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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

5. oldal Napjainkban egyre nagyobb szerepet játszik egy termék ér-
tékesítésében a marketing. Kevesen gondolják, de egy település sike-
rességéhez nagymértékben hozzájárul az a tevékenység, amellyel a
város „eladja magát”. Az elmúlt év ez irányú eredményeiről Bolla Péter
kabinetfőnökkel és Domanyik Eszterrel, az önkormányzat Marketing,
Turizmus és Kommunikációs Osztályának vezetőjével beszélgettünk.

6. oldal Nem lesz könnyebb
év a 2013-as, mint az előzők. A
gazdasági élet megkérdezett
szereplői szerint a vállalkozások
csak akkor maradhatnak élet-
ben, ha új területek felé nyitnak.

4. oldal Szabadság van, a festő
azt fest, amit akar, s az emberek is
maguk választják meg, mit akasz-
tanak a szobájuk falára – mondta
lapunk Miért szeretem Győrt? ro-
vatának Hirkó Bálint.

28. oldal Három válogatott, köztük az év női
játékosának megválasztott futsalkirálynő is
csatlakozott a másodosztályú bajnokságot ve-
zető Rába ETO női futsalcsapatához.

Az Audi komponistája
Interjúnk Leslie Mandokival a 11. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

informatikai és idegen nyelvi képzés indult el a Tudásod
a jövőd! projekt keretében, január 22-én pedig újabb
képzések jelennek meg. A program segítségével száz -
ezren vehetnek részt minimális önerő mellett idegen
nyelvi és informatikai képzésben 2014 augusztusáig.

360 10 százalékkal emelkedtek Győrben a buszjegyek és
bérletek árai. Az elővételben vásárolt jegyek 20 forint-
tal, a buszvezetőnél pedig 40 forinttal kerülnek többe.
Az elővételben megvásárolt jegyek nem veszítik el ér-
vényességüket, továbbra is felhasználhatók. 

NAPRÓL NAPRA

Január 11.

Január 12.

Január 13.

Január 14.

Január 15.

Január 16.

Január 17.

Eurovíziós Dalfesztivál. Kihir-
dették, hogy melyik 30 magyar dal
jutott be az Eurovíziós Dalfesztivál
elődöntőjébe. A listára a győri Nyers
Bogi is felkerült Tükörkép című da-
lával.

Jégre vittek. Veszedelmes útviszo-
nyokról, tapadásról, súrlódásról,
anyagok hőmérsékletfüggő tulajdon-
ságairól volt szó a Mobilis téli tudo-
mányos, kihelyezett foglalkozásán.

Premier. A Csillagszedő Márió
című darabot mutatta be a Vaska-
kas Bábszínház. A darab két mai, át-
lagos család hétköznapi életét mu-
tatja be sok vicces és drámai epizó-
don keresztül. 

Apadás. A Mosoni-Duna szintjé-
nek apadása miatt újra megnyitot-
ták a forgalom előtt a Móricz Zsig-
mond rakpartot.

Gázolás. Életveszélyes állapotban
szállították kórházba azt a kerékpá-
rost, akit autó ütött el Győr közelé-
ben. A férfi kivilágítatlanul kereke-
zett a 81-es úton a megyeszékhely
felé, amikor a hátulról érkező sze-
mélyautó elgázolta.

Hangoskönyv. Benedek Elek me-
séiből készített hangoskönyvet ad -
tak át a NYME  Médiatudományi Tan-
székének végzős újságíró hallgatói a
Vakok és Gyengénlátók Győr-Mo -
son-Sopron Megyei Egyesületnek.

Kamionstop. Az intenzív havazás
miatt elzárták a kamionforgalom
elől a 82-es út cseszneki szakaszát.
A korlátozás célja, hogy a szerpenti-
nes szakaszon ne csússzanak ke-
resztbe a nyerges vontatók, ne gá-
tolják a személyautó-forgalmat.

Jótékonysági
bál
Újságunk január 11-i
számában tévesen je-
lent meg az Arrabona
Lions Club, valamint a
Süss Fel Nap Alapít-
vány hagyományos
„Süss Fel Nap!” jóté-
konysági báljának idő-
pontja. A mulatság ja-
nuár 26-án 19 órakor
kezdődik az Apáczai-
csarnokban. A szerve-
zők jótékony célra
ajánlják fel a belépőből
és a tombolaeladások-
ból befolyt összeget.

Nyitott kapuk
A Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai
Csere János Kara ja-
nuár 19-én, majd feb-
ruár 8-án nyílt napot
tart. Az érdeklődők a
megváltozott felvételi
eljárásról kaphatnak
első kézből informá-
ciót és személyes be-
nyomást szerezhetnek
a 235 éves hagyomá-
nyokkal rendelkező in-
tézményről.

Felhívás
A Kultúra & Turisztika
Közhasznú Nonprofit
Kft. február 12-én árve-
rés útján bérbe adja a
Győr, Baross G. út 21. sz.
alatti, 6,94 m2 területű
pénzváltó helyiségét. 
A hirdetmény a 
Kultúra &Turisztika
Közhasz nú Nonprofit
Kft.-nél (Látogatóköz-
pont, Győr, Baross G. út
21., 96/524-702) tekint-
hető meg.

Megkezdődik február 1-
jén az agrárkamarai vá-
lasztási folyamat, amely-
nek eredményeként
már cius 28-án megvá-
lasztják az új Magyar

Agrár-, Élelmiszergazda-
sági és Vidékfejlesztési
Kamara (Új Nemzeti Ag-
rárkamara) országos
tisztségviselőit, és ezzel
létrejön az új köztestület.
A választási folyamat
részleteiről Családi
János, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Agrár-
kamara megbízott el-
nöke számolt be hét-
főn. Országos szinten
tagnyilvántartási próbál-
kozás több mint ne-
gyedmillió érkezett,
ebből érvényes volt a kü-
lönböző szűrések után
csaknem 190 ezer. A
megyei küldöttlistákat
január 21-én kell leadni
a Magyar Agrárka-
mara hivatalos helyisé-
gében. A választási fo-
lyamat minden szaka-

szát közjegyző felügyeli,
továbbá a választói név-
jegyzékbe fel nem vet-
tek számára jogorvos-
lati lehetőséget is bizto-
sítanak.

A küldöttválasztásra
Győrben február 8-án a
Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban kerül sor,
február 21-én pedig
minden megyében pót-
szavazást tartanak. A vá-
lasztások után a me-
gyékben március 9-én
tartják a megyei alakuló
küldöttközgyűléseket,
ahol megválasztják az or-
szágos kamarai küldötte-
ket és a megyei kamarai
tisztségviselőket. Az új
Nemzeti Agrárkamara or
szágos alakuló küldött-
gyűlésére március 28-
án Budapesten kerül sor.
Itt az alapszabály elfoga-
dását követően megvá-
lasztják a kamara orszá-
gos tisztségviselőit, és
jogilag is létrejön az Új
Nemzeti Agrárkamara.

Választások – Új
Nemzeti Agrárkamara
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Ismét megdöbbentett, meny-
nyire gonoszak és meggon-
dolatlanok tudunk lenni. A
közelmúltban egy nyugdíjas
ismerősöm utazott Moson-
magyaróvárról Győrbe, az ad-
venti vásárba csalta két szin-
tén nyugdíjas barátnője,
mondván, ráfér a kikapcsoló-
dás. A vonaton aztán elment
a kedvük az adventtől. A ka-
lauz ugyanis a következőket
kiabálta nekik az egyébként
üres szerelvényen: „Az ilye-
nek miatt van rossz helyzet-
ben az ország! Mert ingyen
utazgatnak! Mit képzelnek?
Sehol sem kell fizetni, mi?
Biztos nem akarnak otthon
fűteni, aztán itt melegednek!
Szégyellje magát az ilyen!”
Az ismerősöm a döbbenettől
és a megaláztatottságtól csak
annyit jegyzett meg halkan:
„Rengeteget dolgoztam egész
életemben, ezért nem szé-
gyellem évente egy-két alka-
lommal igénybe venni, ami
az állam szerint jár.”
Folyamatosan szólnak hírek
a vasutasok veszélybe került
munkahelyeiről, bértárgyalá-
sokról, szakszervezeti követe-
lésekről, hiszen „a magyar
vasutasok fontos szereplői a
magyar dolgozó társadalom-
nak”. Beszélnek az utazási
kedvezmények átalakításá-
ról is, többek között meg-
szüntetnék a vasutasok csa-
ládtagjainak járó engedmé-
nyeket.
Érthető, ha a bizonytalanság
miatt frusztráltak az em-
berek, de! Szabad ezt máso-
kon levezetni? Azt gondolni,
hogy a nyugdíjasok nem fon-
tos szereplői a társadalom-
nak? Nem ismerhetjük min-
denki sorsát, de feltételezhet-
jük, nem csak nekünk nehéz.
Talán nem keserítenénk
meg még jobban a másét.
Félelmetesen demagóg felve-
tés, hogy az idősek miatt tar-
tunk ott, ahol, de van egy
ennél is „nagyobb” bölcsessé-
gem: ha minden jól megy,
mindenki megöregszik. Még
az említett kalauz is.
Zoljánszky Alexandra

Döbbenet

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A balesetek, az erről szóló hírek,
valamint egy nyáron zárult pá-
lyázat ráirányította az emberek
figyelmét, hogy gondot kell for-
dítani a fűtőberendezések, va-
lamint a kémények állapotára,
rendszeres karbantartására.
Harnisch Róbert, a győri Kétüsz
Kft. ügyvezetője szerint az érez-
hető tudatosság ellenére még
bőven maradt felújítandó ké-
mény. A korszerűsítésre a jövő-
ben valószínűleg újra írnak ki
pályázatot.

Hétszázmillió forintos pályázatot írt ki
még 2011 tavaszán a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium a társasházak és la-
kásszövetkezetek, illetve a bérházak
kéményeinek biztonságosabbá téte-
lére. A pályázaton olyan felújítási mun-
kálatokra lehetett támogatást kérni,
melyek célja a tüzelőberendezések
által előállított, a gyűjtőkéményekbe
vezetett égéstermékek kockázatmen-
tes elvezetése, és a visszaáramlás
megakadályozása volt. A projekt 2012
júniusában lezárult, de volt elmozdulás
a kiírás hatására – mondta lapunk ér-
deklődésére Harnisch Róbert. A Ké -
tüsz Kft. ügyvezetője kifejtette, volt
olyan társasház, ahol a régi gyűjtőké-
mény helyett egy nagyon korszerű
rendszert építettek be a lakók: minden-
kinek lett saját kéménye, így már nin-
csenek összeköttetésben a lakások a
füstelvezetőn keresztül. Korábban ezek
a lakások egy gyűjtőkéménybe vezet-
ték a gázt. Előfordult, hogy mikor az
alsó szinten lakó befűtött, a harmadik
szinten visszajött a füstgáz. Ez nagyon
veszélyes volt, ám a felújítással a prob-
léma megszűnt.

Harnisch Róbert szerint a kiírás ha-
marosan újra megjelenik, ugyanis még
bőven maradt felújítandó kémény a vá-
rosban. A 2010-es adatok alapján
Győrben 1372 gyűjtőkémény volt. Eze-
ket csak bizonyos típusú berendezé-
sekkel szabad terhelni, a kéménybe
csak vízmelegítőt és közös füstcsőbe-
kötéssel egy fürdőszobafűtést szolgáló
fali melegítőt lehet bekötni, folyamatos
üzemű készüléket nem. Ennek ellenére
sokan megtették, ami nagyon baleset-
veszélyes, akár halálos szén-monoxid-
mérgezéshez vezethet.

Sajnos az ilyen szabálytalanságo-
kat nagyon nehéz kéményseprői oldal-
ról utolérni. A vállalat egy évben egy-
szer megy a kéményeket ellenőrizni,
így sokszor késve szerez tudomást a
változásokról, vagy arról, ha esetleg
bekötöttek valamit a rendszerbe. Az is
nagy gond, hogy a kéményseprőket
nem engedik be, hogy
munkájukat elvégez-
zék. „Most lettünk ha-
tósági oldalról kicsit
erősebbek, hogy a ka-
tasztrófavédelem szi-
gorúan ellenőrzi a ké-
ményseprő céget és a
lakókat. Ha a kémény-
seprő cég valahova
nem tud bejutni, akkor a katasztrófa-
védelem hatóságilag elrendeli a
munka elvégzését” – részletezte Har-
nisch Róbert.

Az ügyvezető bízik abban, hogy a
saját biztonsága érdekében egyre töb-
ben érdeklődnek majd a kéménykivál-
tási lehetőségekről. A Kétüsz Kft. több
megoldást tud javasolni, ami nem min-
dig a kémény teljes kiváltását jelenti,
mert az elég nagy kiadást jelent a lakás-
tulajdonosoknak, hanem például egy-
két készülék kivételét a rendszerből.
Harnisch Róbert kitért a januártól ese-

dékes változásokra is. Országosan
egységes, részletes, s ezáltal ponto-
sabb lesz ettől az évtől a nyilvántartási
rendszerük. Ebben fel kell majd tün-
tetniük többek között az ellenőrzött
kazán típusát, teljesítményét. A tör-
vény az egyes tevékenységekhez
meghatározott minimum- és maxi -
mum árakat.

A kéményseprők mindezen túl
többletfeladatokat is kapnak: ellen-
őrizniük kell, hogy a gázkészülékek
műszaki biztonsági felülvizsgálata
ötévente megtörténik-e. Nemleges
válasz esetén előírhatják a vizsgálat el-
végeztetését arra alkalmas gázszere-
lővel. De nézniük kell azt is, hogy a be-
épített készüléktípusnál az égéshez
szükséges levegő-utánpótlás biztosí-
tott-e.

Az új törvény a lakosság feladatait
is érinti. Együtt kell működniük a ké-

ményseprővel, be kell engedni a vizs-
gálat elvégzéséhez és biztosítani kell
a munkavégzéshez szükséges körül-
ményeket, például hogy hozzáférhető
legyen a kémény.

A baj megelőzése érdekében nem
árt, ha a lakásban van egy szén-mo-
noxid-mérő berendezés – mondta
Harnisch Róbert, de az is fontos,
hogy a kémény és a kazán rendszere-
sen karbantartott legyen, új berende-
zés beépítésénél pedig szakember
mondja meg, alkalmas-e hozzá a ké-
mény.

Tudatosabbak az emberek, de
még sok a felújítandó kémény

Kémény-korszerűsítésre
a jövőben újra 

írhatnak ki pályázatot
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Aki nem hiszi, hogy a festészet is lehet jövedelmező vállalko-
zás, látogassa meg Hirkó Bálint galériáját Vámosszabadiban,
a Levendula utca hat szám alatt. A művész tizenöt évvel ezelőtt
dobta sutba közlekedésmérnöki diplomáját, azóta profi festő-
ként tartja el négy gyerekkel megáldott családját. Azt mondja,
szabadság van, a festő azt fest, amit akar, s az emberek is
maguk választják meg, mit akasztanak a szobájuk falára. Én
úgy döntöttem, eladható képeket festek. 

Hirkó Bálint pályafutása a révfalui szülői házban kezdő-
dött, gyerekfejjel kritikusa és lelkes követője volt édesany-
jának, Kun Mária festőművésznek. A győri közönség a vá-
rosi színház aulájában láthatott először Hirkó-festménye-
ket, köztük a mama és a kenus múlt hatására szigetközi táj-
képeket. A következő néhány évben egymást követték ön-
álló kiállításai, de hamar kiderült, a tárlatlátogató művészet-
barát és a fizetőképes vásárló két különböző embertípus.

Tizenöt éve ugyanazt csinálom, de mindig másképpen,
mondja Bálint, sorolva, hogy a kiállítások időszakát lezárva
galériát nyitott az egyik győri plázában, majd országos hírű
aukciós házakra, nagyban utazó képkereskedőkre bízta
műveit. Ez utóbbi korszaknak a válság vetett véget, nem
épültek új otthonok, zuhanórepülésbe kezdett a műtárgy-
piac, sorra zártak be a galériák. Az elmúlt öt évben a tájké-
pek, életképek helyett leginkább portrék készülnek a vá-
mosszabadi műteremben, divat lett festett arcképet, csa-
ládi tablót ajándékozni a jeles alkalmakra, ballagásra, szü-
letésnapra. A profi portré záloga a profi fotó, de a mester
életre kelti a dédik százéves, elsárgult fényképeit is.      

