa. 

Nem félünk kijelenteni,
hogy győzni akarunk
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A család hálásan köszöni mindenki
önzetlen segítségét, Hanna számlaszáma:
OTP Bank 11773377-00773878. 

A győr-ménfőcsanaki Burján Hanna születése óta egy súlyos betegséggel,
az úgynevezett Smith-Lemli-Opitz-szindrómával küzd, vagyis a rengeteg
műtét ellenére normál úton táplálhatatlan, hasi szondán keresztül jut éle-
lemhez. A kislány Németországban speciális kezelésen esett át, amelynek
eredményeképpen már képes lenyelni egy-két korty folyadékot. A fejlődés
érdekében a terápiát 3-5 havonta meg kellene ismételni, ám az újabb ki-
utazás útjában anyagi nehézségek állnak. 

Szerkesztőségünk licitet hirdet, az ebből
befolyt összeget pedig a kislány család-
jának ajánljuk fel. A jótékonysági ár-
verésen a Győri Audi ETO KC
2010-es bajnokcsapatának vala-
mennyi tagja által dedikált kézi-
labdára lehet licitálni. A kikiál-
tási ár 50.000 forint, az ajánla-
tokat február 15-ig várjuk a
szerkesztoseg@gyor plusz.hu
címen vagy a 96/511-620-as
telefonon.
Továbbra is várunk ruhákat, játé-
kokat az Orgona utca 10. alatt lévő
szerkesztőségünkbe, hogy ezzel is
segítsük Hanna gyógyulását.

Segítsünk
Hannának!

Sorra játssza a felkészülési mérkőzé-
seket a Törökországban edzőtábo-
rozó Győri ETO FC. A zöld-fehérek 2–
2-es döntetlennel nyitottak a szlovák
1. FK Pribram ellen. Az ukrán élcsa-
pat, a Metalist Harkiv ellen is közel
állt a döntetlenhez az ETO, végül a
harkoviak 2–1-re nyertek a büntetőt
is hibázó győriek ellen. A harmadik el-
lenfél az orosz Kuban Krasnodar volt,
1–1-es félidőt követően végül 3–1-re
győztek az oroszok, akiknek jobban
kijött a lépés a kapu előtt. A csapatra
szombaton még egy összecsapás
vár, majd vasárnap véget ér a török-
országi edzőtábor. 

A Győri ETO FC benyújtotta fel-
lebbezését a nemzetközi Sportdön-
tőbírósághoz (CAS) az Európai Lab-
darúgó Szövetség (UEFA) büntetése
ellen, amely szerint a gárdát két évre
– maximum egy részvételre – kizár-
ták az európai kupasorozatokból.

A Győri Audi ETO KC értékes idegen-
beli győzelemmel kezdte meg szerep-
lését a Bajnokok Ligája középdöntő-
jében. A zöld-fehérek 28–26-ra győz-
tek Spanyolországban az Itxako Na-
varra vendégeként, Karl Erik Böhn
tehát sikerrel debütált az ETO kispad-
ján nemzetközi kupamérkőzésen.

A visszavágás reményében uta-
zott el a Győri Audi ETO KC Estellába,
hiszen tavaly a spanyolok búcsúztat-
ták a győrieket az elődöntőben. Szo-
ros mérkőzésen a zöld-fehérek az
első félidő végén átvették a vezetést,
amit a második játékrészben már
nem is engedtek ki a kezükből. Lunde
Haraldsen parádézott a kapuban, a
közelmúltban szerződést hosszab-
bító Görbicz pedig a legkiélezettebb
pillanatokban is higgadt maradt. Az
irányító az utolsó támadás végén
büntetőből szerezte meg tizedik gól-
ját, bebiztosítva ezzel a győzelmet. A
zöld-fehérek ezen a mérkőzésen
ugyan nem sziporkáztak, de igazi csa-
patként küzdöttek, és végül megér-
demelt győzelmet arattak. 

