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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

7. oldal Megszűntek a fővárosban a detoxikálók, az alkoholmérge-
zéses betegeket januártól a sürgősségi osztályokon látják el. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának közleménye szerint azért, mert itt
biztonságos, korszerű ellátást tudnak biztosítani. Lapunk utánajárt,
Győrben hol józanodnak azok, akik annyit ittak, hogy orvosi segít-
ségre van szükségük.

3. oldal Az előző évihez ha-
sonlóan alakultak 2012-ben he-
lyiadó-bevételeink, amelyek fon-
tos tételt jelentenek a költségve-
tésben – összegezte a tavalyi
esztendőt Fekete Dávid.

8–9. oldal Tékozló fiúként visz-
szatértem oda, ahonnan elindul-
tam – mondta lapunknak adott in-
terjújában Major Ernő, a megyei
kormányhivatal munkaügyi köz-
pontjának új igazgatója.

28. oldal Rédei-Soós Viktória játéka megle-
petés volt a szerbiai női kézilabda EB-n. A nyá-
ron igazolt jobbátlövő élete első nagy tornáján
húzóembere volt a csapatnak.

Téli varázslat
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezer forintot kell félévente fizetnie annak, aki győri jogász-
képzésre jelentkezik. Nappali tagozaton a Széchenyi Ist-
ván Egyetem a legolcsóbb – derül ki a www.felvi.hu-n el-
érhető, 2013 szeptemberére meghirdetett képzéseket
tartalmazó felsőoktatási felvételi tájékoztatókból. 

165 3 forinttal emelte a 95-ös benzin nagykereskedelmi árát
szerdán a MOL Nyrt., a gázolaj ára nem változott. A 95-
ös benzin literenkénti átlagára 417-418 forintra nőtt, a
gázolajé 420-421 forint maradt. Az autósok 20-25 fo-
rintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Január 4.

Január 5.

Január 6.

Január 7.

Január 8.

Január 9.

Január 10.

Tragédia. Gázolás miatt 30-40
percet késtek a vonatok a Buda-
pest–Győr–Hegyeshalom vonalon.
Reggel fél nyolckor a tatabányai ál-
lomásról kihaladó tehervonat elgá-
zolt egy ismeretlen embert.

Biztonság. Befejeződött Péren és
térségében a térfigyelő kamera-
rendszer kiépítése. Az új rendszer a
81-es főutat és a reptér forgalmát is
figyelemmel követi. 

Tűz. Életveszélyesen megsérült a
gázkonvektorát oltó férfi Moson-
szentmiklóson. A lakásában kora
délután lángra kapó gázkonvektort
próbálta meg eloltani, ekkor sérült
meg súlyosan.

Árhullám. A Mosoni-Duna áradása
miatt lezárták a győri Móricz Zsig-
mond rakpart alsó szakaszát, vala-
mint a mellette található parkolót. 

Baleset. Az új Bácsai úton, a Víztü-
kör utcánál két autó ütközött. A bal-
esetben hárman sérültek, az egyik
sérült beszorult a járműbe. 

Mérgezés. Halálos szén-monoxid-
mérgezés történt a Kálvária utca
egyik lakásában. A mentők egy em-
bert kórházba szállítottak, de a la-
kásban tartózkodó másik lakó életét
már nem tudták megmenteni.

Határidő. Utoljára pótolhatták a
februárban induló keresztféléves fel-
sőoktatási képzésekre jelentkezők
azokat a dokumentumaikat, ame-
lyek a jelentkezés benyújtásakor
még nem álltak rendelkezésükre, il-
letve eddig lehetett módosítani a je-
lentkezéskor megadott képzések
sorrendjét.

Nyitott kapuk
A héten tartotta hagyo-
mányos nyitott kapuk
rendezvényét a győri
campus, ahová a vég-
zős és tovább tanulni
szándékozó középisko-
lásokat várták a szerve-
zők. Az intézmény Új
Tudástér épületében
felállított standoknál
reggel 8-tól délután 14
óráig az egyetem hall-
gatói és oktatói adtak
felvilágosítást a tanul-
mányokról, annak költ-
ségeiről, a bel- és kül-
földi ösztöndíjakról és
a diploma megszerzése
utáni elhelyezkedési
lehetőségekről.

Felvételi
Megváltozott a Győri
Tánc- és Képzőművé-
szeti Iskola felvételijé-
nek időpontja. A le-
endő első osztályoso-
kat január 31-én 16
órára várják az iskolá-
ban, a Szabolcska utca
5. szám alá. A nyílt
napot január 17-én 15
órai kezdettel rendezik
meg.

Nyertes
Kutnik Krisztina
nyerte Zséda Utazz
velem! című, utazással
kapcsolatos, hasznos
tippeket is tartalmazó
határidőnaplóját.

Az adócsalással gyanú-
sított győri fémkereske-
dők ügyében a tizen-
négy előzetes letartózta-
tásba helyezési kérelem-
ből min det teljesítette a
Győri Járásbíróság nyo-

mozási bírója – közölte a
megyei törvényszék szó-
vivő bírája az MTI-vel.
Máté Kinga hozzátette:
a bíróság határozatával
szemben minden gya-
núsított fellebbezést je-
lentett be, így a dönté-
sek nem jogerősek.
Közlése szerint az előze-
tes letartóztatást indo-
kolja valamennyiük ese-
tében az összebeszélés
és a nyomozás megne-
hezítésének veszélye,
de fennáll szökésük, el-
rejtőzésük veszélye is.
Az előzetes letartózta-
tást indokolja a folya-
matban lévő eljárás kü-
lönös tárgyi súlya, hatá-
ron átnyúló jellege is.
A bíróság a cselekmény-
ben a nyomozás adatai

szerint vezető, szervező
szerepet játszó szemé-
lyek, illetve azok eseté-
ben, akik ellen ugyan-
ilyen vagy hasonló
ügyekben folyt már eljá-
rás, fennáll a bűnismét-

lés veszélye is – tette
hozzá.
Keddi számában írt
arról a Kisalföld című
megyei napilap, hogy
több tucat embert „vit-
tek el" az adóhatóság
munkatársai abban az
egész nap tartó hétfői
akcióban, amelyet egy
„ismert, főleg fémhulla-
dék-kereskedéssel fog-
lalkozó család" több in-
gatlanjánál hajtottak
végre.
A lap érdeklődésére a
Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal nem cáfolta a hírt,
de a cikk szerint csupán
annyit közöltek, „na-
gyon jelentős akciót haj-
tottak végre", amiről ké-
sőbb adnak tájékozta-
tást.

Előzetesben a győri
fémkereskedők
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Talán a generációm az utolsó,
amelyik emlékszik még a
rajzfilmsorozatra, amelyben
a rózsaszín cica és a barna
kutya elmagyarázta a közle-
kedési szabályok alapjait a
gyerekeknek. A nosztalgia
megszépítő varázsán túl-
lépve úgy gondolom, gyakor-
lati haszna is volt a magyar
bábfilmgyártás atyja, Imre
István által jegyzett kedves
sorozatnak. Napjainkban is
szükség lenne egy felfrissí-
tett, hasonló témájú filmre,
és egyáltalán nem csak a gye-
rekekre férnének rá az ebből
megszerezhető ismeretek. A
járdáról a zebrára körülnézés
nélkül lelépő gyalogosok, az
elsőbbségadási kötelezettsé-
gükre fittyet hányó, a körfor-
galmakba kamikázeként be-
vágódó biciklisek, a sávok kö-
zött cikázó motorosok, az in-
dexet hírből sem ismerő
vagy felesleges nyűgnek te-
kintő autósok, az autópályán
a tiltás ellenére kilométere-
ken át egymás előző kamio-
nosok naponta tesznek róla,
hogy a közlekedési kultúra
kifejezés mára oximoronná
vált hazánkban. Egyre töb-
ben tesznek úgy, mintha
egyedül ők léteznének az uta-
kon, nem pedig a közlekedők
közösségének szerves részét
alkotnák. Sosem fogom meg-
tudni, vajon mire gondolha-
tott például az a sofőr, aki
saját autójában komoly káro-
kat okozva a héten behajtott
a lezárt és a Mosoni-Duna
áradása miatt egyébként víz-
ben álló Móricz Zsigmond
rakpartra. A szabályok mini-
mális tiszteletben tartása és
a másokra való odafigyelés
nemcsak a többi közlekedő
mindennapjait könnyítené
meg, hanem talán még a ma-
gukat mindenek és minden -
ki fölé helyezőkét is. Amíg ez
nem következik be, marad a
volán mögött a megszokott
stressz, a néma vagy épp han-
gos szitkozódás, pe dig én
csak dolgozni indultam.  
Lakner Gábor

Közlekedj okosan!

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Az előző évihez hasonlóan alakultak
2012-ben Győr helyiadó-bevételei,
amelyek jelentős tételként szerepel-
nek a város költségvetésében – így
összegezte a tavalyi esztendőt Fekete
Dávid alpolgármester. – Összesen
mintegy 20 milliárd forint helyiadó-be-
vételhez jutott a megyeszékhely – foly-
tatta az alpolgármester, – gyakorlati-
lag a 2011-es évhez hasonlóan, s ez
azt jelenti, hogy sikerült a térség gaz-
daságának teljesítőképességét  meg-
őrizni, ami a körülményeket tekintve fi-
gyelemre méltó eredmény.

A szinten maradás valameny-
nyi helyi adónemre vonatkozik?

A növekvő idegenforgalmi adót
kivéve igen. Nézzük a részleteket. A
legjelentősebb tétel hagyományo-
san az iparűzési adó, ez elhanyagol-
ható mértékű csökkenéssel – két-
millió forint –valamivel több mint 16
milliárd 282 millió forint volt. A
2011-es évet szinte forintra megkö-
zelítve teljesült az építményadó-be-
vétel 1 milliárd 960 millió forinttal, s
ugyanez a minősítés érvényes a
gépjárműadóra, amely tavaly az 1
milliárd 87 millió forintot némileg
maghaladó összeggel gyarapította a
büdzsét. Külön szólnék az idegenfor-
galmi adó alakulásáról, hiszen ez a
tétel örvendetesen, mintegy 30 szá-
zalékkal nőtt 2011-hez képest 70
millió 381 ezerről pontosan 92 millió
297 ezer forintra. Mint ismeretes, az

önkormányzat már évek óta tudato-
san törekszik a turizmus élénkíté-
sére, s ez a pozitív változás azt jelzi,
nem voltak hiába az erőfeszítések: a
városmarketing-tevékenység, a ren-
dezvények szervezése, a tudatos ar-
culatépítés meghozta eredményét.
Emellett fontos megemlíteni a gaz-
dasági, üzleti célból városunkba lá-
togató szakemberek által eltöltött
vendégéjszakák szerepét is.

Milyen változások lépnek ha-
tályba január elsejétől?

Az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó változások közül említeném,
hogy az építményadó – egy 2011-ben
hozott határozat értelmében – a ko-
rábbi négyzetméterenkénti 700 forint-
ról 900 forintra emelkedik. A módosí-
tás szinte kizárólag a gazdálkodó szer-
vezeteket érinti, és várhatóan idén kö-
rülbelül 500 milliós pluszt jelent a költ-
ségvetés számára.

A jogszabályi válto-
zások is befolyásolják
a bevételeink alakulá-
sát. Például a gépjár-
műadónak csak egy
része marad az önkor-
mányzatnál, állami
bevétel lesz az illeté-
kekből befolyó ösz-
szeg, és a normatív támogatások
mértékének megállapításánál vala-
mennyi önkormányzat esetében fi-
gyelembe veszik a helyi adókból szár-
mazó bevétel nagyságát. Ugyanak-
kor megszűnik az adóerő-képesség
alapján megállapított elvonás, a pe-

dagógusok bérét már a központi költ-
ségvetés állja, és – mint az olvasók
előtt már ismert – a város hitelének
várhatóan 40 százalékát átvállalja az
állam. Ez utóbbi technikai lebonyolí-
tásának részleteiről jelenleg is tárgya-
lunk.

Összességében milyen költ-
ségvetés várható az idei évben?

A módosítások az eddigi kalkulá-
ció alapján reményeink szerint nem
okoznak negatív változást a város
2013-as költségvetését illetően. Bár
számolunk a főösszeg mérsékelt
csökkenésével, úgy látjuk, a helyi
adók továbbra is jelentős tényező-
ként jelennek meg a bevételek között.
Győr intézményhálózatának színvo-
nalas működtetésére továbbra is kie-
melt figyelmet fordítunk, és folytatód-
nak a megkezdett beruházások, pél-
dául a Dunakapu tér felújítása. Idén

jelentős összeget különítünk el az if-
júsági olimpiához kapcsolódó infrast-
rukturális beruházások megkezdé-
sére. A költségvetés számairól ezek-
ben a hetekben tárgyalunk, a szoká-
soknak megfelelően a februári köz-
gyűlésen fogadhatják el a képviselők.

Helyi adók 2012:
szinten tartás és növekedés

A bevételek között 
jelentősek 

a helyi adók
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FÓKUSZBAN  TANÚSÍTVÁNY

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Új rendelettel szigorította a kor-
mány az épületenergetikai ta-
núsítási követelményeket: ez
évtől már az 50 négyzetméter
alatti ingatlanok eladásánál,
bérbe adásánál is kell energeti-
kai tanúsítványt készíteni, il-
letve a lakáshirdetésekben is
meg kell adni az épület energe-
tikai besorolását. Szakértők
szerint az „ingatlan-zöldkártya”
nagy hatást gyakorolhat az in-
gatlanpiacra.

Tavaly óta nemcsak az új építésű in-
gatlanoknál, hanem a nagyobb ma-
gánépületek bérbeadásánál, valamint
minden tulajdonjog-változásnál köte-
lező az energetikai tanúsítvány. Az át-
írásnál a tulajdonjog-bejegyzési kére-
lem mellett az energiatanúsítványt is
csatolni kell a földhivatalhoz. A rende-
letet a kormány most módosította, az
50 négyzetméter alatti ingatlanok el-
adásánál, bérbe adásánál is kell ener-
getikai tanúsítványt készíteni, illetve a
lakáshirdetésekben is meg kell adni
az épület energetikai besorolását.
Molnár Kristóf, az Openhouse Fran-
chise ügyvezető igazgatója szerint ez
egy jó szabályozás, ugyanis tudato-
sabbá teszi az embereket, ha ingatlan-
vásárlásról van szó.

A szakember kifejtette, Nyugat-Eu-
rópában már bevált a rendszer, ott ko-
rábban rájöttek, hogy a legnagyobb
energiahasználók az ingatlanok, és itt
is vész el a legtöbb energia, s ezt csök-
kenteni kell. Lépéseket tettek annak
érdekében, hogy az emberek tudato-
sabbak legyenek, s hogy lehetősége-
ikhez mérten tegyenek is az energia-
pazarlás ellen.

Sajnos Magyarországon kevés az
„A” besorolású ingatlan. Amennyi van,
annak zöme új építésű – mondta a
cégvezető. Majd hozzátette, a legna-
gyobb probléma a 20-40 éve épült
házaknál van, ahol nincs szigetelés, a
régi faablakok pedig megvetemedtek,
így sok energia szökik el a házból. Mol-
nár Kristóf hangsúlyozta, a rendelet
hatását valamennyire már itthon is
lehet érezni, a vevők felismerték, hogy
hasznos, ha van a lakásnak zöldkár-
tyája. A vásárlónak már a vételnél jo-
gában áll tudni, hogy milyen ingatlant
fog megvenni, hiszen a legnagyobb ki-

„Ingatlan-zöldkártya”: Hirdetésnél is 
kötelező az energetikai tanúsítvány

adás, költségtényező – ha nincs hitel
– az energiaszámla. Az, hogy milyen
besorolású az ingatlan, befolyásolja,

mekkora a rezsi. Ez a ház vagy lakás
árát is nagymértékben módosíthatja:
némely ingatlan felértékelődhet, de
sok olyan ingatlan lesz, amely jelentős
veszteséggel válik majd értékesíthe-
tővé.

Az Openhouse tapasztalatai sze-
rint a vevők sok esetben már kérik a
tanúsítványt, annak ellenére is, hogy
az eladók néha próbálják elbliccelni,
ugyanis az költséggel jár. Molnár Kris-

tóf azonban megjegyezte, a tanúsít-
vány esetében megtérülő beruházás-
ról van szó, ha nagyobb átalakítás,
például ablak- vagy tetőcsere, szige-
telés nem történik az épületen, akkor

az okmány 10 évig érvényes. Maga a
címke a háztartási gépek energiafo-
gyasztását jelző címkére hasonlít. A

skála egyébként a leg-
kedvezőbb „A+” kate-
góriától a legkedvezőt-
lenebb „I” kategóriáig
terjed. A „C” kategória
a mindenkori energeti-
kai követelményszint-
nek éppen megfelelő
épületet vagy lakást
jelenti. Az irat az aktuá -

lis besoroláson felül tartalmaz egy kis
passzust, amiben a tanúsító szakem-
ber javaslatai olvashatók, rámutat a
lakás hőtechnikai és épületgépészeti
hiányosságaira, problémáira, illetve
az energiatudatos használatra ad ta-
nácsot. A javaslatnak az épület ren-
deltetését, műszaki állapotát figye-
lembe vevő költséghatékony megol-
dásra kell irányulnia, és figyelemmel
kell lennie a reális megvalósítható-

ságra is. Kitérhet arra is, hogy az aján-
lott megoldások egyenkénti vagy
együttes megvalósítása esetén mi-
lyen energetikai minőségi osztályba
kerülhet az épület.

Molnár Kristóf szerint ezért nem-
csak azoknak érdemes elkészíttetni a
tanúsítványt, akik túl akarnak adni az
ingatlanon, hanem azoknak is, akik-
nek valami miatt magas a rezsijük és
ezen szeretnének változtatni. A tanú-
sítványt egyébként az Openhouse-nál
is meg lehet csináltatni, a panellaká-
sok esetében bruttó 20 ezer, társas-
házaknál 25 ezer, a családi házaknál
pedig 30 ezer forintért állítják ki az iga-
zolást.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e
szankciója, ha valaki elmulasztja a ta-
núsítvány kiállítását az adásvételnél,
az ingatlanhálózat ügyvezető igazga-
tója úgy reagált: a rendelet erről pon-
tos részleteket nem ír, de biztos
benne, hogy szigorúbban ellenőrizni
fogják, mint az elmúlt időszakban.

A tanúsítvány bevezetésétől is azt
várják – mint ami a háztartási gépek
esetében már megtörtént –, hogy az
alacsony energiafogyasztás értékké

válik, és ez megjelenik az ingatlanok
árában is. Molnár Kristóf szerint az is
a cél, hogy egyre jobb besorolású in-
gatlanok legyenek, és egyre kevesebb
energia menjen kárba.

A vevők felismerték,
hasznos az „ingatlan-
zöldkártya”
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JÁRÁSOK EGÉSZSÉGÜGY

Járási hivatalok: 
zökkenőmentes váltás
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Megyénkben hét járási hivatal kezdte
meg működését a kormányhivatalok
szervezeti egységeiként január 1-
jétől. A járási hivatalokban, azok ki-
rendeltségein és ügyfélszolgálatain
intézhetik az állampolgárok állam-
igazgatási ügyeiket. A járási hivatalok
kialakításával megvalósult az állam-
igazgatási és önkormányzati felada-
tok szétválasztása, az önkormányzat
nem dolgozik már az állam helyett. Az
eddigi tapasztalatok szerint az átállás
zökkenőmentesen zajlott.

Január elsején a járási hivatalhoz kerültek az
okmányirodák, az egyes gyám- és gyermek-
védelmi, szociális igazgatási, családtámoga-
tási ügyek, köznevelési feladatok, menedék-
jog, egyes építésigazgatási feladatok, egyéni
vállalkozói tevékenység engedélye-
zése, egyes kommunális, állat-
egészségügyi, vízügyi hatáskörök, a
helyi védelmi bizottságok vezetése.
Az állam átvállalja mindazoknak a
feladatoknak az ellátását, amelyeket
az elmúlt 20 évben „kényelmi szem-
pontok” miatt az önkormányzatok-
hoz telepített. Azok az ügyek marad-
nak a jegyzőknél, amelyekhez a
helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen
vagy amelyekben adott a helyi mérlegelési
lehetőség. Ilyenek például a birtokvédelmi
eljárás, a hagyatéki eljárás, anyakönyvi igaz-
gatás, adóigazgatás, adóvégrehajtás, egyes
építésügyi igazgatási feladatok, kereske-
delmi engedélyezés, parlagfű-mentesítés,
iparigazgatás, önkormányzati rendelethez
fűződő szociális támogatások, gyermekvé-
delmi támogatások, helyi állattartás szabá-
lyozása.

Az átadott feladatellátáshoz kapcsolódó
ingó- és ingatlanvagyonra az állam ingyenes

használati jogot kapott az önkormányzatok-
tól. A járási hivatalokban azok a köztisztvise-
lők dolgoznak, akik a járáshoz most átkerülő
államigazgatási feladatokat eddig a polgár-
mesteri hivatalokban végezték.