Ma az a módi, a megrendelő leül a számítógép elé, fes-
tőt választ, e-mailt küld és postafordultával fizet, többnyire
feleannyit, mint a közvetítők virágkorának idején. Hirkó Bá-

lint ezt a műfajt is jól csinálja, előnye, hogy kortárs konku-
renciájával ellentétben neve széles körben ismert. A Csal-
lóközben a legnépszerűbb, rendszeres szereplője a nagy-
megyeri, dunaszerdahelyi tévéknek, újságoknak, a Felvidék
művészeti életének. A presztízs a szlovákiai bevásárlóturis-
ták által kedvelt Árkád nagyáruházban kiállított képeknek,
s annak a menedzseri munkának köszönhető, amit senki
nem végez el a festő helyett.

Az otthon, a nagy piac azért mégiscsak Győr, Hirkó Bá-
lint szerint az itt élők leginkább olyan képeket vásárolnak,
amelyek a belvárost ábrázolják. Szerelmesek a Kreszta-
házba, de kedvenc az egykori Lelóczky cukrászda épülete,
a karmelita kolostor, a városháza, a Baross utca és a folyó-
partok is, feltéve, ha feltűnik a víz fölött a Püspökvár vagy a
bazilika tornya. A felújított Győr hálás téma, mondja a mű-
vész, aki fényképezőgéppel a kezében vadászik újabb és
újabb megfesthető, belvárosi utcarészletekre.  

A városkép
rajztudást és
pontosságot
igénylő, önálló
műfaj, egy sor
nagy művész
csak ezt csi-
nálta egész
életében. Bálint
nem szereti az efféle skatulyákat, mindent megfest, amire
megrendelést kap, mindent, amire futja az emberek fantáziá-
jából. Van, akinek a gonosz Darth Vader jön be, másnak egy
öreg autó, megint másnak a saját családi háza toszkán tájba
illesztve. Egy szlovák borász az őseiről rendelt egy-egy portrét,
melléjük komplett képsorozatot a családi szőlőbirtokról. A le-
gújabb munka is izgalmas, a festő ezúttal falat fest, a Széche-
nyi teret örökíti meg egy győri panziós álma szerint. 

Hirkó Bálint: Úgy döntöttem,
eladható képeket festek

A mesterek

Diplomáját 
dobta sutba 

a festésért

A fénykép

„A kilencvenes évek-
ben volt egy stúdió a
Rákóczi Ferenc utcá-
ban, ott tanultam Far-
sang Sándortól és Hef-
ter Lászlótól. Csak raj-
zoltunk, de ez adta
meg számomra az ala-
pokat.” 

„Fotóról festeni egy-
szerűbb, nincs mozgás,
nem változik a fény.
Gyorsabb, így a kész-
termék is olcsóbb.
Munkácsy győri kiállí-
tása óta tudom, hogy a
legnagyobbak is hasz-
nálták ezt a módszert,
nem csak portrét, beál-
lított jeleneteket is át-
másoltak a fényképről
a vászonra.”    

Ars poetica
„Az én képeimet nem
befektetési célból vá-
sárolják az emberek,
hanem azért, mert tet-
szik nekik, szívesen
élnek együtt velük.
Festek és eladok, hala-
dok előre a Pokémon
és Rembrandt közötti
keskeny ösvényen.”   
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MARKETING EREDMÉNYEK

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Napjainkban egyre nagyobb sze-
repet játszik egy termék értéke-
sítésében a marketing. Kevesen
gondolják, de egy település sike-
rességéhez is nagymértékben
hozzájárul a marketingmunka, az
a tevékenység, amellyel a város
„eladja magát”. Az elmúlt év ez
irányú eredményeiről Bolla Péter
kabinetfőnökkel és Domanyik
Eszterrel, az önkormányzat Mar-
keting, Turizmus és Kommuniká-
ciós Osztályának vezetőjével be-
szélgettünk.

A közelmúltban több hír is megje-
lent Győr turisztikai fejlődéséről.
Hogyan értékelik a mögöttünk ha-
gyott esztendőt a város idegen-
forgalmának szempontjából?

A 2012-es egy rengeteg munkával
járó, de roppant eredményes év volt a
város marketingje tekintetében. A
KSH adatai azt mutatják, hogy ez a
munka nem hiábavaló. 2009 óta folya-
matosan évi 20-30 százalékkal nő a
kereskedelmi szálláshelyek vendégéj-
szakáinak száma. A 2012-es egész
évi adat még nem áll rendelkezésre,
de azt tudjuk, hogy októberig
307.415 éjszakát töltöttek el nálunk a
vendégek, és ez a szám az év utolsó
két hónapja nélkül is mintegy huszon-
ötezerrel magasabb a 2011-esnél.
Ilyen mértékű előrelépést kevés város
mondhat el magáról – hangsúlyozta
Domanyik Eszter.

Hogyan sikerült elérni ezt a
fejlődést?

A város marketingtevékenysége
megtervezett, szisztematikus munka.
Borkai Zsolt polgármester már 2006-
ban célul tűzte ki, hogy Győr ne csu-
pán egynapos város legyen, hanem a
nyugat-dunántúli régió turisztikai köz-
pontja. Ehhez azonban a városról ko-
rábban kialakult képet kellett megvál-
toztatni az emberek fejében. Győr
ugyanis nem csupán egy dinamiku-
san fejlődő iparváros, hanem Magyar-
ország műemlékekben harmadik leg-
gazdagabb városa. Győr múltját sors-
fordító történelmi események, izgal-
mas legendák, nemzetközileg is elis-
mert személyiségek jellemzik. Ezeket
nem tarthatjuk meg magunknak, sze-
retnénk közkinccsé tenni, mert rájuk
az egész nemzet büszke lehet. Szeren-
csére ma már az ország más vidékein
is tudják, Győr igazi kulturális fellegvár,
nem csak szakrális és világi emlékei,

Egyre keresettebb „termék” Győr
de az itt folyó művészeti élet miatt is. A
Győri Balett, a Győri Filharmonikus Ze-
nekar, a Vaskakas Bábszínház vagy a
Győri Nemzeti Színház nemzetközi
színvonalú produkciói, évről évre nép-
szerűbb fesztiváljaink is egyre több
vendéget csalogatnak hozzánk. A
Győrkőcfesztivál például ma már nyu-
godtan nevezhető hungarikumnak,
amely nem csak az ország minden tá-
járól, de határainkon túlról is idevonzza
a látogatókat. A bornapok, a barokk
esküvő, a táncfesztivál vagy az adventi
fényjáték is országszerte ismert –
mondta el Bolla Péter. – Álláspontom
szerint a minőség a kulcsszó. A minő-
ség az, ami még a válság éveiben is
hozzánk csábította a turistákat. Nagy

öröm számomra, amikor neves művé-
szek beszélnek arról, hogy mennyire
szeretnek Győrbe jönni pezsgő kultu-
rális élete miatt. 

Milyen konkrét lépések valósul-
tak meg az elmúlt esztendőben?

Győr ereje az összefogásban rejlik.
Az Audi, az egyetem és a város part-
nersége már eddig is komoly sikere-
ket eredményezett. A város összefo-
gást hirdetett a gazdaság szereplőivel,
idegenforgalmunkat pedig a szállás -
adókkal közösen erősítettük, együtt
ajánljuk tematikus programcsomagja-
inkat. Ha csak 2012-ről beszélünk,
akkor is sok szép mozzanatot idézhe-
tünk fel. Az év elején megnyitottuk a
Baross úti Látogatóközpontunkat. A
turisztikai centrum óriási előrelépés a
korábbi Tourinform-pavilonhoz ké-

pest. Vendégeinket huszonegyedik
századi színvonalon tudjuk fogadni,
és ízelítőt tudunk adni Győr és kör-
nyéke kínálatából. Megnyitotta kapuit
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ
is, amely játszva tanít, és amely önma-
gában is kitűnő program lehet a fiata-
loknak. Nagy öröm számunkra, hogy
a már korábban említett szakrális kin-
cseink bemutatására az egyházme-
gye létrehozta a Zichy Ferenc Látoga-
tóközpontot, amely a vallási jellegű
idegenforgalmat erősíti. A belváros re-
habilitációja révén a hozzánk érkezők
egyre kellemesebb környezetben tölt-
hetik napjaikat, és olyan különleges
attrakciókkal találkozhatnak, mint pél-
dául a Füles-bástyában berendezett

esőerdő. Ezek a fejlesztések mint
apró építőkövek segítik felépíteni azt
a Győrt, amelyet idegenforgalmi
szempontból elképzeltünk – fejtette ki
a kabinetfőnök.

– Azt hiszem, aki belelapoz a közel-
múltban elkészült Győr kiadványba,
büszkeséggel tölti el az, amit ott lát. A
turisták Győrbe csalogatása mellett
éppen azt tartjuk a legfontosabb fel-
adatunknak, hogy a győriek is minél
jobban megismerjék gyökereinket és
legyenek büszkék a városra. Legye-
nek büszkék történelmünkre, kultú -
ránkra, sportunkra, gazdaságunkra!
Találja meg mindenki azt a szeletet,
ami a szívéhez a legközelebb áll, és
mutassa meg barátainak, ismerősei-
nek: ez a mi városunk! – tette hozzá
Domanyik Eszter. 

Mik a jövő legfontosabb fel-
adatai?

Először is köszönetet szeretnék
mondani a város vezetésének a tá-
mogatásért, az önkormányzatnak,
hogy lehetővé teszi számunkra elkép-
zeléseink megvalósítását, munkatár-
saimnak azért a munkáért, amit
eddig végeztek, és mindenkinek, aki
nap mint nap városunkért tevékeny-
kedik, hiszen az elmúlt időszakban
számos fontos fejlesztés valósult
meg magánerőből is. Az elmúlt év
talán legnagyobb győri sikere, hogy
elnyertük az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál 2017-es rendezési jogát. A
Magyar Olimpiai Bizottsággal közö-
sen rengeteget dolgoztunk azért,

hogy pályázatunkat sikerre vezessük,
de a munka dandárja csak ezután kö-
vetkezik. A rendezéssel jelentős inf-
rastrukturális fejlesztések is járnak,
amely a világesemény után itt marad
nekünk és Győrt gazdagítja. Szeret-
nénk minél jobban kiaknázni ezt a le-
hetőséget Győr, sőt, az egész ország
érdekében. 2013-ban is folytatjuk vá-
rosunk népszerűsítését. Több helyen
bemutatkozunk, amelyek közül a leg-
fontosabb a február végén sorra ke-
rülő budapesti utazás kiállítás. Ter-
mészetesen az idei évben is megren-
dezzük fesztiváljainkat, és néhány
meglepetéssel is készülünk a győri-
eknek, de ez egyelőre maradjon titok
– zárta a beszélgetést a Marketing,
Turizmus és Kommunikációs Osztály
vezetője.
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Nem lesz könnyebb év a 2013-
as, mint az elmúlt néhány esz-
tendő. A helyi gazdasági élet ál-
talunk megkérdezett szereplői
szerint a vállalkozások csak
akkor maradhatnak életben, ha
új területek felé nyitnak, veze-
tőik kreatívan gondolkodnak, és
képesek magukat markánsan
megkülönböztetni versenytár-
saiktól. Nagyvonalakban így
összegezhetőek azok a vélemé-
nyek, melyeket győri üzletem-
berek, illetve szakmai szerveze-
tek képviselői fogalmaztak meg
az idei kilátásokról.

Tisztában vagyunk vele, hogy bőven
akad tennivalója 2013-ban a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara újjáválasztott vezetősé-
gének, és igyekszünk feladatainknak
megfelelni – válaszolta az ez évi kilátá-
sokat firtató kérdésünkre Mikóczi
Tamás, a kamara társelnöke. – Az el-
nökség négy pontban foglalta össze a
2013-as év legfontosabb tennivalóit.
Az egyik, hogy sokkal határozottab-
ban képviseljük a helyi vállalkozások
érdekeit a kormányzati politikában. Az
eddigieken túl további segítséget kí-
vánunk nyújtani a szakképzés meg-
erősítéséhez, valamint gyors, haté-
kony és használható gazdasági infor-
mációkat szolgáltatni a vállalkozások
részére. Remekül sikerült a már ha-
gyományosnak mondható kamarai

évköszöntő fogadásunk, ezért további
hasonló összejövetelek szervezésével
szeretnénk lehetőséget biztosítani a
helyi vállalkozásoknak egymás jobb
megismerésére, üzleti kapcsolatok lé-
tesítésére, mert ezek eredménye a
helyi iparűzési adót növeli, az pedig
Győr minden polgárának érdeke.
Külön kiemelt feladat lesz a kamarai
törvény értelmében kötelezően re-
gisztrált vállalkozások tájékoztatása,
segítése és meggyőzése, hogy szük-
ség van rájuk a tagságban, mert csak
közösen és minél nagyobb létszám-
mal tudjuk érdekeinket hatékonyan
képviselni.

Küzdelmes év előtt állunk, magu-
kon a vállalkozásokon múlik, hogy
életben maradnak vagy sem, mert a
külső körülmények javulására nem
számíthatunk – mondta a témában
Sragner László, a Vállalkozók Orszá-
gos Szövetségének megyei elnöke. –
A hazai kereslet bő-
vülésére nincs kilá-
tás, azok a vállalkozá-
sok lehetnek sikere-
sek, amelyek vagy a
hazai multik beszállí-
tóivá válnak, vagy be-
kapcsolódnak a
nemzetközi vérkerin-
gésbe. Ehhez pedig
ügyességre, önmenedzselési képes-
ségre, egyedi kínálat megteremtésére
van szükség. A VOSZ mindent meg-
tesz azért, hogy tagjait ebben a mun-
kában segítse, de attól tartok, ennek
ellenére sokan lesznek, akik „fejre áll-
nak” az idén.

A külföldi piacban és az egyedi ter-
mékek fejlesztésében lát lehetőséget
Jancsó Péter, a Graboplast vezérigaz-
gatója is, a nagy múltú cég ennek meg-
felelően évek óta exportálja termékei-
nek több mint 90 százalékát. – To-
vábbra is a külföldi értékesítés útját jár-
juk, a válság kezdete óta ezt egészítet-
tük ki a magasabb értékű termékek fej-
lesztésének stratégiájával. Természete-
sen önmagában az exportra termelés
sem életbiztosítás, hiszen sok más or-
szágban is megakadt a növekedés,
ezért a fejlődő térségekre koncentrá-
lunk, és ott próbáljuk eladni a magas
minőségű, speciális padlóinkat. Fejlő-
dést tervezünk 2013-ra – mintegy 5
százalékos árbevétel-növekedésre szá-
mítunk – és fejlesztést: európai uniós
támogatással új gyár építésébe kívá-
nunk kezdeni. Ide tartozik az a környe-
zetvédelmet, fenntartható fejlődést
szolgáló technológiai korszerűsítés,

amelynek köszönhetően már most ter-
melésünk valamennyi PVC mellékter-
mékét újra feldolgozzuk, és az új üzem
is a másodlagos anyagok felhasználá-
sára alapozza működését.

A gazdasági válság talán egyik
legnagyobb vesztese az építőipar, a

hozzá kapcsolódó számtalan egyéb
gazdasági ágazat miatt különösen ér-
dekes, milyen év elé néz. – Úgy látjuk,
2013-ban sem változik az iparág
helyzete – mondta Komlós Andor, a
Leier Hungária Kft. ügyvezető igazga-
tója –, várakozásaink szerint nem nő
az építkezések száma. Gyakorlatilag
ennek megfelelően mi is stagnálást
kalkulálunk, azt reméljük, a tavalyi ár-
bevételi szintet tudjuk elérni. Persze
ehhez is komoly munkára lesz szük-
ség, megfelelő ár-érték arányú, ki-
váló minőségű, és lehetőleg új fej-
lesztésű termékeket, szolgáltatáso-
kat kínálunk vevőinknek. Ebben segít
az idén már teljes kapacitással mű-
ködő új győri üzem, amely elsősor-
ban exportra termel.

