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Részletes
tévéműsor
19–22. oldal

14–15. oldal Bálba azért megy az ember,
hogy jól érezze magát. Női mellékletünkben
annak jártunk utána, mi garantálja a zavar-
talan éjszakai mulatságot. 

7. oldal Az elmúlt hónapokban 2,5 millió hektoliter bor került a hazai
pincékbe. A Pannonhalmi Apátsági Pincészet a tavalyi 100 ezer literhez
képest 280 ezer palack vörös- és fehérbort állít elő. A környék borászai
úgy vélik, a kommersz italok gyártása és forgalmazása jelentősen átren-
deződik a november elsején hatályba lépett 50 százalékos jövedékiadó-
emelés miatt, ami növelheti a hazai sör- és borfogyasztást. 

9. oldal A Széchenyi István Egyetem reménybeli
diákjai léphettek elsőként az elkészült Mobilis Inter -
aktív Kiállítási Központ  épületébe, amely az üteme-
zésnek megfelelően a 2011-es év végére elkészült. 
Az interaktív játszóház ma még üres, de 2012 márci-
usától már 74 interaktív eszköz tölti meg.

3. oldal Hétszázmillió forintos
pályázatot írt ki a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium a társas-
házak és lakásszövetkezetek, il-
letve a bérházak kéményeinek
biztonságosabbá tételére. 

4. oldal Gömöry Árpád szerint
Győr azért jó hely, mert képes
munkát adni a benne élőknek. A
Büchl Hungária ügyvezetőjét la-
punk Miért szeretem Győrt? rova-
tából ismerhetik meg.

Vonzó ajánlatok?
Riportunk az 5. oldalon
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új autót értékesítettek 2011-ben Győrött. A megyék
közül Győr-Moson-Sopron lett a második az újautó-
eladási versenyben, a 2.925 gépjármű az országos
forgalomba helyezések 6,49 százalékát teszi ki. A
márkák alapján az Opel, az Audi és a Ford voltak a
legnépszerűbbek. 

1078 23 százalékkal estek a panellakások árai régiónkban
a Duna House területileg bontott lakásindexe sze-
rint. Ez a legnagyobb áresés az országos lakás -
piacot tekintve. A végtörlesztés érezhetően csök-
kentette az irányárakat, amelyek a fővárosban és
vidéken is 6-6 százalékkal csökkentek tavaly.  

NAPRÓL NAPRA

Január 6.

Január 7.

Január 8.

Január 9.

Január 10.

Január 11.

Január 12.

Révai Baráti Kör
Éves közgyűlését
tartja ma (január 13-
án, pénteken) 17 óra-
kor a Révai Baráti Kör
a Révai Miklós Gim-
názium dísztermé-
ben. A résztvevők töb-
bek között beszámo-
lót hallgathatnak
meg a baráti kör 2011-
ben végzett tevékeny-
ségéről, valamint sza-
vaznak az ösztöndíjak
és a tagsági díjak ösz-
szegéről is. 

Kintlévőségek
Részletfizetési kedvez-
ményt vagy fizetési
haladékot kaphattak
év végén a GYŐR-SZOL
Zrt. díjhátralékos
ügyfelei. Akik ellen
már eljárás indult, de
november 20-ig befi-
zették aktuálisan
fennálló tartozásuk
legalább felét, azok át-
menetileg mentesül-
hettek az eljárás befe-
jezése alól.
Ezzel az akcióval 23
millió forinttal sike-
rült csökkenteni a tár-
saság októberben
fennálló mintegy 1
milliárd 300 millió fo-
rintnyi kintlévőségét.

Leszoktató
program
Kilenc pedagógus vett
részt annak a prog-
ramnak az első foglal-
kozásán, amely a győri
tanárok, tanítók, óvó-
nők dohányzásról való
leszoktatását tűzte ki
célul. A nyolchetes cso-
portterápiára január
17-ig még lehet jelent-
kezni a Polgármesteri
Hivatal Humánpoliti-
kai Főosztályán.

Vihar. Faág hasadt le Győrben a
Corvin utcában az erős széltől, majd
a vihar egy kőkerítést is kidöntött a
városban. Mindkét helyszínen a tűz-
oltók hárították el a veszélyt.

Elismerés.Kukorelli István, a győri Szé-
chenyi-egyetem Alkotmányjogi és Poli-
tikatudományi Tanszékének vezetője
kapta a Cornelius-díjat Budapesten. Az
elismerést keresztény szellemiségű kul-
túrát terjesztő, kiemelkedő felsőoktatási
munkát végző tanárok vehetik át.

Január 8. Koncert. Ingyenes megle-
petés kamarakoncertet adott Tolcsvay
László vasárnap este a Győri Városi
Múzeumban. Ekkor ért véget a zenész
feleségének, Péreli Zsuzsának novem-
ber közepén nyílt életműtárlata.

Törvényváltozás. Januártól válto-
zott a környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvény. A módosítások jelentős
részét a végrehajtási rendelet szabá-
lyozza, ami 2011 utolsó napjaiban lé-
pett hatályba. A megyei kereskedelmi
és iparkamarában tartottak tájékozta-
tót az érintett vállalkozások számára. 

Hajó. Elvontatták a korábban évekig
diszkóként (is) funkcionáló uszályt a
Mosoni-Duna győr-belvárosi szaka-
száról. A tavaly megsüllyedt hatal-
mas hajótesthez az Édukövízig két
vontatóhajója úszott fel a megemel-
kedett vízszintet kihasználva. 

Baleset. Halálos baleset történt
szerda reggel az M1-es autópálya
Lébény és Mosonmagyaróvár közötti
szakaszán. Az Ausztria irányába ha-
ladó, cseh forgalmi rendszámú sze-
mélygépkocsi tisztázatlan okok miatt
letért az útról és az árokba zuhant. 

Csalók. Több bejelentés is érkezett a
GYŐR-SZOL Zrt.-hez a Szigethy Attila
úti társasházaktól, hogy ismeretlenek
megpróbáltak pénzt kicsalni a lakóktól
bejáratiajtó-cserére hivatkozva. A szol-
gáltató kéri, hogy a tulajdonosok ilyen
ügyekben mindig egyeztessenek a
közös képviselővel.

A kerékpáros közleke-
dés népszerűsítéséért
és az infrastrukturális
fejlesztések elismerése-
ként jutalmazták a vá-
rost a Kerékpárosbarát
Települések Országos
Szövetsége és a Kerék-
páros Magyarország
Szövetség közös konfe-
renciáján Győrben. 

A Kerékpárosbarát
Település 2011 és a Ke-
rékpárosbarát Munka-
hely 2011 címeket Mol-
nár Ágnes adta át. A fej-
lesztéspolitikai koordi-
nációért felelős államtit-
kár hangsúlyozta, a kor-
mány az Új Széchenyi
Terv keretein belül ki -
emelt feladatként kezeli
a kerékpáros infrastruk-
túra fejlesztését, ezért
már eddig is 25 milliárd
forint támogatást ítélt
meg, és további 36 mil-
liárdot szán erre a célra.

Kerékpáros-
barát település
címet kapott
városunk

A díjátadón Simon Ró-
bert Balázs alpolgár-
mester elmondta, az ön-
kormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a kerék-
páros közlekedés felté-
teleinek javítására. Je-
lenleg Győr kül- és bel-
területén 80 kilométer
hosszú a kerékpáros út-
hálózat. A bővítések

önerőből és sikeres pá-
lyázatok révén történ-
nek. Példaként említette
a Győr–Gyirmót útvonal
megépítését és a Győr–
Gönyű kerékpárút terve-
zését, de egy nyertes
pályázat révén megvaló-
sul a Győr–Abda útvo-
nal kiépítése is. A város
önerőből építette ki az új
Bácsai úthoz kapcso-
lódó kerékpárutat, il-
letve a Jedlik hídhoz kö-
tődő közútfejlesztés ré -
vén mintegy 3,5 km-es
bicikliút-hálózatot.
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FÓKUSZBAN   LAPSZÉL

De szeretnék brit lenni. Na
nem azért, mert akkor talán
jobb életszínvonalon élnék,
vagy mert nem kéne azon ag-
gódnom, hogy megszűnik-e
az euró, és nem is azért, mert
közelebb lennék Kate-hez és
Vilmoshoz. Nem, ezek tulaj-
donképpen csak pillanatnyi
adottságai egy országnak.
Azért tartoznék a közösség-
hez, amelyről egyébként a ja-
maicaiak épp most akarnak
leszakadni, mert ennek a
népnek a polgárai nem saj-
nálják az időt arra, hogy meg-
figyeljék környezetüket, min-
dennapjaikat, a társadalmat,
amiben élnek, a szokásaikat
stb., tapasztalataikat össze-
gezzék, és tanulságokat von-
janak le. Gondoljunk csak a
már fogalommá vált brit tu-
dósokra, akik nap mint nap
olyan információkkal látják el
a világot, amelyek nélkül bi-
zony kevesebbek lennénk
(pl.: az ágyhoz varrt tenisz-
labda a horkolás legjobb el-
lenszere, ugyanis megakadá-
lyozza a hanyattfekvést). Az
ottani tudománypolitikai ve-
zetők humorát mutatja, hogy
ezekre a kutatási ötletekre
adnak pénzt. 
Persze az is lehet, hogy tulaj-
donképpen csupán arról van
szó, hogy a britek igyekeznek
Európa kedélyjavítói lenni. A
brit tudósok, illetve kutatási
eredményeik ugyanis arra is
jók, hogy kizökkentsenek
minket a hírek olvasása köz-
ben. Próbálják ki a következő
stresszoldó hírolvasási gya-
korlatot: forint–euró árfo-
lyam, benzináremelés, csőd-
kockázat, brit tudósok, tünte-
tés, jegybankelnök, minisz-
terelnök, brit tudósok, An-
gela Merkel, IMF, brit tudó-
sok, kormányszóvivő, brit tu-
dósok, brit tudósok… 
Nagy kérdés, hogy mennyire
érdemes idegesíteni magun-
kat a körülöttünk történő ese-
ményeken? Van, aki már be
sem kapcsolja a tévét. Ha
mást nem is teszünk, leg-
alább próbáljuk meg egy ki-
csit utánozni a briteket: vizs-
gáljuk környezetünket, min-
dennapjainkat, a társadal-
mat, amiben élünk, a szoká-
sainkat, tapasztalatainkat
összegezzük és vonjuk le a ta-
nulságot.
Wurmbrandt András

Brit tudósok

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Hétszázmillió forintos pályáza-
tot írt ki a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a társasházak és
lakásszövetkezetek, illetve a
bérházak kéményeinek bizton-
ságosabbá tételére. A pályáza-
ton olyan felújítási munkála-
tokra kérhető támogatás, me-
lyek célja a tüzelőberendezé-
sek által előállított, jelenleg a
gyűjtőkéményekbe vezetett
égéstermékek kockázatmentes
elvezetése, és a visszaáramlás
megakadályozása. 

A korszerűsítéshez lakásonként 150
ezer forintot lehet igényelni, amely
azonban a felújítási összköltségnek
csupán 40%-a. A többit a lakóközös-
ségeknek és a helyi önkormányzatok-
nak kell hozzátennie. 

A Győrben található gyűjtőkémé-
nyek mindegyikét 1963 és 1985 kö-
zött építették be. A rendszer labilitása
és a sok baleset miatt 26 éve ez a tí-
pusú kivitelezés tilos. 

– Elkorrodálódtak, elhasználódtak
ezek a kémények, ez azt jelenti, hogy
az égéstermék lebontotta a betonkö-
penyek belső falazatát, tehát a kémé-
nyek már tömörtelenek – magya-
rázta Harnisch Róbert, a győri Kétüsz
Kft. ügyvezetője. A cégvezető hozzá-
tette, egy vízmelegítő bojler elzárása
után nincs meleglevegő-utánpótlás,
és a készülék huzatfokozóján keresz-
tül visszajöhet az égéstermékkel
együtt a benne lévő szén-monoxid,
ami rendkívül veszélyes.

A Kétüsz Kft. felmérése szerint – a
2008-as adatok alapján – Győrben
összesen 1417 darab használatban
lévő, üzemelő gyűjtőkémény volt,
míg a tartalék gyűjtőkémények
száma 844 darab. 

– A kémények felújítása indokolt,
mert nagyrészt elhasználódtak, kor-
szerűtlenek, ezért működésük nem
minden esetben biztonságos – így
Harnisch Róbert. – Ezek a kémények
korlátozzák az új, korszerű, jó hatás-

fokú, költségtakarékos és biztonsá-
gos gázkészülékek üzembe helyezé-
sét. Az önkormányzat felkérésére cé-
günk 2008 szeptemberében felmé-
rést készített az egycsatornás gyűjtő-
kémények felújításának szükséges-
ségéről. A társasházak kezelőinek és
közös képviselőinek kiküldött tájékoz-
tatásra 12 lakóközösség jelezte ér-
deklődését. Ez összesen 51 négy-
szintes, 23 háromszintes, és egy két-
szintes gyűjtőkémény felújítását je-
lentette volna – mondta a Kétüsz
ügyvezetője.  

Az akkori önkormányzati minisz-
ter 2009 decemberében pályázati fel-
hívást tett közzé az egycsatornás
gyűjtőkémények felújításának támo-
gatására. A pályázati felhívásra a

győri Balassi Bálint Lakásfenntartó
Szövetkezet jelentkezett. A pályázat
szerinti programban 16 lakás volt
érintett. A győri önkormányzat laká -
sonként 50 ezer forintot, összesen
800 ezer forint vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg a lakásszövet-
kezetnek. 

A lakásszövetkezet ezután sikerrel
pályázott az országos felhívásra, és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból
értesítést kaptak a pályázat elnyeré-

séről. A közösség ter-
mészetesen abban
bízik, hogy a kivitele-
zési munkák mielőbb
elkezdődhetnek. 

– A többlakásos la-
kóépületekben üze-
melő fűtő vagy vízme-
legítő berendezések
égéstermékeit elve-
zető egycsatornás

gyűjtőkémények biztonságtechnikai
korszerűsítésére az Új Széchenyi
Terv keretében kiírt pályázat lakáson-
ként 150 ezer forintos támogatást
biztosít, de ez a felújítási összköltség-
nek csupán a 40%-a lehet – mondta
dr. Somogyi Tivadar győri alpolgár-
mester. 

Az önkormányzatnak tehát részt
kell vállalni a program finanszírozásá-
ban, ám az csak a 2012-es városi
költségvetés véglegesítésekor lesz
látható, hogy erre milyen mértékben
kerülhet sor – fogalmazott az alpol-
gármester. 

A pályázatra a társasházak és la-
kásszövetkezetek, valamint a helyi
önkormányzatok 2012. június 30-ig
jelentkezhetnek. 

Győrben közel 1500
tüzelőberendezés
korszerűsítésére lehet
szükség

Veszélyes kémények:
indokolt a felújításuk
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Gömöry Árpád szerint Győr azért jó hely, mert képes munkát
adni a benne élőknek. A Büchl Hungaria ügyvezető igazga-
tójának ráadásul szerencséje is van, azt mondja, a városban
eltöltött harmincöt éve alatt világszínvonalon dolgozhatott.
A fenti mondatokat igazoló történet a hetvenes évek vagon-
gyárában kezdődik, ahol a győri műszaki főiskola végzett
üzemmérnöke vasmunkásnak állt. A Rába akkoriban futó-
műveket gyártott amerikai piacra, Horváth Ede Európa első
CNC-megmunkáló központjaiból telepített hármat a gyárvá-
rosi közútijármű-gyárba. A csodagépeket tévések, külföldi
delegációk, állami vezetők látogatták, s nem csak a szocia-
lista táborból. A vezérigazgató világszínvonalú feltételeket te-
remtett a világszínvonalú munkához. 

Amit a fiatal győri üzemmérnök Horváth Edének köszönhe-
tően megtanult, arra a nyolcvanas, kilencvenes évek Németor-
szága is vevő volt. Gömöry Árpád a Rába utáni éveket Mün-
chenben töltötte, egyedi alkatrészeket gyártott a közös piac első,
Titánt meglátogató űrhajójához, a mágnesvasút nullszériájához,
az első iraki háború legendás páncélosaihoz. Hazatérve nehe-
zen talált munkát, mindenütt azt hitték, a magyar fizetésért cse-
rébe nem várhatnak tőle teljesítményt, úgysem érezné jól
magát. Ez persze nem volt igaz, hiszen látta, ahogy az éppen
aktuális válság miatt a német gyárak német dolgozókat bocsá-
tanak el, megtanulta, hogy a legfőbb érték a munkahely. 

Győr jó város, az egyik frissen betelepült cég pályázata
megoldotta Gömöry Árpád problémáját is. Az időközben
közgazdászdiplomát szerzett üzemmérnök az Audi logiszti-
kai szolgálatának vezetője lett. Ismét világszínvonalú cégnél
végezhetett világszínvonalú munkát. Az Audi töretlenül fej-
lődött, s ahogy nőtt a termelés, úgy okozott egyre több gon-
dot a használt csomagolóanyag, a gyártósori és kommuná-
lis hulladék. A megoldást a Büchl cég szállította, az Audihoz
hasonlóan ingolstadti székhelyű vállalkozás korszerű gyár-
telepet, a megbízó elvárásainak megfelelő környezetet épí-
tett fel a győri ipari parkban. Gömöry Árpád kevés híján az
alapítás óta ügyvezető igazgatója a világszínvonalon dol-
gozó magyar leányvállalatnak.

A Büchl-csoport jól érzi magát Győrben, szoros kap-
csolatot épített ki az egyetem logisztikai, műszaki és kör-
nyezetvédelmi tanszékeivel, szponzora az ipari park ha-
gyományos futóversenyének, támogatja a város hokicsa-
patát, a kosarasokat, a szenior futókat. Az sem mellékes,
hogy az ezredfordulós honfoglalás óta a leányvállalat
ügyfeleinek száma négyszázra emelkedett, éves for-
galma 6,5 milliárd forint. A Büchl cég az anyagkörforgás
záró elemét az újrahasznosítás kiindulási pontjának te-
kinti, ami a magyar igazgató megfogalmazása szerint
annyit tesz, környezetbarát módon hasznosít minden
hulladékot. Az olajtartalmú szennyvízből visszanyerik az
olajat, amiből aszfalt készül, a köszörűiszapból forgács-
csal kevert vasbrikett lesz.

Gömöry Árpád szerint a győri környezet állapota jelen-
tősen javult az elmúlt évtizedekben. Nem kerülhet a csator-
nába, majd az élővizekbe olajos emulzió, megszűnt az ipari
eredetű légszennyezés és bezárt a régi kommunális hulla-
déklerakó, ami nem volt más, mint egy rossz helyre telepí-
tett energiatemető. A Büchl győri igazgatója úgy látja, a sze-
lektív gyűjtésben, az újrahasznosításban, a tiszta égetéssel
nyert energia előállításában komoly tapasztalatokkal ren-
delkező német cég tanácsait ma már jó szívvel fogadja a

város. A legfontosabb lépés előre talán az, hogy az új, sas-
hegyi hulladékkezelő már energetikailag hasznosítható ál-
lapotban adja tovább a hulladék egy részét.

Gömöry Árpád életében kitüntetett szerepet játszik a
munka, a munkahely, de történetét stílusosan zárhatjuk
azzal, amit kedvenc városnegyedéről mondott: Gyárváros-
ban lakom, ami mára egy nyugodt, csendes, tiszta leve-
gőjű kertváros lett. Győr legjobb helye.

Gömöry Árpád: 
„Győr azért jó hely, mert
munkát ad lakóinak”  

A cég 
A Reinhard Büchl ve-
zette családi vállalko-
zás ötven éve alakult a
németországi Ingol -
stadtban. Tevékeny
szerepet játszik a hul-
ladékgazdálkodás
minden ágában, ve-
zető szerepet tölt be
az ipari és kommuná-
lis hulladékok kezelé-
sének területén.   