Az államigazgatási rendszer átalakítása
egy hosszú folyamat, amely a járási rendszer
létrejöttével mérföldkőhöz érkezett. 2013. ja-
nuár 1-jétől a járási hivatalhoz kerültek az ok-
mányirodák is, amelyek a járási hivatal része-
ként ugyanott fogadják az ügyfeleket, ahol
eddig is. Az év végére az okmányirodák bá-
zisán létrejön a kormányablakok új rend-
szere. Ez azt jelenti, hogy a járási rendszerre
épülő kormányablak hálózatnak köszönhe-
tően az állampolgárok egyetlen helyen tud-
ják majd intézni hivatalos ügyeik nagy részét,
ami kb. 2.500 ügyet jelent.

Széles Sándor megyei kormánymegbízott
korábban azt nyilatkozta, hogy 2013 a próba-
üzem, az átmenet éve lesz, ez alatt tökéletesí-
teni fogják a rendszert, de az biztos, hogy

megszűnnek majd a párhuzamosságok a hi-
vatalokban, a járási hivatalok a vidéken élők-
nek különösen nagy segítséget és könnyebb-
séget fognak jelenteni az ügyintézésben. A
kormányhivatal tájékoztatása szerint az el-
múlt hét tapasztalatai mutatják, hogy az átál-
lás zökkenőmentesen folyik. Gyakorlatilag
minden maradt a régiben, az ügyintézés
ugyanott zajlik, ahol eddig is. Okmányirodai
ügyintézésre időpontot az eddigi internetes
felületeken lehet igényelni, továbbá telefonon
és személyesen, valamint a korábban foglalt
időpontok is érvényesek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Pályázati forrásokból, valamint az OEP-től több
száz millió forint folyt be a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház kasszájába. A pénz jelentős részét
adósságrendezésre, a többit pedig eszközbe-
szerzésre és a humán erőforrásra fordítják.

Több forrásból jutott pénzhez a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház: a legjelentősebb összeg, 610 millió forint az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár tavalyi maradványpén-
zeiből érkezett január elején. Összesen 462 egészségügyi
intézmény kapott a konszolidációs összegből különböző
arányban adósságállomány és teljesítmény szerint. „A 610
millió forint jelentős összeg, de nem tudjuk másra fordítani,
mint az adósságállományunk törlesztésére, hiszen nagyon
komoly lejárt és lejáró adósságállományunk van” – tájékoz-
tatott dr. Tamás László főigazgató.

Ezen felül további 110 millió forint folyt be a megyei kór-
ház kasszájába, melyet eszközbeszerzésre fordít az intéz-
mény. „A kormány 6,3 milliárd forintot osztott szét egy ta-
valyi pályázatból, amely a minimumfeltételek megterem-
tésére, illetve a komfortfokozatokat javító eszközpótlásra
irányult. A megpályázott összeg töredékét nyertük el, így

csak a legszükségesebb eszközöket tudjuk megvásárolni”
– magyarázta a főigazgató. A pályázati pénzből beszereztek
többek között a gasztroenterológiára egy képerősítő rönt-
gent, amivel epeúti, illetve hasnyálmirigy-vezetékek vizs-
gálata folytatható. Vásároltak az új mellkassebészetnek
egy műtéti tornyot, amivel endoszkópos tükrös műtéteket,
illetve diagnosztikát lehet végezni. Az intenzív osztály tavaly
nyáron bővített ágyaihoz különböző eszközöket szereztek
be, illetve elektromos enkefalográf-vizsgálatra egy kelléket,
számos ápolást javító eszközt, például felfekvés elleni mat-
racokat, amik nagyon komoly beruházásnak számítanak.

„A fenti összegeken kívül 50 millió forintos eszközvásár-
lási lehetőségünk volt még, amit a Havária-alapból pályáz-
tunk meg. Ezáltal szintén nagyon fontos eszközöket tud-
tunk megvásárolni, melyeket a szövetbank, illetve a kór-
bonctan hasznosít. A szülészeti és nőgyógyászati osztályt
egy szülőággyal bővítettük és egy ctg ultrahangkészülék-
kel, amely a magzat- és fájástevékenységet rögzíti” – so-
rolta. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház sikeresen meg-
pályázott egy, a humán erőforrás fejlesztésére vonatkozó
európai uniós pályázatot 270 millió forint értékben. Az ösz-
szeget a meglévő munkaerő képzésére, illetve pótlására
fordítják az idei évben.

Adósságrendezés:
törleszt a kórház

Az ügyintézés 
ugyanott zajlik, 

ahol eddig
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FESZTIVÁL  KUTYACHIP

szerző: kiss bernadett
fotó: marcali gábor

Január elsejétől hatályos az európai elvárá-
soknak megfelelő, kedvtelésből tartott ál-
latok tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet módosítása, amely előírja,
hogy a négy hónaposnál idősebb ebek csak
elektronikus chippel megjelölve tarthatók.
Sokan a mai napig kutyachip néven emlege-
tik a megjelölést. Helytelenül, ugyanis a ren-
delet úgy szól: „kedvtelésből tartott állatok”;
így nemcsak a kutyáknak, hanem a macs -
káknak és a vadászgörényeknek is kötelező
a beültetés. A mikrokapszula helye pedig
minden esetben a nyak bal oldalának kö-
zépső tájéka. Ha hiányzik a chip, a gazda akár
45 ezer forintra is büntethető. Az új szabályo-
zással kapcsolatban sokan még tájékozatla-
nok, a felmerülő kérdésekre dr. Parcsami
András állatorvos válaszolt lapunknak. 

Milyen költséget ró az állattulajdo-
nosokra a chip beültetése?

A chip behelyezési költségét a kormány-
rendelet 3.500 forintban maximalizálta. Ez az
összeg a transzponder behelyezését és a re-
gisztrációs díjat is magában foglalja.

Hogyan zajlik az eljárás?
Egy másodperc, csak egy tűszúrás. A chip

egy rizsszem nagyságú üvegkapszulában
van elhelyezve, sterilen csomagolva, hogy
hozzá se kelljen érni. Injekcióhoz hasonlóan
juttatják az állat nyakának bal oldalán a bőr
alá. A lapkához egy tizenöt karakteres szám-

Ellenőrök állhatnak a
kutyafuttatók közelében

sor tartozik, amely alapján beazonosítható,
hogy ki a gazda (név, lakcím, telefonszám).
Emellett tárolja az alapvető adatokat és ami
kutyák esetén fontos, hogy mikor kapott leg-
utóbb veszettség elleni oltást. Továbbá a cso-
mag tartalmazza a chiphez tartozó matricát
is, amely az eb oltási könyvébe, útlevelébe
vagy a regisztrációs adatlapjára is felkerül.   

Hova regisztrálják az adatokat?
Az állami ebadatbázisnak december 31-ig

kellett volna elkészülnie, de ez még nem tör-
tént meg, nem elérhető, oda adatokat nem
lehet bevinni. Addig a Magyar Állatorvosi Ka-
mara eddig is működő Petvetdata rendsze-
rébe lehet regisztrálni, amelynek egyszeri költ-
sége orvosonként egy–háromezer forint kö-
zött változhat, ez azonban nem kötelező. 

Büntetik-e, és ha igen, akkor milyen
mértékben a chip hiányát?

Akár negyvenötezer forintra is büntethető,
aki nem cselekedett időben, hiszen január
első napjától állat-egészségügyi szabálysér-
tést követ el az, aki kötelezettségét elmulasz-
totta. A rendelet szerint a chip nélkül rende-
lőbe vitt kutyákat az állatorvosok nem láthat-
ják el a chip beültetéséig, illetve az orvosok-
nak az önkormányzat és az állat-egészség-

ügyi hatóság felé jelenteniük kell a chipezet-
len kutyák tulajdonosait. Továbbá ellenőrök
állhatnak például a kutyafuttatók közelében.
Az önkormányzatoknak pedig kötelességük
eljuttatni minden lakoshoz az új rendeletet,
ugyanis sokan még mindig nem értesültek
róla. 

szerző: gy. p.
fotó: o. j. p.

Rendhagyó gasztronómiai fesztivált rendez a Győri Vásár Kft.
január 17. és 20. között Győr belvárosában. A háromnapos
rendezvény célja, hogy „egy fedél” alá gyűjtse a környék hal -
éttermeit és -forgalmazóit, kedvet adjon a vadételek fogyasz-
tásához, és nem utolsó sorban pedig gőzölgő italokkal csá-
bítsa a városlakókat.

A szervezők és a kiállítók a belvárosban közel 50 faházzal
várják az érdeklődőket, ahol bemutatkozhatnak a környék hal -
éttermei és -forgalmazói, a szezonjukat élő vadételek, vala-
mint gőzölgő italok. A kézművesstandok pedig vásári forga-
taggá alakítják a sétálóutcát és a teret. A fesztivál helyet ad
kulturális programoknak is, a környékbeli zenekarok a Szé-
chenyi tér fedett színpadáról szórakoztatják a járókelőket. Fel-
lép többek között az Esti Egyenleg, a Loyd Egylet és a Wenk
Zenekar is. A faházak mindhárom nap azonos nyitva tartással,
10 és 21 óra között látogathatók, a zenés műsorok pedig pén-
teken és szombaton délután, vasárnap pedig egész nap gon-
doskodnak a jó hangulatról. A Győri Vásár Kft. ezzel az ese-
ménnyel is azt a hagyományt ápolná, amely történelmileg a
Szigetközhöz és a kisalföldi régióhoz kapcsolja az ecetes hal
készítésének fortélyait. 

szerző: gy. p.

Különleges ökonappal kombinált záró rendezvényt tart január
18-án 14 órától a Harmónium Egyesület a Kazinczy Ferenc
Gimnáziumban. A rendhagyó esemény a „Szappanbuborék
és árnyjáték” címet viseli, amely az egyesület környezettuda-
tosságra nevelő komplex kampányát idézi. A szórakoztató
programok mellett – mint szappanfőzés, környezetvédelmi
filmklub, és kiállítás – a szervezők a www.aprolepes.hu kör-
nyezetvédelmi szemléletformálást elősegítő kampány alkotói
pályázatának díjazottjait köszöntik, majd egy kiállítás kereté-
ben megtekinthetőek lesznek a beérkezett művek.

A „Gazdálkodj okosan!” elnevezésű projekt a 12–16 éves
korosztályt célozta meg elsősorban, de az eredmények azt
mutatják, hogy szélesebb körhöz eljutottak azok a törekvések,
amelyek a lakossági energia- és vízfelhasználás csökkenté-
sére, valamint a saját energia- és vízfogyasztás környezeti ha-
tásainak tudatosítására vonatkoznak. 

A résztvevőket többek között olyan kreatív programok is
várják, mint az arckrém- vagy szappankészítés természetes
alapanyagokból, ökogyurmázás, de kvízekkel egybekötött tár-
latvezetésen is részt vehetnek az érdeklődők. 

I. Hal-, Vad- és
Gőzölgő Fesztivál

Környezettudatos
nap a Kazinczyban
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DETOXIKÁLÓ HIRDETÉS

2013. január 21-től
induló tanfolya-

maink:
Nyelvtanfolyamok 

kezdőtől a felsőfokig, 
helyi vizsgalehetőséggel.

Speciális tanfolyam 
gyerekek számára.

Szaknyelvi tanfolyam. 

Beiratkozás január 14-tôl: 
h-p. 9:00-15:00-ig.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00491-2008
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-2951/1
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2229

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Megszűntek a fővárosban a de-
toxikálók, az alkoholmérgezé-
ses betegeket januártól a sür-
gősségi osztályokon látják
el. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának közleménye
szerint azért, mert itt biztonsá-
gos, korszerű ellátást tudnak
biztosítani. Lapunk utánajárt,
Győrben hol józanodnak azok,
akik annyit ittak, hogy orvosi
segítségre van szükségük.

Zacher Gábor, a Péterfy Sándor Utcai
Kórház toxikológiai osztályának veze-
tője szerint szükség volt a fővárosi vál-
tozásokra: a detoxikálókban pszichiá-
terek látták el a súlyosan ittas embe -
reket, holott a részegség etanolmérge-
zés, amelynek kezelése nem pszichiát-
riai, hanem sürgősségi feladat.

Dr. Tamás László, a győri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház főigazga-
tója rámutatott: a budapesti változá-
sok elsősorban szervezési okok
miatt történtek. „Tudni kell, hogy a
detoxikálás minden mérgezett gyó-
gyításáról szól. Gyakorlatilag két
olyan hely szűnt meg, amely kijóza-
nodóhelye volt a túl sok alkoholt fo-
gyasztóknak is. Érdemes elválasz-
tani Budapestet Magyarország többi
részétől, hiszen a fővárosban komoly
szervezési kérdés volt, hogy ne min-

den zúduljon a toxikológiai osztá-
lyokra” – magyarázta a főigazgató.

Kiderült, a probléma Győrben is
fennáll, de márciusig biztosan nem
változik semmi. Akkor lesz ugyanis
hivatalos sürgősségi osztály Győr-
ben, de még ez sem jelent lényeges
változást dr. Tamás László szerint. „A
súlyos, életveszélyes állapotban lévő
mérgezetteket az intenzív osztályon
látjuk el. Akiknek nincs szükségük
gépi lélegeztetésre és teljes intenzív
ellátásra, azokat az illetékes belgyó-
gyászatra vagy gyerekosztályra utal-
juk. Az alkoholos állapotú sérültek a
baleseti állomásra kerülnek, ellátá-
suk után lehetőség szerint a baleseti
állomáson figyeljük meg őket, amíg
a tudatállapotuk nem rendeződik tel-
jesen, és kijózanodnak éjszakára
vagy reggelre. Ha pedig agresszív a
beteg, akkor küldjük a pszichiátriára”
– részletezi.

A sérült mérgezettek után azok
maradtak, akiknek más bajuk nin-
csen, csak felöntöttek a garatra, és
egy kijózanodó állomásra lenne szük-
ségük. „Jelen pillanatban ezt az
egészségügy a nyakába veszi, ami
szerintem nem biztos, hogy a végle-
ges megoldás lesz. Nem beteg em-
berek ezek, csak többet ittak a kelle-
ténél. Valaki hazaballag és otthon ki-
józanodik, valakit az utcán össze-
szednek és behoznak a kórházba.
Ezek a betegek jelenleg a psziciátriai
osztály úgynevezett detoxikáló ré-

szére kerülnek, ott figyeljük meg
őket. Ezen a kijózanodó-állomáson
nem történik detoxikálás, mert a
beteg reggelre magától kiüríti az al-
kohol okozta méreganyagokat. 

A pszichiátria a Zrínyi utcai telep-
helyen működik, ez pedig hamaro-
san átköltözik a Vasvári Pál utcai köz-
pontba. Ekkor valószínűleg minden
ugyanígy marad, illetve a sürgősségi
osztály elindulásával csupán logisz-
tikai változásokra lehet számítani. 

Pedig nagy terhet rónak a kórházra
azok, akiknek semmi bajuk nincs, csak
a kijózanodásukhoz kell asszisztálni.
Ilyen pedig naponta előfordul, hétvé-
géken és ünnepnapokon még több ré-
szeget visznek be a kórházba. 2012-
ben két kómát okozó mérgezés tör-
tént. Évente általában 15-en kerülnek
emiatt belgyógyászatra vagy gyerek-
osztályra. Mivel az ittas állapotú em-
berek könnyebben lesérülnek, ezért
ilyen eset akár 5-6 is előfordul egy nap.
Ebből 2-3 fő igényel általában osztá-
lyos vagy ambuláns megfigyelést, ag-
resszivitás esetén heti 1-2-en kerülnek
a pszichiátriára.

A főigazgató elmondása szerint
az utóbbi 8-10 évben a tudatmódo-
sító szerek által mérgezettek lettek
többen, a részeg páciensek száma
változatlanul magas. A 13–16 év kö-
rüliek száma pedig az elmúlt tíz
évben jelentősen emelkedett nem
csak Győrben, hanem Magyarorszá-
gon mindenütt.

Nagy teher a kórháznak a
kijózanodáshoz asszisztálni
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Bulgária Nyár 2013!

Bulgária repülôvel 
Pozsonyból 2013. 06. 07 
NAPOSPART
Hotel Sunny Garden 3*, R 
52 512 Ft*-tól/fő/hét
Central Plaza Ap. ház ÖE
(St. 2 fô esetén) 
55 860 Ft*-tól/fő/hét
Hotel Strandja 4*, AI 
78 432 Ft*-tól/fő/hét

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 
Air Tourist, Ciklámen T, ÉTK Print Ut. I, 

Kisalföld Volán, Medici Travel,  
Quaestor, Summer Time Travel, 

Vista Ut I, Start Ut

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu

JANUÁR 15-IG PLUSZ
5% KEDVEZMÉNY!

Bulgária busszal 2013. 05. 31.
NAPOSPART
Aparthotel Ruby 4*, ÖE 
(2+2 AP. 4 fô esetén) 
39 995 Ft*-tól/fő/hét

Reptéri parkolás foglalható!
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős
államtitkárnál tett személyes látogatást és
beszélgetést követően, Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter jóváhagyásával
vette át igazgatói megbízását Major Ernő, aki
a nyugdíjba vonuló Rimányiné Somogyi Szil-
via utódaként 2013. január elsejével került a
megyei munkaügyi szervezet élére. Bár
Major Ernő pályafutása nem a közigazgatás-
ban indult, a munkaügyi terület korántsem is-
meretlen számára.

Valóban, az egyetem elvégzését követően az agrár-
ágazat különböző területein kezdtem a munkát, nyolc
éven keresztül dolgoztam téeszben, illetve több keres-
kedelmi cégnél. Éppen amikor ez utóbbiak egyike
megszűnt, akkor hirdetett három köztisztviselői állást
a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ,
melyek egyikét pályázat útján sikerült elnyernem. Így
kerültem a munkaügyi szakmába.

Hol kezdte a pályafutását?
A győri kirendeltségre kerültem, hatósági és állás-

közvetítői tevékenységet végeztem. A munkámra felfi-
gyelt Pék István, és az általa vezetett egységhez, a mód-
szertani és számítástechnikai osztályra hívott dolgozni.

Itt mi volt a feladata?
A központhoz tartozó kirendeltségek módszertani

munkáját irányítottuk, felügyeltük. Ez tulajdonképpen
azt jelentette, hogy az időről időre megjelenő új sza-
bályok, kezdeményezések gyakorlati alkalmazásához
nyújtottunk segítséget módszertani útmutatók készí-
tésével. Meg kell mondanom, ezt sokkal jobban élvez-
tem, mint a kirendeltségi munkát, mert jóval több le-
hetőséget adott a kreatív ötletek megvalósítására.

A jól végzett munka gyümölcsöt is hozott…
Ha az elemzési és információs osztályvezetői kine-

vezést annak tekintjük, akkor igen. Mostani elődöm,
Rimányiné Somogyi Szilvia közvetlen munkatársaként
dolgoztam abban a pozícióban három éven keresztül.
Az általam vezetett osztály a kirendeltségektől kapott
„nyers” adatokat dolgozta fel és elemezte. Ezeket az
összesítéseket és elemzéseket továbbítottuk a me-
gyei igazgatóhoz, illetve a minisztériumnak, elemzé-
seink segítették a programok értékelését, további
célok megfogalmazását. 

Mit hozott a munkaügyi központok regioná-
lis átszervezése?

A regionális átszervezéssel gyakorlatilag elvesztet-
tem az osztályomat, mert az új felállásban egy zala -
egerszegi kollégám kapott megbízást a vezetésére.

„Tékozló fiúként vi
oda, ahonnan elin

Azt vallom: első az
ember, második 
a szakma; aki nem jó
ember, hiába kiváló 
a szakmájában

Saját bevallása szerint Major Ernő
nem kedveli a változásokat, az utóbbi
években mégis úgy hozta a sors,
hogy többször kellett helytállnia új
pozíciókban, ez év január elsejétől
éppen a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának igazgatójaként. A mozgal-
mas pályafutás Győrben indult 1962-
ben, az általános iskola és a Révai-
gimnázium biológia tagozatának el-
végzését követően előbb Mosonma-
gyaróváron szerzett agrár-, majd a
Budapesti Gazdasági Főiskola zala -
egerszegi pénzügyi és számviteli
karán gazdasági diplomát. Nyolc
évig a versenyszférában kereste ke-
nyerét, az itt szerzett rutinját állította
a továbbiakban az államigazgatás
szolgálatába. Edzettséget nem csak
a munkában, a sportpályákon is szer-
zett, versenyszerűen kézilabdázott és
evezett, vallja: ez utóbbi iskolázta ke-
ményre az élet más területein is szé-
pen kamatozó kitartását. Mára a
rendszeres futás jelenti számára a
mozgás örömét, a szellemi kikapcso-
lódást pedig az elektromos gitár húr-
jainak pengetése. Ez utóbbi hobbiját
hosszú évek óta tolerálja első és
egyetlen, szintén kormánytisztviselő-
ként dolgozó felesége, aki előbbihez,
a futáshoz maga is csatlakozott.
Három gyermekük közül úgy tűnik, a
24 éves Krisztina az, aki édesapja
bio lógia iránti érdeklődését örökölte,
a 22 éves Erik inkább a reálszférában
próbál szerencsét, a 11 éves Botond
pedig kisgimnazistaként koptatja az
iskolapadot. Major Ernő szakmájá-
ban is a csapatjátékban hisz, a mun-
kahelyi vezető legfontosabb feladatá-
nak tekinti az összetartó, ütőképes
együttes kialakítását, amelyben min-
denkinek megvan a feladata, amit el-
sősorban emberi hozzáállással, má-
sodsorban kiváló szakmai felkészült-
séggel végez.
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pontú vezetőnek tartom magam. Azt vallom: első az
ember, második a szakma. Aki nem jó ember, hiába
kiváló a szakmájában, nem tud hasznos tagja lenni a
csapatnak. Viszont akinek megfelelő az emberi hoz-
záállása, annak a szakma is menni fog.