Példa akad arra is, ha valaki a hazai
terepen fedez fel új szegmenseket,
erről számolt be Paár Attila, a West
Hungária Bau Kft. ügyvezető igazga-
tója: – Korábban a tevékenységünk
mintegy 10 százaléka kötődött a mély-
építéshez, az elmúlt években ez fel-
ment 50 százalékra. Ez az arányeltoló-
dás az, aminek köszönhetően töretlen-
nek mondható a fejlődésünk ebben a
nehéz időszakban is. A magasépítés-
ben, a versenyszférában a megrende-
lések száma drasztikusan csökkent,
ezért fordultunk a sok esetben európai
uniós támogatással megvalósuló beru-
házások, közműépítések, rekultivációs,
kármentesítő munkák felé. A lekötött
és kilátásban lévő megrendeléseink
alapján úgy számítok, hogy a tavalyi
11-12 milliárdos árbevételünket idén
sikerül túlszárnyalni. 

Nehéz évre számítanak
a vállalkozások

A siker útja a nemzet-
közi vérkeringésbe való

bekapcsolódás
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A katasztrófavédelmi szervezeti
átalakulást, az elmúlt év legfon-
tosabb feladatát a Győri Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség
sikeresen végrehajtotta úgy,
hogy feladatainak ellátásában,
működésében fennakadás nem
volt tapasztalható. Míg 2011-
ben 1156, addig 2012-ben közel
10 százalékos csökkenéssel
1074 vonulást igénylő esemény-
hez riasztották az állományt.

A Győri Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség vezetője, Sári Ákos tűzoltó őrnagy
a 2012. évi tevékenységéről tájékoz-
tatta lapunkat. Elöljáróban elmondta:

– A szervezeti átalakulás legfőbb
célkitűzését, a kirendeltség illetékes-
ségi területén élő lakosság biztonságá-
nak növelését megvalósítottuk. Ennek
érdekében az új katasztrófavédelmi
törvény értelmében felállítottuk az Ipar-
biztonsági és a Polgári Védelmi fel-
ügyelőséget, a hatósági munka színvo-
nalát javítottuk, ennek hatásai már
érezhetőek a mentő tűzvédelemben.

Míg 2011-ben 1156, addig 2012-
ben közel 10 százalékos csökkenés-
sel 1074 vonulást igénylő eseménye
volt a kirendeltségnek. Az előző évi-
hez képest nőtt a tűzesetek száma
közel 10 százalékkal, a téves jelzések
és a szándékosan megtévesztő jelzé-
sek számában jelentős, 34 százalé-
kos csökkenés volt. Tűzesetnél el-
hunytak száma nem változott, a sé-
rültek száma 15-ről 9-re mérséklő-
dött, műszaki mentésnél elhunytak
száma jelentős mértékben, 24-ről 6-
ra csökkent.

– A tűzesetek növekedését a sza-
bad téren keletkezett tüzek számának
megugrása okozta, ennek magyará-
zata a tavaszi nagy szárazság, a ked-
vezőtlen időjárási viszonyok és a fele-
lőtlen emberi magatartás. Az épített
környezetben keletkezett tüzek száma
némi csökkenést mutat. Jelentős, hu-
szonhat százalékos csökkenést ta-

pasztaltunk a műszaki mentések szá-
mában – mondta Sári Ákos.

Jelentős előrelépés: 2012. augusz-
tus 10-én megkezdte működését a
Pannonhalmi Katasztrófavédelmi Őrs,
amely 58 bevetést teljesítve jelentő-
sen növelte a környező településeken
élők biztonságérzetét. Közel fél év el-
teltével biztosan állítható, hogy az őrs
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A győri hivatásos tűzoltóság állomá-
nya jól felkészült, gyakorlati és elmé-
leti képzések so rán folyamatosan
képzi magát.

A kirendeltség területén 22 önkén-
tes tűzoltó egyesület tevékenykedik,
ebből 8 egyesülettel együttműködési
megállapodása van a kirendeltség-
nek. Ezek az egyesületek 124 esetben

működtek közre a tűz- és káresetek
felszámolásában. Az illetékességi te-
rületen három létesítményi tűzoltóság
működik: az Audi Hungaria Motor Kft.-
nél, a Rába-Front Kft.-nél és a Gra-
boplast Zrt.-nél. Ők 92 esetben mű-
ködtek közre tűz- és káresetek felszá-
molásában.

Az elmúlt év, de talán az évtized
legjelentősebb győri tűzesete volt jú-

niusban a Tintoria Piana Kft. – a volt
GWC Győri Fésűsgyapjú Kft. – terüle-
tén keletkezett tűzeset. Annak során
egy bálaraktár égett közel 3.000 négy-
zetméteren. A raktárból 600 köbmé-
ter gyapotbálát kellett eltávolítani. A
személyi állomány a feladatát ismerte,
a kiadott parancsoknak megfelelően
fegyelmezetten hajtotta végre, a tűzol-
tás során személyi sérülés nem tör-
tént.

Iparbiztonság területen 31 eset-
ben hajtott végre a kirendeltség
üzem azonosítást, 1 felső küszöbér-
tékű, 2 alsó küszöbértékű, 15 kü-
szöbérték alatti üzem katasztrófavé-
delmi besorolása megtörtént, folya-
matosan ellenőrzés alatt tartják a
közúti, vasúti és a vízi veszélyes-
anyag-szállítást, ezzel is a lakosság
biztonságérzetét növelik, illetve elő-
segítik az ipari üzemek biztonságos
működését.

A hatósági tevékenységük során
94 ellenőrzést hajtottak végre, 170 ha-
tósági eljárást folytattak le, 1285 eset-
ben szakhatóságként működtünk
közre és 467 esetben konzultációs le-
hetőséget biztosítottak. A hatósági te-
rület számára rendezett megmérette-
tésen Schreiner Ákos tűzoltó hadnagy
országos második helyezett lett.

– Idén a hatósági munkát tovább
erősítjük, az ellenőrzések számát nö-
velni kívánom. A statisztikák tanul-
sága szerint egy forint megelőzésre
szánt összeggel tíz forint veszélyelhá-
rításra és helyreállításra szánt össze-
get takaríthatunk meg. A megmentett
életek pedig számokban nem is kife-
jezhetőek. Ennek tükrében a meg-
előző munkára továbbra is nagy hang-
súlyt fogunk fektetni – mondta végül
Sári Ákos tűzoltó őrnagy.

A megmentett életek számokban
nem kifejezhetők
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BALETT INTERJÚ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Utoljára játssza a Queen-balet-
tet február 10-én 17 órától a
Győri Balett társulata. „Nehéz
elengedni a darabot, rengeteg
előadásunk volt, hál’ Isten na-
gyon sokan látták és szerették a
rockkal, szerelemmel és nosz-
talgiával átszőtt előadást.
Olyan közönségréteget talált
meg a darab, amivel gazdago-
dott a Győri Balettet szerető
tábor is. De nagyon fontos,
hogy mindig megújuljunk” –
mondta lapunknak Kiss János,
az együttes igazgatója, aki a
társulat terveiről is mesélt.

Miért búcsúznak a Queen-ba-
lettől?

Már a darab bemutatásánál is sok
gond adódott, hiszen tartottak a pró-
bák, mikor úgy tűnt, meghiúsul az elő-
adás, mégsem kapjuk meg rá az enge-
délyt. Rengeteg tárgyalás után végül
megjött a beleegyezés Svájcból, hogy
egy évig táncolhatjuk a darabot. Majd
még egy esztendővel meghosszabbí-
tották a lehetőséget, nagyon sikeres-
nek ítélték meg az előadásainkat. Ha
esetleg megkapnánk az engedélyt a
Queen-menedzsmenttől a harmadik
évre, már nem érné meg a hosszabbí-

tás a magas jogdíj miatt. Ezért február
10-én búcsúzunk a Queentől. Renge-
teg előadásunk volt, hál’ Isten nagyon
sokan látták és szerették a darabot.
Természetesen a közönségen kívül sze-
rette az egész együttes, óriási sikert
hozott a társulatnak. Nehéz elengedni
a darabot, mert még sok meghívásle-
hetőség lenne országon belül és hatá-
ron túlról is. De nagyon fontos, hogy
mindig megújuljunk. Újabb bemuta-
tónk volt októberben és további bemu-
tatókra készülünk.

Merész vállalkozás volt a
klasszikus balett és a rockzene
egyesítése. Elevenítsük fel a da-
rabot!

A Queen és Freddie Mercury sze-
mélyéből adódóan a klasszikus hang-
zás és a rock hatása nagyon érzéke-
nyen érezhető a dalokból, és a koreog-
ráfus is ebből indult ki.
Minden a zenéből
ered, a táncművészet
éltető ereje a zene. Ez
a fajta zeneiség alakí-
totta a koreográfiát,
mint ahogy a klasszi-
kus balett alapjai is.
Tehát ezeknek a stílu-
soknak a keverése
szerintem nagyon jó hatással van az
egész darabra, melyben megjelenik
többek között a szerelem, és a rock
and roll aranykorát is felidézzük.

Sikerült új nézőket is becsalo-
gatni?

Igen, rengeteg fiatal is látta az elő-
adást. Hallottam nézőkről, akik azt
mondták, soha nem gondolták volna,
hogy a balett ekkora élményt ad. Volt
olyan, aki életében először látott balet-
tet, a Queen miatt jött be megnézni,
azóta látta már a Zorbát, a Rózsaszín-
házat és a Magyar rapszódiát is. Olyan
közönségréteget talált meg a darab,
amivel gazdagodott a Győri Balettet
szerető tábor is.

Említette, hogy fontos a meg-
újulás. Minek adja át a helyét a
Queen-balett?

Most a Zorbát játszuk, és június
17-én, a győri táncfesztivál első nap-
ján lesz az új bemutatónk, két koreog-
ráfus két egyfelvonásos művével ké-
szülünk. Január 2-án már elkezdőd-

tek a próbák Leo Mujic koreográfus-
sal, szerb származású világpolgárral.
Elképesztő, fantasztikus táncos, 9
évvel ezelőtt láttam először Budapes-

ten a Világsztárok az Operában című
műsorban. Óriási sikere volt. Rendkí-
vül gyors és fantasztikus technikája
van, kiváló művész. Szóval őt kértem
fel egy egyfelvonásos elkészítésére, a
darab címe Az üvegház. A másik kore-
ográfus Velekei László, ő készít egy
Kodály-darabot, hiszen Kodály Zol-
tánt ünnepli a magyar zenei élet. Úgy
gondolom, hogy nekünk is kötelessé-
günk a zeneszerző előtt tisztelegni
egy igazán izgalmas darabbal úgy,
ahogy Liszt Ferencről megemlékez-
tünk a Magyar rapszódiával. A bemu-
tató másnapján elkezdjük a következő
darab próbáját, amely a Szent ivánéji
álom lesz. Fantasztikus mű, amit sze-
rintem nagyon fog szeretni a közön-
ség, tele van humorral, izgalmas for-
dulatokkal, rengeteg jó ötlettel. Alapja
iszonyúan nehéz neoklasszikus balett
és színházi elemek. 

Rengeteg meghívást is kaptunk
egyébként, a tervek szerint megyünk
majd Oroszországba, áprilisban
Ausztriába, Németországba, Svájcba
turnézni. Szerencsére rengeteg helyre
hívják az együttest. És természetesen
itthon is fellépünk, Győrön kívül pél-
dául a Művészetek Palotájában. A na-
pokban pedig érkezett egy nagyon
fontos hír: mi fogjuk nyitni az Erkel
Színházat március 1-jén a Magyar
Nemzeti Balettel és a Pécsi Balettel
közösen.

Búcsúzik a Queen-balett

A Queen-balett 
új nézőket vonzott be 

a színházba
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Bulgária Nyár 2013!

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

Foglalható és bővebb 
információ partnerirodáinknál: 

Air Tourist, Ciklámen T, ÉTK Print Ut. I., 
Kisalföld Volán, Medici Travel,  

Quaestor, Summer Time Travel, 
Vista Ut. I., Start Ut.

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket!

www.robinsontours.hu

JANUÁR 15-IG PLUSZ
5% KEDVEZMÉNY!

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

Reptéri parkolás foglalható!

Az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Győr Köz-
ponti Igazgatási Csoportja a
9026 Győr, Rónay Jácint utca
5–7. sz. alatti címről a 9025
Győr, Köztelek utca 15. szám
alatti címre költözik.

Az intézmény szociális szol-
gáltatásaival kapcsolatos tájé-
koztatás, felvétel-igénybevételi
eljárás, idősek bentlakásos ott-
honainak térítési díjával kapcso-
latos felvilágosítás, panaszkeze-
lés február 1-jétől az új telephe-
lyen működik. 

Elérhetőségek: telefon/fax:
96/527-899. Mobil: 20/239-
0437, 20/340-3699. E-mail: el-
latasinfo@eeszi.hu. Ügyfélfoga-
dás: kedden 8–15 óráig, csütör-
tökön 8–17 óráig.

szerző: földvári gabriella 

A X. Határon túli összművészeti
fesztivál január 24-én 17 órakor
kezdődik a Petőfi Sándor Műve-
lődési Központban, kiállítások
megnyitóival, Berecz András
mesemondó estjével.

Az Orbán Balázs székelyföldi fotó-
művészeti alkotóközösség mellett a
Cifra Egyesület, Szakács Sándor öt-
vösművész, Bartha Lajos sepsi-
szentgyörgyi fafaragó, Antal Tamás
dunaszerdahelyi fotós, Molnár Zsolt
viseletkészítő és két kőhídgyarmati
keramikus, Batka Péter és Batka
Mónika mutatkozik be kiállítással az
idei fesztiválon. Berecz András me-
semondó estje 18 órakor kezdődik.
Másnap a gyerekek Az eltáncolt ci-

pellők című zenés néptáncos mesét
láthatják a Kuttyomfitty Társulat
három előadásán. A fesztivál ideje
alatt a kiállításokhoz kapcsolódó
rendhagyó néprajz- és rajzórákat
szerveznek iskolások számára. A
Néptáncgála helyszíne a PÁGISZ
ÁMK lesz január 25-én 18 órától. 

A magyar hagyományokra épülő
harcművészetet, a barantát mutatja be
Kopecsni Gábor január 29-én fél hattól.
Antal Tamás dunaszerdahelyi fotós és
világutazó előadása február 4-én 17
órakor kezdődik. A Bécsi Napló és a
Szél-járás című folyóiratok február 12-
én 17 órától mutatkoznak be. Barsi
Ernő néprajzkutató február 14-én tart
előadást. A zselízi Kincső Ifjúsági Nép-
táncegyüttes és a Gereben Népzenei
együttes Alsó-Garam-menti táncháza
február 16-án 19 órakor kezdődik. 

Művészet, 
határok nélkül 

Új helyen
az EESZI 

szerző: gy. p.
fotó: matusz károly

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér néven működik január
1-jétől a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár és Közösségi Tér, valamint
a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár.
A győri közgyűlés decemberben ha-
tározott arról, hogy a megyei könyv-
tárat és múzeumot Győr városa
tartja fenn 2013-tól. 

A két intézmény egyesülésével a
használati szabályzat is egységes lett.
A tagok néhány változást érzékelhet-
nek csupán. Dr. Horváth Sándor Do-
monkos igazgató kiemelte a legfon-
tosabb előnyt: a rendszer bármelyik
pontján való beiratkozás érvényes az
intézmény bármely részlegébe. Tehát
csak egyszer kell fizetni, és igénybe
vehetjük a következők szolgáltatásait:
központi könyvtár (volt városi könyv-
tár), Kisfaludy Károly Könyvtár, Gyer-
mekkönyvtár, bácsai fiókkönyvtár,
belvárosi fiókkönyvtár, gyárvárosi fi-
ókkönyvtár, szabadhegyi fiókkönyv-
tár, szentiváni fiókkönyvtár, szigeti fi-
ókkönyvtár, hangtár.

Az egységes használati szabályzat
elérhető az intézmény honlapján
(www.gyorikonyvtar.hu), amely leírja
többek között, hogy a beiratkozás
365 napra szól, kölcsönözni csak ol-
vasójeggyel lehet. Az olvasójegy el-

vesztését be kell jelenteni, mert az ol-
vasójegyre kikölcsönzött dokumentu-
mokért a jegy tulajdonosa felel. Az el-
veszett olvasójegy térítési díj ellené-
ben pótolható, használata pedig más
személynek csak írott meghatalma-
zás mellett engedhető át. A kölcsön-
zési idő szabadpolcos könyv eseté-
ben három hét, amely egy alkalom-
mal hosszabbítható. Egyszerre maxi-
mum tíz darab könyv kölcsönözhető.