Gyárváros mára 
nyugodt, tiszta levegőjű

kertváros lett

A család
A Gömöry család
német kötődése azzal
kezdődött, hogy a
nagypapa, Vitéz Gö-
möry Árpád ezredes, a
Görgey Artúr 13. gya -
log ezred parancsnoka
megmentett egy
komplett német ezre-
det az első világhábo-
rúban. A nagypapa
után Árpádnak keresz-
telt unokának négy
gyermeke van, fele-
sége, egy Birkmayer
unoka osztrák diplo-
más pedagógus. Első
lányuk a német gazda-
sági minisztériumnak
dolgozik régiós gazda-
sági elemzőként, a má-
sodik német és angol
tannyelvű magánóvo-
dát vezet Gyárváros-
ban, a harmadik Bécs-
ben tanul. A negyedik
gyerek, a 20 éves fiú
szakács a Big Ben
konyháján. Ausztriá-
ban tanulta a szakmát,
most is kitűnő mester
keze alatt dolgozik. 
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Még helyi szinten, így Győrben
is okozott kisebb felfordulást a
rekordgyenge forint az elmúlt
héten, és nem csak a bankárok,
üzletemberek, befektetési bró-
kerek, iparvállalati vezetők kö-
rében: a 320 forintot meghaladó
euróárfolyam a pénzügyekkel
amúgy csak szőrmentén foglal-
kozó átlagembereket is cselek-
vésre késztette, az átlagos for-
galom többszörösét bonyolítot-
ták le a bankok, pénzváltók, ne-
mesfém-értékesítők. A sláger-
témának számító hektikus fo-
rint-deviza viszony egyes győri
tüneteinek eredtünk nyomába.

Sorban álltak az emberek, még egy
teát sem tudtam meginni múlt hét pén-
teken a nyitvatartási idő alatt – osztja
meg frissen szerzett tapasztalatait a
befektetési arannyal kereskedő Gold
Trade Consulting Kft. ügyvezetője, Be-
rényi Ferenc. A Győr belvárosában lévő

üzletet azok rohamozták meg, akik a
kedvezőtlen piaci híreket hallva úgy
gondolták, megtakarításaik nemes-
fémben biztonságosabb helyen van-
nak. Tették ezt annak ellenére, hogy az
arany ára a 2009-es válság óta töretle-
nül emelkedik, s bár a tavaly őszi – un-
ciánkénti 1900 dolláros – ár mérséklő-
dött 1520–1620 dollárra, tisztán befek-
tetési szempontokat nézve nem ez
lenne az ideális vásárlási szituáció. Ám
az ügyvezető szerint a múlt heti forgal-
mat nem a józan mérlegelés befolyá-

Alternatív befektetésre
ösztönöz a gyenge forint

Ásványvíztől a Harley Davidsonig

solta. – Nagy volt az ijedség, hogy a fo-
rint esetleg teljesen elértéktelenedik.
Márpedig ha kitör a pánik, mindegy,
milyen az arany aktuális árfolyama, vá-
sárolnak az emberek. Egy nap annyi ve-
vőnk volt, mint máskor másfél-két
hónap alatt.

Hasonló tapasztalatai voltak Győr-
ben az Arany999.eu Kft. tulajdonosá-
nak, Tóth Tamásnak is. – Kiveszik az
emberek a pénzüket a bankokból és
akár 1-2 grammos aranylapocskákat –
hivatalosan ezek is „tömbök” – vásárol-
nak. A megszokott forgalom 5-6-szo-
rosát bonyolítottuk a múlt héten, a
vevők többsége 1-3 millió forintos ösz-
szeget fektetett be, de forogtak ennél
lényegesen nagyobb tételek is.

A befektetési arany értékesítésével
foglalkozó szakemberek abban egyet -
értettek, hogy a most vásárlók aligha
járnak rosszul a lépésükkel, még akkor
sem, ha többségüket a gyorsan le-
csengő pánik motiválta. A világpiaci
elemzők a következő egy-másfél évre
20 százalékos aranyár-emelkedést jó-
solnak, a nemesfém pedig köztudot-
tan értékálló eszköznek számít. Ugyan-

akkor mindenkit figyelmeztetnek: csak
olyan tőkét fektessenek be, amit akár
2-3 évig is nélkülözni tudnak, mert je-
lentős hozam nagy biztonsággal így ér-
hető el.

S ha az arany ára nem volt éppen
mélyponton, akkor a valuták forint-
hoz mért értéke az elmúlt héten csú-
csokat döntögetett. Gondolhatnák,
épeszű ember ilyenkor nem vásárol…
A valóság azonban rácáfol a raciona-
litásra: – Az államcsőd rémképének
meglebegtetésére még rekordáron

is vettek valutát az emberek – erősíti
meg a pénzváltásról érkezett híreket
Kovács Zoltán, a győri Quint Kft.
ügyvezetője. – Az igazsághoz persze
hozzátartozik, hogy ez a lázas állapot
csak néhány óráig tartott. Ebben a
periódusban norvég koronát, USA-
vagy kanadai dollárt vettek főként, de
még euró és svájci frank is fogyott.

Kovács Zoltán
szerint azonban a
vásárlóknál jóval
többen vannak az
eurót eladók, és va-
lószínűleg jobban is
keresnek ezzel a
tranzakcióval: – A
magas árfolyam
arra ösztönözte az embereket, hogy
akinek volt eurója, megszabaduljon
tőle, és ezt most komoly hozammal te-
hette. A múlt pénteki rohamhoz még
jöttek a szlovák bevásárlóturisták, akik
szintén váltottak, így megesett az is,
hogy a forintra várni kellett, míg meg-
érkezett a banktól. A tartós forgalom-
növekedést egyébként az északi szom-
szédok generálják: mióta erős a szlová-

kok eurója, tömegével jönnek Győrbe,
mindent vásárolnak, az ásványvíztől a
Harley Davidsonig.

A forint értékének ingadozása per-
sze nemcsak a belvárosi utcákon,
hanem az ipari parkban is fejtörést
okoz. Főként azok a vállalkozások vi-
selik nehezen a bizonytalanságot,
amelyek forgalmában meghatározó
az import aránya.

– Nem is a magas devizaárakat, in-
kább a gyakori és rövid idő alatt bekö-
vetkező változásokat viseljük nehezen

– számol be napi kihívásairól Varga
Imre, a Győri Nemzetközi Ipari Parkban
működő Rondó Kft. ügyvezetője.  – Mi
hosszabb átfutási idejű projekten dol-
gozunk, és sok alkatrészt hoztunk kül-
földről. Ezek ára az utóbbi időben jelen-
tősen emelkedett, bennünket viszont
kötnek korábbi szerződéseink, vállalá-
saink. Nem mondhatom a megrende-

lőnek, bocsánat, de 10-20 százalékkal
drágábbak vagyunk, mint amiben
megállapodtunk. Ha külföldre értéke-
sítünk, az árnövekedés nem jelent
problémát, mert az ellenértékként ka-
pott erősebb euró ezt kompenzálja. De
ha belföldi a vevő, egyszerűen nem
lehet érvényesíteni az áremelkedést.
Ebben a helyzetben a környező orszá-
gokban működő vállalatokhoz képest
romlik a versenyképességünk és csök-
ken a profitrátánk is. De a legnagyobb
gondot mégiscsak a bizonytalanság, a
kiszámíthatatlanság jelenti számunkra.

Az ugyancsak az ipari parkban mű-
ködő Jankovits Hidraulika Kft. gyakor-
latilag már teljes forgalmát euróban bo-
nyolítja, így a tulajdonos Jankovits Ist-
vánnak nem kell aggódnia az árfolyam
miatt: – Szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert hat éve tudatosan törek-
szünk arra, hogy valamennyi partne-
rünkkel euróban számoljunk el, s mára
ez az arány elérte a 90 százalékot. Bár
vevőink nagy része hazai vállalkozás, és
sok alkatrészt, anyagot kell külföldről
beszereznünk, az euró általánossá té-
tele megóv bennünket az árfolyam-
veszteségtől. Ez igaz a hiteleinkre is: az
eurós hitelt tudjuk törleszteni eurós be-
vételeinkből. Az üzemanyag és energia
drágulására pedig fokozott takarékos-
sággal válaszolunk. 

A kedvező pénzpiaci hírek hatására
az elmúlt napokban a forint erősödött,
a pánik elmúlni látszik. Az új hét új re-
kordere az üzemanyag ára lett. A csúcs
ellenére azonban aligha éled újra a jó
tíz évvel ezelőtt Győrben még oly nép-
szerű benzinturizmus, hiszen éppen az
euró magas árfolyama miatt nem ol-
csóbb mondjuk Szlovákiában tankolni.
Ukrajnáig pedig mégsem érdemes el-
menni… Legalábbis egyelőre.

Norvég koronát, USA-
vagy kanadai dollárt,
de még eurót is vettek
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szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

A tavalyi évben Győr adóbevételei jelentő-
sen meghaladták nemcsak az előző évi,
hanem a pénzügyi és gazdasági válság ki-
robbanása előtti 2008-as szintet is. Kije-
lenthető tehát, hogy helyreállt a győri gaz-
daság – tájékoztatta lapunkat Simon Ró-
bert Balázs, Győr gazdálkodásért felelős
alpolgármestere.

Összességében mintegy 19,4 milliárd forint adó-
bevételre tett szert a város a tavalyi évben. Az ösz-
szeg 2,7 milliárd forinttal magasabb, mint a 2010.
évi adat. A bevétel négyötöde (16,2 milliárd forint)
az iparűzési adóból származott, amely mintegy
500 millió forinttal magasabb, mint 2008-ban, a
recesszió előtti utolsó évben volt. A második leg-
magasabb tételt az építményadó jelenti, amely
majdnem elérte a 2 milliárd forintot. Ezen adónem-
nek – szemben az iparűzési adóval – nincs köze a
gazdaság teljesítményéhez, hiszen azt a gyártó-
csarnokok, üzletek, bankok, biztosítók, garázsok
alapterülete alapján kell fizetni. Jelentős, majdnem
9 százalékos bővülés következett be az idegenfor-

szerző: bakács lászló
fotó: szigethy teodóra

Az Új Széchenyi Terv forrásaiból fej-
lesztik a Komárom–Almásfüzitő ár-
vízvédelmi szakaszt, közvetlenül a
Budapest–Győr–Bécs vasútvonal
mellett. A 7 milliárd forint összkölt-
ségű beruházás az értékes ipari, ke-
reskedelmi és lakott területeket védő
árvízvédelmi vonal fejlesztését és
erősítését, a töltések továbbépítését
és rekonstrukcióját teszi lehetővé. A
2014 végéig megvalósuló projekt
eredményeként nemcsak az árvízi el-
öntés kockázata csökken, hanem a
fővárosból Győr felé irányuló vasúti

Árvízvédelem:
biztonságosabbá válhat
a Budapest–Győr vasútvonal 

forgalom korlátozásából adódó gaz-
dasági hátrányok is kiküszöbölhetők. 

Az árvízvédelmi szakasz nagy
része több szempontból sem felel
meg az előírásoknak. A kilenc kilomé-
teres védvonalnak sem a magassága,
sem a keresztmetszete nem kielégítő.
A szakasz egy részét a Budapest–

Győr–Bécs vasútvonal töltése képezi,
amelyen a védelmi munkák végrehaj-
tása vagy a töltéstest átázása miatt
gyakran korlátozni, lassítani kell a for-
galmat. A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium infrastruktúráért felelős állam-
titkára szerint jó esély van rá, hogy
2014-ig a teljes dunai árvízvédelmi

rendszer kiépítése el-
kezdődjön. 

– Azt várom, hogy
a Nagy-Duna-pro-
jektnek, tehát a teljes
Duna-védelmi sza-
kasznak az engedé-
lyezése megtörténik
a közeljövőben és

hogy az engedélyek után a pénzügyi
fedezet is biztosítva lesz, és elkezdőd-
het a kivitelezés. Jó úton járunk, hi-
szen az elmúlt fél-egy év előkészületi
munkái, kormánydöntései mind
abba az irányba mutatnak, hogy eze-
ket az adósságokat le tudjuk dol-
gozni ebben a ciklusban – mondta a
Győr Plusznak Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium infrastruktú-
ráért felelős államtitkára. 

A projekt eredményeként 5-ről
több mint 14 kilométerre nő a hazai
és nemzetközi előírásoknak megfe-
lelő szintűre kiépített árvízvédelmi
védvonalak hossza, ezáltal jelentősen
csökkennek a védekezési költségek. 

A töltéstest átázása
miatt gyakran korlá-
tozni kell a forgalmat

Tovább emelkednek a város adóbevételei
galmi adó területén is, amelyből így 69 millió forint
folyt be. Ez egyértelműen a városban eltöltött ven-
dégéjszakák emelkedését mutatja az előző évhez
képest. Jó úton jár a város, amikor egész évben mi-
nőségi programokat kínál nemcsak a győrieknek,
hanem a más településekről, illetve más országok-
ból érkező turistáknak egyaránt – tette hozzá az al-
polgármester. A gépjárműadóból befolyt 1,1 milli-
árd forint pedig több mint 30 millió forinttal maga-
sabb az előző évinél.

Simon Róbert Balázs szerint az adatok azt mu-
tatják, hogy a győri gazdaság messze túljutott a re-
cesszió mélypontján és jelentős növekedést pro-
dukált. A helyi adóbevételek – ezen belül az ipar -
űzési adó – kiemelten felértékelődött Győr eseté-
ben, ami azért fontos, mert ez óvatos optimiz-
musra adhat okot az idei költségvetés bevételi ol-
dalának tervezésénél. Nem feledkezhetünk meg
azonban a várható kedvezőtlen hatásokról sem:
idén nő az adóerő-képesség miatti elvonás, csök-
ken a személyi jövedelemadó helyben maradó
része, jelentős pluszkiadást jelent az áfa kétszáza-
lékos emelése, a központi normatívák a tavalyi szin-
ten maradnak, a vagyonértékesítést pedig nehezíti
az ingatlanpiac stagnálása – zárta gondolatait az
alpolgármester.
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PIAC HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A meleg ősznek köszönhetően jó a 2011-es év-
járat. Az elmúlt hónapokban 2,5 millió hektoliter
bor került a hazai pincékbe. A Pannonhalmi Apát-
sági Pincészet a tavalyi 100 ezer literhez képest
280 ezer palack vörös- és fehérbort állít elő. A
környék borászai úgy vélik, a kommersz italok
gyártása és forgalmazása jelentősen átrendező-
dik a november elsején hatályba lépett 50 száza-
lékos jövedékiadó-emelés miatt, ami növelheti a
hazai sör- és borfogyasztást. 

A hagyományoknak megfelelően János nap-
ján, december 27-én ismét megáldották az új-
bort Pannonhalmán. Az áldásra már a korábbi
években is nagy szükség volt, mivel a bevétel -
kiesés nem jelenhetett meg az árakban, a pincék
évek óta még az inflációból származó árnöveke-
dést sem érvényesítik, mert attól tartanak, hogy
ezáltal piacot veszítenek. 

Idén jó a kedve a bortermelőknek. Nem hall-
gattak a korábbi kormányra, és kivágás helyett
100 hektárnyi tőkét újratelepítettek, így húsz szá-
zalékkal nőtt a minőségi szőlőültetvények aránya.
A palackok negyede mégis külföldi exportra
megy, mert itthon sokkal többen fogyasztják az
olcsóbb és gyengébb minőségű importborokat.      

– Az árszint nagyban meghatározó, és főleg az
olcsóbb árfekvésű, kimondhatjuk, hogy szeré-
nyebb minőséget is képviselő borok jönnek be
nagyobb mennyiségben az országba – mondta
Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet
főborásza. – Azt is el kell mondani, hogy ebben
a szegmensben néha nem is volt elegendő
mennyiség az országban, úgyhogy ezen nagyon
meglepődni nem kell. Kétségtelen, hogy oda kell
figyelni, a különböző borvidékek próbálnak is
tenni az olcsó importborok elterjedése ellen,

ezért van szükség a különböző minőségi és ere-
detvédelmi szabályozásokra.

A kommersz italok november elsejei, 50%-os
jövedékiadó-emelése után egyelőre nem csök-
kent hazánkban a szeszes italok fogyasztása,
csak a vásárlók más termékek után néztek. 

– Az ilyen típusú szeszes italok felől elfordulnak
a fogyasztók a sör és a bor irányába – így Barabás
Attila, a Győri Likőrgyár Zrt. vezérigazgatója. Meg-
nézik, hogy ár-érték arányban hol tudják olcsóbban
megvenni azt az alkoholtartalmú italt, és feltételez-
hető, hogy a bor irányába történik elfordulás. Az
ember azt mondaná, hogy sebaj, mert akkor leg-
alább fogy a magyar bor, ám vélhetően az olcsóbb,
olasz importbor forgalma fog megnövekedni, ami-
ből jövedéki adóbevétele sincs az országnak.

Újra meghirdették viszont a magyar borok nép-
szerűsítésére kiírt pályázatot, amelynek segítsé-
gével a hazai borok, borászok és borkultúra kap
támogatást. A Bormarketing Bizottság döntése
alapján 125 millió forint áll a pályázók rendelkezé-
sére. A vissza nem térítendő utófinanszírozású tá-
mogatás mértéke akár 70 százalék is lehet.

szerző: gy. p.

A GYŐR-SZOL Zrt. felhívja az autósok figyelmét,
hogy 2012. január elsejétől megváltozott Győr te-
rületén a parkolás rendje. A 2011-ben megvál-
tott éves bérleteket január 20-ig lehet még hasz-
nálni. A megújításra a Jókai utcai ügyfélszolgálati
irodában van lehetőség. További információkat a
www.gyorszol.hu internetes oldalon találhatnak.
Az új esztendőben érvényes legfontosabb módo-
sítások a fizetőparkoló-hálózatban a következők.

A fizető-parkolóhelyek korábbi díjövezetbe
történő besorolása átalakult és egyszerűsödött.
A belváros területén található négy díjövezetből
két díjövezet jött létre. Ezzel megszűnt az öveze-
tek sűrű váltakozása, nagyobb, homogén terüle-
tek jöttek létre, melyeket a belváros központi
magját körülvevő fő közlekedési útirányok hatá-
rolnak el egymástól. A nagyobb egységes öveze-
tek a lakossági bérlettel rendelkezők számára a
parkolási lehetőségek bővülését eredményezik.

A korábbi centrális, I-es, II-es és III-as díjöve-
zetből I-es és II-es díjövezet lett. Az Újkapu utca
–Újvilág utca–Gárdonyi utca–Szent István út–

Parkolási változások
Jókai utca vonaltól a sétálóövezet irányába I. díj-
övezeti, míg kifelé II. díjövezeti besorolást kap-
tak a fizető-parkolóhelyek.

A fizetőparkoló-hálózat a parkolás szabályo-
zottá tétele érdekében január 1-jétől a belváros-
tól nyugati irányba eső területekre is kiterjed. Új-
város és Sziget városrészek területén a Jedlik
híd–Stromfeld Aurél utca–Simor János püspök
tere–Erkel Ferenc utca–Dr. Róth Emil utca–Pe-
tőfi tér–Petőfi híd–Rába és Mosoni-Duna folyók
által körülhatárolt terület III. díjövezeti besorolás
alá tartozik. Az I. övezetben 400 forint, a II. öve-
zetben 200, a III-ban pedig 100 forint a parko-
lási díj óránként. 

A fizető-parkolóhelyeken a díjköteles időszak
csütörtöki napokon januártól két órával rövi-
debb, így délután 18 óra helyett csak 16 óráig
kötelező parkolójegyet váltani. A változtatásra
azért került sor, hogy a belvárosi üzletek a hosz-
szabbított nyitva tartás és a 16 órától díjmentes
parkolás révén versenyképesebbé váljanak a be-
vásárlóközpontokkal szemben. A III. díjövezetbe
sorolt fizető-parkolóhelyeken szombati napo-
kon a parkolás díjmentes.

Kiváló hazai,
jól fogyó import
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló 

ZUGMANN ILONA foltvarró céhmester kiállítása
nyílik január 18-án 17 órakor a Magyar Ispitában.
A tárlatot Szakács Piroska, a Magyar Foltvarró Céh
elnöke nyitja meg. Az évszakok a foltvarró szemével
címet viselő tárlat magas szintű technikai felké-
szültségről tanúskodik, s a művésznő egyéni, szí-
nes világába ad betekintést. Az alkotások közül a
textillel elmesélt történetek a legfigyelemreméltób-
bak. Egyik legkedvesebb témája a négy évszak va-
rázsa. A kiállítás március 4-ig látogatható.

IX. HATÁRON TÚLI MAGYAR ÖSSZMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL helyszíne lesz január 20-án a Petőfi Sándor
Művelődési Ház. A rendezvény ünnepélyes megnyitója 17
órakor kezdődik. A fesztivál, amely kapocs a határon inneni
és túli magyarok között, vendégül látja a sepsiszentgyörgyi
Mohos Fotóklubot, Schreiner Károly fafaragót, Páll Ágos-
ton korondi fazekasmestert, Bencze Márton székelyföldi
gyapjúkészítőt, Bárczi Erika és Hargitay-Nagy Zsuzsa ruha-
készítőt és Bándy Vörös Katalin képzőművészt. Kiállítás nyí-
lik a  XII. Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi óvodás kép-
zőművészeti verseny alkotásaiból is. A megnyitó napján 19
órától a Musica Profana régizene-együttes lép fel Kájoni
kódex estjével. Művészeti vezető Szabó Zsolt.