– Összességében elégedett va-
gyok, mert nagyon nehéz meccsen
sikerült megszereznünk a nagyon

A csapategység diadala
fontos két pontot, ráadásul jéghideg
csarnokban – mondta Karl Erik
Böhn vezetőedző a lefújás után. –
Görbicz fantasztikus volt, a kapustel-
jesítmény is remek, és bár a végén
kicsit korán hittük azt, hogy már
megvan a győzelem, Hornyák reme-
kül harcolta ki a hetest, Görbe meg
hidegvérrel bevágta. Az Itxako job-
ban játszott, mint vártam, mi viszont
leszünk még jobbak is – reményeim
szerint már a jövő héten, hazai kö-
zönség előtt.

A csoport másik favoritja, a Larvik
szintén idegenbeli győzelemmel raj-
tolt, a norvégok a dán Midtjylland ven-
dégeként nyertek 26–22-re. Hétvé-
gén mindkét esélyes hazai környezet-
ben szerepel, és amennyiben hozzák
a kötelezőt, leszakíthatják a csoport
másik két csapatát. A győriek vasár-
nap 15.15 órakor a Midtjylland együt-
tesét fogadják a Magvassyban, és re-
mélhetőleg élni tudnak a kínálkozó le-
hetőséggel. Szerdán már bajnoki mér-
kőzés vár Pálingerékre, akik 18 órakor
a DVSC ellen játszanak, ismét hazai
pályán. További hír, hogy sorsoltak a
Magyar Kupában, az Audi ETO az
FTC-t fogadja a negyeddöntőben. 

Kemény munka Törökországban
A klub felvállalta, hogy nyilvánossá-

got ad egy új kezdeményezésnek, ez
pedig nem más, mint az amatőr lab-
darúgó-ranglista. A www.eto.hu hon-
lapon a főmenüben megtalálják azt a
pontot, ahol a részletes leírás mellett
– hogyan is készül ez a statisztika – va-
lamennyi megye és az NB III teljes lis-
tája, valamint az országos rangsor él-
csoportja olvasható. Az összeállítás
havonta frissülni fog a több mint két-
ezer csapatot tartalmazó listán.

Befejezte horvátországi edzőtá-
borozását a Gyirmót. Soós Imre ve-
zetőedző tanítványai kilenc napot töl-
töttek Novigrádban és négy mérkő-
zést játszottak. Az FK Novigrad ellen
3–2-re, a Kecskemét ellen 2–0-ra
nyertek a kék-sárgák, míg az NK Istra
(2–0) és az NK Pomorac Kosterna (2–
1) felülmúlta a gyirmótiakat. Hétvé-
gén újabb mérkőzés vár a csapatra
Szombathelyen.
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A SZESE Győr vasárnap 17 órakor megkezdi
szereplését az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnok-
ság tavaszi szezonjában. Az egyetemi csa-
patra rögtön komoly feladat vár, hiszen a táb-
lázat második helyén álló Komló látogat az
egyetemi csarnokba. Mint ismeretes, a má-
sodosztály nyugati csoportjában négy csapat
küzd a feljutásért, a SZESE mellett a Vác, a
Komló és a Várpalota küzd a bajnoki címért.
Deáki István együttese amennyiben már idén
szeretne feljutni a legmagasabb osztályba, ta-
vasszal nem bukhat rangadót, így rögtön egy
sorsdöntő mérkőzéssel kezdődik a tavaszi sze-
zon. A rangadóra kilátogató szurkolók nem
csak a csapatot támogathatják a lelátóról, hi-
szen a klub a Komló elleni mérkőzés teljes
jegybevételét felajánlotta az SLO-szindrómá-
ban szenvedő győr-ménfőcsanaki Burján
Hanna gyógykezelésére és utógondozására. 