Az intézmény névadója, dr. Ko-
vács Pál 19. századi orvos, író, drá-

maíró, publicista. Az első magyaror-
szági homeopata orvosok egyike-
ként tartják számon. Művelődés -
szervező tevékenységével pedig je-
lentősen hozzájárult Győr haladó
szellemiségű és pezsgő kulturális
életének kialakulásához. Az 1830-
as–40-es évek polgárias szelle -
mű magyar irodalmának jeles alakjai
közé tartozott, szerkesztette például
a Hazánk című győri lapot is.

Egyesült a városi 
és a megyei könyvtár
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Az ünnepségen közreműködnek:
a Kávészünet Zenekar,

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

valamint az El Paso Táncstúdió táncosai.

ünnepi rendezvényére

2013. január 22-én 17 órára
a Richter Terembe 

(Győr, Aradi vértanúk útja 16.).

Köszöntőt mond
és a Győr

Közművelődéséért,
valamint a

Győr Művészetéért
díjakat átadja

Borkai Zsolt
Győr Megyei Jogú Város polgármestere.

A magyar
kultúra napja

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt szerző: földvári gabriella 

Gazdag programot kínál Győr
városa a január 21-én kezdődő
Magyar Kultúra Hetében. Az
1989 óta élő ünneppel arra em-
lékezünk, hogy Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a
Himnuszt.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-
én adja át Borkai Zsolt polgármester
a Győr Művészetéért és a Győr Köz-
művelődéséért díjakat. A Richter Te-
remben kedden 17 órakor kezdődő
ünnepségen műsort ad a Kávészünet
Zenekar, Nagy Balázs színművész, a
Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola,
valamint az El Paso Táncstúdió. 

A Városi Művészeti Múzeum in-
gyenes programokkal és új időszaki
kiállításokkal várja látogatóit. Meg-
nyílik Blaskó János szobrászművész

A Magyar Kultúra Hete
és a Kortárs magyar mesék tárlata,
sor kerül szakmai bemutatókra, mű-
vészettörténeti előadásokra, rendha-
gyó tárlatvezetésekre és gyermek-
foglalkozásokra. 

Dsida Jenő és József Attila meg-
zenésített verseit Erdész-Kováts
László gitáros-énekes szólaltatja
meg január 24-én a városi könyvtár-
ban. Ugyanezen a napon a Műhely
folyóirat szerzőivel találkozhatnak az
érdeklődők a Zichy-palotában. Tóth
Tibor Jászai Mari-díjas színművész
Arany János-estjét adja elő Tetemre
hívás címmel 26-án az Újvárosi Mű-
velődési Házban.

A Gyermekek Házában a legki-
sebbeket bábos tornára, a nagyob-
bakat játszóházba várják. Az általá-
nos iskolásoknak a Győri Filharmo-
nikus Zenekar ad koncertet, a közép-
iskolások Maszlay István színmű -
vésszel találkozhatnak. 

szerző: gaál józsef

Különleges hétvége előtt ál-
lunk, győri vállalkozók először
rendeznek olyan nagyszabá -
sú gasztronómiai fesztivált,
amelynek főszereplője az ece-
tes hal lesz. A rendezők, Bo-
zsoki Zoltán és Ferenc Károly,
a Győri Vásár és a Sör Team
társaságok ügyvezetői azt re-
mélik, a helyi konyha finomsá-
gai és a tél gőzölgő italai soka-
kat kicsalnak a Baross útra és
a Széchenyi térre, az esemény
hagyományt teremt.  

A háromnapos rendezvény célja,
hogy „egy fedél” alá gyűjtse a kör-
nyék haléttermeit és -forgalmazóit,
kedvet adjon a vadételek fogyasztá-
sához. 

Ami Zalában a dödölle, Horto-
bágyon a slambuc, az Győrben az
ecetes hal, az egykor bőséges
zsákmánnyal hazatérő szigetközi
halászok sajátosan tartósított cse-
megéje. Készülhet harcsából, már-
naderékból vagy a klasszikus
pontyból, kétszer annyi patkót
használva, ahány vendéget az asz-
talunkhoz várunk. 

A fesztivál előtt tisztelgő recep-
tünk szerint tíz adaghoz szükségünk
van két kiló dunai halra, sóra, fél kiló
vöröshagymára, négy tojásra, vala-

mint lisztre, zsemlemorzsára, zsírra
vagy olajra. A lé elkészítéséhez öt
liter vízre, fél liter tízszázalékos
ecetre, negyed kiló kristálycukorra,
egy-egy kis csomag babérlevélre,
egész borsra, mustármagra és sóra.

A megtisztított halat felszeletel-
jük, a halpatkókat besózzuk és paní-
rozzuk, vagyis lisztbe mártjuk, felke-
vert tojásba, zsemlemorzsába for-
gatjuk, végül bő forró olajban bar-
nára sütjük. A kihűlt rántott halat és
a karikákra szeletelt hagymát egy na-
gyobb lábosban rétegelve rakjuk le.
A savanyítólé hozzávalóit egy tálban
kikeverjük, felforraljuk, majd lehűt-
jük, s ráöntjük a halra úgy, hogy el-
lepje. A maradék levet félretesszük,
hogy másnap újra felönthessük vele
a lábast. Az ecetes halat négy napig
érleljük, ennyi idő alatt a hal szálkáit
is eltünteti az ecet. Hagymakarikák-
kal és friss, puha kenyérrel tálaljuk. 

Az ecetes hal illata, színe, állaga,
íze sokféle lehet, a fesztiválon fél
tucat étterem, halászcsárda, hor-
gásztavi vendéglő kínálja majd a
saját receptje szerint készült hagy-
más patkókat. Ha siker lesz, el-
mondhatjuk, a győri konyhának is
van specialitása, saját arca, évente
ismétlődő fesztivált érő helyi hagyo-
mánya. Egy étel, amit a városba ér-
kezőknek nyaranta hamvas fröcs-
csel, telente gőzölgő forralt borral
kínálhatunk jó szívvel. 

Fesztivál az ecetes 
hal jegyében
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: gy. p.

Tutzing. Festői német kisváros a
Starnberger tó partján, Münchentől
mintegy 25 kilométerre. Itt él és dol-
gozik a közelmúltban 60. születésnap-
ját ünneplő Leslie Mandoki, azaz Mán-
doki László, aki 38 évvel ezelőtt har-
madmagával úgy döntött, zenei karri-
erje érdekében vállalja a kockázatot
és külföldre szökik. A menekülés egy
szabadabb világba nemcsak hogy si-
került, de utat is nyitott arra, hogy
megvalósuljanak a fiatal zeneakadé-
mista álmai. Míg Magyarországon ál-
talában az 1979-ben világszerte is-
mertté vált Dzsingisz Kán zenekar
miatt ismerik, addig választott hazájá-
ban kiváló jazz-rock zenészként és az
egyik legbefolyásosabb zenei produ-
cerként tartják számon, aki olyan sztá-
rokkal dolgozott együtt mint Phil Col-
lins vagy Lionel Richie, és olyan nagy
megrendelőknek ír zenét mint a Dis-
ney, a VW-konszern vagy éppen a
német kancellár asszony, Angela Mer-
kel. A világszerte ismert jazz- és rock-
zenészekből álló formációjával, a
Mandoki Soulmatesszel korábban
Győrben is koncertező, háromgyer-
mekes Mándoki tutzingi stúdiójában
adott interjút lapunknak.

Leslie Mandoki: 
Nem élveztem 
a popsztár létet

Február 16-án a Művészetek
Palotájában lép fel világsztáro-
kat felvonultató formációjával
az éppen 20 éves Mandoki Soul-
matesszel, de a korábbi győri
koncertjein kívül nem nagyon
emlékszem, hogy szülőhazájá-
ban koncertezett volna. 

Őszintén szólva én két dolog miatt
nem vagyok aktív Magyarországon.
Az egyik az, hogy sose hívtak. Egy mű-
vész pedig oda megy, ahova hívják:
Sanghajban, Sao Paulóban vagy
éppen New Yorkban kíváncsiak rám,
Budapestet eddig kevésbé érdekelte,
hogy mit csinálok. Emellett pedig ki-
csit zavar, hogy szeretett Magyaror-
szágomon még mindig a Dzsingisz
Kán zenekarral azonosítanak, holott
ez az életemnek csak egy kétéves pe-
riódusa. Azóta történt egy s más, so-
roljam? Lionel Richie, Phil Collins,
Jennifer Rush, a No Angels, a Volks -
wagen, az Audi, a német kormány, a
Disney, meg a legsikeresebb német
sorozatok címadó dalai... 72 platinale-
mez köthető a nevemhez. 

Ezek szerint a hírnevet hozó
Dzsingisz Kánra nem büszke?

Nézze, ma már nincs gondom vele,
sőt, sajnálom is, hogy igazából nem él-
veztem azt az időszakot, de hiába ad-
tunk el 14 millió lemezt, én azt nagyon

utáltam. Én Miles Davis meg Al Di
Meola világából csöppentem bele
abba az egészbe, és azért énekeltem
el azt a nótát, hogy megkapjak egy stú-
diót, ahol felvehetek egy jazz-rock albu-
mot. Ez volt az üzlet. És persze mert én
voltam az egyetlen szakmabeli, én let-
tem a zenekarvezető, és ezzel elindult
egy lavina. És amikor ott állsz egy újsá-
gosbódé előtt és hét magazinnak vagy
a címlapján, és a lakásod előtt a lányok
sikítoznak, akkor kicsit megijedsz ma-
gadtól, mert a konzervatóriumban
más miatt kezdtél el zenélni. Nem él-
veztem a popsztár létet, egy intellek -
tuá lis nihil volt az egész. 

Akkor beszéljünk arról, amit
élvez. A Soulmates februári kon-
certjére kikkel érkezik Buda-
pestre?

Olyan világsztárokkal lépek fel mint
Jack Bruce (Cream), Bobby Kimball
(Toto), Greg Lake (Emerson Lake &
Palmer), Al Di Meola, John Helliwell
(Supertramp), Peter Maffay vagy
éppen Chaka Khan. Egyébként ez egy
ilyen hazafias gondolat volt részemről,
hogy a Soulmates 20. születésnapját
a magyar fővárosban ünnepeljük. Ko-
rábban tervben volt egy müncheni és
egy berlini koncert is, de akkor azok a
vezető német személyiségek, akiket
várunk, valószínűleg Németország-
ban maradtak volna. Így pedig ez a
200 ember a bajor miniszterelnöktől
kezdve a nagy világmárkák topme-
nedzserein át a vezető színészekig,
médiasztárokig mindenki Budapestre
jön. Ezen a napon nagyobb német de-
legáció lesz Magyarországon, mint az
olimpia megnyitásán.

Ha már itt tartunk, hogy lesz
az ember személyes jó ismerőse
a győri Audi-gyárat is magában
foglaló VW-konszern első
számú vezetőinek vagy éppen a
német szövetségi kormány tag-
jainak? Miért van zenei igazga-
tója egy autóipari óriásnak?

Minden művésznek van egy képe,
egy bizonyos imidzse. Amit mi csiná-
lunk, arról általában az iparban vagy a
médiában az a vélemény, hogy mi aka-
démikus szinten mindent meg tudunk
oldani. Minket soha nem hív fel egy
marketingfőnök vagy egy ügynökség,
amelyik éppen egy filmet csinál,

hanem a kancellár asszony vagy a
VW-konszernt vezető dr. Martin Win-
terkorn azt mondják, hogy ezt a Les-
lie-vel meg kellene beszélni. 

És akkor egy megbízottjuk te-
lefonál?

Általában idejönnek egy vasárnap
délután. De visszatérve a kérdésére, a
Volkswagennek, illetve az Audinak
azért van szüksége zenei igazgatóra,
mert dr. Winterkornnal az a meggyő-
ződésünk, hogy úgy, ahogy egy már-
kának logója van, úgy van egy bizo-
nyos hangzási esztétikája is. Ezt előt-
tem nem csinálta más: meg kell kom-
ponálnunk, hogy hogyan szól egy
márka. 

Egy autómárkából tehát lehet
„sztárt” csinálni a zene segítsé-
gével, de a magyar zenészekből
miért nem lehet világsztárt csi-
nálni?

Ákosból lehetett volna nemzetközi
sztár, neki minden művészi és karak-
terbeli tulajdonsága megvan ehhez.
Amikor a Tarzan című Disney-film ze-
néjét csináltam, együtt dolgoztam
vele, akkor az ő angol nyelvű anyagát
elvittem két nagyon komoly világcég-
nek. A probléma csak az volt, hogy ez
épp akkor történt, amikor az egész
szakma válságban volt Amerikában,
Nagy-Britanniában és Németország-
ban. Egyébként még Zsédában lát-
tam, látok fantáziát. Azóta meg nem
jártam Magyarországon, nem isme-
rem a fiatal zenészeket. Az idősebb
generációból pedig meggyőződésem,
hogy ha Charlie, Demjén Rózsi, Zorán,
Syrius vagy a Szörényi–Bródy páros
egy boldogabb országba születik,
akkor világsztár lett volna. Akinek se-
gítettem Magyarországról és nagyon
sikeresen működött a dolog, az Szak-
csi Lakatos Béla volt. 

Ha már az idősebb generációt
említi, a hatvannal ön is kerek
évfordulóhoz érkezett. Mi ma-
radt meg önben abból a fiúból,
aki 1975-ben átszökött az isme-
retlenbe?

Remélem, hogy minden. De talán
a legfontosabb az álmodozás: az ál-
mainkat kell élni és nem az életünket
álmodni.

A lehetetlen létezik?
Nem.



szerző: fodor lászló
fotó: illusztráció

Nagyszabású könnyűzenei kon-
certet rendez Valentin-napon
(február 14.) a Győri Filharmoni-
kus Zenekar. A különleges est
során Máté Péter, Szécsi Pál,
Cserháti Zsuzsa legkedveltebb
dalai és a legnagyobb magyar
filmslágerek szólalnak meg
szimfonikus nagyzenekari hang-
szerelésben, Szulák Andrea és
Nyári Károly  előadásában. A kö-
zelgő koncertről a győri szárma-
zású zongorista-énekest, Nyári
Károlyt kérdeztük. 

Győrben született, itt kezdte
zenei tanulmányait is. Hogy em-
lékszik vissza a tanulóévekre?

Győrben, zenészcsaládba szület-
tem, édesapám, Nyári László híres prí-
másként járta be a fél világot és káp-
ráztatta el a közönséget. Nekem is a
hegedűt szánta, de én a zongorát vá-
lasztottam. Klasszikuszongora-tanul-
mányaimat szülővárosomban, a győri
Liszt Ferenc Zeneiskolában kezdtem.
Tizenhárom évesen már első helye-
zést értem el egy országos zongora-
versenyen, így a középiskolát a győri
Zeneművészeti Szakközépiskola
klasszikus zongora tanszakán folytat-
tam. Győrben már akkoriban is
magas színvonalú zenei képzés folyt,
és pezsgett a zenei élet. Nagyon sok
kedves emléket őrzök ezzel kapcsolat-
ban. Érdeklődésem azonban egyre
jobban a jazz-zene irányába fordult,
így szüleim ekkor úgy határoztak,
hogy Budapestre költözünk. 1981-
ben Gonda János növendékeként a
budapesti Bartók Béla Zeneművé-

szeti Konzervatórium jazz-zongora
tanszakán szereztem diplomát.

Pályáját mégis külföldön
kezdte, miért éppen Hollandia? 