ÖRÖMÜNNEP. Dr. Barsi Ernő néprajzkutató,
tanár tiszteletére rendeznek estet január 14-
én 17 órakor a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. Fellépnek: Csiba Julcsi, Kóródi-Kovács
Anna, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Muszka
György és Ilona, Melodiárium Kamarakórus,
Tanai Péter, Váray Tamás és a Silver Bells
Kórus, a Csobolyó, a Csutora, a Pipitér, a Rába
és a Regős Néptáncegyüttesek. Az est tánc -
házzal zárul, a talpalávalót Lipics Viola, Jagu-
dics Balázs és Daniss Kongó András húzza.

KALOTAI ILDIKÓ KINGA festőművész Em-
lékezés című kiállítását nyitja meg Borbély Ká-
roly festőművész, főiskolai docens, művészet-
terapeuta január 17-én 17 órakora a PÁGISZ
ÁMK-ban. A tárlat egy hónapon át tekinthető
meg, hétköznapokon 9 és 18 óra között. 

KETTŐ ÉS ÖT címmel kezdődik január 15-
én 16 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar
Flesch Károly bérletes koncertje a volt zsina-
gógában. Részletek csendülnek fel Bartók 44
duó két hegedűre című művéből Kovács
Krisztina és Magyar Judit közreműködésével,
majd Mozart G-moll vonósötösét adja elő Bó-
nitz Márton (hegedű), Halász Anikó (hegedű),
Kataoka Marine (brácsa), Radnai Róbert (brá-
csa) és Farkas Kálmán (cselló). Művészeti ve-
zető Berkes Kálmán. 

SZÉL JÓZSEF amatőr faműves kiállítása nyí-
lik ma öt órakor a Bezerédj-kastélyban. A kiállí-

tást Tanai Péter néprajzkutató ajánlja
a látogatók figyelmébe, közreműködik
Smercsek Enikő és a Ménfőcsanaki

Dalkör, citerán kísér Varga Zoltán. Szél
József áttört technikával készült képeinek
anyaga kezdetben rétegelt lemez volt, mosta-
nában különböző fajtájú, tömör fát használ.
Többnyire természeti témákkal foglalkozik

SULYOK VINCE (1932–2009) versei szólal-
nak meg Bende Ildikó színművész és Takács
László előadóművész tolmácsolásá-
ban január 17-én, kedden 15 órakor
a Galgóczi Erzsébet Vá-
rosi Könyvtár és Közös-
ségi Tér klubjában. A
műsor címe: Hontalan-
ságom évei mögött. 

HANGOLÓDJ VELÜNK! címmel a Liszt Fe-
renc Zeneiskola növendékei és tanárai szóra-
koztatják énekes, zenés műsorral az ETO Park
látogatóit január 14-én, szombaton 15 órától.
Bemutatkozik a kamarakórus és több magán -
ének tagozatos növendék. Vezényel Popper
Ágnes, zongorán közreműködik Almann Gergő.
Fellépnek a gitár szakos növendékek Nagy Fe-
renc Norbert vezetésével, s koncertet ad az is-
kola fúvószenekara Kovács Tamás József ve-
zényletével. 
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MOBILIS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: o. j. p.

A Széchenyi István Egyetem reménybeli
diákjai léphettek elsőként az elkészült Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ  épüle-
tébe, amely az ütemezésnek megfelelően
a 2011-es év végére elkészült. Az interaktív
játszóház ma még üres, de 2012 márciusá-
tól már 74 interaktív eszköz tölti majd meg
a 2.737m2-es kiállítási központot, amely
számos tudományos rendezvények is he-
lyet ad majd. A győri önkormányzat közel
1,7 milliárd forint európai uniós támoga-
tást nyert el a projekt megvalósítására a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram keretein belül. Ehhez mintegy 200 mil-
lió forint önrészt tett hozzá.

A Széchenyi István Egyetem Nyitott Kapuk nap-
jának egyik rendezvényeként mutatták be a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ épületét a felső-
oktatási intézmény és a Mosoni-Duna szomszéd-
ságában. Sem a Mobilis-központ helye, sem be-
mutatásának időpontja nem véletlen, hiszen a tu-
dományos játszóház küldetése a fiatalok pálya-
választási orientációja, a természettudományi és
műszaki életpályák népszerűsítése, a gyermekek,
fiatalok ez irányú ismereteinek élményszerű bő-
vítése a hagyományos iskolai kereteken túl. 

Nagy Iván Ybl-díjas építész, a Mobilis-köz-
pont tervezője az érdeklődőknek elmondta, az
„ívháromszög” alapformájú épület reagál a folyó-
partokra jellemző ívelt vonalakra. A rejtett, de a
tetőn kibukkanó belső mag viszont illeszkedik a
campus ’70-es években létrejött derékszögű ko-
ordináta-rendszeréhez, és ez a kettősség pozitív
feszültséget generál kívül-belül egyaránt. Prakti-
kus okokból és a vízpart közelsége miatt a kiállí-

tási központ lábakon áll (lebeg), a külvilághoz
hidak kötik. 

A nyugat-európai példák alapján science cen-
ter-nek is nevezhető központ háromszintes,
2.737 m2-es. Ezer négyzetméteren kiállítóteret
alakítottak ki benne, de helyet kap még egy krea -
tív foglalkoztató, látványlabor, e-olvasó, előadó-
és oktatóterek, valamint egy 100 fő befogadá-
sára alkalmas konferenciatér is. A terek részben
egybenyithatók, így kreatív használatra is lehető-
séget adnak. A komplex módon akadálymente-
sített épületben található egy ajándékbolt is, ahol
krea tív játékok, könyvek, győri és Mobilis-ajándé-
kok lesznek majd kaphatók. A létesítmény alatt
mélygarázs húzódik. 

A ház izgalmas, de semleges hátteret biztosít a
tartalomnak. Üzenet értékű, hogy egy motoralkat-
rész adja a külső dimenziót, hiszen az épület a Wan-
kel-motor dugattyújának formájára emlékeztet. Az
épületben helyet kapó 74 darab, kifejezetten a jár-
műiparra, a közlekedésre, a mozgás fizikájának be-
mutatására specializált interaktív eszköz lehetősé-
get nyújt majd a területet érintő innovációk megis-
merésére, kipróbálására, és a látogatók kreativitá-
sának fejlesztésére is. A tartalmat azonban nem-
csak a karosszéria, hajtás, dizájn, életstílus vagy a
karrier témák köré csoportosuló kiállítási eszközök
adják, hanem azok a fizikai kísérletek, látványos be-
mutatók is, amelyek a ház lételemét adva, beköltöz-
nek majd a falak közé. A Mobilis fifikus fizikusai
2010 ősze óta látványos fizikai kísérletek segítsé-

gével népszerűsítik a természettudományokat és a
hamarosan megnyíló interaktív központot. Prog-
ramjaikon eddig több tízezer, a tudomány iránt ér-
deklődő gyermek vett részt. 

A kiállítási eszközök telepítése után márciusban
megnyíló Mobilis-központ munkalehetőséget is
kínál az egyetemi hallgatóknak, akik demonstrátor-
ként lehetnek aktív tagjai a Mobilis csapatának. 

A tudományos 
játszóház küldetése 

a fiatalok 
pályaorientációja

Elkészült
a Mobilis épülete

FRANCIA 
NYELVTANFOLYAMOK
Minden szintű tanfolyamok

Helyben letehető közép- 
és felsőfokú nyelvvizsga,

illetve emelt szintű érettségi
előkészítő

Gyerekek részére tanfolyam
Kezdés: JANUÁR 16.

BEIRATKOZÁS
ÉS SZINTFELMÉRÉS: 

január 16-20.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00491-2008
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-2951/1
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2229
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Pár hónapja készülünk már rá, hogy ta-
lálkozzunk, de csak most tudtuk össze-
hozni, nagyon elfoglalt?

Igen, Salzburgban mindig premierek vannak,
nincsen újrafelvétel a színházban, ez azt jelenti,
hogy mindig hat hét a próbaidőszak, és az eléggé
leterhelő. Nem énekelek olyan rengeteg előadá-
son – mondjuk negyvenet egy évadban, ami nem
számít olyan kiemelkedően soknak –, de a próbák
miatt nehéz elszakadni onnan. Bár az elmúlt évben
sikerült több helyre is eljutnom. Bemutatkoztam
például Budapesten az operaházban, a Bánk bán-
ban Endrét énekeltem, illetve Pietrót a Boccaneg-
rában. Áprilisban pedig megyek a norvég fővá-
rosba, Oslóba, ott egy barokk operában veszek
részt. Ilyen szempontból nem panaszkodhatom, a
salzburgi színház vezetésétől gesztusértékű, hogy
elengednek ilyen fellépésekre, mert azért ez nem
mindig jellemző, esete válogatja. Velem szemben
nagyon korrektek. 

Meg akarják tartani a tehetséget?
Ez az egyik része, a másik meg az, hogy örülnek

a sikereimnek. Az nekik is siker, ha egy olyan éne-
kesük van, akit nemzetközileg is ismernek, hívják
ide-oda. Ez presztízs a színháznak is, és nyilván
azon dolgoznak, hogy náluk maradjak. Persze re-
mélem, hogy egyszer eljön az az idő, amikor azt
mondom, hogy megkeresett egy nagyobb színház,
és továbbállok, de akkor is szeretnék visszajárni,
hiszen a jó kapcsolatot meg kell tartani. 

Salzburg egyébként hol helyezkedik Eu-
rópa operát játszó színházainak a térké-
pén?

Maga a város a fesztivál miatt érdekes, ezért
jegyzik a színházat. Az utóbbi pár évben egy na-
gyon jó angol karmester a zenei vezető, és ezért a
művészi színvonal elkezdett kiugróan emelkedni.
Emiatt jelentős vendégművészek is érkeznek hoz-
zánk, akik különböző fontos helyeken, mint például
a milánói Scalában, a berlini Staatsoperben vagy
Velencében énekelnek. Most például a Traviatát is
Velencében énekeltük, ez egy kiemelt produkció,
minden évben van egy ilyen a színházban. Emellett
mindig csinálunk egy barokk operát is, és van egy
musical, most legutóbb A muzsika hangjait dol-
gozták fel. Teljesen új rendezést csináltak a darab-
nak, és nagyon jó produkció lett. Annyira nagy
siker, hogy ebben a szezonban nyolcvanszor játsszák
és az elkövetkezendő három évre már megvannak
a szerződések. Már azon is elgondolkodtak, hogy
építenek külön ennek a darabnak egy színházat.
Rengetegen jönnek Amerikából, Angliából. Ez a
városnak is nagyon nagy siker, mert turisták eddig
is jöttek, de most ezzel össze lehet kapcsolni a vá-
rosban való tartózkodásukat. A színházunk veze-
tése egyébként is nagyon jól dolgozik, a kihasznált-
ság 80 százalék feletti az előadásokon. 

„Az ember érik az opera
mert hozzáadnak valam
a személyiséghez”

A jó operaénekes
jó színész is,
optimális esetben
átéli a szerepeket

Amikor elkezdtem énekelni ta-
nulni, egyenes út vezetett az
opera irányába, mindig is ez a
pálya vonzott a leginkább – ad be-
tekintést élete egyik legfontosabb
döntésének determinációjába Ba-
konyi Marcell Salzburgban élő
operaénekes. A 32 éves, Győrben
született basszbariton jó hallása
miatt kezdett zeneiskolába járni,
ahol hegedülni tanult, ám a Réva i -
 ban töltött gimnáziumi évek alatt
egy időre abbamaradt a muzsiká-
val való foglalkozás. „Nem szándé-
koztam konzervatóriumban to-
vábbtanulni, ezért tettem kicsit
félre a hegedűt.” A középiskolát
azonban nem bírta sokáig zene
nélkül. A Sunny Singersben kez-
dett énekelni. „Egyik koncertün-
kön felfigyelt rám Pintér Feri
bácsi, a zeneiskola akkori igazga-
tója, és felajánlotta, hogy foglalko-
zik velem, különösen a hangkép-
zésre koncentrálva.” 16 éves volt,
amikor énekórákat kezdett venni,
és a kezdeti lelkesedést fokozato-
san váltotta fel a mély elhatáro-
zás. Így került a budapesti Weiner
Leó Konzervatóriumba, ahol
Ercse Margit mezzoszopránnál
csiszolta tudását. „Jól alakultak a
dolgok, két és fél év után találkoz-
tam Hamari Júliával, aki a meste-
rem lett a stuttgarti zeneakadé-
mián.” Itt diplomázott kitüntetés-
sel 2007-ben. Tanulmányai elvég-
zése után a heidelbergi színház-
hoz került, majd a rá következő
évben a zürichi Operastúdió szer-
ződtette. 2009-ben a salzburgi
Landestheaterhez szerződött.
Győrben legutóbb a filharmoniku-
sok farsangi koncertjén énekelt.
Szabadidejében sportol, illetve
„van egy jó projektorom, ha pihe-
nésre vágyom, akkor megnézek
egy filmet.”
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Ha már a farsangi koncertet említi, ott a
zene és az opera mellett a humoré a fősze-
rep. Hogyan fér össze a kettő?

Én szeretem a vígoperákat. Talán lehet, hogy
nem ez a fő irányvonalam, de például a Szerelmi
bájital, amit Győrben is énekeltünk, és Salzburg-
ban is több mint tízszer játszottam, nagyon jó kis
darab. Jó a közönségnek és nekem is. Persze ha
csak ezt csinálnám, akkor unalmas lenne, mert az
én egyéniségemhez közelebb állnak a komolyabb
szerepek a hangomnál, személyiségemnél fogva,
hiszen ezekben tudok a legjobban kiteljesedni.
Sokkal nehezebb olyan szerepekben létezni, ame-
lyek nem állnak közel a személyiségemhez. 

Az opera az élet és a történelem nagy
kérdéseit járja körül és értelmezi újra.
Mennyire változtat a gondolkodásmódján,
a világ dolgairól alkotott képén az, hogy
operákat énekel?

A jó operaénekes jó színész is, optimális eset-
ben átéli a szerepeket. Az olyan szerepek, amik a
személyiséget tekintve összetettek, több időt igé-
nyelnek, mire az ember kidolgozza őket, és nyilván
ezek dolgoznak valahol belül. Az ember érik ezek-
kel a szerepekkel, hozzáadnak valamit a személyi-
séghez. Egy Figarót elénekelni, aki többféle ér-
zelmi vonulaton megy át a darab során,  vagy Le-
porellót, aki először igazi szolga, de amikor Donna
Elvirával énekel duettet, akkor szinte Don Giovan-
nivá válik, kiemelkedő.

Emlékszik olyan operára, amelyik elgon-
dolkodtatta, formálta?

Tavaly egy modern amerikai operában is éne-
keltem, ahol egy bírót játszottam, egy apaszerepet
az észak–déli háború idején. Sokat segített, hogy
amerikai kollégáim voltak a darab során, ebbe be-
tekintést engedtek, meséltek a történelmi háttér-
ről. A darabban pedig megelevenedett minden, lát-
tam, hogy milyen is lehetett ez akkor. Eléggé meg-
ragadott a szerep.

Az operaénekesekre mennyire jellemző
a bohém élet?

Nálunk sokkal jobban kell figyelni a hangra, job-
ban kell vigyázni rá. A színészek például akkor is
tudnak játszani, ha egy kicsit elhajoltak előző este
vagy elszívtak egy cigarettát. Nyilván ha az ember-
nek van egy kis szabadideje, akkor lehet egy kicsit
lazítani, de azért ehhez kell egyfajta komolyság. 

Fegyelmezett embernek tartja magát?
Mondhatom, igen, meg is tanultam a fegyelme-

zettséget, Németországban azért ezt nem nehéz
elsajátítani. Ott mindenki fegyelmezett, ettől mű-
ködik a német rendszer jól. Nem árt a fegyelme-
zettség, de nem szabad elfelejteni, hogy magyarok
vagyunk, van egyfajta habitusunk, amit jó, ha meg-
őrzünk, mert ettől vagyunk egyéniségek, ettől va-
gyunk különlegesek. 

aszerepekkel,
mit 

A kultúra mindig az elsők között érzi
meg a válságot, hiszen az emberek a kiadá-
saikon ott próbálnak spórolni. Ez az opera
világában mennyire érződik?

Eléggé érződik, főleg a kisebb színházaknál
kevés a pénz, még Németországban is. Olasz- és
Spanyolországban pedig még nagyobb a válság,
számos kollégám van, aki énekelt ott különböző
produkciókban tavaly, és még mindig nem fizették
ki. És semmi jel nem utal arra, hogy a közeljövőben
megkapják a pénzüket. Ha visszalép egy produk-
ciónál a szponzor, kevesebb a pénz, akkor a művé-
szeken spórolnak. A technikai személyzeten, a kü-
lönböző apparátuson nem lehet megtakarítani
olyan nagyon, így maradnak az énekesek. Keve-
sebb a gázsi vagy nem is hívnak meg annyi mű-
vészt egy darabba. Ez persze színházanként válto-
zik. Olaszország nagyobb színházaiban azért nin-
csenek ilyen problémák, a komolyabb gondok a ki-
sebbeknél érződnek. Ausztria ilyen szempontból
kivételezett helyzetben van, nem érzékelem, hogy

gondokkal küszködnének a színházak. Eleve nincs
is annyi színház, van talán 7-8 operaszínház, és
ezek jól strukturáltak. 

Az ilyen szintű operaénekesi, művészi
lét együtt jár azzal, hogy valaki világpolgár
legyen?

Optimális esetben igen, mivel ha valaki sikeres
akar lenni, akkor a nagyobb városok felé orientáló-
dik egy idő után, és nyilván Berlinről, Párizsról, Lon-
donról beszélünk, amelyek világvárosok. Ezek kö-
zött utazgat, itt él, ezek kultúráját szívja magába, is-
meri a helyenként változó játékszabályokat, szóval
mindenhol otthon van egy kicsit, és persze sehol
sincs igazán otthon.

Nem vágyik haza?
Időnként vágyom, dehogynem. Stresszesebb idő-

szakokban például. Ilyen szempontból nem rossz
Salzburg, azért sem mentem el messzebb, mert 4
óra alatt kényelmesen Győrben vagyok. Ez azért be-
látható távolság. Most is kényelmesen hazaértem a
filharmonikusokkal adott farsangi koncertünkre.

Interjú Bakonyi Marcell 
operaénekessel
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KULTÚRA BALETT, KONCERT

szerző: fodor lászló
fotó: gy. f. z.

Ismét egy nemzetközi hírű
karmester dirigálja a Győri
Filharmonikus Zenekart az
együttes jövő pénteki hang-
versenyén. Ezúttal a hazai fia-
tal karmester-generáció ki -
emelkedő alakja, az Állami Operaház megbí-
zott zenei főigazgatója, Héja Domonkos ve-
zényli a győri muzsikusokat.  A Liszt-díjas kar-
mester 1998-ban robbant be a komolyzenei
életbe, amikor megnyerte a Magyar Televízió
Nemzetközi Karmesterversenyét, valamint el-
nyerte a közönségdíjat és a Solti György Kü-
löndíjat is. Ezt további versenydíjak követték
Athéntól Berlinig. Héja Domonkos jelenleg is
a Chemnitzi Opera első karmestere, aki most
is – csakúgy mint az előző évadban – öröm-
mel mondott igent a győriek felkérésére. 

Az est szólistája a szintén Liszt-díjas
Fenyő László, a Frankfurti Rádiózenekar szó-

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Az Óz, a csodák csodája című
meseregény hősei, Toto kutya,
Dorothy, Madárijesztő, Bádog-
ember és Gyáva Oroszlán kel-
nek életre a Győri Balett leg -
újabb produkciójában. A mese-
balettet Velekei László ren-
dező, koreográfus, valamint
Kszel Attila dramaturg ál-
modta színpadra. A hétvégi
premier előtt Velekei Lászlóval
beszélgettünk. 

Honnan jött az ötlet, hogy me-
sebalettet készítsen, és miért
az Ózra esett a választása? 