A SZESE több edzőmérkőzést is játszott a
felkészülés során, és egy tornán is részt vett az
együttes Szlovákiában. Az egész felkészülésre
jellemző volt, hogy külföldi, jellemzően felvi-
déki csapatokkal mérkőztek meg a győriek.
Deáki István vezetőedző nem volt maradékta-
lanul elégedett a télen látottakkal, de a legfon-
tosabb kérdés, hogy a tétmérkőzéseken ho-
gyan teljesít majd a csapat. Nem könnyíti meg
a győriek helyzetét, hogy a nemrég felépült

Kéthetes bajnoki szünet után komoly erő-
próba vár a GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem csapatára, a győriek a Veszp-
rémi Egyetem gárdáját fogadják pénte-
ken 19 órakor az egyetemi csarnokban.
A két egyetemi együttes összecsapása a
táblázaton elfoglalt helyezésük miatt is

Zsinórban három mérkőzést ját-
szott hétvégén a Rába ETO fut-
salcsapata. Marcos Angulo együt-
tese pénteken a Vasas vendége-
ként lépett pályára a magyar baj-
nokságban, és némi nehézségek
árán ugyan, de begyűjtötte a
három pontot. A csapatból ezúttal
is hiányzott a román válogatottban
szereplő Dobre és Al-Ioani, to-
vábbá az edzésen szemsérülést
szenvedett Balázs Zoltán sem volt
bevethető. Meglepetésre félidő-

Az UNI Seat Győr a Nagykanizsai Vad-
macskák otthonában lépett pályára a Ma-
gyar Kupa első fordulójában. A zöld-fehé-
rek komolyan vették a másodosztályú csa-
pat elleni összecsapást, amit a 115–34-es
végeredmény is jelez. Fűzy Ákos vezető-
edző amellett, hogy bevetette a meghatá-
rozó kosarasokat, lehetőséget adott az
eddig kevesebb időt pályán töltő játéko-
soknak is a bizonyításra. A győriek a maga-
biztos sikerrel továbbjutottak a következő
fordulóba, ahol már a négyes döntőbe
jutás a tét. Az UNI Seat Győr az Atom-
erőmű Szekszárd vendégeként játszik
majd, várhatóan február utolsó hétvégéjén. 

Tapodi Péter klubigazgató időközben
bejelentette, hogy a csapat válogatott játé-
kosa, Rasheed Rita kétéves, 2014-ig szóló
szerződést írt alá a győri csapattal. Szer-
ződtetésével Simon Zsófia, Semsei Bar-
bara, Laklóth Anna, Őri Györgyi és Nagy
Dóra mellett tovább bővült azoknak a ma-
gyar játékosoknak a köre, akik jövőre is biz-
tosan Fűzy Ákos vezetőedző rendelkezé-
sére állnak.

A csapat a bajnokságban legközelebb
szombaton 18 órakor lép pályára, ekkor a
Vasas látogat az egyetemi csarnokba. 

Teke. Az év első hazai mérkőzésén kiemelkedő játékkal és fö-
lényes győzelemmel örvendeztette meg szépszámú közönségét
a GYŐR-SZOL TC NB I-es felnőtt és ifi tekecsapata. A felnőtt -
csapat a bajnokságban előrelépett a második helyre, az ifik to-
vábbra is őrzik vezető helyüket. GYŐR-SZOL TC–Pét  7:1 (3571–
3202). Nagy Antal 577 fa, Kristyán István 603 fa, Babos Tamás
602 fa, Szőke Gábor és Pintér-Péntek Imre 608 fa, Kázár Tibor
630 fa, Gosztola Gábor 551 fa. 

Németh Gábor újra megsérült. Félő, hogy a ta-
vaszi szezon során nem számíthat a szakveze-
tés az újabb műtéten átesett átlövő játékára.