Hollandiába kaptam meghívást pá-
lyafutásom kezdetén, ahol elegáns ka-
szinókban, hotelekben léptem fel. Eze-

Valentin-nap a Győri Filharmonikus
Zenekarral és Nyári Károllyal

ken az exkluzív helyeken alkalmam nyílt
többször is világsztárokkal találkozni és
a legtöbbjükkel együtt játszani. Így
Elton Johntól Michael Jacksonon át
Whitney Houstonig sokan megfordul-

tak a zongorám mellett.
A sok élmény közül
csak néhányat említe-
nék, mint a példaké-
pemmel, a legendával,
Frank Sinatrával való ta-
lálkozásomat, aki egy
közös fellépést köve-
tően ne kem ajándé-
kozta azt a mikrofont,

amibe aznap este énekelt. Azt mondta,
hozzon nekem is szerencsét. Azóta is
nagy becsben tartom ezt az ereklyét, és
csak különleges koncert alkalmával
használom. Az ezekkel a világsztárokkal
való találkozás egy életre meghatározó
élmény maradt számomra.

Ezzel egy időben számos televízió-
és rádióműsorban is felléptem és a si-
kereimre való tekintettel magától a
holland királynőtől megkaptam a hol-
land állampolgárságot is, akinek a re-
zidenciáján több ízben játszottam.

Magyarországra való vissza-
térése után hogy alakult a karri-
erje?

Hazatérésemet követően sok aján-
lattal kerestek meg, így egy nagyon
elit, ötcsillagos belvárosi, új luxusszál-
loda pianóbárjának zongoristája let-
tem, amely a magyar elit társaság ked-
velt szórakozóhelye lett. Ebben a cso-
dálatos hotelben is megfordultak a vi-
lágsztárok, mint Paul McCartney, Al Di
Meola, Sting és Robbie Williams is.
Nem csak világsztároknak, de állam-
főknek is alkalmam nyílt játszani. Ma-
gyarországra látogatott az Amerikai
Egyesült Államok akkori elnöke, Bill

Clinton, akinek egy hófehér zongorán
adhattam koncertet egy zártkörű ren-
dezvényen. 

Ebben az időben készítettem el
első önálló albumomat Én voltam bol-
dogabb címmel, amely nagy sikert
aratott szakmai körökben is, valamint
számos show-műsorba is meghívást
kaptam. Szükségét éreztem, hogy
nagyszínpadon is bemutatkozzam,
koncertjeimet telt házak fémjelzik az
igényes zenét kedvelő közönség köré-
ben. Felemelő érzés és egyben nagy
megtiszteltetés volt számomra az is,
hogy a világ legnagyobb sportesemé-
nyének sztárfellépője lehettem. Lon-
donban, az olimpián képviseltem Ma-
gyarországot a művészetemmel.
Nemrégen pedig a párizsi Garnier
Operaház színpadán léptem fel nagy
sikerrel.

Valentin-napon lesz a kon-
cert, készül-e külön repertoárral
a szerelmesek napjára?

A Love Story című nagy sikerű, telt
házas koncertem zenei anyagát fog-
juk bemutatni. A magyar könnyűzene
legendáinak, Cserháti Zsuzsa, Máté
Péter, Szécsi Pál legnagyobb slágereit
és a legismertebb magyar filmzené-
ket szimfonikus nagyzenekari hang-
szerelésben hallhatja a közönség. Ter-
mészetesen a Valentin-nap alkalmá-
val szerelmes és romantikus dalokkal
is készülök. Mindannyiunk számára
fontosak és meghatározóak a koncer-
ten elhangzó dalok, amelyeken sokan
felnőttünk, amelyekre együtt sírtunk,
nevettünk, szerettünk, ma már éle -
tünk részévé váltak. Ezek a legendás
slágerek ma reneszánszukat élik, így
egyaránt ajánlom a fiatal és az idő-
sebb generációnak a koncertet. 

Játszott már korábban a
Győri Filharmonikus Zenekar-
ral?

Első ízben fogunk együtt játszani.
Magyarország vezető zenekarai közé
tartozik a Győri Filharmonikus Zene-
kar, jelentős szerepet tölt be az ország
zenei életében, ezért is megtisztelő
számomra a felkérés. Magasan kép-
zett és kiváló zenészekből áll a zene-
kar, így képesek az állandó fejlődésre
és megújulásra. Telt házas koncertjei -
ken a legkiemelkedőbb előadóművé-
szekkel lépnek fel. Figyelemmel kísé-
rem a munkásságukat, és az utóbbi
néhány évben nyitottak a jazz és a
könnyűzene irányába, ahol szintén ott-
honosan mozognak. 

A Love Story zenei 
anyagát fogjuk 
bemutatni
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Győrben a tényfeltáró vándorkiállítás –
Pszichiátria: Károkozás és halálesetek

2013. január 22-én Európa számos nagyvárosa
után Győrbe érkezik az az utazó kiállítás, amely
a pszichiátria területén történő emberi jogi visz-
szaéléseket mutatja be.

A pszichiátriára a nagyközönség még ma is úgy te-
kint, mint olyan tudományra, amely az emberek
mentális problémáira nyújt gyógymódot. Azonban
múltjáról és valódi eredményeiről kevesen tudnak
konkrétumokat. A nagyközönség előtt ismert szak-
tekintélyek, mint pl. Wundt, Jung, Pavlov állatként
tekintettek az emberre, akit fájdalommal kell enge-
delmességre szoktatni.
A mai pszichiátria legfőbb „gyógymódja” pedig a tu-
datbefolyásoló szerek egyre szélesebb körű haszná-
lata – e szerek forgalma éves szinten 80 millió dollár.
Ma világszerte mintegy 17 millió gyermekkel szedet-
nek pszichiátriai szereket olyan „rendellenessé-
gekre", amelyekről sosem bizonyították be, hogy or-
vosi értelemben betegségek lennének.

Ezekről a tényekről kaphat információkat a
nagyközönség eredeti dokumentumfilmek ál tal:
Pszichiátria: Károkozás és halálesetek címmel.

Megtekinthető: 2013. január 22-től január 27-ig

Helyszín: Győr, Kazinczy utca 5. (volt Telenor-üzlet)
Nyitva: mindennap 10–19 óráig

Tébolymarketing szeminárium a kiállítás 
keretein belül: 2013. január 25., péntek 18 óra

Filmvetítések a kiállítás keretein belül: 
• Január 22., kedd 18 óra: Halálos tévedés
• Január 23., szerda 18 óra: Halálos profitszerzés
• Január 24., csütörtök 18 óra: A rettegés kora

szerző: gy. p.

Maradandó emléket kívántak állí-
tani Luif Otmár bencés tanárnak
egykori diákjai: egy füveskönyv-
ben írásos örökségének részleteit
tárják az olvasók elé. „Írásai közül
igyekeztünk kiválogatni azokat,
melyeken keresztül átsüt, tapint-
hatóvá válik az Otmár atya által
képviselt bencés szellem, akár a
nevelésről, az oktatásról, akár a
lelki életről, a bencés közösségről
faggatjuk a megsárgult és fris-
sebb papírlapokat. Hiteles lenyo-
mat egy bencés tanár mindennap-
jairól, de a könyvet ajánljuk mind-
azoknak is, akik szeretnék meg-
érezni egy bencés cellájában la-
kozó és onnét Isten-marasztaló, Is-
tenhit-fakasztó erővel kiáramló
szellemiséget. Hisszük, hogy az ol-
vasók lelki gyarapodását és fel-
üdülését fogja szolgálni ez a köny-
vecske” – nyilatkozták a szerzők,
dr. Kőrösi Tamás, a Győri Kaáli In-
tézet orvosigazgatója és Péter
Tamás, a Bencés Diákok Győri

Luif Otmár egykori bencés
tanár füveskönyve

Egyesületének főtitkára. Hangsú-
lyozták, Luif Otmár OSB füves-
könyve immáron kitörölhetetlenül,
kézzel fogható és olvasható való-
ságában is képes emlékeztetni a
köztünk élt rejtőzködő, de ember-
ségben, szellemben és lelkiség-
ben gazdagon megáldott bencés
szerzetesre.

Otmár atya teológusnak ké-
szült, de az ’50-es években a
rendnek biológia-földrajz szakos
tanárra volt szüksége, így a fő -
apáti kérésnek engedelmesen
fejet hajtva elvégezte az ELTE ta-

nári szakát. Később osztályfő-
nök-prefektusi, szaktanári és di-
ákotthoni, majd gimnázium igaz-
gatói feladatokat látott el. Mun-
kája mellett – a kutatott írásos
örökségből egyértelműen kide-
rült – gondosan készült miden
szentbeszédére, a lelkigyakorla-
tokra, az évzárókra és évnyitókra,
majd idősebb korában a diákjai
esketésére, és az osztálytalálko-
zók lelkiségét is komolyan vette,
beszédeit írásban rögzítette. 

2008-as halála után az egykori
diákok a tiszteletére létrehoztak
egy ösztöndíjat, mellyel minden
évben anyagilag is támogatják a
pannonhalmi és győri bencés
gimnázium egy-egy arra érdemes,
biológiából vagy földrajból kima-
gasló eredményt elért hallgatóját.
A füveskönyv bevételeit szintén
erre a célra használják fel, az eladá-
sokból származó pénzt bencés
diá kok kapják ösztöndíjként.

A könyv megvásárolható a
Szkítia Könyvesboltban és a ben-
cés rendház portáján.

szerző: földvári gabriella
fotó. gy. p.

A Tetemre hívás című versszín-
házi estet Arany János balladái -
ból és kései lírájából állította
színpadra Tóth Tibor, a révko-
máromi Jókai színház igazga-
tója. A zenés irodalmi műsor ja-
nuár 26-án érkezik Győrbe, 18
órától láthatja az Újvárosi Mű-
velődési Ház közönsége. A felvi-
déki színművészt januári estjé-
ről és nemrégiben kapott ma-
gyarországi kitüntetéséről, Já-
szai-díjáról kérdeztük.   

Arany-est Újvárosban 
Szerkesztőként, rendezőként és
színészként is jegyzi a Tetemre
hívás című estet. Miért ilyen fon-
tos önnek Arany János? 

Szerintem Petőfi mellett Arany a
magyarság legnagyobb költője. A ki-
lencvenes évek végén, Kassán zenésí-
tettünk meg két barátommal néhány
Arany-balladát, az előadással akkori-
ban sokfelé, sokszor felléptünk. Ami-
kor 2003-ban Komáromba kerültem,
újra elővettem, felújítottam, gazdagí-
tottam a darabot. Az új előadás is
szép sikereket aratott Magyarorszá-
gon és a Felvidéken. A saját komá-
romi közönségünk a Jókai színház
Vasmacska stúdiószínpadán máig ta-
lálkozhat Arany János verseivel.   

Mire számítson az újvárosi kö-
zönség? 

Többek között A walesi bárdok, a
Tengeri-hántás, a Szőke Panni, a Te-
temre hívás és az Epilógus hangzik el
zenei kísérettel. Az Arany-balladák
zene nélkül is gyönyörűek, hiszen rit-
mikusságuk maga a zene, de így
még élvezhetőbbek. A versekhez írt
dallamok népi motívumokból épül-
nek fel. Zenész barátaimmal nem-

csak magyar, hanem skót és ír népi
dallamokat is kölcsönvettünk, hiszen
Arany sokat merített a skót népballa-
dákból. A walesi bárdok ír, az Őszikék
magyar népzenével szólalnak meg,
az egységes hangzás érdekében.

Önnek melyik a kedvence
Arany versei közül, s kikre, mi-
lyen nézőközönségre gondolt,
amikor válogatott a gazdag
anyagból?  

A kedvencem mindig más, most a
műsor új tételei közül az Árva fiút em-
líteném, talán a lírai
hangzás miatt. Ami
a válogatást illeti,
Arany iskolai tan-
anyag, az est meg-
állja a helyét az álta-
lános iskolákban, de
a felnőtt közönség
előtt is. Arany élet-
műve valóban gaz-
dag, minden korosztály megtalál-
hatja a hozzá közelálló verset. 

Kiket hallhatunk a győri elő-
adáson?

Kováts Marcell kassai népzenész
tárogatón, furulyán és kecskedudán,

a Kor-Zár szlovákiai verséneklő
együttes két tagja, Madarász And-
rás és Zsapka Attila tangóharmoni-
kán, gitáron és dobon kísér. Én sza-
valok és ütős hangszereken játszom.  

Ön tavaly vehette át a Jászai-
díjat. Mit jelent egy felvidéki szí-
nész számára ez az elismerés?

Meglepetésként ért, nem számí-
tottam arra a megtiszteltetésre,
hogy határon túli művészként Já-
szai-díjat kapok. Az elismerés na-
gyon fontos egy színész életében, el-

képesztő inspirációt ad, a rossz na-
pokon erőt merítek belőle. Jó érzés
tudni, hogy az anyaországban látják
és elismerik azt az erőfeszítést, azt a
missziót, amit a Felvidéken a ma-
gyarságunkért, a kultúráért teszünk.   

Az Arany-balladák 
zenével még 

élvezhetőbbek
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KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

VESZEDELMES ÚTVISZONYOK. Szóra-
koztató tudományos előadásokkal várja az ér-
deklődőket 19-én, szombaton a Mobilis. 14.00
Csúszós utak – GYŐR-SZOL Zrt.  14.30 Tapadj
ránk! – Hatvani Gedeon interaktív előadása.
15.20 Játékkal indul a Mobilis új tudományos
honlapja – Gyere és indítsd be te is a tudomá-
nyos, virtuális rakétáidat! 15.30 A jegesedés
hatása a repülésre – Szalai Tamás, MH Pápa
Bázisreptér Meteorológiai Csoport munka-
társa. 16.00 A népi időjóslások megbízhatósá-
gának vizsgálata – Dr. Varga Zoltán egyetemi
docens, 2012-ben az év agrometeorológusa.

A KÁVÉSZÜNET a Magyar Kultúra Hetének programja-
ként ingyenes koncertet ad a Zichy-palotában. Az együttes
neve arra utal, hogy zenéje leginkább egy kávé elszürcsölése
közben élvezhető. A csapat a verseket népszerűsíti, többek
között iskolákba járnak rendhagyó irodalomórákat tartani. A
költeményeket egyedülálló módon, könnyűzenei, pop-rock
stílusban zenésítik meg. A Zichy-palotában január 23-án 17
órakor kezdődő koncerten sound system felállásban (gitár,
ének, beatbox és DJ) szólal meg a Kávészünet.   

A VIZUÁLIS ILLÚZIÓK és kép-
zőművészet sorozat következő
előadása január 22-én 16 órakor
kezdődik az Esterházy-palotában.
N. Mészáros Júlia a XX. századi
képzőművészetben tudatosan al-
kalmazott érzéki csalódásokról
beszél.

HATTYÚK TAVA. Napjaink egyik legnevesebb fiatal hegedűvir-
tuóza, Lendvay József koncertezik a Győri Filharmonikus Zene-
karral január 18-án 19 órától a Richter Teremben. A Paganini- és
Liszt-díjjal kitüntetett művész Csajkovszkij D-dúr hegedűverse-
nyét adja elő egy 1693-ban Antonio Stradivari által készített he-
gedűn. A hangversenyen olyan ínyencségek is szerepelnek, mint
Sosztakovics Ünnepi nyitánya vagy Csajkovszkij Hattyúk-tava
szvitje.  Vezényel Berkes Kálmán. 

MŰHELY-EST. A Mű-
hely folyóirat győri szer -
zői nek estjét január 24-
én 17 órától tartják a
Zichy-palotában. A szer-
zők tavaly született műve-
ikből olvasnak fel. A házi -
gazda Villányi László
költő, főszerkesztő.

CSEKE J. SZABOLCS költő tart irodalmi
délutánt a Likócsi Közösségi Házban január
22-én délután fél négytől. 

MASZLAY ISTVÁN színmű-
vész január 23-án 12 órára várja
azokat, akik arra kíváncsiak,
miben segít a vers. A rendez-
vényt a Gyermekek Házában
tartják.  

DALOS NAPOKAT rendez január 21. és 31.
között a D,r. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Herman Ottó utcai klubja. Az első
napon fél ötkor kezdődik Töreky Zsuzsa Lélek
lép a lajtorján című gyermekműsora. Január
24-én öt órától Erdész-Kováts László gitáros-
énekes Dsida Jenő és József Attila megzenésí-
tett verseiből ad elő. A farsangi kórustalálkozó
közreműködői január 31-én öt órától a Rozma-
ring Német Nemzetiségi Kórus, az Akkord Len-
gyel Kamarakórus, a Jedlik Tanári Kórus és a
Talpasok Kara.    