Három évvel ezelőtt indítottuk el a
Fiatalok a fiatalokért programot,
amelynek az a célja, hogy a táncmű-
vészet az ifjúság szívében nagyobb
teret hódítson. A Tóth Ilona ’56 volt az
első bemutatónk, amely középiskolá-
soknak szólt. Most a legkisebbeket
szeretnénk megszólítani. Két darab,
A Pál utcai fiúk és az Óz járt a fejem-
ben, végül ez utóbbira esett a válasz-
tás. A darab már a négy-öt évesek-
nek is élvezhető lesz, hiszen a tánco-
sok nagyon jól formálják meg a ka-

Liszt-díjas művészek a Győri
Filharmonikus Zenekar hangversenyén

lócsellistája, aki Sosztakovics 1. gordonka-
versenyével lép pódiumra. Fenyő László
2004-ben csatlakozott a csellisták világelitjé-
hez, amikor Kronbergben megnyerte a Nem-
zetközi Pablo Casals Gordonkaversenyt. A
közönség is és a kritikusok is az egyik legiz-
galmasabb, legfelkavaróbb művészként ün-
neplik, aki egészen egyedülálló módon
képes alázattal szolgálni mind a zeneszerző
szándékait, mind a zenét magát, és eközben

lebilincselni a hallgatóságot. Lélegzet -
elállító technikájának és erőteljes,

érzelmekben gazdag kifejező-
készségének köszönhetően

minden koncertje különle-
ges élményt nyújt, ahol a

zene mindig új, eddig is-
meretlen arcát mutatja
meg a hallgatóknak. 
A győri filharmonikusok ja-

nuár 20-i hangversenyén a már említett Soszta-
kovics-mű mellett Csajkovszkij 1812 – ünnepi
nyitánya és Schumann I. szimfóniája csendül fel.

Forgószél,
a mesebalett  

raktereket, a poénok, a vicces moz-
dulatok a kicsi gyerekek számára is
érthetőek. 

Fiatalokat látunk a színpa-
don is? 

Így van. Azokat a fiatal táncosokat,
akik vagy most jöttek a társulathoz,
vagy eddig még nem kaptak olyan
szerepet, hogy megmutathassák te-
hetségüket. Mellettük színpadra lép-
nek a Győri Tánc- és Képzőművészeti
Iskola 7–11 éves balettnövendékei is.
Ők kapták a legnagyobb feladatot. 

Milyen élmény gyerekekkel
dolgozni?

Rendkívül izgalmas volt a munka,
tehetséges, színes egyéniségeket
hívtunk meg. Az első próbán meg-
beszéltük, hogy komoly táncosként
kezelem őket, hiszen ez a Győri Ba-
lett produkciója. A kicsik vették a
lapot és nagyon könnyen, nagyon
gyorsan alkalmazkodtak, érzelmek-
kel töltötték fel a mesét. Sokat tanul-
tunk egymástól.

Mit tanácsol az előadásra ér-
kezőknek? Ismerniük kell a
mesét?  

Szerintem nem, hiszen az eredeti
történetből legalább három-négy
órás darabot kellett volna készíteni.
Azt találtuk ki Kszel Attilával közösen,

hogy Toto kutya szemszögéből láttat-
juk az eseményeket, így próbáltuk az
Ózt a balett nyelvére lefordítani. A
gyerekek értik a mesét, az érzelme-
ket. A kicsik kapnak egy kis szeletet
a színészetből, s egy nagy szeletet a
táncmesterségből, a Győri Balett
munkájából.  

Milyen lesz a mesebalett ko-
reográfiája, zenéje, díszlete, jel-
mezei? 

A koreográfia rám jellemzően öt-
vözi a klasszikus balett elemeit a tár-
sastánc elemeivel. Az Óz elkészítésé-
nél az unokahúgomnak próbáltam
megfelelni, amin ő mosolyog, az biz-
tos a többi gyereknek is tetszeni fog.

A zene egy különleges montázs, sok-
sok filmzenéből, többek között a Cso-
koládé című filmből válogattam össze.
A jelmezeket Győri Gabriella úgy ké-
szítette, hogy azok ne vonják el a
nézők figyelmét a táncról, és jól lehes-
sen bennük mozogni. Mivel látványos,
pergő jelenetek sora a darab, díszlet
helyett a háttérben vetítés lesz, erő-
sítve, színesítve az adott képet. Ez
Bognár Alex munkáját dicséri.  

Mikor láthatjuk a Forgószél,
avagy a képzelet csodája című
balettet?

Ezen a hétvégén és február első
hétvégéjén a Kisfaludy-teremben, de
fellépünk vele más városban is. 
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Második alkalommal rende-
zik meg városunkban a Ma-
gyar Kultúra Hetét. A kultu-
rális események ma kezdőd-
nek, az ünnepi gálaműsorra
20-án három órakor kerül sor
a Richter Teremben. Az
ünnep alkalmából Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester
átadja a Győr Művészetéért
és a Győr Közművelődéséért
díjakat. Közreműködik a
Győri Ütőegyüttes.

A város művészeti múzeumá-
nak kiállításait rendhagyó tárlatve-
zetéseken tekinthetik meg az ér-
deklődők. A Borsos Miklós Ál-
landó Kiállítás január 17-én, a Ko-
vács Margit Állandó Kiállítás 18-
án, a Váczy Péter Gyűjtemény 19-
én, a Vasilescu Gyűjtemény 20-án
16 órától tekinthető meg értő kísé-
rettel. Családi képzőművészeti
foglalkozást tartanak január 21-én

A Magyar Kultúra Hete
10 órától az Esterházy-palota
Hincz Gyula könyvillusztrációit be-
mutató tárlatán. A családok, a gye-
rekek az illusztrációkhoz kapcso-
lódó mesékkel és versekkel ismer-
kednek meg, s maguk is készíthet-
nek rajzokat.

Madách Imre Az ember tragé -
diá ja című műve 150 éve jelent
meg, ebből az alkalomból dr. Stri-
ker Sándor egyetemi docens, Ma-
dách-kutató tart előadást a Zichy-
palotában január 18-án 10 órától.
Másnap 17 órától Szabó Sipos
Barnabás és Maszlay István szín-
művészek részleteket olvasnak fel
a műből. A műsort Jankovics Mar-
cell animációs filmjének válogatott
részletei színesítik. A Xántus-mú-
zeumban január 19-én mutatják
be a Franciák Magyarországon,
1809 című kötet második részét.

A Gyermekek Házában 16-án
10 órától Maszlay István színmű-
vész a versek csodáiról mesél.
Ugyanitt Hangvarázs címmel isme-
retterjesztő koncertet rendeznek ál-
talános iskolások részére január 18-

án 14 órától, a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeinek közreműkö-
désével. A gyerekek a magyar hon-
foglalással ismerkedhetnek meg
történelmi játszóház keretében 19-
én 10 órától. Másnap fél tizenegy-
től koncert lesz babáknak, Csányi
Andrea vezetésével. 

A Silver Bells Kórus közreműkö-
désével verses-zenés összeállítást
hallhatnak az érdeklődők A vi-
rágok hatalma címmel a városi
könyvtárban január 19-én 17 órá-
tól. A mese három arca címmel fia -
tal képzőművészek munkáit láthat-
juk a Richter Teremben. Diák Mó-
nika Viktória, Farkas Zsuzsa és Né-
meth Hajnal Auróra közös tárlata
január 20-án, az ünnepi gálamű-
sor előtt, 14 óra 30-kor nyílik.
Arany-kor címmel a Forrás Szín-
ház élőzenés balladaestjét hallhat-
ják, láthatják az érdeklődők az Új-
városi Művelődési Házban. Az Új-
városi esték sorozatban a Magyar
Kultúra Napja alkalmából Arany
János műveit szólaltatják meg ja-
nuár 21-én. 

Nincs megfelelô munkája, 
mert nem beszél idegen nyelvet?
Pedig régóta próbál megtanulni.

Összeállítottunk egy mûködô rendszert, amelynek a segítségével
a saját sorsát a kezébe veheti. Ha kevés az ideje, de szeretne ta-
nulni, az egyéni nyelvtanulás a legjobb lehetôség! A szerzô Gaál
Ottó, aki maga is 27 nyelvvizsgát tett a módszer segítségével. Már
két évtizede, több ezer felnôtt sikerrel használja. Nekik már sikerült
nyelvtudást szerezni!
Miért ne lenne képes Ön is egyedül, otthon a saját tempójában
nyelvet tanulni?

Ha Ön is elhatározta, hogy jobb állást szeretne, akkor tanuljon hatékonyan!

Ehhez minden segítséget megadunk:
1. Megfelelô szókincset. 2. Érthetô nyelvtani magyarázatokat.
3. Önálló tanulási tempót. 4. Beszédgyakorlást.
Mindezt egy tanfolyam árának töredékéért. 
A gyakorlatok, a szókincs, a nyelvtan, a CD-n lévô hanganyag együtt mindössze 21.990 Ft!
Gondoljon bele, lehet, hogy csak ennyin múlik, hogy a legjobb állást megszerezze!
Ha ki akarja próbálni, jöjjön el az ingyenes bemutatóra, ahol jelenleg 12 nyelvbôl választhat.
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, dán, eszperantó.

Gyôr, Bartók Béla Mûvelôdési Központ, (Czuczor Gergely u.17.)
2012. január 20-án és 27-én, pénteken 17 és 19 óra között.

Rendeljen, vagy érdeklôdjön elérhetôségeinken:
Tóth László, 20-996-5533,  info@kreativnyelvtan.hu,  www.kreativnyelvtan.hu

Tanuljon önállóan, képes rá!
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

szerző: szigethy teodóra

Fordulónapokon, évfordulókon a leg-
több ember úgy érzi, ideje változtatni
valamin: ezentúl egészségesebben
élek, többet sportolok, több időt sza-
kítok a családomra, a barátaimra és
még sorolhatnánk. Így van ez újévkor
is. Az általunk megkérdezett hölgyek
is tesznek fogadalmat, ám ők úgy
gondolják, nem kell ahhoz új évbe
lépni, hogy változtassunk egyes szo-
kásainkon.

Orbán Adrienn eddig még
sosem tett újévi fogadalmat. „Ha vala-
mit meg akarok fogadni, hogy jobban
csinálom, vagy másképp, akkor azt év
közben is meg lehet tenni” – mondja
a Győri Audi ETO jobbszélsője. „Nem
kell ahhoz új évbe lépnünk, hogy vál-
toztatni akarjunk a nem működő dol-
gokon” – vélekedik. Szerinte becsü-
lendő az, ha valaki fogadalmat tesz, és
azt meg is tudja valósítani.

Csordás Veronika, a Colombre
Band együttes énekesnője nem iga-
zán hisz az újévi fogadalmakban.
„Költsek kevesebbet, fogyjak esetleg
többet, szánjak több időt erre vagy
arra? Lehetne, de azt hiszem, jobban
szeretek az adott helyzetben, vagy

Fogadalmak: rajtunk
múlik, mire jut időnk

Nőiesen a bálon

épp pillanatban dönteni” – mondja.
Csordás Veronika úgy érzi, minden új
év az első órájától új lehetőségekkel
van tele és kiaknázásuk tényleg csak
rajtunk múlik.

„Remélem, másoknak több sze-
rencséjük van a szilveszter éjjeli ko-
moly elhatározásokkal és be is tudják
váltani őket. Sok szerencsét és kitar-
tást hozzá!” – kívánja az énekesnő.

„Mindig vannak céljaim, teszek az
egészségemmel, munkámmal kap-
csolatos fogadalmakat, de ezek nem
kötődnek időpontokhoz” – mondja
Agócs Judit. A színésznő két évvel
ezelőtt határozta el, hogy többet
sportol, ezt azóta is tartja. Szerinte
túl sok kihívást, feladatot hárítunk el
az idő hiányára hivatkozva, pedig
csak rajtunk múlik, mire szakítunk
egy-egy órát. Agócs Judit szeretné
letenni angolból a középfokú nyelv-
vizsgát, de azt mondja, ez sem újévi
fogadalom, hanem egy újabb cél,
amit kitűzött maga elé. Elárulta,
ugyanarra vágyik, mint mindenki
más: a magánéletben boldog pár-
kapcsolatra, a hivatásában pedig,
hogy ne legyen rosszabb munkája,
mint eddig volt, és hogy meg tudjon
felelni az elvárásoknak.

szerző: zoljánszky alexandra

Az idei báli szezonban a klasszikus feketék mellett a csillogós, mélyebb színű, abroncsos
ruhák dominálnak, marabutollakkal megspékelve. Ma már szinte mindent lehet öltözkö-
désben, egy viszont biztos, hogy soha nem megy ki a divatból a nőiesség.

– Sokan idén is ragaszkodnak a fekete alkalmi, illetve báli ruhához – kezdte Némethné
Kökényesi Györgyi –, legtöbben pedig hosszú, bővülő fazonúakat készíttetnek maguknak.
A jelmeztártervező elmondta, nagyon divatosak a csillámos, flitteres ruhák, és egyre
többen kérnek abroncsos szoknyákat. Évről évre egyre inkább visszaköszönnek a régi
korok ruhái, s nem csak a Barokk Bálra készülnek elmúlt idők ruháiban. Színek között
a mélyebb árnyalatúak dominálnak, de a merészebbek az idei divatszínek közül is
választanak: élénk, vibráló vöröses-narancs árnyalatot, illetve pirosat. Anyagot te-
kintve a lágy esésű muszlinok, selymek, szaténok jellemzőek.

– A legfontosabb, hogy a ruha passzoljon a hölgy alkatához, korához és habitu-
sához. A nagyon feszes anyagok például kihangsúlyozzák az idomokat, nem min-
denkinek állnak jól, hiába szépek ezek a ruhák. Fontos, hogy a cipő és a táska szín-
ben passzoljon egymással. Kiegészítőknél is lényeges a harmónia, ha például a ruha
strasszos, akkor eszerint passzoljon hozzá a nyakék és a fülbevaló is. Némethné Kö-
kényesi Györgyi kiemelte, manapság nincsenek tabuk, akár a húsz évvel ezelőtti
ruhát is elő lehet venni, és feldobni például egy marabutollas kiegészítővel vagy or-
ganzastólával. A nők nagyon kényesek arra, hogy ne vegyék fel kétszer ugyanazt.

szerző:
földvári gabriella  

fotó: o. j. p

Bálba azért megy az
ember, hogy jól érezze

magát, érdemes tehát
megismerkedni azok-

kal az illemszabályok-
kal, amelyeknek be-
tartása minden részt-
vevő számára garan-
tálja a zavartalan éj-
szakai mulatságot. 

Ha máshol nem is, a
bálban mindenkép-

pen igaz, hogy a
ruha teszi az

e m b e r t ,
tehát tart-
suk be a
meghívó-

ban közölt
öltözködési

előírásokat, ezek

Egy kis 
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A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG

szerő: z. a.
fotó: s. b.

Zsenák Barbara kozmetikus szerint a báli smink nem
attól szép, hogy erős és sok, már-már színpadias ha-
tású. Fontos, hogy a smink a ruhánkhoz, és természe-
tesen hozzánk illő legyen.

Azt tanácsolja, hogy ne tegyünk maszkszerű réteget
az arcunkra, ami megváltoztat, ráadásul öregít is.

Bálokra lehet csillogó, fényes festékeket, erősebb
színeket, csillámporokat használni, és a kedvenceink
közé tartozó füstös szemeket is bevethetjük. Divatos
az aranyfényű smink, a meleg narancsszín, illetve a tus-
sal kiemelt „macskás” szem.

Szemhéjfestésnél arra figyeljünk, hogy nyitott és
csukott szemen is jól mutasson. A kontrasztot ne hagy-
juk meg, satírozzuk el, hogy ne vonalszerű legyen.

Szerinte inkább a szemeken legyen a hangsúly,
ezért az ajkunkon ne használjunk nagyon sötét színe-
ket. Az élénkpiros és narancs ajkak is hódítanak egyéb-
ként az idei szezonban.

Barbara elmondta, 2012-ben a füstös szem mellett
divat a bababőr hatású natúr smink, amely tökéletes
arcot varázsol. Figyeljünk az alapozásra, mert ha rosz-
szat választunk, kiemeli arcunk hibáit. Ne csak az arc -
élig vigyük fel az alapozót, a hajtőnél is kenjük arcunkra,
és a nyakat se felejtsük ki. Olyan alapozót válasszunk,
amely nem csak elfedi a bőr hibáit, hanem hidratál is.

– Ha a szemöldök megfelelően kialakított, az már fél
siker. Ez adja meg az arc karakterét.

szerző: sz. t.

A ruha és az ékszerek mellett a fri-
zura a hölgyek ékessége a bálokon.
Az idei divat a göndör, hullámos für-
tök és az ezekből készült laza konty,
amit akár például Swarovski-kris-
tállyal, csillogó kiegészítőkkel lehet
feldobni – árulta el lapunknak Sar-
kady Lívia mesterfodrász.

Az idei bálokon a francia stílusú
frizura a divat, valamint hódít a Mar-
cell-hullám és a krepp is – mondja
Sarkady Lívia. 

A mesterfodrász azt tanácsolja,
hogy a hosszú fürtökből laza kon-
tyot készíttessünk.

híján a laza elegancia szabályait. Urak
számára kötelező az öltöny és a nyak-
kendő, hölgyeknek az estélyi ruha, a
fülbevaló és a nyaklánc. Gyűrűből a
nők legfeljebb hármat húzhatnak az
ujjukra, melyek közül egy a karika-
gyűrű. Karlánc csak akkor vehető fel,
ha az a ruha kiegészítő kelléke, eset-
leg a nyaklánc párja. Férfi karkötőt
nem viselhet, gyűrűből a karikán kívül
legfeljebb egyet, ha nagyon muszáj. 
Ha barátok találkoznak az estélyen,
akkor mindig az érkező pár üdvözli az
ott lévőket. Ha idegenekkel kerülünk
egy asztalhoz, a köszönés után a férfi
bemutatkozik, majd bemutatja hölgy-
partnerét. 

Az étkezést a hölgyek kezdik. A da-
masztszalvétát szétnyitva a tér-
dünkre kell fektetni, ha büfé esetén
felállunk a következő fogásért, a szal-
vétát a bal oldalunkra tesszük, kicsit
gyűrve. Koccintáskor, iváskor a bo-
rospohár szárát fogjuk, ne igyuk ki
egy hajtásra az italunkat. A zsemlét,
a kenyeret törjük, ne harapjuk, a kést
és a villát, amennyiben még folytatni
szeretnénk az étkezést, rakjuk ke-
resztbe a tányéron. Baráti társaság
esetén legalább egyszer illik megtán-
coltatni valamennyi hölgyet. Egy
másik asztaltól úgy kérhet fel valaki
egy számára rokonszenves nőt, hogy
kis meghajlással először a férjtől, a kí-
sérőtől kéri el. Ha egy hölgy egy fel-
kérést visszautasít, akkor legalább fél
óráig nem mehet el mással sem.
Tánc közben nincs lekérés, s legfel-
jebb két számot illik végigtáncolni.

báli etikett 
Báli smink:
aranyfény,
meleg
narancs,
bababőr

Bálra göndör fürtöket
vagy kontyot válasszunk

A konty egyébként mindeniknek
jól áll, mert arcformához lehet iga-
zítani, csak nem mindegy, hova erő-
sítjük fel. A hosszúkás arcúak a
tarkó aljára csináltassák a kontyot,
mert a nagyon magasra rögzített
haj optikailag nyújt. Lehet enyhíteni
azzal is a hatást, ha valamelyik ol-
dalra eltoljuk az alkotást, vagy bár-
milyen módon aszimmetrikussá
tesszük a kompozíciót.

A magasan elhelyezett konty a
kerekebb formához áll jól, vagy aki-
nek erősebb az arccsontja –
mondja Lívia.

Az összkép elmaradhatatlan kel-
léke idén a hajkiegészítő, jól kombi-

nálható bármilyen fazonnal a csil-
logó kő, csat, pánt vagy flitter, de
népszerű például a Swarovski-kris-
tály. A kreációknak csak a képzelet
szabhat határt.

A mesterfodrász azonban nem
csak a hosszú hajúaknak, hanem a
rövid, illetve a középhosszú hajúak-
nak is tud báli frizurát javasolni. A
rövid hajat meg lehet zabolázni kü-
lönböző sütővasakkal, a középhosz-
szú hajúak pedig akár alkalmi haj-
hosszabbítást is kérhetnek, amiből
bármilyen mestermű készíthető.
Ha valaki ettől elzárkózik, kérhet fél-
kontyot, hullámokat, vagy művé-
szien összetűzött frizurát. 

Nem szabad túlszedni és túlrajzolni sem, mindig a
természetes ívet kell követni. A szemöldök színének
meg kell egyeznie a haj színével, de egy árnyalattal el-
térhet. Idén a vastagabb szemöldök trendibb – tette
hozzá Zsenák Barbara.

Azt tanácsolja, hogy pirosítót ne tegyünk a száj kö-
zelébe. A járomcsont kiadja azt a vonalat, melyet hang-
súlyozni kell pirosítóval. Még tovább fokozhatjuk a ha-
tást, ha alá és fölé némi világosabb festéket is teszünk.
A pírból egy kicsit a szem fölé is rakhatunk.