Bár nem szereti,  jött a következő váltás.
Amikor megalakult a megyei intézményfenntartó

központ, úgy gondoltam, lehetőségem lesz egy iga-
zán nagy szervezet irányítására. Az intézményfenntar-
tóhoz tartozott 1200 alkalmazott, a megyei önkor-
mányzathoz tartozó ingatlanok, intézmények a műve-
lődési háztól a péri reptérig. Itt nem a szakmai irányí-
tás, hanem a működtetés biztosítása volt a feladat.

Hogyan került ismét a munkaügyi szerve-
zethez?

A közigazgatási átszervezés miatt az intézmény-
fenntartó által felügyelt szervezetek az államhoz, illetve
az önkormányzatokhoz kerültek, így megszüntették
funkcióját. Ezzel párhuzamosan vonult nyugdíjba Ri-
mányiné Somogyi Szilvia, akinek megüresedett helyé -
re az önéletrajzom és egy személyes elbeszélgetést
követően kaptam megbízást. Tékozló fiúként vissza-
tértem oda, ahonnan elindultam.

Milyen feladatok várják az új szerepkörben?
A megyei munkaügyi központ – és ebben elévülhe-

tetlen érdemeket szerzett elődöm – mindig kiválóan
működött, így gyökeres változtatásokra nem készülök,
inkább finomhangolásra van szükség. Új munkamód-
szereket, férfiasabb szigort szeretnék megvalósítani
a kollégákkal és az ügyfelekkel szemben egyaránt.

Az ügyfeleknek is szükségük van rá?
Nézze, ahogy mindenhol, a munkaügyi kirendelt-

ségeken is megpróbálnak néhányan ügyeskedni. Van
egy réteg, amelynek szándékai nem tiszták, csak időt
akarnak nyerni vagy jogosulatlan ellátását szerezni. Ez
káros a nemzetnek és káros az egyénnek is hosszú
távon. Feketemunkából nem lesz nyugdíj… Ezt sűrűbb
fésűvel szeretném megszűrni.

Szakmai lépések?
Szeretném, ha a jövőben jobban odafigyelnénk

azokra a térségekre – például ilyen a Rábaköz –, ahol
kisvállalkozásokra épül a foglalkoztatás, és melléjük na-
gyobb létszámmal dolgozó munkaadók telepednének
le. Győrben, Mosonmagyaróváron, Sopronban elsőd-
leges célunk a megfelelő képzettségű munkaerő bizto-
sítása. Ezt egyfelől a távolabbról érkezők letelepedésé-
nek ösztönzésével lehet elérni. Azt mondják, nem mobil
a magyar munkás. Nézzék meg az Ausztriába ingázó-
kat: ha kedvező lehetőségeket látnak, mobillá válnak.
Másfelől teljes mellszélességgel fordulunk a fiatalok és
szüleik felé. Ösztönözni kell őket, hogy piacképes szak-
mát tanuljanak, mert ez biztosít számukra megélhetést,
a térség számára pedig hosszú távú fejlődést.

sszatértem
dultam”

Így az akkor főigazgató-helyettesi pozíciót betöltő Ri-
mányiné Somogyi Szilvia mellett lettem szakmai ta -
nács adó. Tulajdonképpen visszakanyarodtam a mód-
szertani tevékenység felé. 

Mikor szakadt el a munkaügyi szervezettől?
Ez is egy átszervezéshez kötődik. A kormányhiva-

talok felállásakor hatósági osztályvezető lettem, majd
rövid idő múlva a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
főigazgatója jóváhagyásával a megyei kormánymeg-
bízott kért fel a megyei szervezet vezetésére.

Egy új területtel kellett megismerkednie…
Igen, és nehezen is éltem meg a váltást. 17 évig

dolgoztam munkaügyi területen, fájdalmas volt elsza-
kítani az oda kötő gyökereimet. Ami megkönnyítette
a dolgot, az az volt, hogy a fogyasztóvédelmet rögtön
megszerettem: teret kaphatott a bennem mindig is
meglévő rendszeretet és tenni akarás.

A váltásban szerepet játszottak vezetői am-
bíciói?

Sohasem tagadtam, hogy tudatosan készültem a
vezetői feladatok ellátására. Ezért szereztem meg má-
sodik diplomámat is, úgy gondoltam, a mérnöki szem-
lélet és a gazdasági-pénzügyi ismeretek jó alapot te-
remtenek ahhoz, hogy megfeleljek az ilyen típusú ki-
hívásoknak.

Milyen vezetőnek látja magát?
Meg kell mondanom, nem tartom magam a klasz-

szikus értelemben demokratikus vezetőnek. Csak jó
csapattal lehet nyerni, ezért a vezető feladata, hogy jó
csapatot építsen – ezt pedig nemigen lehet tisztán de-
mokratikus eszközökkel megvalósítani. A demokrácia
nálam addig tart, hogy mindenkinek meghallgatom a
véleményét, de a veszekedést nem tűröm és én
hozom meg a végső döntést. Ugyanakkor emberköz-

Interjú Major Ernővel, 
a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjának igazgatójával
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Már elérhető a szülők számára
Győr Megyei Jogú Város óvodai
köznevelési intézményeinek be-
mutatkozó kiadványa, amely
hasznos segédlet a gyerekek
óvodai beíratásához.

A gyermekek hároméves korukban
életük első jelentős mérföldkövéhez
érkeznek, hiszen a családon belüli ne-
velés mellett egy új közösségbe is be-
kerülnek. A gyerekek szocializációját,
fejlődését nagymértékben meghatá-
rozza az új közeg, hiszen innentől
kezdve napjai jelentős részét az óvo-
dában töltik, ahol barátokra találnak
és számos új ismerettel vérteződnek
fel. Annak érdekében, hogy a szülők
megismerhessék a győri óvodák által
kínált lehetőségeket, azok főbb jellem-
zőit, és ezen ismeretek birtokában
megfelelő döntést hozhassanak, il-
letve, hogy a beíratáshoz szükséges
információkat megismerhessék, a
győri Polgármesteri Hivatal Humán-
politikai Főosztályának Oktatási Osz-
tálya megjelentette a 2013–14. tan-
évre szóló ovihívogató kiadványát,
amelyben a városi óvodák mutatkoz-
nak be a gyermekük beíratása előtt
álló szülők számára. Az ovihívogató-
ból nem csak az intézmények profiljá-
ról, de az óvodák nyitott kapuk napjai-
nak időpontjairól is értesülhetnek az
érdeklődők – tájékoztatta lapunkat
Páternoszter Piroska, a győri polgár-
mesteri hivatal humánpolitikai főosz-
tályvezetője.

Az idei óvodai beíratás időpontja
április 10. és 11. Ezen a két napon a
város valamennyi óvodája ügyeletet
tart. A beíratás elsősorban a fenntartó
önkormányzat által meghatározott

Tudnivalók az óvodai
beiratkozásról

körzethatárok szerint történik, ameny-
nyiben a szülő különböző okokból
nem a körzetileg illetékes óvodába
szeretné gyermekét beíratni, arról
első fokon az érintett óvoda vezetője,
másodfokon a fenntartó önkormány-
zat jegyzője dönt. A beíratáshoz szük-
séges a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, továbbá
a szülő személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványa.

Óvodába az a kisgyermek járhat,
aki már betöltötte, vagy a felvételtől
számított fél éven belül betölti a har-
madik életévét. Utóbbiakat csak
abban az esetben tudja az intézmény
felvenni, ha az összes hároméves és
annál idősebb gyermek felvételi ké-
relmét teljesíteni tudja. A gyermeket
elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzetében lakik, il-
letőleg ahol a szülő dolgozik. A szülő-
nek joga van a szabad óvodaválasz-
táshoz, igénye szerint beírathatja a
gyermeket a lakókörzetén kívül más
önkormányzati fenntartású óvodába,
illetve egyéb egyházi, alapítványi
vagy magánintézménybe. Ha az ille-
tékes óvoda elutasítja a gyermek fel-
vételét, akkor a szülő az elutasító ha-
tározat ellen 15 napon belül jogor-
voslati kérelmet nyújthat be az óvoda
vezetőjéhez. Ebben az esetben a
fenntartó szerv dönt, amely a kére-
lem elbírálása után megteszi a szük-
séges intézkedést.

A tájékoztató kiadvány letölthető a
www.gyor.hu honlapról. További infor-
máció a Humánpolitikai Főosztály Ok-
tatási Osztály óvodai oktatási ügyinté-
zőjétől, Várszegi Mónikától kérhető a
96/500-149–es telefonszámon, vagy
a varszegi.monika@gyor-ph.hu e-mail
címen.

szerző: a. a.
fotó: o. jakócs péter

Egyre többen választanak
olyan tematikus utakat, ame-
lyek egy jól meghatározható
témakörre épülnek. Ilyenek a
népszerű borutak, kastélykör -
utak. Élményt kap a turista,
méghozzá olyat, ami érdeklő-
dési körének megfelelő. Van
egy új kezdeményezés, ez a to-
talitárius rezsimek építészeté-
nek bemutatása 11 ország
részvételével Olaszországtól
Görögországig. Győrnek is
helye van a projektben, ezt
akár szocreál útnak is nevez-
hetnénk.

Az Átrium projektben Győr városa és
a Széchenyi István Egyetem közösen
dolgozik. A cél az, hogy megtervez-
zék az új Európai Kulturális Útvonal
Győrre vonatkozó részét. Ehhez ta-
nulmányt kell készíteni, vitára bocsá-
tani az ötleteket, hogy miként is mu-
tassák be a 20. századi győri öröksé-
get, történelmet a nagyközönség

számára. Viccesen, már-már retro
hangulatban? Vagy az emberi sorso-
kat, fájdalmakat felidézve?

„Élményt kell adni az ide látogató-
nak, hiszen ha nincs élmény, nincs
turista” – mondta prof. dr. Koppány
Attila projektvezető az egyetemi kon-
ferencián. 

Jellegzetesen szocreál épület
Győrben a vasúti pályaudvar, a Ber-
csényi Miklós-, valamint a Lukács
Sándor-szakközépiskola. A lakótöm-
bök unalmassága is visszaidézi a le-
tűnt korszakot, a színház épületében

is visszaköszön a múlt. A barokk bel-
városban kibukkanó épületek, mint
a Skála, a megyeháza és az előtte
lévő tér is kakukktojásként virít. Nem
szépek, de vajon mit lehet velük kez-
deni, hogy elfogadhatóak legyenek?
Ezt a kérdést Révi Zsolt városi főépí-
tész tette fel. A Káptalandombon is
van oda nem illő elem, a „kis Hilton-
ként” emlegetett szálloda. Milyen
funkcióval lehetne megtölteni? A kér-
dések megválaszolására október 31-
ig van idő, ugyanis addig lehet be-
adni a tervezetet. 

De hogyan adjunk élményt az ide
látogató turistának, ha ezt az utat vá-
lasztja? A konferencián olyan véle-
mény is elhangzott, hogy nem lehet
élménydúsan és hitelesen bemu-
tatni az épületeket, csak úgy, ha az
emberi sorsokat, életeket, a korszak
fájdalmait is történetekbe szőjük. 

Az európai kulturális utak nagyon
népszerűek. Sok ilyen út térképén
szerepel már Magyarország, például
a Liszt útja vagy a Szent Márton-út is
átvezet országunkon. Újdonság a Ter-
málvárosok útja, ebben Győrt is fel-
tüntették. Ha egy ország, város beke-

rül egy ilyen útvonalba, az rendkívül
jelentős turisztikai hozadékkal bír. Ezt
figyelembe véve Olaszország, Szlové-
nia, Bulgária, Szlovákia, Horvátor-
szág, Románia, Albánia, Bosznia-Her-
cegovina, Görögország és Magyaror-
szág közösen dolgozik a még 71 hely-
színt bemutató építészeti projekten.
A totalitárius rezsimek építészeti
örökségét bemutató útvonalban Ma-
gyarországon egyedül Győr vesz
részt. Hogy mely épületeket mutatják
be és milyen tartalomban, az október-
ben kiderül. 

Átrium – A közelmúlt
építészeti öröksége
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Nehezen engedtem be szí-
vembe a hercegnőt, akit alakí-
tok. Ráadásul a színészkedés el-
lenére tele vagyok gátlásokkal,
és ez volt az első olyan alkalom,
amikor erősen hiányos öltözet-
ben kellett több száz néző előtt
színpadra lépnem. Fel kellett ol-
dódnom és elfelejtenem, hol va-
gyok” – árulta el Érsek-Obádo-
vics Mercédesz, a Győri Nemzeti
Színház új művésze. Neve isme-
rős lehet, nagyapjának könyveit
sokunk forgatta. Van, ki lelke-
sen, de olyan is, aki inkább két-
ségbeesetten.

A fiatal színésznő A tanítónőben debü-
tált Győrben az évad első darabjában.
Rögtön főszerepet kapott, pontosan il-
lett hozzá a szép, magabiztos, nyitott
gondolkodású Flóra karaktere. –
Ahogy a tanítónő, én is hiszek abban,
hogy ha sokan jó irányba változtatunk
kis környezetünkben, akkor az össze-
adódik – vallja Mercédesz, akit A ne-
vető emberben is láthatott a győri kö-
zönség. A darabban szöges ellentétét
alakítja a tanítónőnek, de saját magá-
nak is. – Nehezen engedtem be a szí-
vembe Josiana hercegnőt. Ráadásul a
színészkedés ellenére tele vagyok gát-
lásokkal, és ez volt az első olyan alka-
lom, amikor erősen hiányos öltözetben
kellett több száz néző előtt színpadra
lépnem. Fel kellett oldódnom és elfelej-
tenem, hol vagyok. Nehéz gonosz,
romlott nőt játszani, aki mindent meg-
tehet, mert nem ismerek hozzá hason-
lót. Sokkal egyszerűbb egy szerepet
úgy megformálni, ha a környezetem-
ben van valaki, akiből tudok ihletet me-
ríteni – mondja a színésznő, és hozzá-
teszi, még mindig keresgéli a min-
denre képes hercegnő személyiségét.
Az olyan típusú színházat kedveli, ami-
kor a színészek nemcsak imitálnak,
hanem átalakulnak, a néző pedig elhi-
szi, hogy az emberek a színpadon tény-
leg azok, akiket játszanak.

Mercédesz gyerekkora óta a szín-
játszás bűvöletében él, szülei hamar
felismerték, hogy szeret a középpont-
ban lenni az energikus kislány. Hat -
éves korától egy musicalstúdióba járt,
így játszhatott a Twist Olivérben vagy
az Evitában Malek Andreával. Tizen-
két évesen Földessy Margit színitano-

Elsősorban színész vagyok, színpad
nélkül nem tudnék élni

dájába került, a színművészeti felvéte-
lijére pedig Balkay Géza Jászai Mari-
díjas művész készítette fel. Az egye-
tem után, ahogy egy kritikus írja róla:
„Nem sorozott be a Karenina Annák

végtelen seregébe. Önállósította
magát. Segédkezett filmeseknél. Ká-
véhordás, porondsöprés, kísérleti
filmszereplés, operatőri munka. Elvál-
lalt mindent. Tanulta az emberekkel
bánást.” – El kellett gondolkoznom,
hogy vagy jelentkezek színházakba
munkáért, vagy továbbtanulok – em-
lékszik vissza. Utóbbi mellett döntött,
mert nagyon érdekelte a filmrendezés
is. Ezért elvégzett még egy segédope-
ratőr, egy rendezőasszisztensi és egy
fotó szakot is. Közben dolgozott hát-
térmunkásként és játszott különböző
színházakban. Készített egy ötperces
kísérleti kisjátékfilmet, amivel rögtön
bekerült a Magyar Filmszemlére.

– Elsősorban színész vagyok, szín-
pad nélkül nem tudnék élni. Olyan ez,
mint amikor valaki elkezd ejtőernyőzni,
és újra és újra vágyik az adrenalinra.
Igénylem azt is, hogy gondolatokat
közvetíthessek. Amikor éppen nem

próbálok, vagy nincsen annyi előadá-
som, akkor folyamatosan keresem
azokat a csatornákat, ahol az embe -
rekhez szólhatok. Ha egy fotósorozat-
tal tudom elmesélni azokat a gondola-

tokat, amik éppen foglalkoztattak,
akkor a fotót választom, ha van egy jó
történetem, akkor filmben forgatom
le. Ha pedig olvastam egy könyvet,
ami megfogott, és szívesen adaptál-
nám színpadra, akkor a színházi for-
mát választom. Összeállunk néhá-
nyan és csinálunk egy előadást. Attól
függ persze, hogy
mire van lehetőség,
pénzem, pályázatot
nyertem-e, vagy van
valaki, aki tud támo-
gatni a háttérből.

Mercédesz szere-
pelt számos művész-
filmben is, ami Ma-
gyarországon köztu-
dottan csak egy szűk réteget vonz a
mozikba. – Voltam főszereplő nagyjá-
tékfilmben, ami ment a filmszemlén,
60 percig az én arcomat látni benne,
de szerintem nem nézte meg azt a fil-

met ezer embernél több. Szeretnék
minőségi közönségfilmben is szere-
pelni, na nem a „sztárság” miatt,
hanem hogy minél több embert tud-
jak színházba csalogatni – hangsú-
lyozza, és hozzáfűzi, régebben bát-
rabb volt, szeretett kockáztatni, de
már kicsit lenyugodott. Előtérbe ke-
rült a család, született ugyanis egy kis-
lánya, Mira, aki még nincs kétéves.
„Mikor a világra jött, keresnem kellett
egy fix munkahelyet, mert egyedül ne-
velem őt, és el kell tartanom magun-
kat. Nagyon örültem, hogy Győrbe
hívtak, mert a gyerekkorom nagy ré-
szét itt töltöttem. Sok rokonom él a vá-
rosban, nagymamám pedig nyúli. Így
az a kérdés is megoldódott, hogy ki vi-
gyáz Mirára, míg én dolgozom. Egyéb-
ként már elkezdett beszélni, egy igazi
tündér. Egy angyal – meséli csillogó
szemmel az édesanya és hozzáteszi,
szeretne családot alapítani, mert „az
életnek az egyik legnagyszerűbb
dolga, ha gyermeked lesz, és szeretet-
ben tudod felnevelni”.

Míg Mira nem nézheti meg édes-
anyját a színpadon, addig legnagyobb
rajongója a nagyapja, Obádovics J.
Gyula, aki elismert matematikus, a
magyar számítástechnika-oktatás
egyik megteremtője. – Nagypapa egy
igazi tudós, munkájáról folyamatosan
ad ki könyveket is, nemrég például
arról, hogy eddig a számítógép 40 ol-
dalban számolta ki a mátrixegyenlete-
ket, ő pedig szőlőmetszés közben ki-
találta, hogyan lehet ezt papíron fél ol-
dalban kiszámítani – mosolyog büsz-
kén Mercédesz.

Visszatérve Győrre: nagyon jól érzi
itt magát, a színház számára „olyan is,
mint egy anyaméh, egy biztonságos
burok.” – Nagyon szeretnék Győrben
tovább játszani, és itt végleg letele-
pedni. Egy előadás is körvonalazódott

már a fejemben: a társulat és a balett
egyesülhetne egy mozgásszínházi
előadásban. Mindig sok tervem van.
A győri közönség pedig nagyon nyi-
tott, csodálatos nekik játszani!

Nehéz romlott nőt 
játszani, ha nem 

ismerek hozzá hasonlót
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VASKAKAS  HUMORISTA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Két mai, átlagos család életét
mutatja be a Vaskakas Bábszín-
ház új darabja, a Csillagszedő
Márió. Gyerekszerelem, gyerek-
dráma, humor – megjelennek a
mindennapi örömök és bánatok.
A rendezővel, Tengely Gáborral
beszélgettünk. Premier: vasár-
nap 11 órakor. 

Kiss Ottó kortárs költő gyerek-
verseiből áll össze a darab. Miért
fontos kortárs alkotót bevinni a
bábszínházba?

Minden bábelőadás egy kortárs új
magyar dráma. A líra megjelenése egy-
részt azért fontos, mert a gyerekeknek
a későbbiekben sok dolguk lesz vele,
hiszen ezt fogják tanulni. Ha időben
kapnak egy dózist a kortárs költészet-
ből, könnyebb lesz majd befogadni Pe-
tőfit és Aranyt például. Másrészt a kor-
társ gyerekköltészet aktuális problé-
mákat fog meg és azokat próbálja koz-
mikussá tágítani. Kiss Ottónak ez jól si-
került, általános, de magyar problé-
mákkal foglalkozik. Fontos, hogy azok-
nak a gyerekeknek készüljön az elő-
adás, akik azt akkor és ott nézik. Min-
dennapi dolgokat boncolgat a darab,

Csillagszedő Márió a bábszínházban
az ovis játékoktól kezdve a családi drá-
mákig.

A kislány szereplő például vi-
lággá megy és doktor nénihez.
Megjelenik a válás, a szerelem.
Miről szól, milyen kérdéseket
tesz fel a Csillagszedő Márió?