TIMFÖLDGYÁR. Nagy Imre tanító szakos
hallgató fotóiból látható kiállítás a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
kiállítótermében. A fotós eleinte autodidakta
módon képezte magát, jelenleg a kar által indí-
tott alkalmazott fotográfusképzés hallgatója. A
képek a napjainkban már nem működő almás-
füzitői timföldgyárban készültek, s február 28-
ig láthatók. 

ÖTÖSÖK. A Győri Filhar-
monikus Zenekar Flesch
Károly bérletének soron
következő hangversenye
január 20-án 16 órától
hallható a volt zsinagógá-
ban. Műsoron Mozart Esz-
dúr vonósötös és Hidas: II.
Fúvósötös. 

ÉLETMÓD-KLUB. Lencse Sándor (80) biokertész, a helyi
gyógynövények ismerője a vendége január 18-án, pénteken
17 órakor a Bezerédj-kastély Életmód-klubjának. A kertész
saját termesztésű és gyűjtésű gyógynövényekből készít teá-
kat, növényelixíreket. Előadásában tapasztalatait osztja meg
az érdeklődőkkel.

A XVIII. ALFÖLDI FOTÓSZALON győri tárlatát Szabó
Béla fotóművész nyitja meg január 18-án 18 órakor az
Arany János Művelődési Házban. A képek február 12-ig,
hétfőtől péntekig láthatók. 
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JANUÁR 19., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A mi erdőnk
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:30 Nemzeti Nagyvizit
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Történetek a nagyvilágból  
13:00 Öveges 33
13:15 A hangyák mindent tudnak  
13:30 Hintónjáró szerelem  
14:55 Az utolsó előtti út  
15:25 Az utolsó előtti út  
15:50 A Csendes-óceán
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Mrs. Maffia  
21:55 A 13-as rendőrőrs  
23:45 Balázs Fecó 60, születésnapi 

koncert  
00:40 Nehéz eset  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:25 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
11:55 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:05 Veszprém-FTC női kézilabda-

mérkőzés
14:45 Kaméleon  

15:50 Cobra 11  
16:55 Az elveszett sziget 

kalandorai  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 Az istenek a fejükre estek  
21:45 Az igazság nevében  
23:55 A Dakar - 2013  
00:20 Az istenek a fejükre estek  

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

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

16:30 Kettős ügynök  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Titkok könyvtára - A Szent 

Lándzsa küldetés  
21:25 Amerikai pite 2.  
23:25 Az idegen 2. - Sötét hajnal  
01:15 A médium  
02:05 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Századfordító magyarok 
07:55 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
08:25 Élő egyház
08:55 Isten kezében 
09:25 Kerekek és lépések 
10:10 Zodiákus
10:40 Székely kapu 
11:10 Együtt a család  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Csillag születik
14:00 Hagyaték 
14:25 Táncvarázs 
15:20 Önök kérték! 
16:20 Hazugság nélkül  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hogy volt!?
19:30 A Szórád-ház 
21:05 A nyelvtanárnő  
22:55 Dunasport
23:10 Napok, évek, századok 
00:05 MÜPA - David Hodek Group
01:45 Koncertek az A38 hajón 
02:40 Vers

JANUÁR 18., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Gasztroangyal  
14:20 Öveges 33
14:35 Ízőrzők: Kustánszeg 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Csak semmi pánik  
21:45 Az Este
22:20 Szeretettel Hollywoodból  
23:15 Híradó
23:30 Erik, a viking  
01:00 Acu hercegnő  
01:45 Észak és Dél  
02:35 Család-barát

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

04:15 Segíts magadon! 
04:40 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:25 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:20 Bűnök és szerelmek  
19:50 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
23:00 Motel  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
02:10 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Kvartett
07:30 Híradó
07:40 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Erdélyi történetek   
10:35 Balatoni utazás 
11:00 Angyalbőrben  
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:55 Zodiákus 
16:30 Térkép
17:00 Magyar történelmi arcképcsarnok
17:10 Kézjegy 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Csillagjegyek  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Ha hív a kötelesség  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Távol a hazától II. rész
09:45 Távol a hazától III. rész
10:05 Tunézia 
10:30 BCTV 
11:00 Telemarketing 
12:00 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Hat-Agro UNI Győr – Rivas 

Ecopolis - női kosárlabda 
Euroliga 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Pomodoro 
19:45 Betépett álmodozók – 

dr. Zacher Gábor toxikológus 
előadása

20:35 Híradó
21:00 Konkrét 
21:10 Pomodoro 
21:20 Betépett álmodozók                                       
22:10 Híradó
22:35 BCTV 
23:05 Telemarketing 
00:05 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Pomodoro 
09:45 Betépett álmodozók   
10:35 BCTV 
11:05 Telemarketing 
12:05 Képújság
15:45 BCTV 
16:15 Telemarketing 
17:15 Műsorkezdés
17:20 MVFC Berettyóújfalu – Rába 

ETO FC futsal NB1-es bajnoki 
mérkőzés 

18:40 Győr+ Sport 
19:35 Konkrét 
19:45 KultÓra
20:40 Konkrét
20:50 Kitekintő 
21:15 Győr+ Sport
22:10 Konkrét 
22:20 KultÓra 
23:15 Konkrét 
23:25 Kitekintő 
23:50 BCTV 
00:20 Telemarketing 
01:20 Képújság

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

M1, január 18., péntek, 23:30

Erik, a viking Angol vígjáték

A viking istenek, Odin, Thor és a
többiek elszunnyadtak, a gonosz
pedig felfalta a Napot. A dermesztő
Fekete vezér martalócai élén ke-
gyetlenül kizsigereli a Föld dider-
gős népeit. Erik, a viking harcos,

aki békés természetével kilóg a sorból, elindul kicsiny
csapata élén, hogy Atlantiszról megszerezze a csodakür-
töt és ébresztőt fújjon az égieknek. Úti céljához érve
azonban elsüllyedhet szégyenében – olyan meglepetés
vár rá, amitől szó szerint minden a feje tetejére áll.

Duna Televízió, január 19., szombat, 21:05

A nyelvtanárnő
Amerikai romantikus dráma

John Truscott, a brit korona ifjú titánja a gyarmati Sara-
wakba érkezik és a helyi kormányzónak kezd dolgozni.
Mellérendelnek egy fiatal lányt, aki a helyiek furcsa mód-
szerét, az „alvó szótár" nevű nyelvtanítási módszert alkal-
mazza. Lényege, hogy az angolok
hamarabb megtanuljanak kommu-
nikálni a helyiekkel. John hatalmas
elméleti tudással érkezik a gyarma-
tosítással kapcsolatban, ám sem-
mit sem tud még az életről. 

M1, január 19., szombat, 20:15

Mrs. Maffia
Amerikai–dán vígjáték

Fran (Diane Keaton) váratlanul meg-
özvegyült: jó férjével végez a sógor,
amiért vonakodott megfizetni egy
kölcsönt a bátyónak. Fran a családi adósság miatt beáll
a családhoz könyvelőnek. Mivel jól dolgozik, ezért né-
hány év múlva előléptetést ajánlanak neki: legyen in-
kább bérgyilkos. Ha kivégezte, akit ki kell végezni,
akkor el is felejthetik azt a csúnya adósságot. Fran azon-
ban ravaszabb a maffiánál. Elhatározza, hogy túljár a
rosszfiúk eszén.

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

tól, 450 Ft/óra.
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvezménnyel.
• Angol, német gazdasági és idegenforgalmi nyelvvizsga-elô -

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

egyénileg is.

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro 
08:10 Távol a hazátol I. rész 
08:35 Távol a hazátol II. rész       
08:55 Távol a hazátol III. rész 
09:15 Konkrét 
09:25 Tunézia 
09:50 Betépett álmodozók
10:40 BCTV 
11:10 Telemarketing 
12:10 Képújság
16:05 BCTV 
16:35 Telemarketing 
17:35 Hat-Agro UNI Győr – Sopron 

NB1-es női kosárlabda 
mérkőzés 

18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Konkrét 
19:35 Győr+ Sport 
20:30 Híradó
20:55 Konkrét 
21:05 Győr+ Sport 
22:00 Híradó
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

JANUÁR 22., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Kékfény  
14:20 Öveges 33
14:30 Fejjel a Fajnak 
14:40 Ízőrzők: Szentgál  
15:15 Rex felügyelő  
16:00 Acu hercegnő  
16:50 Heartland  
17:35 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Nevetni kell, ennyi az egész  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Egyszer volt, hol nem volt  
21:00 Camelot  
22:00 Az Este
22:30 Sir Solti 100
23:30 Híradó
23:40 Acu hercegnő  
00:30 Észak és Dél  
01:15 Család-barát 

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

velünk élnek  
00:05 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Hirtelen halál  
23:45 Hősök  
00:40 Update Konyha  
00:45 Tények Este
01:20 A fény ösvényei  
02:55 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:40 TotalCar  

JANUÁR 21., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Tihany 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:35 Heartland  
17:20 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:35 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:40 KorTárs  
23:10 Aranymetszés
00:10 Híradó
00:20 Acu hercegnő  
01:05 Észak és Dél  
02:00 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Fókusz Plusz  
13:20 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Csont nélkül  
22:35 A főnök  
23:15 Reflektor  
23:35 A Dakar - 2013 
00:00 Reflektor  
00:20 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  

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

Párizs  
00:25 Update Konyha  
00:30 Tények Este
01:05 Nevess és szeress!  
02:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:20 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó 
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu 
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Élő világegyház 
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből  
15:35 Híres zeneszerzők nyomában
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Liszt Ferenc  
20:20 Liszt Ferenc  
20:45 Hírek

JANUÁR 20., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 A Biblia a magyar költészetben 
09:15 Református magazin
09:40 Baptista ifjúsági műsor
09:45 Ráth Mátyás 
10:05 Zsinagógák (ism.)
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise élő 

közvetítése Boldog Özséb 
ünnepén a budapesti 
Sziklatemplomból

12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 A Csendes-óceán
13:30 Telesport - Sport 7
14:05 A legjobb kor  
15:35 Forma-1 2012
16:30 Sharpay csillogó kalandja
18:05 Elcserélt lányok  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Farkasokkal táncoló  
23:10 A rém  
01:00 MüpArt classic - Brahms-est 

a Művészetek Palotájában 

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

Mi muzsikus lelkek 
12:30 Havazin
13:05 Tuti gimi  
14:00 Örökkön-örökké  
16:30 Egyedül nem megy  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Fantasztikus négyes  

22:05 Bújócska  
00:05 A Dakar - 2013 
00:30 Portré  
01:00 Cobra 11  

06:00 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:10 Astro-Világ
11:15 EgészségMánia  
11:45 Stahl konyhája  
12:15 Több mint TestŐr  
12:45 13-as raktár  
13:45 Zsaruvér  
14:45 Hawaii Five-0  
15:45 Titkok könyvtára - A Szent 

Lándzsa küldetés  

17:30 Lángoló Chicago  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Indiana Jones és az utolsó 

kereszteslovag  
22:25 Most már elég!  
00:35 Fedőneve: Donnie Brasco  
02:50 Napló  

06:00 Gazdakör 
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Töredékek - Fejezetek a magyar 

művelődés történetéből 
07:10 Életem Afrika 
07:40 Világ-nézet
08:35 Új nemzedék  
09:00 Hagyaték 
09:30 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:30 Ízőrzők: Szentgál 
13:05 Nem ér a nevem  
14:35 Talpalatnyi zöld 
15:05 Hazajáró  
15:35 Hogy volt!? 
16:30 Szerető fia, Péter  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Abigél  
21:10 A kis Valentino  
22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport

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

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport 
09:55 Konkrét 
10:05 KultÓra 
11:00 Konkrét 
11:10 Kitekintő 
11:35 BCTV 
12:05 Telemarketing 
13:05 Műsorzárás 
15:30 BCTV 
16:00 Telemarketing 
17:00 Műsorkezdés
17:05 Pomodoro 
17:15 Távol a hazától I. rész                   
17:40 Távol a hazától II. rész
18:00 Távol a hazától III. rész
18:20 Konkrét 
18:30 Tunézia  
18:55 Betépett álmodozók 
19:45 Pomodoro 
19:55 Távol a hazátol I. rész    
20:20 Távol a hazától II. rész
20:40 Távol a hazától III. rész
21:00 Konkrét 
21:10 Tunézia 
21:35 Betépett álmodozók
22:25 BCTV 
22:55 Telemarketing 
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:05 Közbeszéd
09:30 Lanterna - Ahol a magány se jár 
10:35 Századfordító magyarok 
11:30 Mesélő cégtáblák 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
15:30 Kézjegy 
16:10 Néprajzi értékeink 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Fölszállott a páva 
20:55 Szálka, hal nélkül  
21:35 Gyerekek vagy egyebek  
23:00 Kultikon  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

JANUÁR 24., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:35 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:20 Tradíció és modernitás - 

Dél-Korea  
14:15 Ízőrzők: Liptód 
14:55 Rex felügyelő  
15:45 Acu hercegnő  
16:35 Heartland  
17:20 SzerencseHíradó  
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Beugró  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Négybalkezes  
21:45 Munkaügyek - IrReality Show 
22:15 Az Este
22:50 Nemzeti Nagyvizit
23:20 A rejtélyes XX. század  
23:50 Híradó
00:05 Acu hercegnő  
00:50 Észak és Dél  
01:40 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Havazin
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Szükségállapot  
23:45 Totál szívás  
00:55 Reflektor  
01:10 Infománia  

06:00 Segíts magadon!  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:20 Stahl konyhája  
09:25 Babapercek  
09:30 Teleshop
10:30 Astro-Világ
11:30 Árva angyal  
12:00 Titkok hálójában  
13:00 Doki  
14:00 Tények Délután
15:00 Szerelmes Anna  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Doktor House  
17:25 Update Konyha  
17:30 Aktív  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:25 Bűnök és szerelmek  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Rövid pórázon  
23:35 Grimm  
00:20 Update Konyha  
00:25 Tények Este
01:00 Narancsvidék  
02:20 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:05 Segíts magadon! 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Angyali érintés  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom 
09:05 Közbeszéd
09:35 A szén - Egy ősi anyag a XXI. 

században 
10:05 Üzenem az otthoni hegyeknek 
10:45 Kerekek és lépések 
11:30 Mesélő cégtáblák 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
15:25 Magyar Teátrum Díjátadó 

Gála - 2012
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés
19:55 Angyalbőrben  

JANUÁR 23., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 India - Álmok útján  
09:50 Rex felügyelő  
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Camelot  
14:20 Fejjel a Fajnak 
14:30 Ízőrzők: Őrség 
15:00 Rex felügyelő  
15:50 Acu hercegnő  
16:40 Heartland  
17:25 Jövő-időben
17:30 Híradó
17:40 Észak és Dél  
18:30 Humoróra  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Nemzeti álmok - Magyarország 

búcsúja Európától?  
21:55 Az Este
22:25 Summa
22:55 Történetek a nagyvilágból  
23:25 Híradó
23:40 Acu hercegnő  
00:30 Észak és Dél  
01:15 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
08:55 Remington Steele  
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Trendmánia
13:20 Fókusz  
14:00 Gálvölgyi-show  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:15 Bűnös szerelem  
16:20 Riválisok  
17:20 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Szulejmán  
22:35 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:25 Az átok 2.  

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

éjszakája  
23:20 Ügyféllista  
00:15 Update Konyha  
00:20 Tények Este
00:55 Addams Family 2.  
02:25 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
03:10 Babavilág  

06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Hogyan gondolkodnak a kutyák? 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Napok, évek, századok 
10:30 Gróf Széchenyi Zsigmond 
11:20 Zagyva - Nógrád 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Néprajzi értékeink 
12:25 Öregberény  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Duna - Utazás ínyenceknek 
15:30 Vidékességek 
16:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
16:30 Térkép  
17:05 MacGyver  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Eszmélet  
20:45 Hírek
21:00 4 hónap, 3 hét, 2 nap  
22:55 Kultikon  

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Konkrét 
09:35 Ráta
10:05 BCTV 
10:35 Telemarketing 
11:35 Képújság
17:25 BCTV 
17:55 Telemarketing 
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Széchenyi híradó 
19:55 Made In Hungary 
20:10 Híradó
20:35 Széchenyi híradó 
21:05 Made In Hungary 
21:20 Híradó
21:45 BCTV 
22:15 Telemarketing 
23:15 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, január 23., szerda, 21:00

4 hónap, 3 hét, 2 nap
Román filmdráma

Otilia és Gabita szobatársak egy kollégium-
ban. Egy romániai kisvárosban járunk, a
kommunizmus utolsó éveiben. Otilia ki-
vesz egy szobát egy olcsó szállodában. Dél-
után egy bizonyos Bebe úrral van találkozó-

juk. Gabita terhes, az
abortuszt tiltja a tör-
vény, és még egyikük
sem volt soha ilyen
helyzetben.