A kozmetikus hangsúlyozza, jó minőségű terméke-
ket válasszunk, mert azok tartósabbak, valamint nem
árt időnként ellenőrizni megjelenésünket, kijavítani az
elkenődött sminket.
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Az idei télen is sok
vendége van az 1984-
ben társadalmi össze-
fogásból épült, 2010-
ben teljesen megújult
győri műjégpályának.
A jégpályát hétköz-
nap délelőtt iskolai
csoportok látogatják,
délután több korosz-
tályban ifjúsági jég-
korongedzések zajla-
nak, jégtáncoktatás
folyik, este pedig a
nagyközönségé, azaz
Győr korcsolyasze-
rető lakosaié a fősze-
rep. A késő esti órák-
ban hobbicsapatok
bérlik a pályát, és hir-
detik ők is: siklani jó! 
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JELES NAPOK JANUÁR

szerző: hegedüs péter
fotó: illusztráció

Mikor 1988 tavaszán egy más-
fél szobás moszkvai panellakás
idős lakója csendesen a másvi-
lágra költözött, még közvetlen
szomszédjai sem sejtették,
hogy az alig-alig mutatkozó,
senkivel szóba nem álló férfi a
világ egyik leghíresebb kettős
ügynöke volt. 

„Alkoholba fojtom bánatom”
1963. január 12-én a The Econo-

mist nevű brit gazdasági hetilap
közel-keleti tudósítója, Kim Philby
azzal búcsúzott feleségétől, hogy
aznap ne várja korán haza, mert este
együtt fog vacsorázni néhány diplo-
matával. Amikor azonban Eleanor
másnap felébredt, ijedten tapasz-
talta, hogy férje még mindig nem tért
haza bejrúti otthonukba. Néhány
nappal később Moszkvában egy
nemzetközi sajtótájékoztatón beje-
lentették, hogy a szovjet kormány po-
litikai menedékjogot adott Philbynek,
aki a Dolmatova nevű szovjet teher-
hajón érkezett az országba. A sze-
mély fontosságát jelezte, hogy a hajó
még a rakományát is a kikötőben
hagyta. 

Két évvel később a híres kém
ugyan megkapta az állam egyik leg-
fontosabb kitüntetését, 1979-ben a
KGB főnöke tábornokká léptette elő,
ettől kezdve azonban haláláig vissza-
húzódva élt a kommunista párt által
biztosított fővárosi lakásán, és alig
néhány interjút adott csak. Azt azon-
ban büszkén vallotta, hogy nem pén-

Kim, a kém – 100 éves lenne Kim Philby
zért, hanem meggyőződésből kém-
kedett választott hazájának, és nem
bánta meg tettét. Az alkoholt ugyan
sosem vetette meg, de az elegáns
whiskyről áttért a vodkára, amelyet
aztán mértéktelenül fogyasztott, és
végül emberi roncsként halt meg.
Utolsó kívánságának megfelelően itt
is temették el az enyhülés légköré-
ben, de még mindig teljes katonai
pompával. De ki is volt ez a rejtélyes
múltú, rendkívül tehetséges férfi, akit
talán minden kém a példaképének
tekinthet? 

A Cambridge-i Ötök
Harold Adrian Russell Kim Philby

egy indiai előkelő brit családban szü-
letett 1912-ben, amikor a nagy múltú
állam még angol gyarmat volt. Az el-
várásoknak megfelelően az angliai
Cambridge-ben
járt egyetemre. Itt
titkos összejöve-
teleken ismerke-
dett meg a kom-
munizmus ideoló-
giájával, melynek
azonnal meggyő-
ződéses híve lett.
1933-ban Bécs -
be ment, hogy
olyan zsidó mene-
külteken segít-
sen, akik a náci
Németországból
szöktek el. Ebben
az időszakban
szervezte be őt a
szovjet titkosszol-
gálat, amelynek
egész Nyugat-Eu-
rópában voltak
ügynökei. Philby
a hírhedt Camb-
ridge-i Ötök egyik tagjaként, Stanley
fedőnéven szolgáltatott titkos kato-
nai és nemzetbiztonsági információ-
kat az ellenségnek. A csoport vala-
mennyi tagja a brit társadalom maga-
san kvalifikált, megbecsült, privilegi-

zált rétegéből szár-
mazott, és Philbyn
kívül mindannyian
homoszexuálisok vol-
tak. 

Amikor kitört a
spanyol polgárhá-
ború és Philby a The
Times tudósítójaként
odautazott, egyszer -
re tett jelentéseket a

szovjeteknek és szolgálta saját hazá-
ját. Egyes állítások szerint a kommu-
nisták őt bízták meg azzal, hogy ke-
rüljön közelébe és végezzen a falan-
gista Franco tábornokkal, később
azonban visszavonták ezt a megbíza-
tást. Pedig lehetősége adódott volna,
mert amikor autója aknára futott, és
ő súlyosan megsebesült, maga a ké-

sőbbi spanyol diktátor tűzte ki Philby
mellére a bátorságáért kapott érdem-
rendet. 

Miután hazatért, egyik diáktársa
beszervezte őt az angol MI-6 nevű tit-
kosszolgálatba. Ettől kezdve kettős
ügynökként olyan információkhoz ju-
tott hozzá, amelyet a szovjeteknek
addig esélyük sem volt megszerezni.
Kiemelkedő tehetsége révén hama-
rosan a kémelhárítás főnökének po-
zíciójába került, és éppen a szovjetek
európai felforgató tevékenységének
meghiúsításáért volt felelős. 1949-
ben Washingtonba helyezték át, és
összekötő tisztként szolgált a brit és
amerikai titkosszolgálatoknál. Ennek
a posztnak révén a szovjet kémszol-
gálat egyszerre kapott füleseket az
MI-6-ről és a CIA-ról. 

Szorul a hurok
Philby karrierje 1945 végén került

először veszélybe, amikor egy szovjet
hírszerző tiszt, Konstantin Volkov fel-
ajánlotta, hogy átáll a nyugatiakhoz,
és azzal akarta meggyőzni a brit szer-
vezetet, hogy felajánlotta két kettős
ügynök leleplezését. Ám mielőtt át-
adhatta volna a neveket – köztük Phil-
byét –, a terv maga az érintett kezébe
jutott, aki figyelmeztetést küldött a
KGB-nek. Volkovot elrabolták, és mi-
után megkínozták, a moszkvai Ljubl-
jankában főbe lőtték. De ekkor már a
brit hírszerzés a Cambridge-i Ötök
nyomában volt, és éppen Philby fi-
gyelmeztette társait, akik 1953-ban
a Szovjetunióba menekültek. 

Szökésük ügye nagy port vert föl
a nemzetközi sajtóban. A nyomozók
előtt azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy
kijátszották őket. Hamarosan Phil-
byre terelődött a gyanú, ám semmi-
lyen olyan bizonyíték nem merült fel
ellene, amely alapján vádat emelhet-
tek volna. Ő maga sajtókonferencián

tagadta a vádakat, és Harold Macmil-
lan külügyminiszter is kiállt mellette:
„Amíg Mr. Philby a kormány szolgála-
tában lelkiismeretesen végrehajtja a
kötelességeit, nekem nincs okom
arra, hogy árulással vádoljam őt.”
Mindazonáltal vissza kellett vonulnia
az állami szolgálatból. Elhagyta a tit-
kosszolgálatot és újság íróként kez-
dett dolgozni a Közel-Keleten. Ami-
kor aztán 1961-ben egy újabb szov-
jet hírszerző állt át, ő már egyértelmű
bizonyítékokat szolgáltatott Philby
ellen. Az MI-6 Bejrútba küldte egyik
ügynökét, hogy rabolja el az árulót,
aki azonban időben kiszagolta a ve-
szélyt és elszökött. 

Gáláns gentleman
Kim Philby egyetlen gyengéje –

James Bondhoz hasonlóan – a

gyengébbik nem volt. Már 1933-
ban, a Bécsben tett látogatása al-
kalmával elcsábított egy magyar
zsidó származású lányt, Alice Fri-
edmant. Egy évvel később felesé-
gül is vette és együtt költöztek Lon-
donba. Philby azonban képtelen
volt megtartani az örök hűségre
tett ígéretét. 1941-ben viszonyt
kezdett Aileen Furse-szel, aki gyer-
mekeket is szült neki. Ennek elle-
nére csak öt évvel később vált el és
vezette oltárhoz új kedvesét. Neje
halála után, 1959-ben Bejrútban
újból megházasodott. Ezúttal Elea-
nor Brewerre, egy amerikai újság -
író feleségére vetette ki a hálóját,
aki később a Szovjetunióba is kö-
vette őt. Ám ez a házasság is válás-
sal végződött, és a volt kém vi-
szonyt kezdett egy amerikai diplo-
mata feleségével. Végül vele is sza-
kított és 1971-ben negyedszer is
megnősült a nála sokkal fiatalabb
Rufina Ivanovával, aki haláláig kitar-
tott mellette. 

Az angol titkosszolgá -
lat ügynökeként kém-
kedett a szovjeteknek
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JANUÁR 13., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 DTK
10:55 Maupassant történeteiből 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Valóságos kincsesbánya 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este 
22:40 Négy szellem
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:00 A hivatal 
00:55 Sporthírek 
01:05 Neoton Unplugged 
01:55 Család csak egy van 
02:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:55 Top Shop 
06:20 Havazin 
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:30 Második esély 
10:20 Míg a halál el nem választ 
10:45 Top Shop 
12:40 Asztro Show 
13:40 A szív útjai 
14:35 Kő egy csapat 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt
21:00 ValóVilág 
22:10 CSI: Miami helyszínelők 
23:10 Ments meg! 

00:05 Reflektor
00:20 Törzsutas 
00:45 Odaát 
01:20 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Az alkusz nem alkuszik 

13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Forrest Gump
23:10 ALL IN - kezdők és nagymenők
23:35 Aktív
00:35 DAKAR 2012 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:40 Alexandra Pódium
03:05 Animációs filmek

05:05 Topmodell leszek! - Anglia 
05:55 Topmodell leszek! 
06:45 Topmodell leszek! - Anglia 
07:40 Vészhelyzet 
08:30 Gyilkos sorok 
09:30 Miami Vice 
10:20 Anna álma 
11:55 Amerikai mesterszakács

A méltán híres séf, Gordon
Ramsay vezetésével most 14
önjelölt szakács ragad fakana-
lat, és méri össze a tudását, a
negyedmillió dolláros főnyere-
mény megszerzésének és egy
saját szakácskönyv kiadatásá-
nak reményében. 

12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Nyomtalanul 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:10 Tortúra 
23:10 CSI: Miami helyszínelők 
00:00 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:55 Tortúra 
02:50 A nagy házalakítás
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06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi 
10:25 Asztro Show 
11:20 Házon kívül
11:50 Autómánia
12:20 Jéglovagok 
13:15 Jéglovagok 
14:05 A-Ha 
14:15 Robin Hood 
15:05 Őslények kalandorai 
16:05 Felhők közül a nap  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Armageddon
22:15 ValóVilág 
23:25 Virtuális hajnal 
01:30 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Egy tini naplója 
13:00 Gyilkos számok 
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 A stepfordi feleségek 
21:20 Sasszem
23:30 DAKAR 2012 
00:00 Viharszív 

02:00 EZO.TV
03:00 Kalandjárat 
03:25 Teleshop 
03:55 Animációs filmek

05:45 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 Egy kórház magánélete 
08:35 A szépség és a szörny 
09:30 Por-irtók 
10:00 Zsírégetők 
10:50 Halottnak a csók 
11:40 Dawson és a haverok 
12:30 Dawson és a haverok 
13:20 Szívek szállodája  
14:15 Egy kapcsolat szabályai 
14:40 Vérmes négyes 
15:05 Vérmes négyes 
15:30 Mike és Molly 
15:55 Merlin 
17:40 Képtelen képrablás 
19:25 Nyakiglove

21:00 Ezt jól kifőztük! 
22:40 A megmentő 
00:15 Star Trek 3. - Spock 

nyomában  
02:10 Ezt jól kifőztük!
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06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 A világ felfedezése 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Rondó
11:30 Kvartett
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Nyelvőrző
14:40 Pannonia 3 keréken 
15:10 Közlekedés biztonságban 
15:40 Ízőrzők: Milota 
16:10 Az eltűnt fáraó nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:30 Vágyra vágyók 
23:05 Dunasport
23:10 Kézjegy 
00:15 Chaplin szereti a zenét 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

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

emberfajták 
13:30 Útinapló a Kis-Szunda 

szigetekről 
14:10 A fagy birodalma 
15:00 A nagy bajnok 
16:35 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Dan és a szerelem
21:50 Intim fejlövés 
23:10 Karthago koncert 2009 
00:00 Sporthírek 
00:10 Koncertek az A38 hajón 
01:05 Koncertek az A38 hajón

05:30 Gazdakör
06:00 Ezer év szentjei 
06:35 Sebaj Tóbiás 
06:40 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:10 Az Ótestamentum 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:00 Zorro 
08:30 Daktari 
09:20 Fülemüle 
10:45 Univerzum 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:45 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:15 Munka-Társ 
14:45 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Hogy volt!? 
16:10 Erőszakos cselekmény 
17:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Gyurkovics Tibor: Fekvőtámasz
21:05 Az utolsó légió
22:45 Dunasport
23:00 Gyilkos túra 
00:50 Péterfy Bori & Love Band 
01:45 Vers

TV2, január 13., péntek, 21:05

Forrest Gump
Színes, fekete-fehér amerikai filmszatíra

A georgiai Savannah városka ár-
nyas buszmegállójában különös
mesemondó üldögél. Forrest
Gump mindent látott és mindent
átélt, de nem mindent értett. Nem
éppen a legfényesebb elme. De hát
az anyja is mindig azt mondta:
„Csak az a hülye, aki hülyeséget
csinál." Forrest Gump pedig

semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. szá-
zad minden fontos eseményén a focipályától a harcté-
rig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül
meg nem pihent egyetlen igaz szerelme karjában. 

M1, január 14., szombat, 20:15

Dan és a szerelem Amerikai romantikus vígjáték

A lányait egyedül nevelő Dan vidékre utazik,
hogy szüleivel és testvérei családjaival töltsenek
néhány napot. Anyja hamar észreveszi, hogy
Dan bizony sokszor agyára megy kamasz lányai -
nak aggódásával és túlzott gondoskodásával. 

Duna Televízió, január 14., szombat, 16:10

Erőszakos cselekmény Fekete-fehér, amerikai thriller

A hadifogságból szabadult Joe Parkson nyomába ered volt társának,
akivel egyazon német hadifogolytáborban szenvedtek, s aki tömeges
vérontást provokált ki. Parkson célpontja, Frank Enley boldog házas-
ságban él egy kisvárosban – de a nyomasztó bűntudat a város lepusz-
tult utcáira kergeti, miközben üldözője már a nyomában van...

Viasat3, január 13., péntek, 10:20

Anna álma
Amerikai romantikus film

A 18 éves Anna Morgan egy sportbaleset
következtében tolószékbe kényszerül.
Mindenben kénytelen másokra támasz-
kodni, miközben az iskolában egyálta-
lán nem foglalkoznak vele. Vajon mit
tartogathat ne ki még az élet – teszi fel
magában a meg-
keseredett lány
újra meg újra a
kérdést? 
Ám Anna egy
nap elmegy egy
iskolai bulira...

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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JANUÁR 15., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
12:00 Havazin
12:30 Robin Hood 
13:25 A-Ha 
13:35 Robin Hood 
14:35 Eltűntnek nyilvánítva 
15:35 Eltűntnek nyilvánítva 

16:30 Csupasz pisztoly a (z)űrben 
A Vegan bolygó gonosz kuta-
tói elrabolják az Egyesült Álla-
mok elnökét és a helyére saját
klónjukat ültetik. A céljuk: át-
venni az irányítást a Föld felett.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
22:50 Az eltűntek 
01:30 Portré

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:50 Ability - a képességek próbája
10:20 Nagy Vagy! 
11:15 Stahl konyhája 
11:45 Kalandjárat 
12:15 Borkultusz
12:45 Több mint TestŐr 
13:15 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
13:45 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:45 Monk - Flúgos nyomozó 
15:45 Bűbájos boszorkák 

16:45 A stepfordi feleségek 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Kapj el, ha tudsz! 
22:40 Kockázati tényező 
00:35 DAKAR 2012 
01:05 El Mariachi, a zenész 
02:35 EZO.TV
03:10 Napló

JANUÁR 16., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:20 Afrika gyöngyszeme 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba
11:30 Agrárpercek 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Múlt-kor
14:25 A Szövetség
15:20 Maupassant történeteiből 
15:55 Angyali érintés 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság 2012 
21:55 Vízilabda Európa-bajnokság 

2012
23:05 Aranymetszés
00:05 Múlt-kor
00:35 Zöld Tea
01:00 Sporthírek 
01:10 Család csak egy van 
01:55 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai
14:20 Sohaország 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Nagyágyúk 

23:10 Minden, amit mindig is tudni 
akartál a Pókerről... 

23:45 Reflektor
00:00 Mutánsok szigete

05:50 Topmodell leszek!  
06:40 Topmodell leszek! - Anglia 
07:35 Vészhelyzet 
08:25 Gyilkos sorok  
09:20 Miami Vice 
10:10 Képtelen képrablás 
11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Nyomtalanul 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok  
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Játsz/ma 

23:30 CSI: Miami helyszínelők 
00:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:15 Játsz/ma 
03:25 A nagy házalakítás

05:40 Egy kórház magánélete 
06:30 Egy kórház magánélete 
06:35 MaxxMotion Autós Magazin 
07:25 A szépség és a szörny 
08:20 Topmodell leszek! 
09:10 Smallville 
10:00 EgészségŐr 
10:30 Szex és New York light 
11:05 Szex és New York light 
11:40 A nagy házalakítás 
12:30 A nagy házalakítás 
13:25 Extralarge: Fekete mágia 
15:15 Nyakiglove 
16:50 Állítsátok meg Terézanyut! 

19:10 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:50 Micsoda srác ez a lány! 
23:45 Alkalom szüli a szexet 
01:20 Célkeresztben 
02:10 EgészségŐr 
02:35 CSI: A helyszínelők  
03:20 Nikita

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Krisztofóró 
06:05 Varjúdombi mesék  
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:40 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Új nemzedék 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene
12:45 Lyukasóra
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Arcélek 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:20 Két lány az uccán 
17:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:05 A Provence-i fűszeres
21:45 Klubszoba 
22:40 Dunasport
22:55 Porrá leszünk 
23:50 Luther

05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta 
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Útmutató 
10:05 Semmi szenvedés 
10:15 A sokszínű vallás 
10:30 Evangélikus magazin 
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor 
11:05 „Csodát termő hit” 
11:30 Erdélyi templomok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:05 Pecatúra 
13:35 Barangolás Bajorországban: 

Chiemsee - Chiemgau 
14:10 Az alvilág professzora 
15:30 Út Londonba
16:00 Telesport
16:30 Beethoven 4 
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Jesse James meggyilkolása, a 

tettes a gyáva Robert Ford
00:05 A jóslat 

04:00 Animációs filmek
04:20 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
11:20 Buli az élet 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 NCIS 
22:05 NCIS: Los Angeles 

A csapat a kareoke est után az
irodában gyülekezik. Mindenki
megérkezik, ám Dom késik.
Majd mindenki egyszerre kap
riasztó üzenetet a telefonjára.

23:05 Aktív
00:05 Tények Este
00:40 DAKAR 2012 
01:10 EZO.TV
01:45 Életfogytig zsaru 
02:30 Életfogytig zsaru 
03:15 Magellán
03:40 Animációs filmek

05:30 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Sólyom és galamb 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Isten kezében 
11:30 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó – Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Megvalósuló álmok 
17:00 Kisenciklopédia 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Híradó 
21:30 Fekete bárány 
23:05 Dunasport
23:10 Sportaréna 

RTL Klub, január 15., vasárnap, 22:50

Az eltűntek
Amerikai thriller

A fiatal és elszánt Maggie elhagyatott, vad
vidéken neveli két lányát. Egyik nap azon-
ban a nagyobbik gyermekét, Lilyt titokza-
tos, sötét alakok rabolják el. Maggie rég
nem látott, gyűlölt apja, Samuel Jones visz-
szatér hozzá és felajánlja segítségét. A rej-
télyes lova-
sok nyomába
eredve még
nem sejtik a
baljós, lidér-
cekkel teli
jövőt.