Négy könyvből indultunk el: a Csil-
lagszedő Márióból, A nagypapa táv-
csövéből, A régi holmikból és az
Emese almájából. A Csillagszedő
Márió egy kislány szemszögéből mu-
tatja be a világot. Az Emese almája
ennek a párdarabja, kisfiú szemszögé-
ből láttat. A nagypapa távcsöve a nagy-
szülőkkel való viszonyra világít rá, A
régi kincsek pedig olyan ritmikus ver-
seket tartalmaz, melyekre szükségünk
volt az előadás szövetének felépítése-
kor. Két családot mutatunk be, az egyik
jómódúbb, és válás történik. Azzal fog-
lalkozunk, hogy mit okoz ez a két gye-
rekben. A másik egy szegényebb csa-
lád, ott a nagyszülőkkel van szoros vi-
szony. Itt a nagypapa meghal. Közben
a két gyerek erős barátságot köt, amit
nevezhetünk a felnőtt agyunkkal szere-
lemnek. A mindennapi örömök, bána-
tok, a gyász hétköznapjai jelennek
meg. Nem azt mutatjuk meg, hogyan
fekszik a kórházban a nagypapa,
hanem hogy mi van előtte és utána, ho-
gyan lehet ezzel a helyzettel valamit

kezdeni, milyen kérdéseket tesz fel egy
gyerek, hogyan lehet továbblépni ezen
vagy azon, ha apu elköltözik otthonról.
Hiszen utána is van élet, boldogság,
csak másfajta. De happy endes az elő-
adás. Stilizált térben, egyszerű képek-
kel, bábokkal játszunk, melyek gyerek-
rajzok alapján készültek, ezek is azt a
gondolkodást követik, ami az óvodás,

kisiskolás gyerekeknél jellemző. Négy -
éves kortól ajánlom, de bátran lehet
nagyobbakat is hozni rá.

Miért fontos a halálról be-
szélni a gyerekekkel?

Gyorsan felmerül bennük, mi lesz
akkor, ha valaki nincs, hova kerül és mi
van utána. Nagyon fontos, hogy min-
denről beszéljünk a gyerekekkel, a báb-
színháznak is ez a feladata.

A gyerekrajzokon túl mi erősíti
még a látványt?

Érdekes díszlet: forgószínpadra
épült játszótér. Gondolkodásra ser-
kenti a nézőket, és jobban bevonja
képzeletüket a játékba. Az egyszerű-
ségben rejlik valami költészet, mint
amikor kap az ember egy színezőt, mi
is ilyesmit csinálunk ezzel a puritán
színpadképpel. Kákonyi Árpád elis-
mert zeneszerző nagyon izgalmas

zenét írt az előadáshoz. Komolyan ki-
sakkozott zenei logika mentén hala-
dunk előre.

Vasárnap új színészek is be-
mutatkoznak.

Igen, Rácz Panni, Csillag Botond,
Gergely Rozi és György Zoltán Dávid.
Csodálatos élményem van velük, iszo-
nyú jók. Izgulnak, hogy mit fognak
szólni a győri gyerekek hozzájuk. Na-
gyon remélem, hogy jó találkozás lesz
mind a két fél részéről.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Győrben is bemutatta könyvét Kiss Ádám, a Show-
der Klubból ismert ifjú humorista. A Szütyiő című
kötetben összeszedte azokat a poénokat, amik szín-
padon kevésbé működnek, nyomtatott verzióban vi-
szont ütősek, illetve már adásban elhangzott törté-
neteket is talál az olvasó a „kézzel fogható kiss -
ádámban”. – Nem érzem magam írónak, csak frap-
páns zsákocskákba hajigáltam a történeteimet.
Olyan élményt akartam adni az olvasóknak, ami
más könyvben nincs. A címe pedig nem szütyő,
hanem Szütyiő. Én találtam ki, mostantól létezik
ilyen szó – mondta a könyvről, amit felfelé fordítva
is olvashatunk, és megjegyezte, ha nem tetszik, te-
gyük fel a hűtő tetejére.

Kiss Ádám elmondása szerint már gyerekkora óta
stand up-ol, csak akkor még nem tudta, hogy így hív-
ják a műfajt. A szerencsi humorista Fábry Sándornál
„szívta magába a show-bizniszt”, nála volt gyakornok.
Végigjárta a szamárlétrát: tollat vitt, táblát tartott,
majd bemelegítő ember lett, szöveget írt a példakép-
nek. – 10 éves koromban Fábry Sándor akartam
lenni, úgy, mint más tűzoltó. Ez volt az álmom, hogy
ő az én szövegeimet olvassa – mesélte. 2006-ban

Kiss Ádám: Én csak vicceltem
megnyerte a rangos Humorfesztivált, később aztán
Fábry mondta neki, „Építsd a saját karriered,
Ádámka”. 2008 óta láthatjuk a Showder Klubban. –
Pókhálószerűen írom meg a műsorokat, csak szava-

kat írok előre, mondatokat nem. A fellépés olyan mint
a hinta, minél jobban lök a közönség, annál jobban
megy. Szeretek saját élményekből dolgozni. Egész
napos meló, úgy élek, jövök Győrbe, veszek kenyeret,

hogy abból milyen poén lesz. Nehéz kikapcsolni –
árulta el, és hozzátette, egyre nehezebb alkotnia,
mert már nem tud beolvadni. – Régen elkaptam a
beszélgetéseket a villamoson meg a boltban, ma
már elhallgatnak, ha ott vagyok, kiköp a társadalom.
Krízishelyzetben meg nem vesznek komolyan, majd-
nem volt emiatt egy autós ütközésem is” – mesélte.
Hozzáfűzte, minden hétfő este egy temetés, mert
azokat a poénokat máshol nem mondja el. Az indo-
kolatlan káromkodásnak nem híve, indulatszavak-
ként jelennek meg a csúnyább kifejezések, „csak
anyám nem díjazza ezeket sem”. Édesanyja egyéb-
ként a diploma megszerzése után nyugodott meg,
„ha nem lesz a vicceskedés, akkor is közgazdász va-
gyok”. A kérdésre, hogy szokott-e szomorú lenni, el-
mondta, 18 évesen vesztette el édesapját, akkor ki-
szomorkodta magát. – A szórakoztatás önmagam te-
rápiája. Persze, amikor a 15 éves pulimat elüti az
autó, akkor nehéz eljátszanom, hogy vicces vagyok.
Nehezebb, de ez a dolgom – hangsúlyozta és hozzá-
tette, úgy nevelték, hogy mindig őszinte legyen, de
ebből persze már sok problémája akadt. A műsorok
előtt a jogi osztály visszadobja azokat a témákat, poé -
nokat, amiket nem kellene feszegetni. Ha mégis
odáig fajul a dolog, akkor a perköltséget a producer
állja. „Az aduászom mindig az: én csak vicceltem.”
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Nem csak szórakoztat, segít is 
a Győri Filharmonikus Zenekar

szerző: fodor lászló
fotó: illusztráció

Nem először vesz részt karitatív akcióban a Győri
Filharmonikus Zenekar, hiszen korábban már egy
Ennio Morricone által dedikált plakátot is jótékony
céllal árverezett el a társulat, vagy említhetjük a
Kantharosz Gálákat, ahol a szervezők hátrányos
helyzetű fiatalokat segítettek a borárveréssel egy-
bekötött koncert bevételéből. Ezúttal egy olyan fia-
tal sportolót támogat a zenekar, akinek egy sajná-
latos baleset miatt be kellett fejeznie ígéretesnek in-
duló sportkarrierjét.  

A közelgő (január 14.) farsangi koncerten Virág
Zsolt kerekes székbe kényszerült egykori kiváló
győri tornászt segítheti az, aki részt vesz a zenekar
árverésén. Ezúttal a legendás Deep Purple együt-
tes nemrég elhunyt billentyűse, Jon Lord által de-
dikált koncertplakát kerül kalapács alá. A Győri Fil-
harmonikus Zenekar nagy becsben őrizte a relik-
viát, hiszen az együttes 2010-ben itthon és külföl-
dön is koncertezett a nagyszerű zenésszel. 

A koncertplakát kikiáltási ára 100.000 Ft, lici-
tálni a koncerten vagy az office@gyfz.hu e-mail
címen lehet. A koncert házigazdája, egyben az ár-
verés vezetője az MTV népszerű műsorvezetője,
Borbás Marcsi lesz. 

berkes kálmán, 
a farsangi koncert karmestere

szerző: gy. p.

A győri származású Jánka Eszter rö-
vidfilmje kapta idén az ENSZ támo-
gatásával kiírt nemzetközi ifjúsági
rövidfilmpályázat fődíját Bécsben.

A pályázatot 10 és 20 év közötti diákok
számára hirdették meg emberi jogok té-
makörben.

A díjnyertes film egy hét alatt készült
el, témája pedig a migráció. 

– A vidám filmek közelebb állnak hoz-
zám, a migráció és a menekültek témáját
is próbáltam úgy megvalósítani, hogy a
végeredmény ne depresszió és melankólia
legyen” – mondta Jánka Eszter. Elárulta,
négy éve jelentkezett a Budai Rajziskolába,
ahol Rófusz Ferenc is oktatója, aki 1981-
ben „A légy” című rajzfilmért kapott Oscar-
díjat. A verseny fő szervezői az ENSZ Tájé-
koztatási Szolgálata (UNIS), az ENSZ Me-
nekültügyi Főbiztossága (UNHCR) és a
This Human World elnevezésű, osztrák
emberi jogi filmfesztivál voltak.

Győri filmes
siker
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KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KÁTAI ZOLTÁN estje január 15-én 18 órakor
kezdődik a Kozi Drink Bárban, a Városház tér 3.
szám alatt. Az énekmondó ezúttal legkedve-
sebb énekelt verseit adja elő rajongóinak. Az
irodalmi kávéházi esten közreműködik Ungvári
István színművész.  

MOLNÁR KRISZTINA „Ébredj, nyisd fel a szemed!” című kiál-
lítása január 11-én, pénteken 17 órakor nyílik meg a ménfőcsa-
naki Bezerédj-kastélyban. A festményeket Malasits Zsolt festő-
művész ajánlja a közönség figyelmébe, közreműködik Fehér Sza-
bina énekes és Horváth Eszter versmondó. A tárlat január 31-ig,
munkanapokon 9 és 19 óra között tekinthető meg. 

Veszedelmes útviszonyok. Szórakoztató tudományos szombat a
Mobilisben. A január havi tematika jegyében izgalmas programok a téli
időjárás és a közlekedés összefüggéseiről január 19-én. Előadások:
14.00 Csúszós utak – GYŐR-SZOL Zrt., 14.30 Tapadj ránk! – Hatvani
Gedeon interaktív előadása, 15.30 A jegesedés hatása a repülésre –
Szalai Tamás, MH Pápa Bázisreptér Meteorológiai Csoport munka-
társa, 16.00 A népi időjóslások megbízhatóságának vizsgálata – Dr.
Varga Zoltán egyetemi docens, NYME  Mosonmagyaróvár, Matematika
és Fizika Intézeti Tanszék, 2012-ben az év meteorológusa

ANTOON EGGING szerzetes tart előadást
„Misszionárius voltam Óceániában” címmel ja-
nuár 17-én, csütörtökön 17 órától a Petőfi Sán-
dor Művelődési Házban. Pénteken fél hattól a
Magyar Évezredek sorozatban Szántai Lajos
múzeumlátogatással egybekötött előadásán
vehetnek részt az érdeklődők. 

GRAFIKUSTANULÓK. A Magyar Ispitában
a Kovács Margit Szakképző Iskola húszéves ju-
bileumi kiállítása mellett a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Iskola 25 éves jubileumi tárlata lát-
ható. Az intézmény szakképzése 1988-tól bő-
vült képzőművész szakkal. A kiállításon az is-
kola grafika szakos tanulói, Bokros Roderick,
Kocsis Andrea, Mohácsi Kata, Sipos Boglárka,
Tóth Dániel, Tóth Lilla, valamint Vincze Dorottya
munkáit állították ki. A tárlat február 17-ig,
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között
látogatható. 

VIZUÁLIS ILLÚZIÓK és képzőmű-
vészet címmel tart előadás-sorozatot N. Mészáros Júlia. Első-
ként január 16-án, szerdán 15 órától az Esterházy-palotába
várja az érdeklődőket a művészettörténész. Tisztelet a mes-
ternek – M.C. Escher és Orosz István művészete lesz a téma.

ZORBA. A Győri Balett Zorba című előadását
januárban két ízben láthatja a közönség a győri
színházban. Január 15-én 17 órától a Gáti-bér-
letesek, január 16-án 17 órától a Radnóti-bér-
letesek tekinthetik meg a táncjátékot.  

JÉGRE VISZÜNK! Téli tudományos Mobilis-
felhajtás a Győr Plazában január 12-én,
11–20 óráig. Témakörök: veszedelmes útvi-
szonyok, tapadás és súrlódás, anyagok hő-
mérsékletfüggő tulajdonságai, szeles-áramlá-
sos kísérletek.

CSILLAGSZEDŐ MÁRIÓ. A Vaskakas Báb-
színház leg újabb bemutatója január 13-án 11
órakor kezdődik.  A darab két mai, átlagos csa-
lád hétköznapi életét igyekszik bemutatni. Két
furcsa, csonka család egyesül majd a történet-

ben a gyerekek barátsága által, sok vicces és
drámai epizód után. 
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JANUÁR 12., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Doni emléktúra  
13:30 Történetek a nagyvilágból  
14:00 Elsietett házasság  
15:15 Az utolsó előtti út  
15:50 A Csendes-óceán 
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Füles  
21:50 Hullámok ördöge  
23:20 Balázs Fecó 60, születésnapi 

koncert  
00:15 Enigma  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:10 Lego Ninjago  
10:35 Asztro Show
11:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
12:05 Autómánia
12:45 A sors kegyeltje  

14:45 Kaméleon  
15:45 Cobra 11  
16:45 Csak barátok  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:25 Nancy Drew - A hollywoodi 

rejtély  
21:20 Ellenséges terület 3. - 

A kolumbiai túsz  
23:15 A Dakar - 2013  
23:35 Szigorúan bizalmas  

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

kalandjai  
13:00 Psych - Dilis detektívek  
14:00 Autóguru  
14:30 Monk - Flúgos nyomozó  
15:30 Célkeresztben  
16:30 Kettős ügynök  

17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 A mag  
22:00 Szemben a Nappal  
23:50 8mm 2.  
01:50 A médium  
02:40 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Századfordító magyarok 
07:50 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
08:20 Élő egyház
08:50 Isten kezében 
09:20 Kerekek és lépések 
10:05 Zodiákus 
10:35 Székely kapu  
11:10 Együtt a család  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Csillag születik
13:40 Hagyaték 
14:10 Táncvarázs 
15:00 A Pireneusok a levegőből 
15:30 Önök kérték! 
16:30 Mágnás Miska  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!?
19:35 A Szórád-ház  
21:30 Továbbállók  
23:05 Dunasport
23:20 Törzsasztal  
00:15 MÜPA
01:45 Koncertek az A38 hajón  
02:40 Vers

JANUÁR 11., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Sophie szerint a világ  
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:35 Heartland  
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:35 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Pogány Madonna  
22:00 Az Este
22:30 Egy asszony élete  
00:25 Híradó
00:40 Acu hercegnő  
01:25 Észak és Dél  
02:15 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop
06:10 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 A Dakar - 2013 
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Autómánia
13:15 Fókusz  
13:50 Pasik  
14:25 Gálvölgyi-show  
15:00 Gálvölgyi-show  
15:35 Bűnös szerelem  
16:25 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 CSI: A helyszínelők  
22:15 Gyilkos elmék  
23:10 A Dakar - 2013 
23:40 Odaát  
00:30 Reflektor  
00:45 Gasztrotúra 
01:10 Autómánia

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Bűnök és szerelmek  
19:50 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
23:15 Haláli zsaruk  
00:10 Update Konyha  
00:15 Tények Este
00:50 Ördögűzés Emily Rose 

üdvéért  
02:45 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:35 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hanna, Anna, meg a mamut 
09:05 Közbeszéd
09:30 Tanulni sohasem késő... 
10:00 Balatoni utazás 
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:00 Angyalbőrben  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A világ metrói 
15:55 Zodiákus 
16:30 Térkép
17:00 Virágzó Magyarország 
17:20 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport
21:05 Ha hív a kötelesség  

07:00 Híradó 
08:00 Híradó 
08:55 Műsorkezdés 
09:00 Híradó 
09:25 Credo 
09:55 A nő kétszer 
10:25 BCTV 
10:55 Telemarketing 
11:55 Képújság
17:20 BCTV 
17:50 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés 
19:00 Híradó 
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Presztízs-díj Gála
21:00 Híradó 
21:25 Konkrét 
21:35 Pomodoro 
21:45 Presztízs-díj Gála
23:00 Híradó 
23:25 BCTV 
23:55 Telemarketing 
00:55 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó 
08:00 Híradó 
08:55 Műsorkezdés 
09:00 Híradó 
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Presztízs-díj Gála 
11:00 BCTV 
11:30 Telemarketing 
12:30 Képújság 
15:45 BCTV 
16:15 Telemarketing 
17:15 Műsorkezdés 
17:20 Győr+ Sport 
18:15 Konkrét 
18:25 KultÓra 
19:20 Konkrét 
19:30 A monostor vonzereje 
20:00 Győr+ Sport 
20:55 Konkrét 
21:05 KultÓra 
22:00 Konkrét 
22:10 A monostor vonzereje 
22:40 BCTV 
23:10 Telemarketing 
00:10 Képújság

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

M1, január 11., péntek, 20:15

A Pogány Madonna
Magyar akció-vígjáték

A tihanyi apátság múzeumából ismeretlen tettesek el-
rabolják a görög eredetű aranyszobrot, a Pogány Madon-
nát. Kardos doktor az éppen lefokozás alatt álló Ötvös
Csöpit veszi maga mellé, mert mégiscsak Ötvös a legte-

hetségesebb nyomozója. A balatoni
főidényben épp vitorlásverseny zaj-
lik. Ide, a versenyhez vezetnek a nyo-
mozás szálai. Kardos doktor melléfo-
gásai ellenére végül felgöngyölíti a
bűnügyet.

Duna Televízió, január 11., péntek, 22:00

Hideg nyom
Izlandi krimi

Igazi izlandi krimi, izgalmas és sodró erejű. Izland tá-
voli hegyes vidékén tragikus körülmények között lezu-
han egy biztonsági őr egy óriási üzem tetejéről. Baldurt,
az oknyomozó újságírót a hír hidegen hagyja. A tragé-
dia estéjén Baldur anyja közli vele, hogy az újságban
megjelenő áldozat az ő apja, akit soha nem látott. Bal-
durt sokkszerűen éri anyja vallomása, s úgy dönt, hogy
a tett helyszínére utazik, föl, északra. A helyiek véletlen
balesetnek állítják be a történteket, azonban lassan ki-
derül, hogy gyilkosság történt. 

Duna Televízió, január 12., szombat, 21:30

Továbbállók
Amerikai–angol vígjáték

A harmincas pár, Burt és Verona gye-
reket várnak. A terhesség probléma-
mentesnek ígérkezik, de Burt excent-
rikus szülei a hatodik hónapban köz-
lik, hogy elköltöznek Coloradóból,
így a fiatalok úgy döntenek, az izolált

farm helyett máshol raknának fészket. Útra kelnek
tehát, hogy meglátogassák a szélrózsa minden irányá-
ban élő barátokat és családtagokat, és hogy értékeljék
a szóba jöhető élőhelyeket. 

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 2-tôl
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô kurzusok I. 28-tól, 450

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

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

egyénileg is.