TV2, január 24., csütörtök, 21:30

Rövid pórázon Kanadai–amerikai vígjáték

Andy és Lorna magányosak. Legalábbis
úgy érzik magukat. Cheryl és Jeri szerelme-
sek. Legalábbis úgy érzik. Magányukat és
boldogságukat pedig kivel tudnák jobban
megosztani, mint leghűségesebb társuk-

kal, a kutyájukkal. Csakhogy a kutyák őszinték, azt teszik, amit az
ösztöneik diktálnak. A gazdik viszont gyakran becsapják önmagu-
kat és másokat. Azért, mert gondolkoznak, vagy azért, mert az ösz-
töneikre hallgatnak. De van egy park, ahol kutyájukkal a magá-
nyos és a boldog gazdik egyaránt megfordulnak. És néha egyetlen
séta a parkban mindent megváltoztat.

M1, január 24., csütörtök, 20:15

Négybalkezes Francia vígjáték

Francois Pignon özvegyember egye-
dül neveli lányát. Már régóta mun-
kanélküli, és végső kétségbeesésé-
ben elhatározza, hogy kirabol egy
bankot. A kétbalkezes férfi azonban
elszúrja az akciót, ezért úgy dönt,
hogy a biztosabb menekülés érdekében túszt ejt. A ki-
szemelt áldozat egy börtönből most szabadult nehézfiú,
Jean Lucas, akit bosszant a rabló ügyetlensége, ezért
kénytelen maga irányítani az akciót, amikor a rémült
rabló véletlenül lábon lövi. 
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MÉDIA  EREDMÉNYEK

szerző: z. a.
fotó: gy. p.

„Európa történelmében nem volt
olyan nap, amikor ne öltek volna
meg embereket, ne erőszakoltak
volna meg nőket, ne raboltak
volna el gyermekeket és ne pusz-
títottak volna el otthonokat. Nem
szabad kockára tennünk a törté-
nelmi örökséget és a gyermeke-
ink, unokáink előtt álló békés
jövőt” – hangzott el az Európai
Parlamentben (EP) annak kap-
csán, hogy az Európai Unió (EU)
kapta 2012-ben a Nobel-békedí-
jat. Az eseményen jelen volt a
Duna Televízió győri stábja is. Ha-
zatérte után Pozsonyi Péter szer-
kesztő-riporterrel beszélgettünk,
és tekintettünk ki Európára.

Hogy kerül a Duna TV győri tudó-
sítója Strasbourgba?

Az EP meghívására, 2012 utolsó
ülésszakára utaztunk Strasbourgba Ba-
lázs Bulcsú kollégámmal, hogy tudósí-
tásokat készítsünk a Duna Televízió mű-
soraiba. Egyébként nem volt könnyű be-
jutnunk a parlamentbe, hiszen a bizton-
sági ellenőrzés a szokottnál is tovább
tartott, ráadásul két tucat perzsát en-
gedtek elénk, akik a Szaharov-díj átadá-
sára érkeztek.

De azért odaértek önök is,
ugye?

Igen, egyébként a gondolatszabad-
ságért járó Szaharov-díjjal azokat a ki-
vételes személyiségeket tüntetik ki, akik
az intolerancia, a fanatizmus és az elnyo-
más ellen harcolnak. Az EP által alapí-
tott, a szovjet-orosz ellenzéki Andrej
Szaharovról elnevezett, 50 ezer euróval
járó elismerést megkapta például Nel-

son Mandela is. 2012-ben a díjazottak
egyike Nasrin Sotoudeh jogásznő, em-
berjogi aktivista, aki a vitatott 2009-es
iráni elnökválasztás után halálra ítélt
bűn elkövető gyerekeket és bebörtön-
zött ellenzéki politikusokat védte az iráni
bíróságokon, a másik pedig Jafar Pa-
nahi filmrendező, akinek „Ez nem egy
film” című alkotását süteménybe rejtett
pendrive-on csempészték ki Iránból és
juttatták el a 2011-es cannes-i filmfesz-
tiválra. Ezért 2010-ben 6 év börtönbün-
tetést kapott és 20 évre eltiltották a film-
rendezéstől, jelenleg házi őrizetben van.
A jogásznőt ugyanabban az évben az ál-
lambiztonság elleni szervezkedés vád-
jával börtönbe zárták.

A díjazottak megbízottja, Shirin
Ebadi Nobel-díjas ügyvédnő elmondta,
a díj üzenet a politikai foglyoknak, az
emberjogi aktivistáknak, és segít
abban, hogy a világ meghallja a kitünte-
tettek hangját.

2012-ben az EU kapta a Nobel-
békedíjat, mit jelent ez a tagálla-
moknak?

Az unió területén 66 éve nem dúlt
háború. Jelenleg ugyan súlyos gazda-
sági nehézségekkel és társadalmi nyug-
talansággal küszködik, a norvégiai
Nobel Bizottság mégis úgy ítélte meg,
az EU munkájának köszönhetően a há-
ború kontinenséből a béke kontinense
lett. A Nobel-békedíjat Martin Schulz
EP-elnök és José Manuel Barroso, az
Európai Bizottság elnöke vették át Os-
lóban és két nappal később a stras -
bourgi ünnepségen ők mutatták be elő-
ször, ahol a világ talán legrangosabb el-
ismerését szimbolikusan az öreg konti-
nens minden polgárának ajánlották.
„Európa történelmében nem volt olyan
nap, amikor ne öltek volna meg embe -
reket, ne erőszakoltak volna meg nőket,

ne raboltak volna el gyermekeket és ne
pusztítottak volna el otthonokat. Nem
szabad kockára tennünk a történelmi
örökséget és a gyermekeink, unokáink
előtt álló békés jövőt” – hangsúlyozta
Martin Schulz.

A magyar képviselők hogy
kommentálták az EU-nak ítélt dí-
jakat?

Herczog Edit szerint ha az uniós tag-
ságból semmi más előnye nem szár-
mazna Magyarország lakóinak, csak az,
hogy nem kell többet Isonzónál, a Don-
kanyarban vagy bárhol máshol a világon
fiataljainknak életüket adni és a hátra-
maradóknak őket gyászolniuk, már
megérte. Pelczné Gáll Ildikó, akivel
Strasbourg előtt Győrben találkoztam,
azt mondta, az EU békéért vállalt hitval-
lása tiszteletre méltó, és nincs is alterna-
tívája, még akkor sem, ha az elismerés
a közösség múltjáról szól. Szerinte szük-
ség lenne hidat építeni a múlt és a jövő
között, de tart tőle, soha nem fog meg-
épülni. Bauer Edit felvidéki politikus arra
figyelmeztetett: az EU-nak kötelessége
mindent megtennie azért, hogy az uniós
intézményekben, bele-
értve a nemzetieket is,
ne lehessen népcso-
portokat megbélye-
gezni, megkülönböz-
tetni, kirekeszteni. Euró-
pában a háború ma el-
képzelhetetlen, de nem
lehetetlen!

„Demokrácia minde-
nekfelett! Nincs de!
Mert abban a pillanatban 520 millió eu-
rópai van veszélyben, köztük 5 és fél mil-
lió fiatal munkanélküli, akiket még fel
kell nevelnünk!” – ezt pedig Martin
Schulz nyilatkozta, akit stábunk is elkí-
sért az európai békéről szóló kiállításra.

Tapasztalt Strasbourgban és
Brüsszelben ellenségeskedést?

Az EP képviselői pártállástól függet-
lenül összefognak, és a Kárpát-me-
dence népei között sincs nyoma az év-
százados ellenségeskedésnek. Le-
hetne pedig feszült a helyzet, hiszen a
külhoni magyar képviselők többnyire
ugyanazt a gombot nyomják meg,
mint az anyaországiak. Magyarul szó-
lalnak fel és nem szlovákul vagy romá-
nul. Ahogy ezt az 1989-es román for-
radalmat kirobbantó Tőkés Lászlótól is
megtudhattuk: „A románok megér-
tőek abból a szempontból, hogy mi
ugyanabban a küldöttségben más
nemzetiségűek vagyunk. Nehezebb-
nek tűnt kezdetben az ellentmondás,
mint amilyennek utóbb bizonyult. In-
kább támogatjuk egymást” – mondta.

A stábot kint egyébként Gurmai
Zita EP-képviselő vendégelte meg. A
képviselőknek fenntartott kávézó asz-
talára hazai sütemény és otthoni pá-
linka került. Széles mosollyal a volt
román külügyminiszter is csatlakozott
hozzánk, és miközben angolul elbe-

szélgettünk az ukrajnai választásokról
– ahol Gurmai Zitával megfigyelőként
voltak jelen –, román akcentussal fel-
hangzott az „egészségedre”, majd cin-
kos mosoly mellett összecsendültek
poharaink.

Győri stáb az Európai Parlamentben

Süteménybe rejtette 
a filmjét, úgy 

csempészték ki Iránból
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A történelmi belváros, a Kresz -
ta-ház ékessége Hoffmann ék
üzletének portája. Cégérét
2005-ben az ország legjobbjá-
nak választotta egy szakértő
zsűri. A család a hagyományos
köszörűsmesterséget űzi, mel-
lette esernyők javításával és fi-
nomacéláruk kereskedelmével
foglalkozik. 

A monarchia polgári hangulatát idéző
boltocskában Nyuli Imre fogadja a be-
térőket, akikkel szívesen elbeszélget a
köszörűsszakmáról és a 124 évvel ez-
előtt alapított cégről. A családi legendá-
rium szerint Katalina Hoffmann Bécs-
ből szökött Győrbe, hogy itt szülje meg
törvénytelen gyermekét. A fiú, Károly
köszörűsnek tanult, 1889-ben a karme-
liták épületében nyitott műhelyt. A vál-
lalkozás kilencven év múlva, a klastrom
hotellé alakításakor költözött jelenlegi
helyére, a Kreszta-házba.  

Ma az ötödik generáció viszi az üz-
letet, Nyuliné Hoffmann Klára és Nyuli

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
javaslattételi felhívást tesz közzé
„Győr Megyei Jogú Város Díszpol-
gára" kitüntető címek és „Pro Urbe
Győr" díjak 2013. évi adományozá-
sára. A díj adományozására javasla-
tot tehetnek többek között egyházi
szervezetek, társadalmi szervezetek,
kamarák, gazdasági és érdekképvi-
seletek helyi szervei, valamint a vá-
rosban működő önkormányzati in-
tézmények. 

Díszpolgári cím adományozható
azon személyeknek vagy közösség-
nek, aki vagy amely az életével, a
munkásságával vagy teljesítményé-
vel Győr városának olyan mara-
dandó érdemeket szerzett, amely
példaként állítható az utókornak.

Pro Urbe Győr díj adományoz-
ható azon személynek vagy közös-
ségnek, aki vagy amely a társadalmi,
a gazdasági, a tudományos, a művé-
szeti vagy az irodalmi életben, a
város múltjának megőrzésében, az
egészségügy, az oktatás, a közműve-
lődés vagy sport területén tartósan
kiemelkedő munkát végzett. 

Beérkezési határidő: Az írásba
foglalt javaslatokat Győr Megyei

Jogú Város Polgármesterének cí-
mezve személyesen 2013. február
12-én 15 óráig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkor-
mányzati Osztályán (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1., I. emelet 43.), vagy pos-
tai úton úgy, hogy legkésőbb 2013.
február 12. napján megérkezzen a
címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartal-
maznia kell: a jelölt személy fonto-
sabb adatait (név, születési hely, idő,
lakcím, foglalkozás), életútjának,
szakmai munkásságának ismerteté-
sét, valamint a kitüntetés részletes
indokolását.

Az előkészítés és döntés során
csak a kezdeményezésre megjelölt
határidőig érkezett és az ismertetett
feltételeknek megfelelő javaslatok
vehetők figyelembe. 

A javaslattétellel kapcsolatos
részletes információ kérhető a Pol-
gármesteri Hivatal Jogi és Önkor-
mányzati Osztályán a 96/500-101-
es telefonszámon. A vonatkozó ren-
delet és javaslattételi felhívás, vala-
mint a javaslatok benyújtásához
használható nyomtatvány letölthető
a www.gyor.hu című honlapról.

Felhívás

Kicsi bolt a régi nagy időkből
Imre 1992-ben vették át a stafétabo-
tot. A férj vízügyi technikusi állását
hagyta ott a családi vállalkozásért, a
kihalófélben lévő szakma kedvéért. 

A mesterséget apósától leste el, a kéz-
ügyesség, az elszántság, a munkasze-
retet a vérében volt. A szakmát Imre
fia, Ákos is kitanulta, s ahogy kinéz, az
utánpótlás is rendben van. Az öt
unoka közül csak akad egy, amelyik
folytatja a most 124 éves vállalkozást. 

Nyuli Imre lánya, Barbara gimnazis-
taként honismereti pályázaton nyert
első díjat, megírva a köszörűsszakma
családi hagyományait. A levéltárban

kutakodva talált rá a cég 1889-es ala-
pításának dokumentumára. Az üzlet
vitrinében tárgyi emlékek, muzeális
ollók, zsebkések sorakoznak, a fala-
kon fotók és színes reklámok beszél-
nek a család háború előtti üzletéről, a
dédszülők, a nagyszülők életéről, a

szakma múltjáról. A bolt mai portálját
Nyuli Imre maga tervezte, festette,
mint ahogy a díjnyertes cégért is ő ál-
modta meg. A kivitelezés a kovács
Csizmazia Józsefet és az üvegművész
Hefter Lászlót dicséri. 

Nyuli Imre meséli, hogy egykor
nyolc köszörűs tevékenykedett a város-
ban, ma egyedül hozzá fordulhatnak
segítségért a szakácsok, a hentesek.
Ilyenkor, disznóölés idején sok a
munka, a győriek és a környékbeliek is
szívesebben köszörültetik télen az ollói -
kat, késeiket. A jó minőségű eszközö-
ket a rendszeres fenés mellett évente
egyszer érdemes köszörűshöz vinni.

Az emberek egyre gyakrabban tá-
voznak csalódottan az üzletből, mert
azzal kell szembesülniük, hogy márkás-
nak mondott késük csupán silány má-
solat. Ezeket nem lehet, nem érdemes
köszörülni. Aki biztosra akar menni, vá-
sároljon acélból készült kést, amely
több generációt is kiszolgál. Hasonló a
helyzet az esernyőkkel is, a pár száz fo-
rintért vásárolt darabok javítása kész rá-
fizetés. A mester szerint a díszkardok
élezése sem célszerű, ezek úgy szépek,
tartósak és biztonságosak, ha életlenek.
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A pszichoszomatikus medicina olyan
elmélet, amely a testi, lelki társadalmi
kölcsönhatásokat is vizsgálja az em-
beri betegség keletkezésében, lefolyá-
sában és kezelésében. A Hermit könyv-
kiadó által 2012-ben megjelent könyv
rámutat arra, hogy az orvostudomány-

szerző: dr. kéry klára szemorvos
fotó: illusztráció

A héten hóval, faggyal igazi tél köszöntött
ránk. Mit tehetünk ebben az időszakban
szemünk egészsége érdekében?