Viasat3, január 16., hétfő, 10:10

Képtelen képrablásAmerikai akció-vígjáték

Frank O'Brian azt a feladatot kapja rokonától, hogy egy
értékes képet raboljon el és adja át jövendőbeli tulajdo-
nosának. Frank barátnője, Roz megelégeli életmódjukat
és megesketi a férfit, hogy ez az utolsó ilyen kalandjuk.

TV2, január 16., 
hétfő, 11:20

Buli az élet
Amerikai vígjáték

Az érettségi bankett éj-
jelén sok minden kide-
rül négy év együttlét
után. A buli felszínre

hoz jó és rossz emlékeket egyaránt. Van,
aki utolsó esélyét ragadja meg, hogy szerel-
met valljon és van, aki négy év megalázta-
tásért akar revansot venni. A házigazda
persze a legkevésbé sem engedheti el
magát, hiszen bármelyik pillanatban kitör-
het a botrány. Életre szóló buli ez, ahol reg-
gelre egy kicsit mindenki más lesz.

Duna Televízió, január 15., vasárnap, 20:05

A provence-i fűszeres
Francia filmdráma

Antoine sok idő után, apja betegségének hírére tér vissza provence-i szülő-
falujába, ahol kénytelen-kelletlen átveszi az öreg üzletét, ami egy lakóko-
csiba épített mozgó élelmiszerboltot  jelent. A falusi élet örömeit lassan fel-
fedező férfi mogorvaságát a mellé sodródó életvidám Claire oldja, aki nem
csak a vevőket csalogatja vissza, de a szerelem ígéretét is magában hordozza.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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JANUÁR 17., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:15 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Mindenből egy van
11:00 Európa egészsége 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs
14:25 Egy frontkóros naplója
15:20 Angyali érintés 
16:10 MM
17:10 Család csak egy van 
17:55 Maradj talpon! 

Műveltségi vetélkedő, amely
mindenkit levesz a lábáról! A
kiválasztott játékos tíz kihívó-
val küzd a 25 milliós fődíjért.

18:55 Vízilabda Európa-bajnokság 
2012

20:15 Híradó este
20:45 Sporthírek 
20:50 Időjárás-jelentés 
21:00 Jack és Jill 
22:30 Az ESTE 
23:00 Tudorok 
00:00 Barangolások öt kontinensen
00:30 Esély 
00:55 Sporthírek 
01:05 Család csak egy van 
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
11:20 Mike kapitány hadjárata 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 

18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Collateral - A halál záloga 
23:20 Propaganda
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Szemétdomb 
02:50 TotalCar
03:15 Animációs filmek

05:45 Topmodell leszek! 
06:30 Topmodell leszek! - Anglia 
07:25 Vészhelyzet 
08:15 Gyilkos sorok 

Mikor egy részegest holtan ta-
lálnak a sikátorban, felvet egy
csomó kérdést. Jól volt öltözve
(de csak egy cipővel) és nincs
személyigazolványa, vagy
pénze? Egy rablás, vagy va-
lami más?

09:10 Miami Vice 
10:05 Extralarge: Fekete mágia  
11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó  
14:40 CSI: Miami helyszínelők
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Nyomtalanul 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Doktor House 
22:05 Született detektívek 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:45 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:35 Doktor House 
01:30 Született detektívek 
02:20 A nagy házalakítás

JANUÁR 18 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
13:25 Ecranul nostru
13:55 Most a Buday! 
14:25 Gasztroangyal
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság 2012 
22:05 Az Este
22:40 KorTárs 
23:10 Viszlát, elvtársak! 
00:05 Szellem a palackból... 
00:35 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:55 Topmodell leszek! - Anglia
06:50 Vészhelyzet 
07:40 Gyilkos sorok 
08:35 Miami Vice 
09:30 Állítsátok meg Terézanyut! 
11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó  
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Nyomtalanul 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Véres játék 

22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:45 Véres játék 
02:25 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:15 Stahl konyhája 
09:20 Babapercek 
09:25 Teleshop 
10:55 Komputerkémek 

13:10 Eva Luna
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Houdini, a halál mágusa
22:55 Doktor House 
23:55 Aktív
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Babavilág 
02:30 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
17:00 Kisenciklopédia 
17:15 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:30 A tábornok 
22:55 Dunasport
23:00 Varsói gondolatok 
23:40 Vers

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:25 Ara-para 
16:15 Az éden titkai 

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

velünk élnek
23:20 Reflektor
23:35 A Grace klinika  
00:25 A Grace klinika  
01:15 A Grace klinika

05:40 Híradó 
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:00 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Munka-Társ 
14:40 Heuréka! Megtaláltam!
15:10 Önök kérték! 
16:10 Ablak a természetre 
16:15 Bábel tornya 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Emma 
21:20 Híradó 
21:30 A csendes amerikai 
23:10 Dunasport
23:15 Fotográfiák 
00:40 Vers

05:45 Top Shop 
06:10 Autómánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 Hölgyem, Isten áldja 

16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:30 Gyilkos elmék 
23:35 Reflektor
23:50 Szégyenfolt

TV2, január 17., kedd, 11:20

Mike kapitány hadjárata
Amerikai dokumentumfilm

Michael Moore, a Fahrenheit 911 című film rendezője 2004-ben, az
amerikai elnökválasztás előtt országjáró kampánykörútra indult. Azt
szerette volna elérni, hogy az amerikai állampolgárok nyissák fel végre
a szemüket és értsék meg, hogy George W. Bush a hazugságok és a ha-
lott katonák árán akar elnök maradni.

M1, január 17., kedd, 21:00

Jack és JillAmerikai–kanadai fildráma

Jack harmincas éveiben járó reklámszakem-
ber. Egyik este találkozik a szenvedélyes, füg-
getlen és imádnivaló Jillel, aki hurrikánként
kavarja fel nyugalmát. 

RTL Klub, január 18., szerda, 23:50

Szégyenfolt
Amerikai–német–francia thriller

Az ígéretes egyete-
mista, az első rangú
zsidó entellektüel 
Coleman első sze-
relme valósággal ösz-
szeroppan, amikor
szembesül a fiú szár-
mazásával. Sok év vel később az idősődő
Coleman, a tekintélyes professzor és
példás férj karrierjét hamis vádak dön-
tik romba. Coleman rájön, hogy kény-
telen-kelletlen szembe kell néznie va-
lódi énjével, mielőtt még túl késő.

TV2, január 18., szerda, 21:05

Houdini, a halál mágusa
Angol–ausztrál romantikus dráma

Mary McGarvie (Cathe-
rine Zeta-Jones), és kis-
lánya (Saoirse Ronan)
nem mindennapi pro-
dukcióval szórakoztat-
ják a szenzációra éhes
közönséget: azt állítják,

az asszony médium, aki képes a halottakkal kommu-
nikálni. Egy napon Harry Houdini (Guy Pearce) ér-
kezik a városba, és nagyvonalú ajánlatot tesz: 10.000
dollár üti a markát annak, aki képes pontosan „köz-
vetíteni" elhunyt édesanyja utolsó szavait. Mary el-
fogadja a kihívást – és elvarázsolja a bűvészt. 

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 4-tôl 
• Angol és német kezdô kurzusok kedvezô áron 
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelvvizsgára 

felkészítés magánbérletes rendszerben is
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel
• Japán, szlovák nyelvtanfolyamra is várjuk a jelentkezôket
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások számára is!
• Hivatalos fordítást vállalunk

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JANUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:25 Házról házra 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont

23:15 Tudorok  
00:25 Reflektor
00:40 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:15 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Poén Péntek
11:00 Európa egészsége 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Slovenski Utrinki
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:55 Angi jelenti 
14:25 Négy szellem
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:55 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK 
21:55 Az ESTE 
22:30 Piás polák bérgyilkos 

Frank, az alkoholista bérgyil-
kos elalszik munka közben. Fő-
nöke ezért elküldi az anonim
alkoholistákhoz. Ám újabb
megbízást kap.

00:05 Európai Filmdíj 2011 
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

05:30 Topmodell leszek! 
06:15 Topmodell leszek! - Anglia 
07:10 Vészhelyzet 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Miami Vice  
09:50 Két öszvért Sara nővérnek 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó  
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Nyomtalanul 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 CSI: New York-i helyszínelők 
22:05 Esküdt ellenségek: Los 

Angeles 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:45 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék
00:40 CSI: New York-i helyszínelők 
01:35 Esküdt ellenségek: Los 

Angeles 
02:20 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája
09:40 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 Mondj igent! 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Tök alsó 2. - Európai turné 

22:40 Aktív
23:40 Tények Este
00:15 EZO.TV
00:50 Segíts magadon! 
01:15 Animációs filmek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Emma 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul nostru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Élő népzene 
14:45 Arcélek 
15:15 Veszélyben 
15:40 Közlekedés biztonságban 
16:10 Valóságos kincsesbánya 
16:40 Az állatok világa 
17:15 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:35 Az emigráns - Minden 

másképp van 
23:30 Dunasport
23:35 Koncertek az A38 hajón 

TV2, január 19., csütörtök, 11:20

Mondj igent! Spanyol vígjáték

Estrella, a felfedezésre váró színésznő és Victor, az
örök álmodozó egy randizós tévévetélkedőn talál-
koznak. Az össze nem illő páros a biztos kiesés esé-
lyével indul, de a közönség imádja őket, így nagy

meglepetésre játékban
maradnak. Estrella és
Victor a pénzjutalom
reményében idilli sze-
relmet színlelve halad
a győzelem felé.

RTL Klub, január 19., csütörtök, 14:25

Házról házra
Amerikai filmdráma

Nehéz hátrányosabb
helyzetű embert el-
képzelni, mint Bill
Porter, akit születése óta nyomoréknak bélyegeztek
meg. Bill Porter azonban testi hibái ellenére, anyja bá-
torítására házaló ügynöknek áll és elvállalja a legutá-
latosabb környéket, amit minden ügynök kerül. A kez-
deti ellenállás után a lakók lassan megszeretik, Bill és
tisztítószerei az életük részévé válik. 

Duna Televízió, január 19., csütörtök, 21:35

Az emigráns – Minden másképp van
Magyar–olasz játékfilm

A játékfilm az emigrációs
létet önként vállaló Márai
Sándor és felesége utolsó évei -
nek története, az összetarto-
zás, az együtt leélt élet emlé-
keiből és az író utolsó pillana-
táig tartó gondolkodásának,
az alkotás természetrajzának
mozaikjaiból épül.

Győr hangja

Helyből Helyieknek 
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EGYETEM, PANNONHALMA HIRDETÉS

szerző: gégény istván

„Mobilitás és környezet” címmel tudo-
mányos konferenciát tartanak január
23-án a Magyar Tudományos Akadé-
mia fővárosi székházában, amely szín-
vonalas szakmai fórumot biztosít a jár-
műipar jövőbeni fejlődési irányait
meghatározó nagyvállalatok és kuta-
tók eszmecseréjéhez. A rendezvény a
győri Széchenyi István Egyetem és a
veszprémi székhelyű Pannon Egye-
tem hazai viszonylatban egyedülálló
intézményközi együttműködésén ala-
puló járműipari, energetikai és környe-
zeti kutatási projekt fontos állomása,
amelyen az elért eredmények ismer-
tetése mellett a győri székhellyel meg-
alapított Járműipari Kutató Központ
részeként egy országos kutatói háló-
zat kiépítéséről is egyeztetnek majd a
jelenlévők. A konferencia fővédnökei
dr. Pálinkás József, az MTA elnöke, va-
lamint dr. Matolcsy György nemzet-
gazdasági miniszter.

Dr. Dinnyés Álmos projektvezető
tájékoztatása alapján fokozott érdek-
lődés előzi meg a kiemelkedő jelen-
tőségű programot, több busz is indul
vidékről a rendezvényre, jelen lesz-

Konferencia a jövő
járműiparáról

nek továbbá a fővárosi kutatóintéze-
tek, egyetemek vezetői is. A magyar
járműipari szektor domináns szerep-
lői, köztük az Audi Hungaria és a
MOL képviselői ugyancsak részt
vesznek a konferencián. A délelőtti
plenáris üléseket követően külön-
böző szekciókban zajlanak majd a
szakmai előadások, amelyeken új,
korszerű üzemanyagokkal, a belső -
égésű motorok jövőjével vagy éppen
a járműipar regionális versenyképes-
ségével kapcsolatban szerezhetnek
értékes információkat a konferencia
résztvevői.

A rendezvény a TÁMOP 4.2.1/B-
09/1/KONV-2010-0003 azonosítójú,
„Mobilitás és környezet: Járműipari,
energetikai és környezeti kutatások a
Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió-
ban” című projekt részeként kerül meg-
rendezésre. Az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által a Széchenyi István
Egyetem és a Pannon Egyetem által al-
kotott konzorciumnak nyújtott, 55 ku-
tatási alprojektet érintő teljes támoga-
tási összeg 3.019.339.137 forint.

A rendezvényről bővebb tájékozta-
tás és regisztráció: zoldhajtas@sze.hu, 
http://zoldhajtas.sze.hu.

Szent Vince ünnepe
Pannonhalmán 

A borosgazdák több évszázados tapasztalatán nyugszik a kijelentés, miszerint
„ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”, azaz ha napsugár örvendeztet e
napon, akkor bő termés várható. Pannonhalmán az Apátsági Pincészet mun-
katársainak maroknyi csapata első alkalommal tavaly egészült ki vendégekkel,
hogy az újjáélesztett hagyományhoz híven a dűlőket járva a Szent János-
napon megáldott St. Martinus újborral hintse meg az ültetvények szőlőit. A
látogatók támogatásának eredményességét az elmúlt évtized talán legszebb
évjárata bizonyítja, amelynek 2012-es ismétléséhez január 21-én, szombaton
újfent szívből várják a csatlakozni vágyókat!

Szent Márton hegyén rendelkezésre áll mindaz, ami elengedhetetlen
e közösségi élmény örömteli megvalósulásához: pálinka- és pogácsakí-
nálás, túravezetés a dűlőkbe, forraltborozás, közös zsoltáréneklés, ínycsik-
landó vacsora a Viator étteremben, és szálláslehetőség is azok számára,
akik e nap éjszakáját a monostor vendégházában, a Szent Jakab Házban
szeretnék eltölteni.

A programon történő részvétel bejelentkezéshez kötött, de minden kedves
érdeklődő számára ingyenes, mindössze a Viator Étterem és Borbár által kínált
menü, illetve a Szent Jakab Házban biztosított szállás díjköteles. 
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Január séfje: 
Mészáros Balázs 

Szerző: Gaál József
Recept: Mészáros Balázs
Fotó: Marcali Gábor

Mészáros Balázs a farsangi
nagy bulikat követő másnapos-
ság kipróbált orvosságaként
ajánlja saját fejlesztésű kor-
helylevesét, amely műfaján
belül a hagyományos magyar
konyha könnyített ágát képvi-
seli. Séfünk a savanyú levesek
klasszikus alapanyagait, a ká-
posztát, a babérlevelet, a tejfölt,
a citromot használja, de a füs-
tölt húsok, kolbászok helyett a
könnyű füstölt hallal teszi gaz-
daggá az ételt. Az elv ugyanaz,
mint elmúlt heti kocsonyánk-
nál, amely disznó helyett libá-
ból készült, közelítve a hazai
konyhát a modern gasztronó-
mia elvárásaihoz. A farsang tél-
temető, tavaszváró ünnep, ame-
lyet a világon mindenütt nagy
lakomákkal, ivászatokkal mú-
latnak, mifelénk leginkább
disznóhússal, káposztával, ko-
csonyával, fánk kal, borral és pá-
linkával. A cibere, ami a sava-
nyú levesek összefoglaló neve,
már a józanodás, a böjt közeled-
tét jelzi. A vízben főtt aszalt gyü-
mölcsből készülő szilvacibere
és az erjesztett korpa leve, a kor-
pacibere már kifejezetten dié-
tás étel. Mészáros Balázs az Eu-
rest győri konyhájában zöldsé-
ges lencsét főzött e heti máso-
dik fogásnak. A lencse újévre
ajánlott, gazdagságot hozó étel,
de séfünk szerint az esztendő
más napjain sem szabadna
megfeledkeznünk róla. Közel
másfélszer annyi fehérje van
benne, mint a marhahúsban,
emellett rostos, vitamindús és
sok kalciumot, foszfort, magné-
ziumot, vasat tartalmaz. Nem
véletlen, hogy Ézsau egy tál len-
cséért adta el elsőszülött jogát
öccsének, Jákobnak.  

Hozzávalók 4 személyre: Sava-
nyú káposzta 40 dkg, füstölt hal 20
dkg, füstölt húsos szalonna 20 dkg,
vöröshagyma 10 dkg, fokhagyma 2-
3 gerezd, babérlevél, borsikafű, piros-
paprika, só, bors és őrölt kömény
ízlés szerint, liszt egy púpozott evőka-
nállal, sertészsír 5 dkg, tejföl 2 dl, cit-
rom 1 darab.

Elkészítése: A savanyú káposz-
tát összevágjuk, ha igényli, átmossuk.

Másnap

Korhelyleves füstölt hallal 

A szalonnát kockára vágjuk, lepirítjuk,
hozzáadjuk a hagymát, azt is lepirít-
juk. Levesszük a tűzről, meghintjük
pirospaprikával, rárakjuk a káposztát,
majd alaposan összeforgatjuk babér-
levéllel, sóval, borssal, kevés kömény-
nyel. Felöntjük vízzel vagy húslével,
úgy, hogy ellepje, majd közepes lán-
gon addig főzzük, amíg a káposzta
megpuhul. Közben a füstölt halat fa-
latnyi darabokra szedjük, ha szálkát
találunk, eltávolítjuk belőle.

Amikor a káposzta megpuhult a
lében, zsírból és lisztből rántást készí-
tünk, pirospaprikát legfeljebb a színe
miatt használjunk. 

Tegyünk a rántásba pár gerezd zú-
zott fokhagymát, rántsuk be a levest,
szórjuk be kevés borsikafűvel, s rövid
forralás után tegyük bele a halat.
Amikor a korhelyleves újból forrni
kezd, zárjuk el a lángot. Tálaláskor
gazdagon kínáljunk mellé tejfölt és
citromot. 

Hozzávalók 4 személyre: Étkezési lencse 18
dkg, vörös lencse 8 dkg, póréhagyma 10 dkg, zel-
lerszár, zellergumó 20 dkg, vaj 10 dkg, tejszín 1 dl,
citrom ízlés szerint, mustár 1 teáskanál, babérle-
vél 1-2 darab, sárgarépa 20 dkg, currypor 2 dkg,
friss petrezselyemzöld fél csokor, főtt császárhús
40 dkg, só, cukor, őrölt feketebors, őrölt kömény-
mag ízlés szerint.

Elkészítése: A kétféle lencsét külön-külön
megmossuk. A vörös lencsét pár percre forró
vízbe áztatjuk, leszűrjük és félretesszük. Az étke-
zési lencsét kétszeres vízmennyiségben megfőz-
zük a babérlevéllel. Ha már puha, a harmadát tur-
mixoljuk, szűrőn áttörjük. A zöldségeket apró
kockára vágjuk, a pórét, a zellerszárat is apróra
daraboljuk. A zöldséget vajon megpirítjuk, curry-
vel, sóval, borssal fűszerezzük, hozzáadjuk a
pórét és a zellerzöldet, majd az egészet hozzáke-
verjük a főtt lencséhez, amit az egyharmadnyi, át-
tört lencsével sűrítünk. Összeforraljuk, mustárral,
cukorral, citromlével ízesítjük, végül kevés tej-
színt keverünk hozzá. Tálaláskor meghintjük a
vörös lencsével és a vágott petrezselyemmel. A
császárhúsból szép szeleteket vágunk, sóval,
borssal, köménnyel fűszerezzük, mindkét oldalát
pirosra sütjük, a zöldséges lencsével tálaljuk.   

Zöldséges lencse sült
császárhússal 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvé-
nyünk megfejtése: Köztévé előtti dohányzás miatt megbírságolom. Nyertes: Kráz
Gézáné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Reformkonyha

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

SUDOKU+

SUDOKU++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k
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2 4 3
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7 3
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982615734
914389265
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT

szerző: győr-szol
fotó: sz. t.

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt. a napokban
adja postára a 2012. évi Hulladéknap-
tárt. A dokumentumból mindenki
megtudhatja, hogy a saját szolgáltatási
helyén – címén – mely napokon aktuá-
lisak az egyes szolgáltatások, így a bio-
és maradék-, vagy a vegyes hulladék-
gyűjtő edények ürítése, a kukamosás,
és ahol működik, ott a házhoz menő
zsákos szelektív gyűjtés. A győri ügyfe-
lek részére a dokumentumon megtalál-
ható a használható hulladékudvarok
felsorolása. A más településekre kéz-
besített Hulladéknaptárak alján a köz-
szolgáltató megjelöli azt a konkrét hul-
ladékudvart, amely az adott címről a
legközelebb elérhető.