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro
08:10 Széchenyi Híradó 
08:40 Credo – Katolikus krónika
09:10 Konkrét – hírháttér műsor
09:20 A nő kétszer 
09:50 Presztízs-díj Gála
11:05 BCTV - közvetlen ajánlat
11:35 Telemarketing
12:35 Képújság
17:25 BCTV - közvetlen ajánlat
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét – Hírháttér műsor
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét – hírháttér műsor
21:05 Győr+ Sport
22:00 Híradó
22:25 BCTV - közvetlen ajánlat
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

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

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

élnek  
00:00 A Dakar - 2013 
00:30 Reflektor  
00:45 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Tökéletes védelem  
23:45 Hősök  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 A kanyaron túl  
03:10 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  

05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró
09:05 Közbeszéd
09:30 Az alkotás-pedagógus 
10:10 Önkéntesek 
11:00 Századfordító magyarok 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek  
15:35 A borzvár titkai 
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Szálka, hal nélkül  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport

JANUÁR 14., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Öveges 33
14:35 Sophie szerint a világ  
15:05 Rex felügyelő  
15:55 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 KorTárs  
23:15 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:25 Acu hercegnő  
01:10 Észak és Dél  
01:55 Család-barát

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

krónikái  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 NCIS  
22:30 NCIS: Los Angeles  
23:30 Különleges ügyosztály - 

Párizs  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este 
01:05 Gőzfiú  
03:05 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:55 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Heti Hírmondó
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Új nemzedék  
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Mesélő cégtáblák 
15:30 A divat mint művészet  
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Liszt Ferenc  
20:15 Liszt Ferenc  
20:45 Hírek

JANUÁR 13., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 A fa ajándék 
10:30 A sokszínű vallás
10:45 Evangélikus magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:15 Mai hitvallások 
11:45 Keresztény Magvető
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 A Csendes-óceán
13:30 Telesport 
14:10 Zűrös kamaszok  
15:50 Retró kabaré
16:35 Munkával szerzett pasi  
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A királynő  
22:00 A felolvasó  
00:00 MüpArt classic - Schubert-est 

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

Mi muzsikus lelkek 
12:25 Havazin
12:50 Tuti gimi  
13:45 Tuti gimi  
14:35 Nancy Drew - A hollywoodi 

rejtély  

16:30 Duma: A vadon hívó szava  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
19:55 Hullámtörők  
22:35 A csontevő  
00:20 A Dakar - 2013 
00:50 Portré  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 EgészségMánia  
11:30 Stahl konyhája  
12:00 Több mint TestŐr  
12:30 13-as raktár  
13:25 Zsaruvér  
14:20 Hawaii Five-0  

15:15 A mag  
17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Indiana Jones és a Végzet 

Temploma  
22:15 Szemünk fénye akció  
00:05 Gattaca  
02:00 Napló  

06:00 Gazdakör 
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet 
08:30 Önkéntesek  
09:00 Hagyaték 
09:30 Akadálytalanul 
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Tihany 
12:45 És akkor a pasas...  
14:20 Szerelmes földrajz 
14:50 Hazajáró 
15:20 Hogy volt!? 
16:15 Erzsébet királyné  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Abigél  
21:15 Hannibál tanár úr  
22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport
23:55 Salsa  
01:35 Vannak vidékek 
02:35 Vers

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

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés 
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 KultÓra 
11:00 Konkrét 
11:10 A monostor vonzereje 
11:40 BCTV - közvetlen ajánlat
12:10 Telemarketing 
13:10 Műsorzárás 
15:30 BCTV 
16:00 Telemarketing 
17:00 Műsorkezdés 
17:05 Pomodoro 
17:15 Széchenyi Híradó 
17:45 Credo – Katolikus krónika
18:15 Konkrét 
18:25 A nő kétszer 
18:55 Presztízs-díj Gála 
20:10 Pomodoro 
20:20 Széchenyi Híradó 
20:50 Credo – Katolikus krónika
21:20 Konkrét 
21:30 A nő kétszer 
22:00 Presztízs-díj Gála
23:15 BCTV 
23:45 Telemarketing 
00:45 Képújság

GYŐR+ TV

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 17., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 A Kennedy család  
14:10 Öveges 33
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Rex felügyelő  
15:45 Acu hercegnő  
16:35 Heartland  
17:20 SzerencseHíradó  
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Beugró  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Barangolások öt kontinensen 
23:40 Híradó 
23:55 Acu hercegnő  
00:40 Észak és Dél  

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

18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 A pofátlan  
23:25 A Dakar - 2013 
23:50 Totál szívás  
00:55 Reflektor  

06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Marslakó a mostohám  
23:35 Grimm  
00:30 Update Konyha  
00:35 Tények Este
01:10 Lorenzo olaja  
03:25 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  

06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra 
09:00 Közbeszéd
09:30 „Úgy élni viharban, mint 

szép időben...” 
10:00 Üzenem az otthoni hegyeknek 
10:40 Kerekek és lépések 
11:30 Mesélő cégtáblák 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Álomkék - Pápai kékfestők 
15:30 Made in Taiwan - Kincses 

sziget Ázsiában  
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:10 Kézjegy 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Angyalbőrben  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport

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

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

15:25 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Szulejmán  
22:35 Házon kívül  
23:10 A Dakar - 2013 
23:30 Reflektor  
23:50 A gyűrű kalandja  

04:00 TotalCar  
04:25 Műsorszünet
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Családi Titkok  
20:20 Bűnök és szerelmek  
20:55 Jóban Rosszban  
21:30 Columbo - Gyilkosság 

hangjegyekkel  
23:20 Ügyféllista  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Addams Family - A galád 

család  
02:30 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:20 Babavilág  

06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:25 Tanulni sohasem késő... 
10:55 Visszaszámlálás  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:05 Vers
12:10 „A magok oltalmára...” - 

Erdélyi erődtemplomok 
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
15:30 Vidékességek
16:00 Afrika gyöngyszeme: Namíbia 
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:15 Kézjegy 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 
19:05 Angyali érintés  
19:55 Eszmélet  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 KultÓra
10:30 BCTV - Közvetlen ajánlat
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:25 BCTV - közvetlen ajánlat
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét - hírháttér műsor
19:35 A régió hírei
20:05 Távol a hazától I. rész 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét - hírháttér műsor
21:05 A régió hírei
21:35 Távol a hazától I. rész 
22:00 Híradó
22:25 BCTV - közvetlen ajánlat
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét
09:35 A régió hírei
10:05 Távol a hazától I. rész 
10:30 BCTV - Közvetlen ajánlat
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:25 BCTV - közvetlen ajánlat
17:55 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Távol a hazától II. rész 
19:45 Távol a hazától III. rész 
20:05 Tunézia
20:30 Híradó
20:55 Távol a hazától II. rész 
21:15 Távol a hazától III. rész
21:35 Tunézia
22:00 Híradó
22:25 BCTV - közvetlen ajánlat
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, január 16. szerda, 21:00

A víz mindent visz
Angol vígjáték

A kis karib-tengeri brit gyarmat kormányzójának és „alattvalói-
nak” addigi nyugodt élete egy csapásra megváltozik, amikor a szi-
get kiszáradtnak hitt olajkútjából váratlanul hihetetlen erővel
ásványvíz tör fel. A felfedezés nemcsak a kormányzót, hanem az
olajkutat birtokló társaság tulajdonosát is izgalomba hozza, nem
beszélve Mrs. Thatcher brit miniszterelnökről és a francia kor-
mányról, hiszen mindannyian azon törik a fejüket, hogy miként

kaparinthatnák meg a busás nyereséggel kecsegtető üzletet. A víz palackozásának
jogáért folyó „háborúba” az amerikai elnökön túl még a sziget kétfős forradalmi
osztagát támogató Commandante, Fidel Castro is beszáll.

Duna Televízió, január 17., 
csütörtök, 9:30

„Úgy élni viharban, mint
szép időben...”
Magyar portréfilm

Kevesen tudják, hogy a legsikeresebb
magyar sportág a fogathajtás. Amióta Eu-
rópa-, majd világbajnokságokat rendez-
nek, szinte minden évre jut egy arany-
érem. Ennek a sikersorozatnak legfőbb
ismerője, krónikása, élő legendája Váczi
Ernő. Portréfilmünk élete főbb állomá -
sai val ismertet meg.

M1, január 17., csütörtök, 17:40

Észak és Dél
Amerikai kalandfilmsorozat

Az Észak és Dél egy 1985-ös amerikai kaland-
filmsorozat. John Jakes regénytrilógiájának
első része alapján készült.
A történet az amerikai pol-
gárháború alatt és az azt
megelőző, illetve követő
években játszódik, a kö-
zéppontban az északi Ha-
zard és a déli Main család
barátsága áll.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor, gy. p.

A farsang vízkereszt napján, ja-
nuár 6-án kezdődik és hamvazó-
szerdáig, a húsvétot megelőző
negyvennapos böjt beköszön-
téig tart. A szezon vége mozgó
dátum, idén február 12-re esik.  

A farsangot a 15. század óta kísérik
vidám, táncos mulatságok, s hagyo-
mányaink szerint ez a lakodalmak, a
télűző játékok, felvonulások ideje is.
Magyarországra a németek hozták a
farsangi szokásokat, már Mátyás ud-
varában divat volt az álarcos vigasság.
A hamvazószerda utáni napon a böj-
töt még felfüggesztették, hogy a far-
sangi maradékot elfogyaszthassák.
Ez a torkos csütörtök, amit manapság
árengedményekkel ünnepelnek meg
a vendéglők. A jeles akció idén Bálint-,
vagyis Valentin-napra esne, így idő-
pontját a turisztikai hivatal központi
ajánlására január 31-re módosították. 

Győr nem szűkölködik farsangi
mulatságokban, az idei szezont a tíz -
éves médiabál nyitja január 12-én az
egyetemi sportcsarnokban, sok új-
donságot és különlegességet ígérve
az évforduló jegyében. A nyitótáncot
a szintén jubiláló Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Iskola növendékei vállal-
ták magukra.

Ugyanezen a napon tartják a ka-
mara tizenegyedik iparos bálját. A
Kristály étteremben meglepetésven-
déggel várják a mulatni vágyókat.

A Kristály étterem ad otthont a
sváb bálnak is január 26-án, a talpalá-
valót a Volksband harmonikazenekar
szolgáltatja.

A tavaly felelevenített hagyomá-
nyokat folytatva idén január 18-án,
pénteken este hétkor kezdődik a
Szent Imre-bál szintén a Kristály étte-
remben, a Szent Imre Plébániatemp-
lom szervezésében.

A „Süss fel Nap” alapítvány jóté-
konysági bálját január 19-én tartják. A
rangos győri bálok közül idén elmarad
többek között a lokálpatrióták, az or-
vosok és a gyógyszerészek mulat-
sága, de nélkülük is bővében leszünk
a szakmák, cégek, kamarák, alapítvá-
nyok, szervezetek, intézmények mun-
kahelyi és baráti összejöveteleinek. 

A bencés öregdiákokat január 26-
án, szombaton fél héttől várják a gim-
názium felújított dísztermében báli
összejövetelre. 

A Barokk Bált idén huszonegyedik
alkalommal, február 9-én rendezik

meg a Zichy-palota termeiben. Muzsi-
káról a Musica Historica Együttes
gondoskodik, s az erdélyi Passeggio
táncegyüttes tart bemutatót. A részt-
vevők Kovács Gábor segítségével ta-
nulhatják meg a korabeli táncokat, a
szórakoztatás Zugmann Zoltán cere-
móniamester feladata lesz.  

A turisztikai szakma bálja február
22-én 19 órakor a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János
karának rendezvénycsarnokában kez-
dődik, a zenét a Galaxy tánczenekar
szolgáltatja. 

A farsangi illemkódex megköveteli,
hogy aki bálba megy, annak jókedve
legyen, s ezt küllemével is jelezze. A
férfiaknál elengedhetetlen az elegáns
öltöny, a nőknél pedig a báli ruha,
amelyek esetében az ultranőies, azaz
a testet követő vonal a divat. Az esté-

lyik fényét gyöngy, hímzés, tüll, strassz
emelheti. A szezon színesnek ígérke-
zik, kedvelt a meggypiros, a fukszia, a
kék és a zöld, de természetesen egy
letisztult fekete ruhával sem nyúlha-
tunk mellé. A nagyestélyik mellett ma
már természetesen a különleges kok-
télruhák is elfogadottak az ilyen ese-
ményeken. 

A divatszakértők azt tanácsolják,
bátran használjuk a kiegészítők gaz-
dag tárát is. A mulatságok közkedvelt
kelléke például az álarc, amely lehet
papír, műanyag vagy éppen textil, de
aki igazán divatos szeretne lenni,
nem adja alább a testfestésnél. A
szakember, Zink Adél henna- és test-
festő szerint az a fontos, hogy olyan
álarcot válasszunk, ami az arcfor-
mánknak előnyös. A
forma, a díszítés fan-
tázia dolga, hiszen
ilyenkor minden meg-
engedett, a lényeg,
hogy jól érezzük ma-
gunkat. A hennafes-
tés olyan testrészre
ajánlott, amely jól lát-
ható. Ilyen a dekol-
tázs, a nyak, a kar, a tarkó vagy éppen
a kézfej. Ha elegáns farsangi mulat-
ságra vagyunk hivatalosak, válasz-
szunk finom és elegáns motívumot,
ami illik a ruhánkhoz. Ha jelmezes
mulatságba készülünk, jelmezünk-
höz illő mintát használjunk, nem elfe-
lejtve, hogy a henna hetekig a bőrün-
kön marad. A testfestékkel készült

motívumok, az apró virág- vagy inda-
minták a bál végeztével eltűnnek.
Ezek a típusú testfestések kifejezet-
ten a ruha kiegészítői lehetnek, apró
kövekkel, csillámokkal díszítve, így in-
kább ékszerként, mintsem testfes-
tésként funkcionálnak.

Pitsch Brigitta profi sminkes azt ta-
nácsolja, farsangkor engedjük el a
fantáziánkat. Meríthetünk ötletet me-
sékből, filmekből, könyvekből, a lé-
nyeg, hogy az öltözékhez igazítsuk a
sminkünket. Színekben és formákban
ilyenkor nincs trend vagy elvárás,
talán csak a bátorság kötelező. Leg -
egyszerűbb, ha választunk egy smin-
ket az internetről, s megpróbálunk
hozzá hasonlót készíteni. Nincsenek
határok, a füstös szem lehet feketébb,

a tusvonal lehet nagyobb. Használha-
tunk díszítő köveket, s elengedhetet-
len kellék a műszempilla is. 

A frizura akkor trendi, ha bubi,
egyébként a kicsit kusza, oldalra fé-
sült, hullámos hajat, a természetes
színeket ajánlják a mesterfodrászok.
A hosszú hajú hölgyek fonatot hord-
hatnak báli kiegészítőkkel. 

Jókedvet ír elő a báli illemkódex

Farsangkor legyünk 
bátrak, engedjük el 

a fantáziánkat
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KAKTUSZKLUB TÁNC

szerző: földvári gabriella 
fotó: kádár i. csaba 

Paraguay és Brazília északke-
leti, európai gyűjtők számára
ismeretlen vidékein talált rá a
Notocactus nemzetség szá-
mos fajára Kádár I. Csaba, a
győri kaktuszgyűjtők klubjá-
nak elnöke.

Kádár I. Csaba negyed százada
gyűjt kaktuszokat, de szenvedélye
régebbi, négyévesen esett bele egy
nagy tövisű példányba. Kollekciója
elsősorban a Notocactus nemzet-
ség fajtáiból áll,
több ezer ritkasá-
gát ajándékozza és
cseréli, szívesen
megmutatja bárki-
nek. Négy éve több
ezer kilométert tett
meg Brazília déli és
Uruguay északi ré-
szén. Olyan fajokra
bukkant, melyeket még nem írt le a
szakirodalom, s olyan növényeket
látott, amelyekről úgy tudták, már
rég kipusztultak. Tavaly év végén
Paraguayban járt, egy közösségi ol-
dalon szerzett ismerős segítségével
sikerült eljutnia a Notocactus élő-
helyére.

Az utat féléves előkészítő munka
előzte meg, így mindennap ponto-
san tudta, hová megy, és hogy ott re-
mélhetőleg mit talál. Ez volt Kádár I.
Csaba életének eddigi legnehezebb
és egyben legszebb túrája. Átvágott
Paraguay trópusi esőben ázó dzsun-
gelén, hegyet mászott a több mint
40 fokos hőségben, s végül az óriás
sziklák között megpillantotta az em-

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

A közelmúltban az egyik tehet-
ségkutatóból ismertté vált
Quan tum XXL hip-hop csapat
vendégeskedett a győri BRO’n’
SIS tánciskolánál. A workshop
célja az volt, hogy a fiatal tánco-
sok profiktól tanulhassanak
többféle stílusban, de mégis a
megszokott, összetartó közös-
ségben.

A szervező, Hajtó Péter lapunknak el-
mondta, hogy hasonló programok
szervezésével irányt szeretnének mu-
tatni, és felhívni a figyelmet arra, hogy
a tánc is összehozhatja a fiatalokat,
sőt, a csapatszellem ilyenkor még erő-
sebbé válik. Kifejtette: „A BRO’n’SIS a
környék egyik legszínvonalasabb hip-

hop tánciskolája, ezért gondoltuk úgy,
hogy itt akár hagyományt is teremt-
hetnénk egy-egy ilyen táncos nap
megszervezésével. Dukai Gábor, az in-
tézmény egyik alapító tagja közös tán-
cos múltat ápol a meghívott csapattal,
így tudja, hogy a növendékei jó ke-
zekbe kerültek és olyan technikákat
leshettek el, ami a további fejlődésü-
ket szolgálja.”

berméretű növényritkaságokat, szá-
mítása szerint legalább ezer pél-
dányt. A kaktuszok védettek, ezért
csak felkutatni, fényképezni lehet
őket, hazahozni nem. A szakember
azt mondja, a természetes élőhelye-
ken ezt a védettséget nem veszik ko-
molyan, látott felperzselt földeket,
ahol elégtek a ritka növények.

Kádár I. Csaba az egzotikus túrá-
kon látottak, tanultak alapján nevel-
geti győri gyűjteményét, megpró-
bálva rekonstruálni a növények ter-
mészetes élőhelyét. Notocactus-kol-
lekciója hazánkban egyedülálló, de
Európában is a legjelentősebb tíz kö-

zött tartják számon. Tapasztalatait
nemzetközi szaklapokon keresztül is-
merteti a világ kaktuszosaival. Dol-
gozik egy magyar nyelvű könyvön is,
amelyben terve szerint mindent
megír a kaktuszokról, a Notocactus
nemzetségről. Útjai során több mint
15 ezer fotót készített, így a kötet il-
lusztrálása sem gond.

A győri klubelnök gyakorta tart
előadást itthon, de hívják Csehor-
szágba, Szlovákiába, Németor-
szágba is, s már tervezgeti követ-
kező, brazíliai kaktuszleső túráját. A
Gyermekek Házában működő kak-
tuszgyűjtők klubját minden hónap
második csütörtökén, este hat órá-
tól kereshetik fel az érdeklődők.  

Kaktuszlesen
Paraguayban 

Táncos workshop
Győrben

A workshop keretében a táncokta-
tók hosszabb-rövidebb koreográfiá-
kat tanítottak a résztvevőknek, de me-
séltek a show-műsorban szerzett él-
ményeikről, illetve csapatnevükkel el-
látott pólókat, pulóvereket sorsoltak a
táncos lábúak között.

A Quantum XXL tagjai a kihelye-
zett, alkalomszerű worshopokban azt
a lehetőséget látják, hogy meg tudják
magukat mutatni, tovább adhatják tu-
dásukat és kötetlenebbül beszélget-
hetnek azokkal, akiket a hip-hop
műfaj komolyabban érdekel.

„A Csillag Születik című műsor jó
irányba fordította a csapatot, itt ta-
pasztaltuk meg, hogy mit is jelent
rövid idő alatt komplett produkcióval
hétről hétre előállni. Ha a versenyein-
ken nem is, de a tehetségkutatóban
lényeges a humoros előadásmód, a
versenytáncok azonban komolyabb

táncelemeket követelnek” – mondta
Horváth Zoltán, a csapat egyik tagja.

Az eseményhez más tánciskolák
növendékei is csatlakoztak, szinte
mindenki arcán ott volt az a lelkese-
dés, amit a tánc iránt érez. „Nem ígé-
rem, hogy néhány hónapon belül jön
a következő workshop, de mindkép-
pen tervezzük a folytatást” – foglalta
össze a programot Hajtó Péter.

Olyan fajokra bukkant,
amiket a szakirodalom

sem ismer
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JELES NAPOK JÓZSEF ATTILA

szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

1937. december 3-án József Attila – aki ak-
kortájt nővérei balatonszárszói panziójá-
ban vendégeskedett – egész nap az ágyban
lustálkodott. Csak késő este gondolta meg
magát, és közölte testvéreivel, hogy sétál
még egyet lefekvés előtt. Fél nyolckor ért a
helyi vasúti átjáróhoz, melynek a sorom-
pója le volt engedve, hiszen az 1284-es
számú tehervonat indulásra készen állt a sí-
neken. A költő egy pillanatig toporgott
előtte, majd hirtelen átbújt alatta és meg-
indult a szerelvény felé. A következő pilla-
natban a rémült járókelők már csak azt lát-
ták, hogy a költő testét elkapja az egyik
vagon és a kerekei maga alá gyűrik a sze-
rencsétlent. Azonnal odarohantak hozzá,
de már senki nem segíthetett rajta. Egy
egész ország borult gyászba, de a barátait
nem érte váratlanul az eset. Régóta sejtet-
ték már, hogy Attila készül a halálra. 

„Tiszta szívvel”
József Attila 1905-ben született egy román szár-

mazású szappanfőző munkás és Pőcze Borbála

mosónő hatodik gyermekeként. Ekkor azonban
már csak két nővére, Jolán és Eta volt életben. Mi-
után apjuk kivándorolt Amerikába, Attilát kénytele-

nek voltak nevelőszülőkhöz adni. Amikor édesanyja
újból magához vette, egy ferencvárosi szegényes
proletárlakásban tengették tovább életüket. A
mama korai halála örökre rányomta bélyegét az
életére. 

1923-ban jelent meg első verse a Nyugat című
folyóiratban. Egy évvel később beiratkozott a sze-
gedi egyetem magyar-francia szakára, ám a Tiszta
szívvel című verséért eltanácsolták. Ezt követően a
bécsi, majd párizsi egyetemen hallgatott előadáso-
kat. Miután hazatért Budapestre, belépett a Kom-
munisták Magyarországi Pártjába, ám kritikus né-
zetei miatt az 1934-es moszkvai írókongresszusra
már nem hívták meg. Állandó állást sem kapott
sehol, amely csak tovább rombolta amúgy sem sta-
bil lelki egyensúlyát. 1937-ben pszichiátria kezelés
alá vették, de élete utolsó hónapjait nővérei balaton-
szárszói panziójában töltötte. 