– Az utolsó, Tata elleni edzőmérkőzésen
már a Komló elleni taktikát gyakoroltuk. Fe-
gyelmezettebb játékra lesz szükségünk, mint
amit ősszel Komlón nyújtottunk, hiszen ott túl
sok hibát követtünk el. Ők számítanak rutino-
sabbnak, de bízom benne, hogy erőnlétben
mi leszünk a jobbak. Összeszokott csapat a
Komló, a miénk is kezd összeérni, de még fia-
talok és szertelenek vagyunk. Ha meg tudjuk
oldani, hogy fegyelmezetten támadunk, és
nem adjuk el a labdákat, továbbá rendezetten
védekezünk, akkor van sanszunk a győze-
lemre. Azt szeretnénk, ha három gólnál na-
gyobb különbséggel nyernénk, így az egymás
elleni eredményben is mi lennénk a jobbak –
fogalmazott Deáki István. 

A győri férfikézilabda fellendítéséért
küzdő klub új kezdeményezésként támoga-
tói bérletek árusításába kezd. Aki megte-
heti és szeretné kiemelten támogatni a csa-
patot, ötvenezer forinttól válthat támogatói
bérletet a 2012-es teljes szezonra. Ehhez a
bérlethez jár egy, a játékosok és edzők által
dedikált csapatkép, illetve a bérlet tulajdo-
nosa a VIP-szektorból szurkolhat majd min-
den hazai mérkőzésen.

Rangadóval kezdi
a tavaszt a SZESE

Mozgalmas napok a Rába ETO-nál
ben még a Vasas vezetett 4–3-ra,
de aztán beindult a győri henger
és a négy gólt szerző Ramada ve-
zérletével fordított, végül 8–4-re
győzött a második félidőt 5–0-ra
hozó zöld-fehér csapat.  

Szombaton és vasárnap már
Bécsben játszottak a győriek a Ku-
pagyőztesek Kupája elnevezésű
tornán. A Rába-partiaknál két pró-
bajátékos, Tombácz Róbert (Újsze-
ged) és Fehér Krisztián (Vasas) is
lehetőséget kapott a bizonyításra.

A Rába ETO szombaton 3–3-as
döntetlent játszott a Zágrábbal,
büntetőkkel végül a horvátok jutot-
tak tovább a fináléba. A vasárnapi
bronzmérkőzésen a zöld-fehérek
8–2-re legyőzték az osztrák Stella
Rossát, így a harmadik helyen zár-
ták a négycsapatos tornát. A Rába
ETO következő mérkőzését hétfőn
18.30 órakor játssza a Magvassy-
csarnokban a Gödöllő ellen, a ta-
lálkozóra a belépés továbbra is in-
gyenes.

Egyetemi presztízsmérkőzés
rangadónak minősül, hiszen a vendégek
a második, míg a hazaiak a harmadik he-
lyen állnak az NB I/B nyugati csoportjá-
ban. Kozma Tamás együttese nagyszerű
formában várja a találkozót, a győriek
abban bíznak, hogy a pihenő nem törte
meg a csapat lendületét.  

Könnyed
továbbjutás
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A győri Szigetköz Horgász Egyesü-
let szervezésében horgászszakkör
indult a múlt héten Lébény és Rá-
bapatona mellett Győrben is. A
szakkörről Sinkó Lajos, a legna-
gyobb győri horgászegyesület el-
nöke elmondta, kiemelten nagy fi-
gyelmet fordítanak a gyermekekkel,
fiatalokkal történő foglalkozásra,

Körülbelül negyven magyar spor-
toló lehet ott a nyári paralimpián,
melyre tizenketten már megszerez-
ték a kvótát. Ezt Gömöri Zsolt, a
Magyar Paralimpiai Bizottság el-
nöke jelentette be azon a sajtótájékoztatón, ame-
lyen a szervezet együttműködési megállapodást
kötött az Allianz Hungáriával. Az eseményen aláírt
szerződés értelmében összesen 85 sportoló és
edző részesül kiemelt biztosítási ellátásban, illetve
a külföldi viadalokon megsérült versenyzők ellátá-
sáról a megállapodásban rögzített egyedi szolgál-
tatás keretein belül gondoskodnak. (MTI)

szerző: bögi viktor 
fotó: illusztráció

A dohányzás általános egészségi ál-
lapotunkra gyakorolt negatív hatásai
mindenki számára ismeretesek: kö-
högés, tüdőgyulladás, tüdőrák, kerin-
gési zavarok, érelmeszesedés, szívin-
farktus – csak pár dolog, ami a do-
hányzásnak (is) köszönhető. Vajon a
testedzést végző dohányosok eseté-
ben jobb a helyzet? Lehetséges né-
miképpen kompenzálni a káros kö-
vetkezményeket mozgással, edzé-
sekkel? A válasz egyértelműen nem.