A naptárban feltüntetésre kerül a
fogyasztási hely kódja és a cím annak
érdekében, hogy mindenki a saját
személyre szabott naptárját kap-
hassa meg. A korábbi évek naptárjá-
hoz képest változás, hogy a szerkesz-

szerző: farkas adrienn 
fotó: magyarósi péter 

Pim, Polly és a kis Bor-
zas a győri állatkert Af-
rika-kifutójában élik
életüket jávorantilopok
és zsiráfok társaságá-
ban. A zebrák társas lé-
nyek, békés természe-
tük miatt jól kijönnek
más állatfajokkal.

A zebrákkal kapcsolatos leg-
gyakoribb kérdés, hogy mire
szolgálnak a csíkjaik. Először
is segíthetnek elrejtőzni a
fűben. Az igaz, hogy fű nem
fekete és fehér, de a zebra el-
sődleges ragadozója, az
oroszlán színvak. Egy magas
fűben álló, mozdulatlan zebra

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongaz-
dálkodó Zrt. a 2012. január 10-ig beérkezett lakos-
sági észrevételek és a szakmai szükségesség figye-
lembevételével a győri közterületeken megkezdte a
téli metszési program végrehajtását. A munka során
jelenleg a cserje- és fametszést végzik a szakembe-
rek. A beavatkozás olyan helyszíneken aktuális, ahol
szakmailag szükséges a metszés, illetve ahol a cser-
jék vagy fák ágai közel nőttek az épületekhez, vagy az
ágak a közlekedést zavarják. Azon cserjék/cserjefol-
tok esetében, ahol a növényállomány túl sűrű, ritkítás
történik, így többek között könnyebben takaríthatóvá
válik a zöldfelület. Ahol elszáradt ágak vannak, ott
azokat távolítják el, az így elvégzett ifjító metszésnek
köszönhetően a fiatalabb növényi részek erőteljeseb-
ben növekednek majd. Az azt elviselő növényfajok
esetében – pl.: fagyal, tűztövis – erőteljesebb vissza-
vágás is indokolt lehet.

A szükséges cserje- és fametszést Győr belvá-
rosában minden évben elvégzik. Győr-Ménfőcsa-
nak és Gyirmót városrészekben a munka már ké-
szen van, jelenleg Adyvárosban folyik a metszés,
ezt követően tervezetten Marcalváros I. és II. város-
részekben, majd a József Attila-lakótelepen törté-
nik meg a növényzet metszése. 

Kosaras gépjármű bevonásával a határozati fa-
kivágásokat a GYŐR-SZOL Zrt. január 16-tól kezdi
meg. Szintén kosaras gépjármű bevonásával a ko-
ronaalakító, állagmegóvó fametszési tevékenység
ez év február közepétől az időjárás függvényében
történik majd. 

A 2012. január 10-e után beérkezett lakossági
metszési igényeket a GYŐR-SZOL Zrt. a 2012.
decemberi és a 2013. januári, februári és márciusi
időszakban, az időjárás függvényében, a metszési
szezonban tudja majd kezelni.

Pótolhatatlan veszteség
érte a vizes szakmát, eltá-
vozott közülünk Lévai
Tibor tanár úr. A Pannon-
Víz és az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság mun-
katársainak javát szemé-
lyes emlékek kötik a víz-
ügyes képzés alapítójá-
hoz, nagy öregjéhez. 

Lévai Tibor múlhatatlan érde-
meket szerzett a vízműves,
vízügyes szakemberek képzé-
sében, a volt Mayer Lajos –
később Szent-Györgyi Albert
– szakközépiskola fejlesztésé-
ben, a víz- és szennyvíz tech-
nológia tagozat kiépítésében,
mely az országban egyedüli
szakként indult az 1960-as
évek végén Győrött.

Igazi tanáregyéniség volt.
Határozott, szigorú alakja mö-
gött érző szívű ember állt, aki-
nek a szó legnemesebb értel-
mében hivatása volt a tanítás.
Fáradhatatlanul dolgozott,
tankönyveket írt, oktatott, épí-
tett, kísérletezett, minden esz-
közzel és módon, magát sem
kímélve. 

A maximalizmus jelle-
mezte minden téren. Szenve-
délye volt a tanítás. Folyama-
tosan kereste, vizsgálta, ho-
gyan lehet még jobbá, még
szemléletesebbé, még élet-
szerűbbé tenni az oktatást. Ta-
nítványaitól sokat követelt, de
sokat is adott. Gondolkodásra
nevelt, az összefüggések ke-
resésére, pontosságra, preci-
zitásra, a természet, a környe-
zet szeretetére, tiszteletére.

Életműve, a víz- és
szennyvíztechnológia-okta-
tás sajnos már nem folytató-
dik Győrben, de szellemét,
példáját, szakmai örökségét
őrzi és ápolja az a sok száz
tanítvány, akik ma a magyar
vízgazdálkodás különböző
területein dolgoznak szerte
az országban.

Búcsú Lévai
tanár úrtól

Kézbesítik a hulladéknaptárakat

tés miatt akár normál falinaptárként
is használható. Terveink szerint a
minden évben kiadott naptár a hulla-
dékgazdálkodási rendszer minden
szolgáltatási elemét tartalmazni
fogja ügyfélre szabottan.

A Hulladéknaptár hátoldala is sok
hasznos információt tartalmaz, ezen a
felületen a GYŐR-SZOL Zrt. a háztar-
tásban leggyakrabban keletkező, ösz-
szegyűlő hulladékok elhelyezéséhez
kíván segítséget nyújtani a fotókkal is

illusztrált „Mit hova dobjunk?” táblázat-
tal. A Hulladéknaptárat az ügyfelek az
alábbiak szerint kapják meg:

– kétkannás gyűjtéssel (bio- és
maradékos edénnyel) rendelkező fo-
gyasztók a számlával együtt,

– egyben fizető társasházak: a
közös képviselő vagy könyvelő kapja
a számlával együtt,

– felosztott díjfizetésű társashá-
zak: közös képviselő kapja az ürítési
tájékoztatóhoz csatoltan.

Az álcázás mesterei

Cserje- és
fametszés

gyakorlatilag észrevehetetlen
a számára.

A csíkok második haszna,
hogy nemcsak a ragadozó-
kat téveszthetik meg, hanem
a rovarokat is. Egy hatalmas
zebracsorda gyakorlatilag
egy nagy massza, nem más,
mint fekete-fehér csíkok tö-
mege. A rovarok összetett
szeme nem látja, hogy állat-
ról van szó. 

A harmadik haszon egy-
más megismerése, felisme-
rése. Mikor a kis zebracsikó a
világra jön, anyja egyedi min-
tázata alapján fogja azonosí-
tani őt. Minden zebrának
egyedi mintázata van, és ha a
csapatban véletlenül elkeve-
redne a csikó, anyja a csíkjai
alapján fogja őt megtalálni,
vagyis beazonosítani.



ÁLLÁS

Szeretne másodállást?  Próbálja
ki törzskártyánkat, kezelje ügye-
sen pénzünket! Fizessen ezzel
(élelmiszerüzletekben) és ezért
3+1% jutalékot adunk. Regiszt-
rációt telefonon egyeztetjük. 
nkepito@t-online.hu  

EGYÉB 

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

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitünte-
téseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is!
Tel.: 06-20/947-3928. 

A Könyvbarlang antikvárium
30% kedvezményt ad karácso-
nyig a bolti árukészlet antikvár
könyveire. Győr, Czuczor G. u. 13.
Tel.: 96/420-909.

Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, kerámiákat,
dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Tel.: 70/640-
5101. 

L omt alanít ás t
vállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját
elszállítom.
Tel.: 70/500-1291.  
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APRÓ HIRDETÉS

ügyfeleim részére! Érdeklődni:
06-70/977-7838.

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépü-
let melléképületekkel, 3.700
m2-es, összközműves telken
eladó. Irány ár: 1.950.000 Ft.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szo-
bás összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, hasonló alapterü-
letű, 2 szobás lakásra (hirde-
tési szám: 96). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1
szobás, konvektoros, szép álla-
potú, határozatlan bérleti szer-
ződéses, 2 erkélyes lakást cse-
rélne 40-50 m2-es, másfél szo-
bás lakásra maximum 3. eme-
letig (hirdetésszám: 83). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egy-
szoba+étkezős, komfortos, ha-

Tankönyvek eladók! A győri
Apáczai-kar szociálpedagógia
szakán használt tankönyveimet
kedvező áron kínálom. A könyvek
nagyon jó állapotban vannak. A
tankönyvek listáját e-mailben ké-
résre elküldöm. Érdeklődni: 06-
30/40-33079.

ÜZLET

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyi-
ség kereskedelmi, szolgáltatói te-
vékenységre vagy irodának hosz-
szú távra kiadó. Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

INGATLAN

Péren 4.886 m2-es, összközmű-
ves, dupla telek eladó. Érdek-
lődni: 06-20/418-1457.

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

Győrújbarát legszebb részén, a
tábor völgyében 120 m2-es csa-
ládi ház eladó. Központi fűtés+
kandalló. Érd.: 30/216-2231. 

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított,
53 m2-es, 2 szobás lakás sürgő-
sen eladó. Ára: 8 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/977-7837.

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható

tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1,5 szobás, 35-
40 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 95). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 38 m2-es, 1 szobás,
gázfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne győri, 2
szobás lakásra, 50–60 m2-ig (hir-
detési szám: 102). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 120 m2-es, 3 szo-
bás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne belvá-
rosi, kb. 60 m2-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 100). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es 1+2 fél
szobás, összkomfortos, igénye-
sen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3
szobás, nagyobb alapterületű,
komfortos vagy összkomfortos
győri lakásra, Kossuth L. u. kivé-
telével (hirdetési szám: 94). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne kisebb, 1

vagy másfél szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetésszám: 85).  Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 2 szobás,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne belvárosi,
kb. 60 m2-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra (hirde-
tési szám: 99). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48
m2-es, gázkonvektoros, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne nagyobb, 3
szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Újváros ki-
vételével (hirdetésszám: 86). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

Nádorvárosi, 53 m2-es, 1,5
szobás, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, 3 szobás,
68 m2-es vagy nagyobb, gáz-
vagy távfűtéses, határozatlan

bérleti szerződéses lakásra
(hirdetésszám: 90). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, belvárosi
vagy szigeti lakásra alacsonyabb
rezsivel (hirdetésszám: 91). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szo-
bás, komfortos, gázfűtéses,
határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne belvá-
rosi, nádorvárosi vagy révfalui,
komfortos, 50–60 m2-es la-
kásra (hirde tésszám: 92). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

TANFOLYAM

FOTÓSTANFOLYAM
kezdőknek is! Készítsen
szép fotókat mindenki örö-
mére!  
Jelentkezés:
www.laposafoto.hu.

SZOLGÁLTATÁS

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

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyôrben, kellemes, csendes, kertvárosi környezetben 137
m2-es, 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, 2 tera-
szos, kétféle fűtésrendszerrel ellátott, kiváló beosztású csa-
ládi ház, 446 m2-es parkosított telken, tulajdonostól, áron
alul sürgősen eladó! Alacsony rezsijű lakás esetleg beszá-
mítható! A ház vállalkozásra is alkalmas (rendelő, iroda,
raktár, műhely stb.) Érd.: 30/936-6438 vagy 20/545-2195

Ár: 21.200.000 HUF 

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

Január 14-től farsangi
ételkülönlegességekkel

kedveskedünk
vendégeinknek!

Mindenkit szeretettel
várunk! 

Tyúkhúsleves vagy húsgaluskaleves
2 személyes Marcal-tál

Vegyes köret
Saláta, sütemény

2 fô részére 5.800 Ft helyett 
3.600 Ft, 1 fô részére 1.800 Ft

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

Naponta 8—10 féle menüvel várjuk vendégeinket a 2011-es árakon!
Üdülési csekket, étkezési utalványt, Szép-kártyát, 

Erzsébet-utalványt elfogadunk!

Kiszámíthatatlanul száguld az
üzemanyagok ára. Szakemberek

szerint rövid idôn belül elérik,
vagy meg is haladják az 500 Ft-ot.

ZOOMAUTÓ Kft.
Gyôr, Amadé László u.1.

Tel.:96/512-150 + 06 20/9522-938
06 20/9594-26

SZERELTESSEN
GÁZAUTÓT!



perspektíva, ha látnák, hová tudnak
majd bekerülni. Ez igazi vonzerőt je-
lentene a fiataloknak, akikre fel sze-
retnénk építeni a majdani csapatun-
kat – tette hozzá Bartalis József. 

A csapat várja a jégkorongozás-
hoz kedvet érző gyermekek jelent-
kezését már négyéves kortól. A kor-
csolyázás alapjait heti három alka-

lommal – kedd,
szombat és vasár-
nap – megtartott
oktatás keretében
sajátíthatják el a
gyermekek. A jég-
korongozás rendkí-
vül összetett sport,
alapja a stabil kor-
csolyázás, mely a
test szinte összes

izomcsoportját megmozgatja. A
játék közben szellemileg is „ott kell
lenni”, figyelni az edzőre, a csapat-
társakra, a taktikára. A hoki a lát-
szat ellenére biztonságos sport, te-
tőtől talpig védőfelszerelésben játsszák,
a sérülések nagyon ritkák, ritkáb-
bak, mint más sportágakban.

A Magyar Jégkorongszövetség
nyilvántartása szerint hozzávetőlege-
sen háromezer gyermek jégkorongo-
zik, és évről évre több százzal gyara-
podik a számuk. A szövetség egyik ki-
emelt célja, hogy a jövőben ezt a há-
romezres számot megduplázza. 
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fotó: o. jakócs péter

A magyar jégkorong-váloga-
tott hatalmas fejlődésen ment
át a közelmúltban, a nemzeti
csapat az A-csoportos világbaj-
nokságot is megjárta. A sport -
ág ismét komoly népszerűség-
nek örvend, egyre több fiatal
húz korcsolyát és próbálkozik
meg a jéghokival. Városunkban
a Győri ETO Hockey Clubban
sportolhatnak a jégkorong fia-
tal szerelmesei. 

A Győri ETO Hockey Club utánpót-
láscsapataiban közel kilencven gyer-
mek jégkorongozik októbertől már -
ciu sig. Az egyesület szakmai mun-
kája remek kezekben van, három ki-
váló edző irányításával sajátíthatják el
a sportág alapjait és fejlődhetnek to-
vább a zöld-fehér színekben jégre
lépő fiatalok. Vezetőedzőként a Csík-
szereda és az Alba Volán korábbi ki-
válósága, a román válogatottságig
jutó Bartalis József irányítja az után-
pótlást, munkáját a tavaly Miskolcról
érkező Nagy András és a korábban
szintén Csíkszeredán jégkorongozó
Láday Lóránt segíti. 

– Öt korosztályban mintegy nyolc-
vanöt gyermek sportol nálunk rend-
szeresen. A szupermini, a mini és az

A jég hátán is megélnek
előkészítő kategóriában részt ve-
szünk a magyar bajnokságban és kü-
lönböző tornákra is elutazunk. A kö-
lyök- és a serdülőcsapatunk már lét-
számgondokkal küzd, ezekben a kor-
osztályokban a budapesti Drago
Skorpiók SE-vel közösen neveztünk
a bajnokságba. Arra törekszünk,
hogy az alsóbb korosztályokban
minél több gyermek sportoljon ná-
lunk, legalább negyven fiatalt szeret-
nénk minden kategóriában, így ké-
sőbb már a felsőbb szinteken is önál-
lóan tudnánk csapatot indítani – fo-
galmazott Bartalis József vezető-
edző, aki 1996 óta dolgozik Győrött. 

A körülményekkel elégedett az
utánpótlás-vezető, hiszen tavaly meg -
 újult az 1984-ben épült jégpálya az
önkormányzat, a Győri Jégsportért
Alapítvány és a támogató cégek ösz-
szefogásával.

– Tavaly sikerült százötvenmillió fo-
rintot rákölteni a kiszolgálóegysé-
gekre, a közönséget is kulturált körül-
mények fogadják és mi is jó feltételek
között dolgozhatunk. A négy meg-
épült öltöző nagy előrelépés a ko-
rábbi állapotokhoz képest. Szeret-
nénk további fejlesztéseket is vég-
hezvinni, mivel a jégkorong bekerült
a látványsportok közé, ezért a TAO-s
forrásokra is számítunk. A tervek sze-
rint az önkormányzat további segítsé-
gével tavasszal épülhet majd egy ki-

sebb pálya is. És persze ha pár éven
belül felnőttcsapatban gondolko-
dunk, akkor további ráfordításokra
lesz majd szükség. Szigetelésre, pa-
lánkcserére és öltözőbővítésre gon-
dolok elsősorban. 

A Győri ETO HC-nek az 1999/
2000-es bajnokságtól a 2005/2006-os
szezonig volt felnőttcsapata. A nyolc

közül a legsikeresebbek a bemutat-
kozó évadjukban voltak a zöld-fehé-
rek, újoncként az 1999/2000-es baj-
nokságban hétből a negyedik helyet
szerezték meg. Bár az akkori klubve-
zetők óriási erőfeszítéseket tettek a
felnőttcsapat megmentése érdeké-
ben, ez nem sikerült, azóta pedig
nincs élvonalbeli jégkorong váro-
sunkban. A tervek szerint azonban ez
már a közeljövőben megváltozhat. 

– Természetesen szeretnénk fel-
nőttcsapatot, ez nagy motivációt je-
lentene a fiataloknak is. Másképp áll-
nának a sporthoz, ha lenne előttük

Szeretnénk felnőttcsa-
patot, ez nagy motivá-
ciót jelentene
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A Győri Audi ETO KC két magabiztos
győzelmet könyvelhetett el a női kézi-
labda NB I legutóbbi két fordulójá-
ban. Karl Erik Böhn együttese pénte-
ken a Veszprémet ütötte ki hazai pá-
lyán 44–26-ra úgy, hogy Heidi Löke
kisebb bőrgyógyászati beavatkozás
miatt nem lépett pályára. Szerdán
már ő is ott volt a Népligetben, ahol
az FTC vendégeként rangadóra ké-
szült a győri csapat. Sok izgalmat ez
a találkozó sem tartogatott, a táblázat

Idény eleji forma
A Rába ETO futsalcsapata hétfőn lejátszotta első tét-
mérkőzését Marcos Angulo irányításával. A csapat-
ban még nem lehetett ott a portugál válogatott Ra-
mada, akinek nem érkezett meg időben a játéken-
gedélye. A hiányzók között volt Matkovics Gábor is,
akit egy kutya támadott és sebesített meg. A vendég
Csömör meglepetésre kétgólos előnyre tett szert a
mérkőzés elején, de Lódi és Dróth góljaival két per-
cen belül, még az első játékrészben egyenlítettek a
zöld-fehérek. A második félidőben futószalagon jöt-
tek a győri lehetőségek, végül ismét Lódi vette be a
remekül védő Nagy Zoltán kapuját. A hazaiak így 3-
2-re nyertek egy változatos, rengeteg helyzetet és
kemény küzdelmet hozó mérkőzésen. A lefújás után
derült ki, hogy milyen sokat ért ez a győzelem: mivel
a riválisok mind vereséget szenvedtek, így az ETO
újra a tabella élére állt a vesztett pontok tekintetében. 

– Egész héten keményen dolgoztak a fiúk,
sok volt az új információ, a védekezésünkkel
nem is voltam elégedett és a helyzetkihaszná-
lásunk is hagyott kívánnivalót maga után. De a
győzelem a legfontosabb, és ehhez gratulálok
a csapat minden tagjának. Ha meglesz a kellő
összeszokottság edző és csapat között, sok
örömet fogunk még szerezni a szurkolóknak –
fogalmazott a mérkőzés után Marcos Angulo. 

A GYŐR-SZOL–Szé-
chenyi Egyetem együt-
tese megyei rangadó-
val kezdi az évet,
Kozma Tamás együt-
tese Sopronban, a
SMAFC-NYME vendé-
geként lép pályára pén-
teken 19 órakor. A két
együttes hasonló mér-
leggel rendelkezik az
NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokságban,
így parázs összecsa-
pásra van kilátás. Ősz-
szel a soproniak örül-
hettek, akkor szoros
mérkőzésen 69–66-ra
nyerni tudtak az egye-
temi csarnokban. A
győriek edzőmérkőzés-
sel készültek a bajnoki
rajtra, ellenfelük az oszt-
rák másodosztályban
vitézkedő Mattersburg
Rocks csapata volt. Ki-
egyenlített találkozón
Kozma Tamás min-
denkinek tudott játék-
lehetőséget biztosí-
tani, a GYŐR-SZOL-
Széchenyi Egyetem
végül 82–77-re győ-
zött a főpróbán.