„Kései sirató” 
József Attila élete, érzékenysége és halálát meg-

előző lelkiállapota miatt alig akadt olyan ember, aki
kételkedett volna abban, hogy valóban önkezével
vetett véget életének. Köztudott, hogy az öngyilko-
sok túlnyomó többsége nem hirtelen elhatározás-
ból cselekszik, hanem hosszú idő óta tudatosan ké-
szülnek rá. A költő már kilencéves korában el akarta
dobni magától az életet, hogy ezzel hívja fel magára
családja figyelmét. Szerencsére lúgkő helyett csak
keményítőt ivott. Máskor egy tuskóra állt és nadrág-
tartójával akasztotta fel magát az iskola nyújtófájára,
de még időben levették onnan. Nem sokkal később
lenyelt 60 aszpirint, egy év múlva pedig vonat alá fe-
küdt, de ezúttal is megmentették. Etus húgának
megmutatta a revolvert is, amivel öngyilkos akart
lenni. Azt is elképzelte, miként veszi a szájába a gáz-
csövet, hogy fájdalommentesen végezhessen ma-
gával. 

Magánélete sosem volt teljesen kiegyensúlyo-
zott. 1928-ban beleszeretett a jómódú polgárcsa-
ládból származó Vágó Mártába, ám a lány hosszú
angliai tanulmányútja eltávolította őket egymástól.
Élettársával, Szántó Judittal állandó veszekedés-
ben éltek, és 1936-ban útjaik végleg különváltak
egymástól. 1937 tavaszán megjelent a nagy szere-

lem: Flóra. A lány azonban nem tu-
dott dönteni közte és Illyés Gyula
között, és a kínzó féltékenység vég-
leg megkeserítette Attila életét. Ön-
gyilkossági szándékára kezelőor-
vosa, Bak doktor is figyelmeztette
hozzátartozóit, amikor hazaküldte
a költőt a szanatóriumból. A halála
előtti napokban már csak búcsú-
verseket és búcsúleveleket írt. 

„Tehervonatok tolatnak...”
Öt évvel halála előtt írta ezt a versét, mintha előre

látta volna a sorsát. Mindezek ellenére akadnak né-

hányan, akik szerint csupán tragikus baleset történt
azon a 70 évvel ezelőtti végzetes napon. Köztük is
a legjelentősebb személy Garamvölgyi László rend-
őrségi szóvivő, aki évekkel ezelőtt alapos kutatásba
kezdett, hogy kiderítse a valóságot. A közvetett és
közvetlen bizonyítékok alapján egyértelműen állítja,
hogy a költő nem vetette a vonat elé magát, csupán
megpróbált a szerelvények között átbújni. Csak-
hogy a mozdony időközben elindult. A himbálódzó
vaslánc súlyos ütést mért a fejére, amelynek követ-
keztében bezuhant a sínek közé, a vonat pedig át-
gázolt rajta. A szemtanúk egyike sem állította, hogy
látta volna, amint József Attila a vonat elé ugrik.
Márpedig az öngyilkosjelöltek általában így cselek-
szenek, vagy előre kifekszenek a sínekre. Ebben az
esetben viszont pontosan tudják, mikor jön a követ-
kező szerelvény. Ám az 1284-es számú tehervonat
nem volt feltüntetve a menetrendben. Ráadásul Jó-

zsef Attila aznap így búcsúzott Etától: „Ne zárjátok
be az ajtót, és melegítsd meg nekem a vacsorát!”
Egy öngyilkosjelölt valószínűleg nem törődik olyan
apró részletekkel, mint a vacsora. 

A bizonyítékok alapján ugyan valószínű igazat
kell adnunk a szakember állításának, ám meggyő-
ződésem, hogy a költő valójában már várta a ha-
lált. Napóleon a waterloo-i csatavesztés alatt köz-
tudottan remélte, hogy eltalálja végre egy halálos
puskagolyó. Valószínűleg hasonló szándékkal
mászkált a költő a sínek között. És végül jött is az
a tehervonat…

„Talán eltűnök hirtelen” 
(75 éve halt meg József Attila)

Akadnak, akik szerint nem
öngyilkosság, hanem
tragikus baleset történt
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TANKGYŰJTEMÉNY HIRDETÉS

szerző: gaál józsef 
fotó: i. s.  

Vitárius György tankgyűjteményének
első darabja a legendás Tigris repli-
kája volt, az egykor harckocsizóknál
szolgáló győri vállalkozó a szovjetek T-
55-ösének alvázára építette fel a
német páncélos tornyát. A másolásra
azért volt szükség, mert Hitler 1400
darab Tigriséből mindössze egy
darab maradt ránk, azt is nagyon
őrzik egy angliai múzeumban. A ke-
gyes csalás nélkül a bőséggel fenn-
maradt szovjet tankok ellenség nélkül
maradnának a második világháborús
filmekben meg a manapság egyre di-
vatosabb hadijátékokban.  

Aki most azt hiszi, hogy a Tigris
egy vagyonba került, az téved. Ha-
zánk uniós csatlakozásának, hon-
védségünk modernizálásának évei-
ben jutányosan, ócskavasár alatt le-
hetett hozzájutni a T-55-ösök üzem-
képes, önjáró alvázához. Aki nyert a
liciten, már vihette is a lefegyverzett,
torony nélküli harckocsit. A Tigrisé-
hez hasonlító alvázra Vitárius György
szerint egy hónap alatt építhető visz-
sza a díszlet, az élethű torony. A né-
metek nem sokat adtak a dizájnra, a
szögletes formák kivitelezése sima
lakatosmunka.  

A második világháborút és a nép-
hadsereges békeéveket kiszolgált
lánctalpasok, gumikerekű harci jár-
művek közül tíz példányt mentett
meg és fogott munkára Vitárius
György. A hivatalok elsősorban a
gyűjtőkre gondolva tették egyszerűvé
a lefegyverzett monstrumok polgári
célú hasznosítását, de a sima ügyme-
net a győri székhelyű extrém vállalko-
zásnak is kedvez. A hangzatos Iron
Storm, vagyis Acélvihar névre keresz-
telt cég abból él, hogy bérbe adja a
szentiváni és tapolcai telephelyein őr-
zött oldtimereket.          

Az üzlet gyorsan beindult, amit a
tulajdonos annak köszön, hogy a Ha-

ditechnika című szaklap már elké-
szültének évében, 2004-ben bemu-
tatta a Tigrist. Az írás komoly érdek-
lődést keltett Szlovákiában, ahol az
egymást érő hadijátékoknak nem rit-
kán húszezer fizetővendége van, így
a rendezőknek igazán jól jött egy el-
lenséges tank. Mi, magyarok törté-
nelmünk jeles eseményeit felidézve
inkább lóra ülünk, ami nem zárja ki
azt, hogy magánemberként lázba
jöjjünk egy 30 tonnás, 580 lóerős, 40
ezer köbcentis V-12-es dízelmotor-
ral felszerelt Tigristől.

Az Acélvihar tulajdonosa szerint a
tankvezetés népszerű ajándék szüle-
tésnapra vagy legénybúcsúra. Egy
idős úr sorkatonai szolgálatra való be-
vonulásának 50. évfordulóját ünne-
pelhette meg a tapolcai lőtéren a csa-
ládja jóvoltából. Számos cég is vissza-
térő vendég, a csapatépítő tréninge-
ken akár katonai kiképzési gyakorla-
tokat is végrehajthatnak a résztvevők
a 600 litert fogyasztó és 45 kilométe-
res sebességgel száguldozó tankok
volánja mögött ülve. Újdonságként
már lőni is lehet, az átalakított katonai
fegyverek ugyanúgy szólnak, villan-
nak, ütnek, mint az igaziak. 

Vitárius György meséli, 2004-
ben, az Eragon című film berendező-
jének biztatására építette meg a Tig-
rist. A jó tanács azon a meglátáson
alapult, hogy divatba jönnek a hábo-
rús filmek, amelyeket ott forgatnak
majd, ahol a tankok, különösen ahol
a Tigrisek vannak. Ma már tudható,
hogy a bennfentes mozis túlérté-
kelte a járműpark szerepét, de ezért
nem haragszik rá senki, hiszen a tíz
év legszebb, legemlékezetesebb
munkáit filmipari beszállítóként élte
meg az Acélvihar tulajdonosa. Tavaly
decemberben a Djabe együttes és
Steve Hackett, a Genesis gitárosá-
nak közös klipjét forgatva végighajt-
hatott tankjával az Andrássy úton,
egészen a Hősök teréig. Azóta sze-
reti a dzsesszt. 

Zenés bevetésen 
is járt a győri Tigris

Az ünnepségen közreműködnek:
a Kávészünet Zenekar,

Nagy Balázs színművész,
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékei,

valamint az El Paso Táncstúdió táncosai.

ünnepi rendezvényére

2013. január 22-én 17 órára
a Richter Terembe 

(Győr, Aradi vértanúk útja 16.).

Köszöntőt mond
és a Győr

Közművelődéséért,
valamint a

Győr Művészetéért
díjakat átadja

Borkai Zsolt
Győr Megyei Jogú Város polgármestere.

A magyar
kultúra napja

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
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Magyar–olasz kultu-
rális évad Rómában
Magyarország kultúrájának
legkülönbözőbb területei mu-
tatkoznak be Olaszországban a
magyar–olasz évad programso-
rozatában. Az összesen nyolc
olasz városban sorra kerülő
száz programon az itáliai kö-
zönség megismerheti a ma-
gyar kortárs képző-, ipar-, film-
művészetet, borászatot és
gasztronómiát, valamint az
irodalmat és egyháztörténetet
is, de lesz magyar szőnyeg- és
plakátkiállítás is.

Eurovegas-projekt
A tervek szerint a működő
komplexum mintegy 1200
munkahelyet teremt majd köz-
vetlenül. Összesen 166 admi-
nisztrációs és üzemeltetési ál-
láshellyel számolnak, a játék-
termek 673, a vendéglátás és a
gasztronómia – amely diszkót,
steakhouse-t, bajor sörkertet,
egy koncert- és rendezvény-
központot, valamint egy 350
szobás szállodát is magában
foglal – 377, míg az egyéb szóra-
koztatás 44 munkahelyet te-
remt. A foglalkoztatottak na-
gyobb része hazai munkavál-
laló lesz.

Év végi utazások
Népszerűek voltak a kisebb
vendégházak és panziók a ka-
rácsonyi és szilveszteri idő-
szakban, és jól megfigyelhető,
hogy a klasszikus wellnesspi-
henés mellett egyre markán-
sabb az igény a programturiz-
mus iránt, vagyis folyamato-
san nő az aktív kikapcsolódást
kereső utazók száma. Az úti cé-
lokat tekintve Hajdúszoboszló
volt és maradt is az első he-
lyen, Eger viszont a harmadik-
ról a második helyre ugrott,
miközben Budapest a második
helyről eggyel hátrább, a har-
madikra lépett.

Utazási kisszótár
Charter: Utazási irodák által ki-
fejezetten turisztikai célra bérelt
vonat, repülő, autóbusz.

szerző: gaál józsef 
fotó: illusztráció

Az Aggteleki-karszt húszezer
hektáros területe több mint
három évtizede lett tájvédelmi
körzet majd nemzeti park,
1995-ben a világörökség része.
A barlangrendszer rendkívül
népszerű a turisták körében,
évente kétszázezer látogatót
fogad. 

Az UNESCO szerint az Aggteleki-
karszt a felszín alatti világ természeti
formáinak rendkívüli változatossága,
komplexitása és érintetlensége miatt
érdemel figyelmet. Ez az egyetlen
barlangrendszer, amit a nemzetközi
szervezet nem csupán a kultúrtörté-
neti értékek, ősemberi leletek, fal-
festmények, vallási emlékek miatt
tett védetté. Az Aggteleki-karszt és a
vele földrajzilag összefüggő Szlovák-
karszt területén több mint hétszáz
változatos képződésű barlang is-
mert, eredetüket a földtörténeti kö-
zépkor triász korszakáig vezetik visz-
sza a szakemberek. Szerintük itt 230
millió évvel ezelőtt tenger hullámzott,
amelyből nagy vastagságú mészkő-
réteg ülepedett le. A mészkőtömb a
harmadkori kéregmozgások és az
ősfolyók hatására feldarabolódott, le-
pusztult, majd kiemelkedett. Egymil-
lió éve történt, hogy megindult a
karsztosodás folyamata, megkezdő-
dött a víz barlangalakító munkája és
a völgyek mélybe vájódása.

A barlangok méretüket, formáju-
kat és ökológiai állapotukat tekintve

is sokfélék. Legtöbb közülük folyóvi-
zes eredetű, ezeket a víznyelőkön át
érkező folyások oldó és koptató ha-
tása alakította ki. A zsombolyok, akna-
barlangok létrejötte a beszivárgó vi-
zeknek köszönhető, míg a meleg
vizes barlangokat a föld mélyéből fel-
törő víz formálta ki. A víznek köszön-
hetjük a barlangok díszítését is. A ta-
lajon átszivárgó mésztartalmú csapa-
dékból a barlang mennyezetén pará-
nyi mészgyűrű válik ki. A sok-sok víz-
cseppből lassan ceruzavastagságú,
belül üres szalma-
cseppkő, majd
egyre vastagodó
függőcseppkő, szta-
laktit keletkezik. A le-
cseppenő víz a bar-
lang talaján is épít,
így jön létre az álló-
cseppkő, a sztalagmit. Ha a sztalaktit
és a sztalagmit összeér és összenő,
kész a cseppkőoszlop. 

A karsztvidék leghíresebb, s egy-
ben a mérsékelt égöv leghosszabb
barlangja a Baradla-Domica, mely-
nek huszonöt kilométeres járataiból
már az ősember is ismert néhány
méternyit. A baradlai leletek között
akad vaskori fegyver, arany ékszer,
de többségük a csiszolt kőkorból
való. Az egykori mesterek vékony
falú, sima felületű, vonalkákkal díszí-
tett edényeket is hátrahagytak me-
nedékhelyükön. A hat-hétezer évvel
ezelőtt már lakott Baradla-barlangról
1549-ben adtak hírt először írásban.
A Baselben megjelent tanulmányt
Georgius Wernher jegyezte. Az első
térképre, Sartory József bányamér-

nök munkájára 1794-ig kellett várni,
míg a kutatás, feltárás és tudomá-
nyos igényű ismertetés 1821-ben
kezdődhetett meg. Vass Imre,
Gömör vármegyei mérnök Aggtelek-
ről indulva közel öt kilométernyi sza-
kaszt fedezett fel, s eljutott a jósvafői
bejárat közelében lévő Színpadig.

A Baradla fényszórói 1935-ben
gyulladtak ki, s ezzel egy időben fel-
épült az aggteleki Barlang és a jósva-
fői Tengerszem szálló, megindult a tu-
risták máig tartó áradata. Az idei téli

szezon látogatói is számos hosszabb-
rövidebb túra közül választhatnak, de
jó tudni, hogy kora délután, két-
három órakor indulnak az utolsó cso-
portok. Az egyórás rövid túrák inkább
sétának nevezhetőek, s útba ejtik a
barlangrendszer legnevezetesebb
képződményeit. A többórás, hosszú
túrák előzetes bejelentkezés alapján
indulnak. Érdemes végigsétálni a Ba-
radla tanösvényen is, amelyet az agg-
teleki és a jósvafői bejárat felszíni ösz-
szeköttetéseként létesített a nemzeti
park. A nyolc kilométer hosszú bemu-
tatóösvény szépséges tájon vezeti át
a látogatót, s az információs táblák el-
mesélnek mindent, amit a barlang-
rendszer, a karsztvidék földtanáról,
vízrajzáról, élővilágáról és kultúrtörté-
neti értékeiről tudni érdemes.

Aggtelek barlangjai

Területén több mint
700 barlang ismert
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szerző: horváth-simon barbara
fotó: illusztráció

Göteborg városképe az évszáza-
dok alatt többször újrarajzoló-
dott és átalakult, mivel a várost
alkotó faházak nem egyszer a tűz
martalékaivá váltak. Modern ar-
culatát csak az 1900-as éveknek
köszönheti, mára pedig már han-
gulatos sétálóutcákkal, széles
sétányokkal és hatalmas par-
kokkal várja a turistákat. 

Göteborgot több névvel is gazdagí-
totta a köztudat. A város neve erede-
tileg a Göte, azaz a kapu szóból szár-
mazik. Az angolos életvitel – amely a
XIX. században letelepedő iparosok-
hoz és kereskedőkhöz köthető – ra-
gasztotta rá a „kis London” elneve-
zést. Ha azonban azokat a jótékony-

kodó üzletembereket említjük, akik va-
gyonukkal hozzájárultak a helyi kór-
ház és egyetem alapításához, akkor
az „adományozók városa” cím is meg-
állja a helyét. 

Göteborgba érkezve a svédekre jel-
lemző nyüzsgő életvitellel találjuk
szembe magunkat, de mégis kisvá-
rosi hangulat lengi be az utcákat. Ha
a belváros szívében található Vas tér-
ről indulunk, keljünk át a hídon, hogy
egy templomot idéző, sárga épület-
hez érhessünk. Máris megérkeztünk
a Haltemplomhoz, amely halpiacként
működik. Ha megéheztünk, a piachoz
tartozó étteremben lazacos szend-
viccsel is csillapíthatjuk éhségünket,
akárcsak a városlakók. 

Ha kalandosabb városnézésre vá-
gyunk, akkor vágjunk neki hajóval Göte-
borgnak. A hajók 50 percenként indul-
nak a főtér mellől, az út izgalmassága
pedig abban rejlik, hogy a város ala-
csony hídjai alatt haladva az utasoknak

felszólításra össze kell húzniuk
magukat, ha sérülések nélkül
szeretnék megúszni a vízi

túrát. Az operaház a
part mentén

áll, alakjá-
ban a

sydneyi épületre emlékeztet, formáját
pedig a hullámokon utazva lehet csak
igazán szemrevételezni. 

Vissza a vikingkorba
A vikingek korába repít vissza Svéd-

ország egyetlen, és Skandinávia leg-
jobb állapotában fennmaradt vikingha-
jója, az äskekärri hajó. A XI. században
a Göta folyó partjainál több ízben vi-

king királyok csaptak össze. A folyó
fontos vízi útnak számított, a legendák
szerint pedig napjainkban is kincseket
rejteget: vikingkori érméket, arany és
ezüst ékszereket moshat partra a víz.  

A kikötők kikötője
Skandinávia legfontosabb és egy-

ben legnagyobb kikötője a göteborgi
kikötő. Előnyös földrajzi elhelyezkedé-
sének köszönhetően a kereskedelem
és a hajózás melegágya volt a város.
Jelentős kompforgalmat is bonyolít a
környező szigetekre, évente több millió
utas veszi igénybe a kompszolgáltatást
úti célja eléréséhez. 

Volvo, a masszív autómárka
A Volvót mint gépkocsigyártó

Göteborg: 
kis London északon

céget Gustaf Larson és Assar Gabri-
elsson alapította Göteborgban, az
első autó pedig 1927. április 14-én
hagyta el a gyárat. Ha ellátogatunk a
helyi Volvo-múzeumba, egy fedél alatt
megismerkedhetünk a márka fejlődé-
sével egészen a kezdetekről napjain-
kig, illetve megcsodálhatjuk az egyes
korszakok remek négykerekűit is. 

A svédek konyhája
A hagyományos svéd konyha – a

husmanskost – magában rejti a viking,
a finn, a számi, a török, a francia és az
angol konyha jellegzetességeit. Alap-
ételei a halak, a húsok, a burgonya, a ká-
poszta és különféle gyökérzöldségek.
Ami azonban mindenkinek  eszé be jut
róla, az a svédasztal, az úgynevezett
„pálinkaasztal” elődje. A svéd asztal az
1500-as évek jellemző étkezési módja
volt, elmaradhatatlan kellékei – a pá-
linka mellett – a többfajta kenyér, vaj,
sajtok és halak. A bőséges kínálatú asz-
talon hideg és meleg ételek egyaránt
helyet kapnak, a választás pedig a ven-
dégekre van bízva. 
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Havas varázslat
Bár mostanában nem marad sokáig, éppen hogy csak
benéz egy-két napra a hó, a Győr+ fotósai megörökítették
a várost fehér köntösben. A törénelmi belváros, a Püspök-
vár és az egymással randevúzó folyók valahogy még va-
rázslatosabb képet nyújtanak a hideg takaró alatt. Érde-
mes  kihasználni az alkalmat, amikor havazik Győrben, és
egy sétára indulni a friss levegőn. 
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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 megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Édesapám, én Afrika-
kutató leszek! Nyertes: Megyeri Róbert (Győr). Nyereményét a szerkesztősé-
günkben veheti át.

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

A GYŐR-SZOL Zrt. a kötelező közszolgáltatáson felül kedvezményes
áron (2.980 Ft/m3+áfa) vállalja a lakosságtól származó nagyobb
mennyiségű hulladékok, pl. építési törmelék, lomhulladék, zöldhulladék
szállítását 3 és 6 m3-es nyitott konténerekben (igény esetén egyéb
méretben is) Győr, Győrladamér, Győrság, Győr újbarát, Győrújfalu,
Győrzámoly, Kisbajcs, Nyúl, Pázmándfalu, Pér,
Töltéstava és Vámosszabadi településekről.

Konténeres hulladékszállítás

KEDVEZMÉNNYEL!