A rendszeres dohányzás hosz-
szabb távon kedvezőtlen hatással bír
a sportolók fizikai teljesítményére,
szellemi elkötelezettségére és rege-
nerációs képességeire egyaránt.

Ismert tény, hogy a dohányzás ét-
vágytalanságot okoz, amelynek egye-
nes ági következménye lehet, hogy

AJÁNLJUK
FEBRUÁR 10., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem–Veszprémi Egyetem
(NB I/B-s mérkőzés, egyetemi
csarnok)

FEBRUÁR 11., SZOMBAT
Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr–Vasas (NB I-
es mérkőzés, egyetemi csarnok)

FEBRUÁR 12., VASÁRNAP
Női kézilabda
15.15 Győri Audi ETO KC–Mi d t -
jylland (Bajnokok Ligája-mérkő-
zés, Magvassy-csarnok)

Férfi kézilabda
17.00 SZESE Győr–Komlói
BSK (NB I/B-s mérkőzés, egye-
temi csarnok)

FEBRUÁR 13., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Gödöllő (NB I-
es mérkőzés, Magvas sy-csar nok)

FEBRUÁR 15., SZERDA
Labdarúgás
17.00 Gyirmót–Komarno (Fel-
készülési mérkőzés, Gyirmót)

Női kézilabda
18.00 Győr Audi ETO KC–
DVSC-Fórum (NB I-es mérkő-
zés, Magvassy-csarnok)

Horgászszakkör indult gyermekeknek
A horgászszakkörön ismerkedett

meg a horgászat alapjaival Magyar
Balázs és Magyar Gábor is, mos-
tanra mindketten elismert verseny-
horgászokká váltak, tavaly Magyar
Gábor országos egyéni bajnok lett. 

– Először Balázs testvérem ment
el a már akkor is működő szak-
körre, majd én is követtem őt. A
szakkörön több éven keresztül
részt vettünk, akárcsak a megyei
vetélkedőkön. Ezen élmények mind
hozzájárultak ahhoz, hogy ma is
horgászom. A horgászat kötődik
szinte az egész életemhez, hiszen a
munkám is ezzel kapcsolatos. Kez-
deti szinten a horgászás elsősor-
ban nem anyagi kérdés, a gyermek-
nek szánt alapfelszerelés néhány
ezer forintból beszerezhető. Ennél
sokkal nagyobb a szülők felelős-
sége, akarattal, kis melléállással a
számítógépektől az internettől
távol, a vízparton is lehet tartalma-
san kikapcsolódni és szórakozni –
fejtette ki Magyar Gábor.

hiszen a nevelés ebben a korban a
leghatékonyabb. 

– A horgászás egy olyan hasznos
tevékenység, amellyel ha megismer-
kednek a gyerekek, akkor nagyon
sok szép és meghatározó vízparti él-
ményben lehet részük egész életük-
ben. Az ismeretek megszerzésének
tétje is van, a horgászszakkörök zárul-

tával egyesületi versenyt rendezünk,
amelyen a legjobban szereplő fiata-
lok képviselhetik a Szigetköz Horgász
Egyesületet a megyei horgászvetél-
kedőn – tájékoztatott az elnök.

Dr. Újvári Miklós szakkörvezető
irányításával a hat-nyolc alkalomból
álló tantermi foglalkozásokon a hor-
gászjelöltek megismerkednek a leg-
fontosabb szabályokkal, tanulnak a
halakról, a különböző horgászmód-
szerekről és a környezet védelméről.
A horgászáshoz szükséges felszere-
lések összeállításában Ihász József
versenyhorgász segít a nagyon lelkes
és érdeklődő gyerekeknek. 