Megyei
rangadó

Parádés támadójáték

Labdarúgás. Hétvégén Ikrényben rendezik meg a 14 éves ha-
gyománnyal rendelkező Kaméleon Kispályás Karnevált. Huszon-
négy csapatban számos egykori válogatott és jelenlegi élvonal-
beli játékos küzd a több százezer forintos nyereményekért. Szom-
baton 8–22 óráig tartanak a csoportmérkőzések, majd vasárnap
9–20 óráig már egyenes kieséses rendszerben folytatják a csa-
patok. A szervezők a tornával a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézmény és Gyermekotthont támogatják.

második helyezettjének otthonában
is fölényesen nyertek a Rába-partiak,
akik ezúttal is sziporkáztak támadás-
ban. A védekezés ezen a mérkőzésen
hagyott némi kívánnivalót maga után,
ennek ellenére tizenegy góllal bizo-
nyultak jobbnak a vendég zöld-fehé-
rek, a végeredmény 41–30 lett az
Audi ETO javára. A csapat legköze-
lebb vasárnap 18 órakor lép pályára,
amikor a Siófok érkezik a Magvassy
Mihály Sportcsarnokba. 
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A spanyol Marcos Antonio
Lopez Angulo személyében be-
mutatták a magyar bajnoki
címvédő Rába ETO futsalcsa-
patának új vezetőedzőjét.
Rajta kívül a klubhoz szerző-
dött a portugál válogatott játé-
kos, Ramada.

Ismét az Ibériai-félszigetről szerződ-
tetett vezetőedzőt a Rába ETO fut-
salcsapata, a távozó portugál Artur
Melo utóda a spanyol Marcos An-
gulo lett. A 44 éves barcelonai szak-
ember fél plusz egyéves szerződést
kötött a zöld-fehérekkel. Drucskó Zol-
tán ügyvezető elnök elmondta, az új
vezetőedző alkalmas arra, hogy el-

Spanyol edző
és portugál játékos
a Rába ETO-nál

érje a kitűzött célokat, tehát a bajnok-
ságot és a Magyar Kupát is meg-
nyerje a csapattal. 

– Egy fiatalabb, dinamikusabb
edzőt kerestünk, mint Artur Melo
volt, és Marcos Angulo személyében
meg is találtuk. Az már most látszik,
hogy rendkívül nagy munkabírással
és kellő szakmaisággal rendelkezik,
és nagyon gyorsan megtalálta a
közös hangot a játékosokkal – fogal-
mazott Drucskó Zoltán, aki hozzá-
tette, a csapat kispadja a remek nem-
zetközi szereplés hatására kelendő
lett az edzők körében.   

– Mindenkinek köszönöm a lehe-
tőséget, hogy itt lehetek. Nagyszerű
játékosokkal dolgozhatok együtt, és
bízom benne, hogy minden célt telje-
síteni tudunk. Győrött sok tehetsé-
ges fiatal futsalozik rendszeresen,
velük is kiemelten szeretnék foglal-

kozni – mondta Marcos Angulo. Ér-
dekesség, hogy az új vezetőedző
nagy kézilabda-rajongó, így az Audi
ETO pénteki mérkőzését már a hely-
színen tekintette meg. 

A távozó légiósok helyére újakat
keresett a klubvezetés, így szerződ-
tették a portugál válogatott Hugo
Martins „Ramadát”, aki a cseh Tep-
lice házi gólkirályaként érkezett a
Rába ETO-hoz. A szinte minden
poszton bevethető játékos el-

mondta, bajnokságot szeretne
nyerni új csapatával, és féléves
szerződése után továbbra is Győr-
ben maradna, hogy utána jól szere-
peljen az UEFA Futsal Cup küzdel-
meiben. Rajta kívül még egy futsa-
los érkezése várható, a zöld-fehé-
rek egy brazil centerrel tárgyalnak.
Fontos hír a csapattal kapcsolat-
ban, hogy a bajnokság hátralévő
hazai mérkőzéseit a klub szurkolói
ingyen tekinthetik meg. 

A Győri ETO FC felnőttcsapata
hétfőn megkezdte a felkészülést
a tavaszi szezonra. A játékosok az
első nap Németh Zoltán, Szabó
Ottó, valamint Tőkés László ka -
pus edző vezényletével dolgoztak,
mert Csertői Aurél vezetőedző to-
vábbképzésen vett részt Telkiben.
A csapat heti programjában min-
dennap szerepeltek edzések,
ezzel párhuzamosan az ilyenkor
szokásos orvosi vizsgálatokat is
elvégezték. Kiss Máté továbbra is
sérült, ott volt a társak között vi-
szont a hosszú ideje maródi
Simon András. 

Csertői Aurél vezetőedző sze-
retné, ha a február elsején kez-
dődő beleki edzőtáborozásig kiala-
kulna a végleges játékoskeret.
Egyelőre annyi bizonyos, hogy
Lamas és Copa már nem tagja a
zöld-fehérek csapatának. Az őszt
kölcsönben Pápán töltő Ganug-
rava és Totadze újra Győrött készül
majd, ám a két grúz labdarúgót ta-
vaszra kikölcsönözné a Pécs, a
ZTE és a Siófok is. Sorsuk napo-
kon belül eldőlhet, csakúgy, mint a
brazil Ceoliné és a román Nico-
recé, akik szintén kölcsönjátékos-

Újra edzésben az ETO
és a Gyirmót

ként tölthetik el a következő fél -
évet, előbbit a Pécs, utóbbit a Sió-
fok vinné. Klement Tibor ügyve-
zető jelenleg nyolc játékossal, azok
klubjával, menedzserével is tárgya-
lásban áll, közülük kerülhet ki az a
három-négy új futballista, akik erő-
sítést jelenthetnek majd a tavaszi
idényre. 

Edzésbe álltak az NB II-es Gyir-
mót játékosai is. Polyák Gábor,
Pirka Tamás és Márton Dávid távo-
zott, míg a klub Nagy II Gábort le-
igazolta a Haladástól. A hírek sze-
rint az FTC-től Fitos László érkez-
het, a klubvezetés szívesen látná to-
vábbá a csapatban a rutinos Bárá-
nyos Zsoltot, Erős Gábort és Fe-
renczi Istvánt is . 

A család hálásan köszöni mindenki
önzetlen segítségét, Hanna számlaszáma:
OTP Bank 11773377-00773878. 

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

Szerkesztőségünk licitet hirdet, az ebből befolyt összeget pedig
a kislány családjának ajánljuk fel. A jótékonysági árverésen a Győri
Audi ETO KC 2010-es bajnokcsapatának
valamennyi tagja által dedikált kézilab-
dára lehet licitálni. A kikiáltási ár
50.000 forint, az ajánlatokat
február 15-ig várjuk a  szer-
kesztoseg@gyor plusz.hu
címen vagy a 96/511-620-
as telefonon.
Továbbra is várunk ruhákat, já-
tékokat az Orgona utca 10.
alatt lévő szerkesztőségünkbe,
hogy ezzel is segítsük Hanna
gyógyulását.

Segítsünk Hannának!
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Az UNI Seat Győr a BEAC vendé-
geként lépett pályára az év első
tétmérkőzésén, és az ellenfél mel-
lett az élvonalhoz méltatlan körül-
ményeket is le kellett győznie
Fűzy Ákos együttesének. Végül
mindkettőt sikerült, a sajátos új-
budai viszonyok közepette 92–37-
re nyertek a zöld-fehérek. A csa-
pat a második negyedtől kezdve

AJÁNLJUK
JANUÁR 15., VASÁRNAP
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Sió-
fok (NB I-es mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr–FTC (NB
I-es bajnoki, egyetemi csarnok)

JANUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr–Kaunas
(Euroliga-mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Kevesebb mint kétszáz nap múlva,
július 27-én kezdődik el hivatalosan
a londoni olimpia, amelyre a hazai
ötkarikás szervezet (MOB) összesí-
tése alapján mostanáig 85 magyar
sportoló szerzett indulási jogot. A
brit főváros 1908 és 1948 után har-
madszor rendez nyári játékokat. Az
előzőeken a magyarok sikeresen
szerepeltek: előbb három arannyal,
négy ezüsttel és két bronzzal tértek
haza, majd tíz első, öt második és 13
harmadik helyezést gyűjtöttek be.
1908-ban először fordult elő, hogy a
magyarok három számban győztek,
míg az 1948-as olimpia az abszolút

London 2012 
– indul a visszaszámlálás

sorrendben is a legeredményeseb-
bek közé tartozik.

Az idei nyári játékokra utazó magyar
csapat létszámát jelentősen befolyá-
solja, hogy a női vízilabdázóknak, illetve
a férfi kézilabdázóknak sikerül-e indu-
lási jogot szerezniük. Ez tavasszal eldől,
s addigra nagyjából az is látható lesz,
hogy Borkai Zsolt MOB-elnök 120-
140 főre vonatkozó várakozása meny-
nyiben teljesül. A MOB értékelése sze-
rint – az elmúlt évek eredményei alap-
ján – továbbra is megvan minden esély
arra, hogy a nemzetek rangsorában az
első húsz között végezzen Magyaror-
szág a versenyek zárultával. (MTI)

Tanulj meg
járni! 

Horgász engedély-váltási kalauz
A nagyobb győri horgászegyesületek a 2012. évi hor-
gászengedélyek kiváltására az alábbiak szerint állnak a
horgászok rendelkezésére.

Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron
Megyei Szövetsége /IB/. Iroda: Győr, Bajcsy-Zsilinszky
út 13. Fogadási idő: hétfőtől csütörtökig 7:30 és 15:30
óra között, pénteken 7:30 és 11 óra között. Telefon
ügyfélfogadási időben: 96/524-988. Web: www.horg-
szovgyor. hu. E-mail: info@horgszovgyor.hu. 

Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület. Tanyaház:
Győr, Szérűskert út 36. Fogadási idő: április 30-ig hétfőn
és csütörtökön 16 és 19 óra között. Telefon ügyfélfoga-
dási időben: 96/526-712 vagy 96/526-713. Web:
www.nadorvaros-he.hu. E-mail: nadorvarosihe@t-on-
line.hu. A belépési összeg a felére csökkent.

Szigetköz Horgász Egyesület. Iroda: Győr, Dózsa rak-
part 7. Fogadási idő: március 31-ig hétfőn, szerdán és
csütörtökön 15 és 17 óra között. Telefon ügyfélfogadási
időben: 96/312-019. Web: www.szigetkoz-he.fw.hu. 

Győr-Gyárvárosi és Elektromos Horgász Egyesü-
let. Tanyaház: Győr, Kandó Kálmán út, Négyszög büfé
az ÁTI-raktár előtt. Fogadási idő: keddenként 17 és 19
óra között, február 28-ig vasárnap 9 és 11 óra között.
Web: www.gyarvarosihe.hu. 

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

szerző: bögi viktor 
fotó: illusztráció

A testedzés sok hiedelemmel ellentét-
ben nemcsak komoly fizikai munka,
hanem nagy lélektani utazás is, mely-
ben egyértelmű és világos célok nél-
kül nagyon nehéz eredményesnek
lenni. Mielőtt bármihez is hozzáfog-
nánk, el kell döntenünk, miért is tettük
le voksunkat az edzések mellett.
Egészségi állapotunk javításáért? Ver-
senyezni szeretnénk? Azért akarunk
megerősödni, hogy más sportágak-
ban legyünk eredményesebbek? Sok
ember megfelelő alapismeretek nél-
kül lát neki a testedzésnek, és kellő zsi-
nórmérték hiányában haladó vagy
akár profi sportolók programjait má-
solva edz. Ez óriá si hiba, hiszen fejlő-
désüknek éppen azzal szabnak gátat,
hogy túlterhelik magukat, nem a fej-
lettségi szintjüknek megfelelő mód-
szereket, eljárásokat használnak. Más
szavakkal élve: futni kezdenek anélkül,
hogy alaposan megtanulták volna a
járást. A szükséges alapok elsajátítá-
sához ajánlott tájékozódni a szakiro-
dalomban, tapasztalt sportolók, edző-
társak véleményét, tanácsait kikérni,
illetve edzői-szakmai irányítás mellett
tevékenykedni. Ez a „kezdő” időszak
általában három-hat hónapot vesz
igénybe.

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

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

Győr-Újvárosi Horgász Egyesület. Jegyváltás: Győr-
Újvárosi Művelődési Ház, Győr, Liget út 55. Fogadási idő:
csütörtökönként 15 és 18 óra között. Telefon ügyfélfo-
gadási időben: 30/475-6332.

Felhívjuk a tisztelt sporttársak figyelmét, hogy a 2011.
évi fogási napló leadási határideje 2012. január 10-én
lejárt. Kérjük, hogy aki a fogási naplóját még nem adta
le egyesületénél, a napokban pótolja. Köszönjük!

Könnyed győzelem
támadásban és védekezésben is
jól teljesített, kivívva ezzel a veze-
tőedző dicséretét is. Az évnyitón
pályára lépett a sérüléséből fel-
épült Simon Zsófia is. 

A győriek csütörtök este, lap-
zártánk után az Euroligában is le-
játszották az év első mérkőzését,
az együttes Isztambulba, a Gala-
tasarayhoz látogatott. A folytatás-

ban két hazai találkozó vár Fűzy
Ákos tanítványaira, akik vasárnap
18 órakor az FTC-t fogadják a baj-
nokságban. Ezután csütörtökön
18 órakor a litván VICI Aistes Kau -
nas érkezik az egyetemi csar-
nokba az Euroligában, a győriek
célja pedig, hogy újabb győzel-
met könyvelhessenek el a nem-
zetközi kupasorozatban.  
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Horoszkóp
KOS
Rendezzék lelki világukat, gondolják
végig, amit eddig elértek, és gondolják végig
új céljaikat. Enélkül ne döntsenek semmi-
ben, ne kezdjenek új dolgokba. Ha ezt meg-
tették, akkor utána hajrá, ne késlekedjenek,
akár munkáról, szerelemről vagy barátságról
is legyen szó.

BIKA
Nagyon nézzék meg, mire adják ki pén-
züket. Törődjenek többet egészségükkel, szép-
ségükkel, idejük, energiájuk most van annyi,
hogy magukra is kicsit több időt szánhatnak.
Ha eddig nem sportoltak, iktassák életükbe
ezt is, egészségüknek jót tesznek ezzel.

IKREK
Végre fellélegezhetnek és belekezdhet-
nek terveik megvalósításába. Végre eljött az
önök ideje is, munkájukban nem árt egy kis
újítás. Ha váltani szeretnének, most megte-
hetik, de egy új tanfolyamon, iskolán is gon-
dolkozzanak el. 

RÁK
Kicsit idegesek lehetnek a héten. Ba-
rátaikkal rendezzék a konfliktusokat, beszél-
jék meg inkább problémáikat. Munkájukban
sok az idegesség, ne vegyenek mindent a lel-
kükre, könnyebben elviselik így a konfliktu-
sokat. Vigyázzanak lelkükre.

OROSZLÁN
A szerelem játssza a főszerepet. Ne
feledkezzenek meg a munkáról és a fejlődés-
ről, tanulásról sem, inkább merítsenek erőt
érzelmeikből. Ha így tesznek, olyan lehetősé-
geket vesznek észre, amivel munkájukban
előrelépést tehetnek. 

SZŰZ
Őrizzék meg nyugalmukat, gondolják
végig mondanivalójukat, mielőtt összevesz-
nének főnökükkel. A sport kerüljön inkább
középpontba, az étkezésükre, vérnyomá-
sukra is figyeljenek. Párkapcsolatukat nem
árt kicsit feldobni közös programokkal.

MÉRLEG
Kedvük végre jobb, lement a nagy
nyomás. Munkájuk könnyebb, tanulmánya-
ikban is jó eredményeket érnek el. Párjukkal
jó időket élnek, ha nincs kedvesük, járjanak
nyitott szemmel. Barátaikról, a közös progra-
mokról ne maradjanak le semmiképp.

SKORPIÓ
Őrizzék meg nyugalmukat, keresse-
nek olyan elfoglaltságot, amivel lekötik fölös
energiájukat, különben mindenkivel össze-
vesznek majd. Munkájukban ne várjanak
csodát, inkább keressenek új munkát. Becsül-
jék meg családjuk türelmét, szeretetét.

NYILAS
Álljanak meg és gondolják végig, mi-
lyen szerencséjük van. Ezzel a lendülettel, ér-
zelmi töltettel induljanak neki új feladataik-
nak, munkáiknak, párkapcsolatuknak és lel-
kesítsék a többieket is. Így magukkal tudják
húzni őket, amiért nagyon hálásak.

BAK
Ne akarjanak világot váltani a héten,
inkább foglalkozzanak kicsit többet maguk-
kal, életükkel. Ne azzal foglalkozzanak, ki
mit mond, hanem saját terveikkel, egészsé-
gükkel. Aludjanak többet, így nem lesznek
idegesek. Kerüljék a vitás helyzeteket, ideges-
ségükkel elronthatnak mindent.

VÍZÖNTŐ
Tele vannak lendülettel, jókedvvel,
amit szívesen másoknak is átadnak, másokat
is magukkal rántanak ebbe a lendületbe. Pár-
kapcsolatuk nagyon jó irányt vehet, ha közös
programot szerveznek. Ha munkát szeretné-
nek váltani, most ne habozzanak, lépjenek.

HALAK
Kicsit idegesebbek lesznek a héten a
kelleténél. Most nem tudnak győzni, inkább
kerüljék a konfliktusokat. Olyan témában
vonják önöket felelősségre, ami eléggé fájdal-
mas. Próbálják átvészelni a legjobb lelkület-
tel ezt a hetet.

Kalauz

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

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  A
pénztár 15 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat a hét öt napján reggel 8 óra-
kor nyit. Hétfőtől szerdáig 16
órakor, csütörtökön 17 óra 30
perckor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 15 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig reggel 9-től
délután 17 óráig tart nyitva. Te-
lefonszám: 96/815-905.  

Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 15
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

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

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

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

Győrplusz.hu: nyerjen belepőket!
A Győri Nemzeti Színház A Gézagyerek című előadására nyerhet jegyet, aki
velünk játszik. A www.gyorplusz.hu oldalon helyesen kell válaszolni a darab-
bal kapcsolatban feltett három kérdésre. A
helyes megfejtők között belépőket sorsolunk
ki. A válaszokat az online@gyorplusz.hu
címre várjuk január 18-ig. A GYŐR-SZOL
ajándékcsomagját Hegyi Dóra nyerte.

Tánciskola
Várják a tánc iránt érdeklődő gyereke-
ket. A Győri Tánc- és Képzőművészeti
Iskola (9023 Győr, Szabolcska u. 5.) al-
kalmassági megtekintést tart január
17-én, kedden 16 óra 30-tól a leendő
első osztályosok számára. Érdeklődni
lehet a 96/513-600-as telefonszámon.

Kedden kora délelőtt az
Édukövízig két vontató-
hajója, a „Jégtörő I” és az
„Atlasz-II” úszott fel a
győri rakpartnál tavaly
megsüllyedt hatalmas
hajótesthez, hogy az
utóbbi napokban meg-
emelkedett vízszint, il-
letve egy, a parton álló
hatalmas daru segítsé-
gével a helyéről kimoz-
dítsa, majd végleg elvon-
tassa Győrből a koráb-
ban évekig diszkóként
(is) funkcionáló uszályt a
Mosoni-Duna győr-bel-
városi szakaszáról.

A művelet eleinte
nem sok sikerrel ke-
csegtetett és úgy tűnt,
hogy akár napokig is el-
tarthat, mire a hajózható
mederbe sikerül von-
tatni az uszályt, ám
végül a szakemberek

Elvontatták
a megsüllyedt
uszályt

megoldották a felmerült
problémákat és először
a Dunapart Rezidenciá-
hoz vontatták. Amíg itt
újból lehorgonyozták,
addig az Atlasz-II vissza-
tért a híd lábához, az
uszály korábbi helyére,
hogy az évek alatt szé-
pen összegyűlt hordalé-
kot kiemelje a folyóból.
Végül egy óra után né-
hány perccel, miután a
Jégtörő I-et elölről, az
Atlasz-II-t pedig hátulról
erősen hozzásodronyoz-
ták az uszályhoz, a
három hajóból álló vízi
konvoj elindult a révko-
máromi hajógyár kikö-
tője felé. A Mosoni-
Duna-hídhoz érve a tá-
vozó diszkóhajó még
egy hangos kürtszóval
köszönt el végleg a fo-
lyók városától.