06-96/50 50 50 szallitas@gyorszol.hu

Érdeklôdni és konténert rendelni az alábbi elérhetőségeken lehet:

szerző: mti

A massachusettsi Concordban az év
elején lépett életbe egy új törvény, mi-
szerint tilos műanyag palackokban
vizet árulni. A tilalom célja, hogy a
csapvíz fogyasztására ösztönözze a
városlakókat, egyúttal gátat szabjon a
világszerte súlyos problémát jelentő
műanyag-szennyezésnek. A szabályo-
zás kizárólag „a nem szénsavas, ízesí-
tetlen ivóvizet" tartalmazó műanyag
palackokra vonatkozik, vagyis a kóla
és az egyéb üdítőitalok mentességet
élveznek.

Jean Hill, a vizespalackok fekete-
listázásának 84 esztendős ötletgaz-
dája szerint a műanyag flakonok va-
lósággal ellepik a szeméttelepeket,
miközben a fogyasztóknak olyan
vizet adnak el, amelyet jóval kisebb
költségen saját konyhai csapjukból
is megkaphatnak. „A műanyag vizes
palackokat gyártó cégek lecsapolják

Betiltott műanyag
palackok

víztározóinkat, majd eladják nekünk
a tartalmát" – nyilatkozta korábban
a The New York Times című lapnak
az önkéntesként tevékenykedő Hill,
aki állítása szerint addig fog küzdeni,
amíg nem sikerül megoldani a prob-
lémát.

A tilalom megsértőit első alka-
lommal csak figyelmeztetik, akit
azonban másodszorra is azon kap-
nak, hogy illegális palackozott vizet
árusít, azt első körben 25 dollárra
(5.500 forintnyi összegre), minden
további alkalommal pedig 50 dol-
lárra bírságolják meg. 

szerző: győr-szol

Megjelent a nemzeti fejlesztési mi-
niszter 78/2012. (XII. 21.) NFM ren-
delete az egyes energetikai tárgyú
árszabályozással összefüggő minisz-
teri rendeletek módosításáról. En -
nek értelmében 2013. január 1-jétől
a távhőszolgáltatást igénybe vevő la-
kossági fogyasztó a távhőszolgáltató
által 2012. november 1. napján alkal-
mazott szolgáltatási díjnál 10 száza-
lékkal alacsonyabb összegű, legma-
gasabb hatósági árnak minősülő
szolgáltatási díjat köteles fizetni. Ez
azt jelenti, hogy mind az alapdíj,
mind a hődíj 10 százalékkal csökken
a lakossági fogyasztók számára.
A GYŐR-SZOL Zrt. országos össze-
hasonlításban eddig is az egyik leg -
alacsonyabb áron nyújtott távfűtési
szolgáltatást fogyasztóinak. Győr-
ben a távhőszolgáltatást igénybe
vevő lakossági fogyasztók (vala-
mennyi ár áfa nélkül értendő) 2013.
január elsejétől 2.874 forint fűtési
hődíjat fizetnek gigajoule-onként, a
használati meleg víz hődíja pedig
köbméterenként 574 forintra módo-
sult. A fűtési alapdíj éves, légköbmé-
terenként számított új ára 263,5 fo-
rint. A fűtési és melegvíz-szolgálta-

Győrben is csökkent 
a távhő ára

tást is igénybe vevő fogyasztók alap-
díja az év első napjától 320,6 forint
évente és légköbméterenként.

Győrben egy 53 négyzetméteres,
141 légköbméteres, átlagos hőfel-
használású távfűtéses lakás tulajdo-
nosának (25,9 GJ/év fűtési hő fel-
használással és 4 m3/hó használati
melegvíz-fogyasztással számolva)
2012-ben – az 5%-os áfáával együtt
– évi 171.766 Ft-ot kellett fizetnie a
távhőért. Ez az összeg 2013-ban
154.554 Ft-ra csökken, ami éves
szinten 17.212 forinttal, havi átlag-
ban 1.434 forinttal mérsékli a távhő-
szolgáltatásra fordított kiadásokat.

Az alapdíj és a melegvíz-hődíj
részfizetés az adott hónapra vonat-
kozik, ezért e díjak esetében a fo-
gyasztók már a csökkentett összeg-
ről kapnak számlát januárban. A ja-
nuári fűtési hőfelhasználás a febru-
árban kiküldött számlában szerepel,
így az alacsonyabb fűtési hődíj csak
a jövő hónapban lesz érzékelhető.

Mivel a 10 százalékos távhődíj-
csökkentés a hazai szolgáltatók
mindegyikét ugyanolyan mértékben
érinti, továbbra is elmondható, hogy
a győriek az országban az egyik leg-
kedvezőbb áron jutnak távhőszolgál-
tatáshoz.

szerző: győr-szol

Az Országgyűlés tavaly év végén elfo-
gadta az új hulladéktörvényt, amely ál-
lami hatáskörbe utalta a hulladékszál-
lítási díjváltozás megállapításának
jogát. Így a Magyar Közlöny 2012. évi
160. számában kihirdetett jogszabály
alapján a 2012. december 31-én ér-
vényes szolgáltatási díjakat 2013. ja-
nuár 1-jétől 4,2%-kal emelheti meg a
közszolgáltatást ellátó. A GYŐR-SZOL
Zrt. működési területén – 112 telepü-
lésen – január elsejétől a megemelt dí-
jakat alkalmazza.

A díjemelés nem haladja meg az inf-
láció mértékét, és – a tavalyi tényada-
tokkal számolva – háztartásonként alig
75–100 forint havi többletköltséget je-
lent az ingatlanok tulajdonosainak. 

Ugyancsak a 2012-es év ürítési és
számlázási tényeit figyelembe véve
mondhatjuk el, hogy a szelektív gyűj-
tés lehetőségével élő ügyfelek még
spórolni is tudnak a szemétszállítás
díján. Tavaly a 112 település közel 40
százalékán kevesebb éves díjat fizet-
tek egy ingatlan esetében, mint 2010-

ben a korábbi közszolgáltatási rend-
szerben. A teljes működési területre
vetített 2012. évi átlagos bruttó
21.853 Ft/év/ingatlan közszolgálta-
tási díj pedig 3,45 százalékkal keve-
sebb volt a 2011. év azonos adatánál. 

A díjemelést indokolja az üzem-
anyag árának emelkedése, a társaság-
nál végrehajtott bérkompenzáció, vala-
mint a postai és számlázási költségek
emelkedése is. Mindezeken túl a már
említett új hulladéktörvény a szolgálta-
tók számára további költségnövelő elő-
írásokat tartalmaz, ilyen például a lera-
kási járulék, a felügyeleti, valamint az
igazgatási és regisztrációs díj beve-
tése. Ez a közszolgáltatónak jelentős
többletkiadást okoz 2013-ban.

A szolgáltató alkalmazott lakossági
hulladékszállítási díjai országos összeha-
sonlításban továbbra is az átlag alatt van-
nak. A GYŐR-SZOL Zrt. a kormánynak a
háztartások rezsikiadásai csökkentésére
irányuló szándékával egyetért, ennek fe-
dezetét saját költségeinek csökkentésé-
vel, a hatékonyság növelésével már az
előző évben is igyekezett biztosítani, s
erre törekszik 2013-ban is.

Minimálisan emelkedik
a hulladékszállítás díja



ÁLLÁS

ESSENS kozmetikai
cég másodállásban munkatársakat
keres termékei megismertetéséhez.
Jelentkezés: essens.gyor@gmail.com,
70/346-2578.

Biztosító tanfolyamot indít januárban,
üzleti területre. Belépés alkalmazott-
ként februárban. Átképzés, rugalmas
munkaidő, cafetéria. 06-70/2678-
190, furyliza@ gmail.com.

Álláslehetőség! Akciós,
intenzív OKJ-s biztonságiőr-tan-
folyam, részletfizetéssel. Fny:
45/2010. www.heusecurity.hu. Tel.:
70/967-7227

EGYÉB

BABAKOCSIK, kis -
ágyak, járókák, etetőszékek, bé-
bikompok, hinták, autó- és kerékpár -
ülések, játékok, babakellékek
ADÁSA-VÉTELE, kp-ért is. Mini Bizi,
Győr, Déry T. u. 16. 20/918-0643

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

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235     
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Kérésre fotót küldök. Irány ár: 6.000
Ft. Tel.: 30/40-33-079.

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.

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

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

INGATLAN

Pázmándfalu-hegyal-
ján 52 m2-es, felújításra szo-
ruló családi ház 3.900 m2 tel-
ken, sok gyümölcsfával eladó.
3.500.000 Ft. Tel.: 06-
20/471-8575

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

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELA DÓ! Közművesített, bekerí-

HIRDETÉS APRÓ

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

Segítségkérés! Egyedülálló,
súlyos betegségben szenvedő hölgy
vagyok, egy lakókocsiban élek, mely-
nek szigeteléséhez akár maradék szi-
getelőanyagot, akár anyagi segítsé-
get keresek. Hálásan köszönöm.
20/211-7884.

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

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.    

40-es hokikorcsolya, keveset hasz-
nált, szinte újszerű állapotban eladó.

tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.   

Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irány ár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

ÜZLET

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

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 2 szobás, 76 m2-es, kom-
fortos, határozott bérleti szerződé-
ses, teljesen felújított lakást cserélne
1+fél–3 szobás, összkomfortos bér-
leményre, Újváros kivételével (hirde-
tési szám: 310). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 43 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses bérleményt cserélne 1+két
fél, 2+fél vagy 3 szobás, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakásra Szi-

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

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

ELADÓ!

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

get, Újváros, Gyárváros, Marcalváros
II. kivételével (hirdetési szám: 311).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, nádorvá-
rosi, 30–55 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. A WC külön helyi-
ségben legyen (hird. szám: 241). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, kom-
fortos, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 50–60 m2-es, földszinti bérle-
ményre Sziget, Újváros területére
(hirdetési szám: 242). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses, külsőleg szigetelt, illetve fű-
téskorszerűsített házban lévő, felújí-
tott lakást cserélne 1+fél-2 szobás,
nádorvárosi, adyvárosi vagy Marcal-
város I. területén lévő bérleményre
(hirdetési szám: 244). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/314-3370

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

Súlyos kérdés:
Szeretne megnyugtató és méltó
módon gondoskodni szerettei vagy
saját maga végsô búcsújáról

Tudjuk a megoldást!
30/736-7124 www.e-agentura.hu

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

Üdülési csekket és 3 fajta SZÉP-kártyát elfogadunk! 

Egy pohár bor Szelényi Ernő 
aranyérmes borosgazda kínálatából!

Belépő ára: 3.500 Ft/fő helyett 2.500 Ft/fő

Magyar-nóta előadók: Hajnal Nikolett, Sebestyén Tamás
Zongorán kísér: Szórádi Árpád

Vacsora:
Óvári sertéskaraj, szezámmagos csirkemellfilé, 
rizibizi, főtt burgonya, vegyes saláta, desszert

a GYŐR PROJEKT Kft. 
ügyvezető igazgatói 
munkakörének betöltésére. 

A pályázatot „GYŐR PROJEKT Kft.” jeligével
2013. január 21-én 12 óráig lehet 

zárt borítékban benyújtani: 
dr. Lipovits Szilárd jegyző irodájában

(9021 Győr, Városház tér 1., I. em. 35. iroda).
A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal interne-
tes honlapján (www.gyor.hu) tekinthető meg.

Győr MJV Önkormányzata,
nyílt pályázatot hirdet

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

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

www.vokk.hu 
Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt! 

NE HIGGY az átverôknek, ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

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

ORFK vizsgával!

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

VAGYONVÉDELMI ORSZÁGOS KIKÉPZÔ KÖZPONT

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

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!

33% engedménnyel 2013. január 31-ig.

Samodai Péter gyógymasszôrnél

Gyôr, Damjanich u. 3.
www.egeszsegovo.hu • 3630/7543-114

GYÓGYULJON TŰ NÉLKÜL
AKUPUNKTÚRÁVAL!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Rédei-Soós Viktória játéka volt
a legkellemesebb meglepetés a
szerbiai női kézilabda Európa-
bajnokságon. A Győri Audi ETO
KC nyáron igazolt jobbátlövője
élete első nagy tornáján húzó-
embere volt a bronzérmes ma-
gyar csapatnak. 

Rédei-Soós Viktória nyáron Bécsből,
a Hypo Niederösterreich csapatából
tért haza Magyarországra és csatlako-
zott a Győri Audi ETO KC keretéhez. A
debreceni nevelésű játékos élete
nagy lehetőségének érezte győri szer-
ződését. 

– Nagyon örültem, mikor megkere-
sett a győri klubvezetés. Tavaly a
Hypóval már volt szerencsém a Bajno-
kok Ligájában játszani, és megmon-
dom őszintén, megfogott az a színvo-
nal, amely a sorozatot jellemzi. Most,
hogy magyar élcsapattal szerepelhe-
tek ugyanitt, mindennél többet jelent
– nyilatkozta még nyáron Rédei-Soós
Viktória, aki akkor azt is elmondta,
nem sokat gondolkodott a győriek
ajánlatán.

– Remekül éreztem magam a bé-
csieknél, Németh Andrással szeret-
tem együtt dolgozni, ráadásul neki
hálás is vagyok, hiszen sokat segített
a spanyolországi hazatérésem után,
hogy visszanyerjem a hitemet és a for-
mámat. Ki is kértem a véleményét, és
bár szerette volna, ha maradok a
Hypóban, de azt is elismerte, hogy
talán egyszeri lehetőség előtt állok, és
a fejlődésem szempontjából sem el-
hanyagolható, hogy Győrött játszha-
tom hétről hétre – folytatta a balkezes
játékos, aki gyorsan felvette a ritmust
új csapatában.

– Tudtam, hogy
nem vár rám egy-
szerű feladat, hiszen
mégiscsak a világ
egyik legjobb csapa-
tában kézilabdázom.
Szerencsére pozití-
van fogadtak az öltö-
zőben, így könnyű
volt beilleszkednem.
Ambros Martin irányításával teljesen
más stílusban kézilabdázunk, mint
eddig bárhol, mindnyájunknak be
kellett épülnie egy új rendszerbe.
Úgy tűnik, most már mindenki kezdi
megtalálni a helyét – fogalmazta
meg tapasztalatait a Győrött töltött
fél év után a jobbátlövő, aki nemcsak
klubcsapatában, hanem a válogatott-
ban is bizonyított. Nyáron azonban

Berobbant a nemzetközi élvonalba

még visszafogottan nyilatkozott a
nemzeti csapattal kapcsolatban. 

– Még ott is eléggé új embernek
számítok, de úgy gondolom, lelkes,
jó játékosokból áll a válogatott, és
minden esély megvan arra, hogy az
Európa-bajnokságon minél jobban
szerepeljen. Bízom benne, hogy se-
gítségére lehetek a nemzeti együt-

tesnek is – mondta a szezon előtt a
magyar mezőnyben hiányposzton
szereplő játékos. 

Rédei-Soós Viktória aztán valóban
segítségére tudott lenni a magyar vá-
logatottnak, amely bronzéremmel tért
haza a decemberi szerbiai kontinens-
viadalról. A keret egyetlen jobbátlövő-
jeként sokat tett hozzá a magyar csa-
pat sikeréhez, a házigazdák elleni,

hosszabbítás után drámai küzdelem-
ben 41–38-ra megnyert bronzmérkő-
zésen a válogatott legjobbja volt. Ki-
lenc góljával a mezőny legeredménye-
sebb játékosának bizonyult, és fősze-
repet játszott győzelemben. 

– Azt hiszem, ez volt életem mérkő-
zése. A norvégok elleni vereség után
is tudtuk, hogy erősek vagyunk, és
most megmutattuk, hogy a szerbek
ellen saját közönségük előtt is tudunk
nyerni – fogalmazott a mérkőzést kö-
vetően a 27 éves játékos, akinek telje-
sítményét győri csapattársa, Görbicz
Anita is jelesre értékelte. – Két vereség
után össze kellett magunkat kapni, de
ez sikerült. Mindig volt valaki, aki új len-
dületet adott a csapatnak. Sajnos so-
káig nem jól védekeztünk és a kapu-
sok sem jeleskedtek, ám Kiss Évának
a hosszabbításban már remekül ment
a védés. Rédei-Soós Viktória is pará-
dés volt, őt mindenképpen ki kell
emelni – nyilatkozta a zöld-fehérek irá-
nyítója, aminél nagyobb dicséret
aligha kell egy játékosnak. 

– Nagyon kellemesen telt szá-
momra a válogatottal töltött egy
hónap, végig jól éreztem magam, a

bronzérem pedig a megkoronázása
volt ennek az időszaknak. Mostanra
leülepedett bennem az élmény, ami-
ben az is közrejátszott, hogy újra so-
rozatban játsszuk a meccseket az
ETO-val. Az Európa-bajnokság után
kaptunk tíz nap szünetet, ami beval-
lom, jólesett. A karácsonyt Debre-
cenben töltöttem a családommal, de
a két ünnep között már újra mérkőzé-
sek vártak rám. Ez nem jelentett új-
donságot, hozzászoktam, hogy az év
végi időszak általában elég sűrű – te-
kintett vissza az elmúlt időszakra a
kézilabdázó, aki hozzátette, annak el-
lenére, hogy futószalagon jönnek a
bajnoki és kupamérkőzések, elsősor-
ban a Bajnokok Ligájára készül a
csapat.  

– A középdöntőben mindenkit ko-
molyan kell venni, itt már nincs köny-
nyű ellenfél. Remélem, februárra a
sérültjeink is felépülnek, és teljes
csapattal tudunk kiállni, mert jelen-
leg kicsit foghíjasak vagyunk. A cé-
lunk természetesen a csoportelső-
ség, és szeretnénk továbbra is hibát-
lanok maradni – mondta zárásként
Rédei-Soós Viktória. 

Szeretnénk
továbbra is hibátlanok

maradni 
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata negyedikként zárta az egyetemi csar-
nokban megrendezett Hepp-kupa négyes döntőjét,
így nem jutott be a Magyar Kupa legjobb tizenhat
együttese közé. Az elődöntőben a MAFC várt a győ-
riekre, akik mindössze egy negyeden keresztül tar-
tották a lépést ellenfelükkel. A házigazdákból töké-
letesen felkészült fővárosiak végül 78–63-ra nyer-
tek és megérdemelten jutottak be a döntőbe. A
bronzmérkőzésen az MTK-val csapott össze Kozma
Tamás együttese, amely nem tudta kiheverni a
MFAC-tól elszenvedett vereséget. Az MTK végül a
vártnál nagyobb különbséggel, 102–81-re legyőzte
a győrieket, akiknek így be kellett érniük a negyedik
hellyel. A döntőben a KTE 81–53-ra nyert a MAFC
ellen, a négyes döntő legsportszerűbb csapata a
GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem, legértékesebb
játékosa pedig Wittmann Krisztián (KTE) lett. A tor-
náról összességében elmondható, hogy valódi ko-
sárlabdaünnep volt az egyetemi csarnokban. A ne-
gyedik hely győri férfi kosárlabdázás eddigi legna-
gyobb sikere, a mutatott játék azonban elmaradt a
várttól. Az egyetemiek legközelebb szombaton
18.30 órakor a TF-Budapest vendégeként lépnek
pályára a bajnokságban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség dön-
tése értelmében március 9-én és 10-én
városunk ad otthont a férfi és női futsal
Magyar Kupa négyes döntőjének. A két-
napos rendezvény helyszíne a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok lesz. A Rába
ETO mindkét csapata érdekelt a ne-
gyeddöntőkben, így a zöld-fehérek
hazai pályán akár duplázhatnak is a Final
Fourban. A férfiak a Dunakeszi Kinizsivel,
míg a hölgyek a Szombathelyi Egyetem
együttesével csapnak össze. A tovább-
jutás a férfiaknál két, míg a nőknél egy
mérkőzésen dől el. 

– Örülök annak, hogy Győr első al-
kalommal házigazdája lehet ennek a
nívós futsalünnepnek. Győr városa
évek óta azon munkálkodik, hogy
minél több rangos sportesemény szí-
nesítse színvonalas sport- és kulturá-
lis életét. Futsalcsapatainak eredmé-
nyességéhez és minőségi munkájá-
hoz mérten méltóképpen fogjuk meg-
rendezni a Magyar Kupa döntőjét.
Szeretnénk hűek maradni Győr szlo-
genjéhez, így reméljük, a jövő futsalja
is Győrben épül – fogalmazott Bolla
Péter, a Rába ETO társadalmi elnöke. 

A zöld-fehérek január 14-én, hétfőn
lépek először pályára az új évben, 20.15
órakor a fővárosi MAFC otthonában sze-
repel Marcos Angulo együttese. 

Magabiztos győzelemmel zárta a baj-
noki alapszakasz első körét a Győri
Audi ETO KC, a zöld-fehérek játszi
könnyedséggel, tizenöt góllal győzték
le a DSVC-Fórum csapatát. A győriek
18–10-es félidőt követően 38–23-ra
nyertek a vendégek ellen úgy, hogy ez-
úttal Görbicz Anita, Eduarda Amorim
és Andrea Lekic keretben sem volt,
Katrine Lunde pedig végig a kispadon
ült. Szerdán a Dunaújváros látogatott
a Magvassyba, és az egykor szebb na-
pokat megélt újvárosiak legyőzése
sem okozott gondot a győrieknek,
akik ezúttal 34-22-re diadalmaskod-
tak. A csapat legközelebb szombaton
18 órakor a Kiskunhalas otthonában
lép pályára. 