– A horgászszakkörre járók megta-
nulnak célba dobni is, a tavasz megér-
kezését követően pedig már a horgá-
szaté lesz a főszerep – mondta el az első
foglalkozáson a szakkörvezető, aki egy-
ben felhívta a figyelmet: a szakkörhöz
csatlakozni vágyókat február végéig
minden szerdán 15.30 órára várják az
adyvárosi Fekete István Általános Iskola
aulájába (Győr, Kodály Zoltán út 31). 

Dohányzás és testedzés 

egy sportoló nem megfelelő mennyi-
ségben viszi be szervezetébe a szük-
séges tápanyagokat. Ennélfogva
tehát az izmok felépítéséhez elenged-
hetetlen fehérjeszintézis nem valósul
meg optimálisan, valamint  az ener-
giát adó szénhidrátok sem biztosítják
a kellő dinamizmust és erőt a szerve-
zet számára. A nikotin negatívan befo-

lyásolja a regenerálódást. A dohány-
zók – általában egy-két év rendszeres
dohányzás után – kisebb edzésmun-
kát tudnak végezni, tréningjeik inten-
zitása jóval alacsonyabb lesz nem do-
hányzó társaikéhoz képest.

Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.speed-
fit.hu honlapon talál!

A győri lányok sikeresen szerepeltek az NB II-es bajnokság
alapszakaszában, így a Fészek CSB–Pálya-Vasút feljutott a
felsőházba, ahol két csoportra osztva négy-négy csapat ját-
szik az első nyolc helyért.

Negyven paralimpikon
lehet ott Londonban
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KALAUZ  HOROSZKÓP,  ÁLLATKERT

Horoszkóp
KOS
Nagyon jó hét elé néznek, tervezzék meg,
mi  mindent szeretnének elrendezni, most min-
denre jut elég idejük, energiájuk. Párjukkal dúl a
szerelem, így a hétvégi programot ennek jegyében
tervezzék. Munkájukban nagy előrelépést tehet-
nek, ha időben reagálnak a feladatokra.

BIKA
Gondolataik a pénz körül forognak a
héten. Ha ügyesek, jó üzletet kötnek, munkájukat
elismerik, gyarapíthatják pénzüket. Persze számít-
sanak arra, hogy ehhez éjjel-nappal dolgozniuk
kell, és ezt családjukkal se felejtsék el közölni. Kér-
jék párjuk segítségét, türelmét.

IKREK
Végre lazíthatnak egy kicsit a héten. Foglal-
kozzanak magukkal, menjenek el kozmetikushoz,
fodrászhoz, újuljanak meg. Munkájuk megy a maga
ütemében, viszont családjuk kiköveteli most a törő-
dést. Ideje kicsit együtt lenniük a hétvégén.

RÁK
Továbbra is a sikerre koncentráljanak, él-
vezzék ki annak minden pillanatát. Párjukkal, ha
tudnak, utazzanak el egy hosszú hétvégére. Töltse-
nek minél több időt együtt, ez most a lazítás ideje.
Senkivel ne keveredjen félreértésbe, mert az el-
ronthatja a kedvüket.

OROSZLÁN
Nagyon pörgős hetük lesz. Már itt volt az
ideje, hogy egy kis sikerben legyen részük, tegye-
nek is meg mindent ezért. Osszák meg párjukkal
boldogságukat, menjenek el kikapcsolódni. Most
még a sportnak is nagyobb lendülettel állnak neki. 

SZŰZ
Minden idejüket a munka tölti ki. Nagyon
figyeljenek, hogy mindent precízen csináljanak,
későbbiekben ez jól jön majd. Az irigyeik száma is
nő ugyanis, de ezzel nem érdemes foglalkozniuk.
Ne utasítsák vissza a barátok meghívását, menje-
nek szórakozni.