– Januári mérkőzéseinket arra
használjuk fel, hogy kipróbáljunk új
dolgokat védekezésben és támadás-
ban is. Jelenleg nem az eredmény a
legfontosabb, persze győzni akarunk,
de most az elsődleges célunk, hogy
februárra-márciusra, a nagy terhe-
lésre felkészüljünk és jó formában le-
gyünk – nyilatkozta Ambros Martin
vezetőedző.

A klub egyébként megkezdte a bér-
letek árusítását a Bajnokok Ligája kö-
zépdöntő mérkőzéseire. Az éves baj-
noki ülőbérlettel rendelkezők január
19-ig vehetik meg bérletüket saját he-
lyükre. Az esetlegesen megmaradó
ülőbérletek megvásárlására január
22-től 28-ig nyílik lehetősége a nagy-
közönségnek. Az egyes mérkőzé-
sekre szóló jegyeket január 29-től kez-
dik értékesíteni. További részletek a
www.gyorietokc.hu honlapon olvasha-
tóak. 

Hír még, hogy megtartották a Ma-
gyar Kupa negyeddöntőinek sorsolá-
sát, amelynek eredményeképp az Érdi
VSE lesz a zöld-fehérek ellenfele. A to-
vábbjutás egy mérkőzésen dől el, a
csapatok január 23-án, szerdán 18
órakor Győrött találkoznak. Érdekes-
ség, hogy három nappal később
ismét összecsapnak a felek, a csapa-
tok ekkor a bajnokságban játszanak
egymás ellen.

A HAT-AGRO UNI Győr vasárnap ala-
posan visszavágott az ősszel elszenve-
dett vereségért a ZTE együttesének a
női kosárlabda-bajnokságban. Fűzy
Ákos csapata valóságos triplaesőt zú-
dított a zalaiak kosarába, és végül
rendkívül fölényesen, 75–57-re nyert
a vendégek ellen. A fordulót követően
eldőlt, hogy a címvédő zöld-fehérek a
második helyen zárják az alapsza-
kaszt, ami kedvező előjel, hiszen a
győriek az előző szezonban is innen
vágtak neki a bajnoki címmel zárult rá-
játszásnak. A csapat legközelebb

Győrben lesz
a kupadöntő

Negyedik lett
a házigazda

Féltávnál is
hibátlanul
az Audi ETO

Sikerült a visszavágás
szombaton 17 órakor a BSE vendége-
ként lép pályára a Városmajorban. 

Az Euroligában nagy utazás várt a
HAT-AGRO UNI Győr együttesére, hi-
szen kedden a Szpartak Moszkva ottho-
nában szerepelt a magyar bajnok. A zöld-
fehérek minden teher nélkül léphettek
pályára a négyszeres Euroliga-győztes
sztárcsapat otthonában, az oroszok
végül az erőviszonyoknak megfelelően
100–62-re győztek. A nemzetközi kupá-
ban csütörtökön 18 órakor játszik ismét
a győri csapat, ekkor a spanyol Rivas
Ecopolis érkezik az egyetemi csarnokba. 
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Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra az éllovas
Győri ETO FC. A csapatból mindössze hárman bajlód-
nak sérüléssel, közülük Takács Ákosra és Dudás
Ádámra csak rövid pihenő vár, míg Lazar Stanisic feb-
ruárban végezhet ismét teljes értékű edzésmunkát. A
zöld-fehérek januárban itthon készülnek, majd február
másodikán törökországi edzőtáborba utaznak, ahol
többek között Dzsudzsák Balázs csapatával, a Dinamo
Moszkvával is megmérkőznek.

Egy új játékos is felbukkant az öltözőfolyosón, a
Győri ETO FC ugyanis fél plusz hároméves szerző-
dést kötött a háromszoros magyar válogatott Far-
kas Balázzsal. A Dinamo Kijevet is megjárt 24 éves
játékos jelenleg keresztszalag-műtét után lábado-
zik, de a hosszú távra tervező győri klubnál bíznak
a legutóbb Debrecenben futballozó szélső képes-
ségeiben. Klement Tibor ügyvezető elmondta, le-
igazolásakor arra is gondoltak, hogy a posztján sze-
replő Koltai Tamásnak vagy Dudás Ádámnak előbb-
utóbb külföldi kérői lehetnek.

– Boldog vagyok, hogy itt lehetek, jólesett a biza-
lom és tetszett a felvázolt jövőkép. A klub már eddig
is sokat segített a rehabilitációmban, szeretném ezt
mihamarabb viszonozni. Tudom, hogy türelmesnek
kell lennem, de mindent megteszek azért, hogy bi-
zonyítsak. Azért dolgozom nap mint nap, hogy még
tavasszal pályára léphessek az ETO-ban – mondta
bemutatkozásként Farkas Balázs, akire a klub nem
helyez nyomást, a szélső fő feladata, hogy a követ-
kező fél évben felépüljön és formába lendüljön. 

A zöld-fehérek összesen négy-öt játékos szerződ-
tetését tervezik a téli átigazolási időszakban,  a klub a
jövőbeni nemzetközi kupaszereplést is szem előtt
tartva szeretné bővíteni keretét. Klement Tibor el-
mondta, a négyfrontos küzdelmet nem lehet huszon-
két mezőnyjátékossal és három kapussal megvívni, hi-
szen idén mintegy ötven-hatvan mérkőzés vár a csa-
patra. Emellett a taktikai repertoár szélesítése is fontos
szempont volt a stratégiai irányvonal kijelölésekor. 

Pintér Attila vezetőedző hozzátette, a játékosok
két hét pihenő után egyéni edzésterv szerint készül-
tek a téli szünetben. Egyhetes rávezetést követően
kezdődik a kemény munka, a zöld-fehérek mestere
pedig bízik benne, hogy sem az időjárás, sem a sé-
rülések nem nehezítik meg a munkáját. 

– Jó lenne tudni, hogy a csapatunkból kikre számí-
tanak a válogatottban február hatodikán, hiszen így
nehéz leszervezni az edzőmérkőzéseket, szeretnénk
minél előbb véglegesíteni a programunkat. Szeret-
nénk ott folytatni tavasszal, ahol ősszel abbahagytuk.
Az erősítésekkel kapcsolatban annyit mondhatok, tár-
gyalások vannak, megállapodás még nincs. Egy biz-
tos, olyan játékosokat keresünk, akikben poszttól füg-
getlenül benne van a gól – fogalmazott Pintér Attila. 

Edzésbe állt az őszi
bajnok Győri ETO

A szokásos év végi szavazáson a
győri Dróth Zoltánt választotta a
Magyar Labdarúgó Szövetség az
év legjobb futsaljátékosának. A
Rába ETO centere jelenleg 18
góllal vezeti a góllövőlistát, a ma-
gyar válogatottban eddig ötven
alkalommal szerepelt és húsz
gólt szerzett. – Nagyon örülök a
címnek, és nagyon nagy meg-
tiszteltetésnek tartom, hogy
megválasztottak az év játékosá-
nak. A bajnokságban már voltam
az év mezőnyjátékosa, de ezt a
címet még nem sikerült elnyer-
nem – fogalmazott a kedvesét
karácsonykor eljegyző játékos.  

Kozma Mihály futsal-szakág-
vezető, volt szövetségi kaptány, a
Rába ETO korábbi edzője így be-
szélt egykori játékosáról: – Ami-
kor Győrbe kerültem, ezért a
nyurga fiúért könyörgött a
megye II-es tápi futballklub el-
nöke. Szerette volna, ha megen-
gedem, hogy náluk is játszhas-

Dróth Zoltán lett az év
magyar futsaljátékosa

son a hétvégéken. Egyedül vitte
a hátán azt a csapatot. Talán
akkor döntötte el, hogy komo-
lyan veszi a futsalt, amelyet
addig eléggé rapszodikusan
űzött. A játék alapjainak megis-
merésében még én segítettem
neki, nálam lett először váloga-
tott is. Azóta rengeteget fejlődött,
mára már nemzetközi szintű játé-
kossá nőtte ki magát. Fantaszti-
kus tehetség, minden megmoz-
dulásában benne van a gól. Fia-
tal létére meghatározó egyéni-
sége a válogatottunknak és
klubcsapatának, remélhetőleg
lassan mindkét helyen vezér-
egyéniséggé is válik. Kiszámítha-
tatlansága, váratlan megoldásai
tették a hazai futsal legjobb játé-
kosává.

– Szerintem a legjobb helyre
került a díj – tette hozzá Frank
Tamás szövetségi kapitány. –
Zoli fejlődött talán a legtöbbet az
elmúlt időszakban. Remekül ját-

szott mind a válogatottban,
mind a bajnokságban, és az
UEFA Futsal Cupban is kiválóan
teljesített. Azt kívánom, marad-
jon meg olyannak, mint amilyen
most, és akkor még ennél is
szebb folytatás várhat rá, akár
egy sokkal magasabban jegyzett
bajnokságban.

– Számomra Dróth Zoltán a
jövő magyar játékosa, egy nagy-
szerű center. Keményen edz és
nagyon sokat fejlődött, hosszú
utat járt be egy év alatt. Fizikai
felépítése lenyűgöző, élvezi a
munkát, az edzéseket. Azt hi-
szem, segíteni fogja Magyaror-
szágot a következő Európa-baj-
nokságon való szereplésében –
nyilatkozta Marcos Angulo, a
Rába ETO edzője. – Megtanult
jól játszani háttal a kapunak, és
nagyon jól védekezik elöl, ahol
sok labdát is szerez. Nagyon él-
vezem vele a munkát, jó vele
dolgozni. 
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége, a
Mosonmagyaróvári Horgászegyesü-
let és az Art Flexum Művészeti Társa-
ság művésztelepet szervez olyan hor-
gászoknak, akikhez közel állnak a mű-
vészetek. A program célja, hogy a víz-
hez, a horgászathoz kapcsolódó te-
matikával művészeti alkotások szüles-
senek. A szeptember 10. és 20. kö-
zötti tíznapos művésztáborban az al-
kotók számára többek között horgász-
versenyt is rendeznek, így megvaló-
sulhat az alkotás és a horgászat együt-
tes, nagyszerű élménye. Az idén első
alkalommal megtartandó művészte-
lepnek a győri székhelyű Sporthor-
gász Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron megyei Szövetségének üzemelte-
tésében lévő, a Szigetköz szívében,
Ásványrárón található horgásztanya
ad otthont. A résztvevők elhelyezése
komfortos, 2-4 ágyas szobákban tör-

szerző: kránitz bernadett

Az egészséges életmód egyik pillére
a megfelelő táplálkozás. Mit is értünk
ezen? Az egészség megőrzéséhez az
embernek kiegyensúlyozott, vegyes
táplálkozásra van szüksége, melyet
befolyásol az életkor, a szervezet álta-
lános állapota (esetleges betegsé-
gek), a végzett sport- vagy munkate-
vékenység stb. A vegyes táplálkozás
azt jelenti, hogy a szükséges fehérje,
szénhidrát, zsír, vitaminok, ásványi
anyagok, rostok lehetőleg különböző
–  nem az ipar által agyonmódosított –
élelmiszerekből álljon. Egy gyakori
tévhit viszont, hogy fehérjét kizárólag
hússal lehet pótolni, ez ma már sok-
szorosan bizonyított téves dogma, hi-
szen a fehérjék felépítéséhez szüksé-
ges 20 aminosavból álló „koktélt” tar-
talmazzák az egyéb állati eredetű ter-
mékek, de akár kizárólag növényi ere-
detű élelmiszerekkel is lehetséges.
Mindazonáltal a táplálkozás és annak
hatása az egészségre ma is az egyik
legdinamikusabban kutatott terület.
Nyilván vannak olyan helyzetek, mikor
egyik tápanyagból nagyobb arányban
célszerűbb fogyasztanunk. Kisgyer-
mekkorban például arányaiban szinte
testépítő sportolónak megfelelő fe-
hérjére van szükség, hisz a gyermek

szervezete még javában épül (1,5–2
gr/tskg/nap). Ugyanakkor egy klasszi-
kus náthás, beteges időszakban a fe-
hérjebevitelt átmenetileg minimumra
korlátozzuk, hisz sok baktériumnak is
kitűnő táptalaja. Átlag felnőtt ember-
nek 2.000–2.200 Kcal/nap az ener -
giaszükséglete. Ez kb. 50-60%, lehe-
tőleg összetett szénhidrát, 20–25% fe-
hérje és 15–20% zsír. Ebből a szem-
pontból például az Atkins-diéta (fe-
hérje-túlsúly) is fenntartásokkal keze-
lendő. A túlzott mennyiségű szénhid-
rát elhízáshoz, II-es típusú diabétesz-
hez vezethet. Sok fehérje a kiválasztás
szerveit terheli, bomlástermékei sava-
sítják a szervezetet. A sok zsírfogyasz-
tás ártalmait már nem is taglalom. 

Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Az Adyvárosi Főigazgatóság Móra Fe-
renc Általános és Középiskola adott
otthont a városi diákolimpia úszódön-
tőinek. Hat korcsoportban 52 futamot
rendeztek az iskola tanmedencéjé-
ben, ezeken összesen százharminc
fia tal vett részt. A verseny legjobbjai
bejutottak a diákolimpia megyei dön-
tőjébe. Az intézmények közti vetélke-
dést a házigazda Móra-iskola nyerte,
ahonnan 4 váltó és 21 egyéni ver-
senyző jutott tovább. A gyermekek él-
vezték a jó hangulatú versenyt, ami-
nek köszönhetően ismét megtelt élet-
tel a Móra-iskola uszodája. 

Bemutatkozott az a 24 sportoló, aki
Magyarországot képviseli a január 15-
én kezdődő Ausztrál Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon (AYOF), a 14–18 éves kor-
osztályt felvonultató versenyen. A ma-
gyar küldöttség kajak-kenuban,
úszásban, súlyemelésben és triatlon-
ban lesz érdekelt. Városunkból a Gra-
boplast Győri VSE négy kajak-kenusa,
Bordács Blanka, Czéllai-Vörös Zsófia,
Takács Tamara és Khaut Kristóf utazik
Sydneybe. Az AYOF-on 30 ország
indít versenyzőket, Európából – Ma-
gyarország mellett – Nagy-Britannia,

Ausztráliában az ifjú olimpikonok

Olaszország, Hollandia és Belgium ka-
pott meghívást az Ausztrál Olimpiai
Bizottságtól. 

Az AYOF-ot már hatodik alkalommal
rendezik meg, hagyományosan a 2000-
es ötkarikás játékok helyszínén, Sydney-

ben, ahol a fiatal sportolók kizárólag
olimpiai sportágakban mérik össze tu-
dásukat. A versenyek zömét azokban a
létesítményekben bonyolítják le az
Olimpiai Parkban, amelyekben 2000-
ben a felnőtt ötkarikás viadalokat ren-
dezték. Az AYOF, valamint az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) az olim-
piai mozgalom harmadik számú meg-
mérettetése a felnőtt nyári és téli olim-
pia, illetve a nyári és téli ifjúsági ötkari-
kás játékok után. Az EYOF-nak Magyar-
ország is házigazdája lesz, 2017-ben
Győr fogadja a fiatal sportolókat.

Táplálkozz
okosan!

Horgászat és művészet Ásványrárón

ténik, a napi háromszori étkezés bizto-
sított. A horgászathoz a csónakokat
és a területi jegyeket a szervezők biz-
tosítják. A résztvevők száma korláto-
zott, a horgász-művész táborban ti-
zenöten vehetnek részt.  A táborozók-
nak két keretezett vásznat, valamint a
horgászversenyekhez egy kilogramm
etetőanyagot a rendezők rendelke-
zésre bocsátanak. Részvételi díj nincs.
A művésztelep alkotásaiból kiállítás

nyílik az ásványrárói művelődési ház-
ban. Jelentkezési határidő: február 28.
Információ és jelentkezés: Sporthor-
gász Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Szövetsége, 9021 Győr,
Bajcsy-Zs. út 13. Telefon/fax: 96/524-
988, e-mail: info@horgszovgyor.hu.
Mosonmagyaróvári Horgászegyesü-
let, 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya
utca 25. Telefon: 20/3154-365, 
e-mail: szentkuti@freemail.hu. 

Városi
úszóverseny
a Mórában



KOS
A héten mérlegeljék az eddig elért ered-
ményeiket, mérjék fel, mit kell még tenniük
azért, hogy jobb legyen az életük. Nyugodjanak
meg, ne az idegesség hajtsa önöket. Ha tudják,
merre tovább, ne késlekedjenek sokat. 

BIKA
Kicsit zárják el pénztárcájukat akár
saját maguk elől is. Gondolják végig, mit tudná-
nak tenni még egészségük érdekében, a höl-
gyek szépségük érdekében. Gondoljanak a
sportra is, nem ártana elkezdeniük. 

IKREK
Ne gondolkozzanak túl sokat, már rég el-
döntötték, mit szeretnének valójában. Tegyék,
amit elhatároztak, váltsanak, ha kell, kezdjék el
végrehajtani terveiket. Akár egy tanfolyam is
szóba jöhet most. 

RÁK
Ne idegeskedjenek nagyon sokat a
héten. Ne döntsenek hirtelen, inkább beszéljék
meg barátaikkal, rokonaikkal a visszás kérdése-
ket. Ha sok feszültség veszi körül önöket mun-
kahelyükön, próbálják megerősíteni lelküket. 

OROSZLÁN
Most a szerelemre, párkapcsolatukra
koncentrálnak. Legyenek nagyon vidámak, töl-
tődjenek fel a pozitív történésekből. Életük
többi területére is kihat ez a lendület, munká-
jukban előrelépést tehetnek. 

SZŰZ
Maradjanak nyugodtak, ne azt nézzék,
mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja. Ha
tudnak, sportoljanak, az levezeti a felesleges fe-
szültségüket. Legyenek többet párjukkal, ne ha-
nyagolják el egymást.

MÉRLEG
Jókedvűen néznek a hét elé. Egy felada-
tot be tudnak fejezni még időben, és ez meg-
nyugtatja önöket. Ha tanulnak, most az is köny-
nyen megy. Párjukkal tervezzenek jó programo-
kat, ha nincs, járjanak nyitott szemmel. 

SKORPIÓ
Ne nyugtalankodjanak, ne vesszenek
össze mindenkivel. Túl sok energiájukat fektes-
sék inkább valami hasznos dologba. Családjuk-
kal szép hetet élhetnek meg, ha odafigyelnek
egymásra. 

NYILAS
Mérlegeljék életüket, az eddig elérteket,
és ne legyenek elégedetlenek, nagyon is jó az a
mérleg. Ezzel az erővel, ha nekiindulnak, az új
feladataikat is sikerre viszik munkájukban, ma-
gánéletükben egyaránt. 

BAK
Jól teszik, ha többet foglalkoznak önma-
gukkal, életükkel, céljaikkal, egészségükkel. Ne
a külvilágra figyeljenek, hanem megérzéseikre.
Pihenjenek, aludjanak többet, ha tudnak, így
kevésbé lesz feszült a hetük. 

VÍZÖNTŐ
Nagyon vidám hangulatban kezdik a
hetet, és ezt a kedvet másoknak is továbbadják.
Energikusak, boldogok, teli vannak új célokkal,
amiket meg is tudnak valósítani. Párjukkal
szervezzenek vidám programokat. 

HALAK
Nyugodjanak meg, próbálják kívülről
nézni az eseményeket, másként nem tudnak jól
dönteni. Kerüljék a felesleges konfliktusokat.
Próbálják jó elfoglaltsággal, családjuk körében
ellensúlyozni azt, ami a munkában történik.

Horoszkóp

KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

Napjainkban egyre többet hallunk olyan
esetekről, amikor két különböző, ellen-
ségnek számító faj köt egymással barát-
ságot. A természet most a Füles Bástya
lakóit tréfálta meg. Szemfüles látogatók
ugyanis nem mindennapi lakóközösség-
nek lehetnek tanúi a vöröshasú pirayák
akváriumában.

A győri állatkert terráriumházának
nyitása idején a pirayák medencéjébe

Szokatlan 
társbérlet

véletlenül került egy Labeo bicolor,
ázsiai eredetű hal. A természetben al-
gákkal és szerves törmelékkel táplálkozó
hal 12–15 cm nagyságúra nő meg.
Stendhal Vörös és fekete című regénye
alapján Stendhal-halnak is hívják a köz-
nyelvben, mivel teste fekete, a farka
pedig bíborvörös. 

A Füles Bástya rendkívüli lakója, aki a
Rezső nevet kapta, feltehetően tudta,
hogy ragadozó társaságába került, így
nem bújt elő gyakran a kövek repedései-

ből. Emiatt az is lehetetlenné vált, hogy a
gondozók kivegyék az akváriumból. Tudni
kell azonban, ha a pirayák az első néhány
napban nem fogyasztják el a körülöttük
lévő „táplálékjelöltet”, a későbbiekben ál-
talában már nem tekintik annak. Ezt való-
színűleg mára már a medence különle-
ges kakukktojása, Rezső is tudja, hiszen
a pirayák társbérlőjeként büszkén úszkál
a vöröshasúak közt, miközben őt a he-
gyes fogúak remélhetőleg sohasem fog-
ják bántani.

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222