MÉRLEG
A Mérleg jegyűek sikere tovább folytató-
dik, élvezzék annak minden percét. Párjuk még in-
kább elcsábítja önöket, ne nagyon ellenkezzenek.
Munkájukban is előrelépés várható, használják ki
ezt a jó energiát, tegyenek meg mindent a sike-
rért. Ne nagyon költekezzenek most.

SKORPIÓ
A Skorpió szülöttek életét a munka kér-
dése tölti ki. Ha váltani szeretnének, most tegyék
meg, bár nehezükre esik ez a döntés. Ne hallgassa-
nak a rosszindulatú, pesszimista megjegyzésekre,
csak a céljaikra koncentráljanak, mozgassanak
meg minden ismerősi szálat a sikerért.

NYILAS
Szárnyalnak, tele vannak ötletekkel, új fel-
adatokkal. Használják ki ezt az időszakot, ragadja-
nak meg minden lehetőséget a fejlődésre. Párjuk
kicsit hiányolja önöket, sőt, a féltékenység is felüt-
heti a fejét, ezt csírájában szüntessék meg, tegye-
nek ez ellen.

BAK
Életükbe beköszönt a szerelem, ne nagyon
gondolkozzanak, hallgassanak a szívükre. Ha pár-
kapcsolatban élnek, romantikázzanak most töb-
bet, szükségük van rá. Hallgassanak barátaik taná-
csaira, ne utasítsák vissza a meghívásokat. 

VÍZÖNTŐ
Még mindig nem lazíthatnak, hiszen
annyi munkájuk van, hogy két embernek is elég
lenne. Próbálják beosztani idejüket, az egészsé-
gük a legfontosabb. Ha párjuk több időt szeretne
önöktől, ne utasítsák vissza, szervezzenek egy
hosszú hétvégét.

HALAK
Most a szerelemé a főszerep a Halak életé -
ben. Legyenek minél többet szerelmükkel, ha tud-
nak, utazzanak el. Azért a munkáról se feledkezze-
nek meg, ügyeljenek arra, hogy ne hibázzanak. Ba-
rátaiknak szükségük van most önökre, gondolja-
nak rájuk többet.

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

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

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

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

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

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

szerző: xantus-állatkert 
fotó: magyarósi gábor 

A zöld leguán világszerte ked-
velt hobbiállat, a kifejlett egyed
impozáns farkával együtt két
méternél is hosszabb lehet.

A hímek torka alatt nagy bőrlebeny
látható, ezt a párzási időszakban kife-
szítik, miközben fejükkel ritmusosan
bólogatva udvarolnak a nőstények-
nek. Testüket felfújják, hátukat púpo-
sítják, hogy minél erősebbnek és
egészségesebbnek tűnjenek. A fiata-
lok azért, hogy a domináns hímmel ne
kerüljenek idejekorán összetűzésbe,
felveszik a fiatal nőstények színezetét
és viselkedését, emiatt nem könnyű
megkülönböztetni a két nemet.

A Füles Bástya zöld leguánjai
Dél-Amerikában farmokon te-

nyésztik őket. A kikelt leguánokat
vagy hobbiállatnak adják el,
vagy elfogyasztják, a
kontinensen ked-
velt csemege a sült
leguánhús. 

A Füles Bástyá-
ban hét egyed lakik,
lombkoronában élő
fajról lévén szó napjaik
nagyobb részét a terrá-
rium faágain töltik. Me-
neküléskor a fákról a
vízbe vetik magukat. Ki-
tűnő úszók, akár húsz mé-
tert is megtesznek a víz alatt.

A zöld leguánok egyes po-
pulációi gyakran a váro-
sokba, falvakba költöz-

nek, a háztetőkön napoznak, több-
nyire a hulladékból élnek. A kifejlett
egyedek csak növényi eredetű táplá-

lékot esznek, a fiatalok időn-
ként kedvet kapnak a ro-

varokhoz és a ma-
dártojásokhoz is. 

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222