Szemszárazság
A kinti hideg levegő, s az, hogy sokat fúj a szél, va-

lamint a benti, fűtés miatti száraz meleg sokaknál

okozhat szemszárazságot. „Ég, piros a szemem,
bántja a fény, és mintha homok lenne benne. Időn-

nak rá kell ébrednie, hogy a betegsé-
geknek nemcsak a testi tüneteit kell ke-
zelni, hanem az igazi okokat is meg kell
találni, ami csak az emberi lélekben lel-
hető fel. Már a múlt század elején sok
orvos rájött arra, hogy vannak pszicho-
szomatikus eredetű betegségek – bár

ként homályosan is látok” – panaszolják a betegek.
Járhat akár könnyezéssel is, mivel a szervezet igyek-
szik kompenzálni a kiszáradást. A tünetek enyhíté-
sére ma már korszerű műkönnycseppek kaphatók
vény nélkül is a patikákban, használhatjuk szükség
szerint alkalmanként 1-2-szer, vagy akár rendszere-
sen is napi 3-szor. Hasznos gondoskodni a szoba le-
vegőjének megfelelő páratartalomról, és télen is fon-
tos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk – ám ha
ezek nem használnak, szemorvoshoz kell fordulni.

Hógolyózás
Itt a közkedvelt téli sportok időszaka. A gyerekek

építhetnek hóembert, rendezhetnek hócsatát. Azon-
ban vigyázat! – egy keményre gyúrt, jeges, rosszul

irányított hógolyó könnyen a társunk sze-
mében „landolhat”, aminek komoly szem-
sérülés, kórház lehet a következménye!

Szánkózás, síelés
Aki szánkózni, síelni indul, feltétlenül

keresse meg a napszemüvegét! A havas
környezet sokszorosan veri vissza a
ráeső napsugarakat, az UV-sugarak
meg felelő védelem nélkül a szaruhár-

tyán aktuálisan okozhatnak a bőr leégésének meg-
felelő, viszonylag gyorsan gyógyuló, de nagyon kel-

lemetlen gyulladást, hóvakságot. A nagy mennyi-
ségű UV-sugárzás hosszabb távú hatásai lassúak
és fájdalommentesek, de idővel ronthatják a látást. 

A jó napszemüveg
A jó napszemüveg, síszemüveg UV 400 jelzésű,

és a szemre káros, 400 nm alatti sugarak mindegyi-
két kiszűri. Szerencsés, ha fazonja az arc vonalához
simul. Fontos, hogy a gyermekeknek is legyen! Jó hír
a szemüvegeseknek, hogy ma már kapható dioptriás
napszemüveg, sőt, síszemüveg is, bár sokan visel-
nek akár csak erre az alkalomra kontaktlencsét, hi-
szen praktikusabb, nem párásodik be, s egy esetle-
ges esésnél  biztonságosabb. Ebből is leginkább az
egyszer használatos „napi”, eldobhatót ajánlanám.
Műkönnyet is vigyünk magunkkal, szükség lehet rá.

Fertőző szembetegségek 
A hideg idő különösebben nem kedvez a fertőző

szembetegségeknek, leginkább gyerekközössé-
gekben fordulnak elő baktérium vagy vírus okozta
kötőhártya-gyulladások. Fontos, hogy ilyenkor a
kisgyerek ne menjen közösségbe, gyorsabban  is
meggyógyul otthon, és nem adja  tovább a fertő-
zést kis társainak. A családtagok pedig  gyakori, fer-
tőtlenítő kézmosással és  külön törölköző használa-
tával tudnak  vigyázni  magukra.

a szerző véleménye szerint minden be-
tegségünk lelki eredetű –, és ezért a
testi tünetből következtetni lehet a lelki
háttérre, illetve a kiváltó okok ra is.
Ebből okulva a mai orvostudomány-
nak nemcsak a betegséget, hanem az
egész embert kell gyógyítania.

Olvasni jó!
Testi betegségek lelki okai

A hét orvosi témája:

Az UV-sugarak 
okozhatnak kellemetlen 
hóvakságot is

Télen a szemészeti rendelőben
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A hét kérdése: a téli balesetek veszélyeiről

Válaszol: Dr. Balogh Péter főorvos, a baleseti
sebészeti és kézsebészeti osztály vezetője

szöveg: kovács veronika
fotó: illusztráció

Az idős emberek közlekedési balesetei azért
is veszélyesek, mert kísérő betegségeikre
szedett gyógyszereik miatt sokszor késlel-
tetni kell a szükséges műtéteket – mondta el
lapunknak dr. Balogh Péter, a Petz-kórház
vezető főorvosa.

Mennyivel nőtt a betegforgalom a havas időben?
Szerencsére egyelőre nem túl sok baleset történt.

Főleg biciklisek és a motorosok kerülnek hozzánk.
Az autósok háromszor megcsúsznak kocsijuk tisztí-
tása közben, ők tehát már óvatosabbak, amikor be-
ülnek a volán mögé. A gyalogosok közül az időseb-
bek kompenzációs mozgása már gyengébb, ezért ők
nehezebben tudják megtartani egyensúlyukat egy
megcsúszás esetén. 

A cukorbetegségről

Melyek a leggyako-
ribb, jellemző sérülések?

A csukló, a könyék, a váll és a csípőtáj töréseivel ke-
resnek fel bennünket a legtöbben a havas, csúszós
időben. A váratlan ónos eső felkészületlenebbül éri az
embereket, mint az előre jelzett nagyobb havazás.

Miért veszélyesebbek a balesetek, a súlyo-
sabb törések az idősebb emberek esetében? 

Az utóbbi öt-tíz évben a kísérőbetegségek kezelé-
sére, a súlyosabb bajok megelőzésére fontos, hasznos
szerek váltak általánossá. Sokan szednek véralvadás-
gátlókat, melyek a szív- és érrendszeri betegségek ese-
tén a korszerű terápia részei. Ha azonban egy ilyen em-
bert kell műtenünk a baleseti sérülésével, akkor ki kell
tolnunk az operáció időpontját, mert különben olyan
szöveti vérzések keletkezhetnének, melyeket nem biz-
tos, hogy uralni tudnánk. A másik gond, hogy a súlyos
csontritkulásban szenvedők vagy az idősek csontszer-
kezete bizonyos esetekben már olyan, mint a vaj, a leg-
korszerűbb fémcsavarok sem mindig tudnak megka-
paszkodni bennük. A csontritkulás népbetegség, meg-
előzése és gyógyítása fontos volna.    

Magyarországon 20-25 éven belül
minden családra juthat legalább
egy cukorbeteg, vagy akár több
is. A Magyar Diabetes Társaság
adatai szerint hazánkban jelen-
leg mintegy 700 ezer a diagnosz-
tizált cukorbetegek száma. 

Az összes eset 90–95 százaléka a 2-es
típusba tartozik, mely korábban jellem-
zően felnőttkorban alakult ki, ám ma-
napság egyre gyakoribb a fiatalok kö-
rében is. Úgy tűnik, a sok egyéb hajla-
mosító tényező mellett ennek első
számú oka a táplálkozásunkban kere-
sendő. Helytelenül táplálkozunk és túl
sokat eszünk. Létezik olyan elmélet,
mely szerint azért kívánjuk az édessé-

get, mivel az anyatejes időszak s a
gyermekkor biztonságát, elégedettsé-
gét idézi. Napjainkban nagyon könnyű
nassolnivalóhoz jutni. Jutalmazási
funkciója van magának az evésnek is,
legyen szó sós, csípős vagy akár sava-
nyú ízekről: az étkezést vagy éppen az
alkoholfogyasztást gyors feszültségol-
dásra használjuk. Ám az enyhülés csak

átmeneti, így újra enni-inni kell, hogy
megnyugtassuk magunkat. 

Késői szövődmények
A cukorbetegek életmódja legin-

kább a kalóriaszámlálásról, szénhidrát-
kontrollról szól. A legnagyobb problé-
mát az jelenti, hogy a cukorbetegség
akár 10-20 éven keresztül is panasz-
mentes lehet. Ugyanakkor a késői szö-
vődmények megjelenését követően ki-
sebb eséllyel lehet visszafordítani a
kóros elváltozásokat a szemben, a ve-
sében, idegpályákban, erekben.

Tünetek
Állandó szomjúság, gyakori éhség-

érzet jelezheti a betegség kezdetét. In-
dokolatlan fogyás, intenzív vizeletürí-
tés, hányinger, hányás kísérheti. Ace-

tonszagú a lehelet, szapora, erőltetett
légzés jelentkezhet, súlyos esetben kó-
mába eshet a be teg. Fontos az egész-
séges életmód és a megelőzés: a rizi-
kófaktorok ismerete, a rendszeres
kontroll, önmérséklet a táplálkozásban,
az alkoholfogyasztásban. 

Folynak a kísérletek
Cukorbetegek esetében a hasnyál-

mirigy béta-sejtjeinek zöme elpusztul.
A kísérletek arra irányulnak, hogyan
lehetne új béta-sejtek termelésére
bírni a szervezetet. A szakemberek
nagy reményeket fűznek hozzá, hogy
megtalálhatják a megoldást, hogyan
lehet „visszafejleszteni” a retardáló-
dott sejteket, hogy újra ellássák fel-
adatukat.

Az újévi fogadalmak 
A legtöbben újévkor megfogadunk vala-
mit, amitől pozitív változást várunk. A

siker érdekében nem árt
néhány dolgot szem előtt
tartani: a kitűzött cél le-
gyen minél konkrétabb,
például határozzuk meg,

hány kilót szeretnénk fogyni vagy meny-
nyivel kívánjuk csökkenteni a kolesz te -
rin szin tün ket. Ahelyett, hogy gyakrabban
akarok lejárni az edzőterembe, mondjuk
azt: heti négyszer 30 percet fogok ed-
zeni.A barátok, rokonok támogatása fél
siker. Ne adjuk fel az első kis kudarc után! 

Egészséges zöldfélék
télen is

Télen sem kell lemondanunk
az egészséges zöldségekről és
gyümölcsökről. A retek kiváló
C-vitamin-forrás, akár párolva
is.  A vérnarancs nagyszerű al-

kotórésze salátáknak, desszerteknek és ita-
loknak. A káposzta C-vitaminon és a rosto-
kon kívül sok K-vitamint is tartalmaz, egy
kis adagban már benne van az ajánlott na pi
mennyiség. A gesztenye kiváló C-vitamin-
forrás, sok étel különleges kiegészítője. 

Rejtettheréjűség 
és hererák
A születés során észlelt, le
nem szállt herék nem csak
a későbbi nemzőképességet
veszélyeztetik.  Amerikai kutatók csopor-
tos tanulmánya szerint a rejtett herével
született gyerekeknél háromszor akkora a
rizikója a hereráknak és a termékeny-
ségre gyakorolt negatív hatása miatt is
minden esetben műtéttel kell korrigálni.
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Médiabál
2013

Neves médiaszemélyiségek
emelték az idei Médiabál fényét.
A győriekkel együtt szórakozott
Charlie, Gönczi Gábor, Falusi Ma-
riann és Csiszár Jenő is. Az est meg-
lepetéseként Szekeres Adrien operát
énekelt. Kóbor János és Benkő László
pedig a város ezüst emlékérmét vette át
Bolla Péter kabinetfőnöktől.

A jubileum jegyében telt az idei Médiabál, ahol „Az év média-
személyisége” díjat Szammer István kapta a Presztízs-díj
megalapításának ötletéért és a Vizet a Dunába! kampány kez-
deményezéséért. A hagyományteremtő szándékkal alapított
Audi Hungaria Motor Kft. Média-díjat Vida István, a Kisalföld
szerkesztő-újságírója és Fűzfa Zsolt, az ORF tudósítója ve-
hette át a cég ügyvezető igazgatójától, Rozman Richárdtól. 



> POMODORO
...igényes bulvárfogyasztóknak
Péntek 19.35

> HÍRADÓ
...minden, amit tudnia kell
Minden hétköznap 19 óra

> KONKRÉT
...ami a hírek mögött van
Hétfô, szerda, péntek 19.25

> GYÔR+ SPORT
...lendületbe hoz
Hétfô 19.35 > KULTÓRA

...amire szüksége van a lelkének
Kedd 19.25

> RÁTA
...középpontban a térség gazdasága
Szerda 19.35



24 / + / 2013. január 18.

Hozzávalók 4 főre: 2 avokádó (nagyobb bevásárlóköz-
pontokban kapható, ha finoman benyomható a héjánál,
akkor érett), 2 banán, 2 alma, 1-2 citrom leve (ízlés szerint),
4 evőkanál juharszirup. 
Nyers csokikrém hozzávalói: 20 dkg kimagozott dato-
lya, 2-3 evőkanál karobpor (szentjánoskenyérfa termés-
pora, kakaóhelyettesítő, egészségesebb, mert nem tartal-
maz koffeint és gluténmentes, bioboltokban és a nagy be-
vásárlóközpontokban található).
Elkészítés: Az avokádókrém hozzávalóit megpucoljuk,
összeturmixoljuk. A nyers csokikrémhez a datolyát elkészí-
tés előtt 1-2 órával áztassuk be, majd a turmixgépben a ka-
robbal addig keverjük, amíg jó krémes nem lesz. Tálalásnál
bízzunk a képzelőerőnkben… Jó étvágyat!

Így kezdődött…
Már elég fiatalon, úgy 19 éves ko-
romban jelzett a testem, hogy valami
nincs rendben. Mindent kipróbáltam,
és sok év után kiderült, hogy a gond
a húsevésben rejlik. A szervezetem
nem bírja, kimondhatjuk, hogy aller-
giás rá. Mert abnormális, ha már
ilyen fiatalon ödémásodik az ember
lába, sőt, a vizesedés jött felfelé, nyi-
rokrendszer-működési zavarokat, el-
torzulást okozott, és ez nagyon meg-
ijesztett. Ám amikor elhagytam a
hús evést, nagyon hamar rendbejöt-
tem testileg, alkatilag. Nyugodtan
mondhatjuk, hogy kezdtem jól érezni
magam a bőrömben.
Igazi kihívásnak éreztem a vegetáriá-
nus életet, de az egészségem meg-
tartása lett a cél. Elsőként a szokásos
ételeket ettem hús nélkül, majd a re-
ceptkeresés lett a hobbim, a saját étel-
alkotásaim mellett. Megtalált a vegán
életmód, amiben mellőznek minden
állati terméket (hús, tej, tojás). Bele-
szerettem, rengeteget olvastam, ku-
tattam, mit is lehet helyettesíteni, pó-
tolni.
A jelen
Öröm számomra, amikor átadhatok
recepteket, mert jó, ha újdonságot vi-
szünk a konyhába, kell a változatos-
ság az ételeinkben is. Itt, a VegaVillám
(vegát, vegánt gyorsan) klubban
finom, egészséges és gyorsan elké-
szíthető ételeket mutatok meg a bará-
taimnak, mert nagyon fontos, hogy
mit eszünk, mit adunk gyermekeink-
nek. A terítéken egy pár megszokott
étel „átvegánosítása”: töltött ká-
poszta, fasírtok, paprikás krump li, ra-
kott krumpli, hurka, kolbászkrém, pis-
kóta, torta. Hús helyett tofuval, szei -
tánnal (búzahús). A végeredmény
minden esetben mennyei íz. 
Egyre többen váltanak élet- és étel-
módot, vagy fogyni szeretnének, de
különböző ételekre allergiásoknak
(laktózérzékenység, cukorbetegség,
tojás- és lisztérzékenység)  is új ötle-
teket nyújt ez a segítség. Örömmel
mutatok kipróbált, sok esetben saját
receptek közül ételeket, kérem, tartsa-
nak velem, higgyék el szeretni, fogják!

Szeretettel: Györkösné Boros Györgyi,
a VegaVillám Főzőklub háziasszonya,
vegán hobbiszakács

A tisztítás, lúgosítás fontos a szervezet számára, amely tarthat háromtól akár 40-60 napig is, különböző
idényzöldségekkel, gyümölcsökkel. Testünknek csak jót teszünk vele, jótékony hatásait bárki megtapasz-
talhatja. Már az őskorban is jelen volt a böjt, bár akkor a kényszerűség és nem a tudatosság indokolta, hiszen
az ősembernek nap mint nap kutatnia kellett az élelem után. Az ókori kultúrákban – vallástól függetlenül –
is böjtöltek a hívő emberek, céljuk elsősorban az istenségek megközelítése, a haragvó istenek kiengeszte-
lése volt. A böjtölési szokások vallások szerint eltérőek voltak, és azok ma is. A keresztényeknél elsősorban
az advent és a húsvét előtti időszak szól a lemondásról, a zsidó vallásúak pedig főként a bűnbánat és a gyász
napjaiban hoznak áldozatokat. A muzulmánok nagy tiszteletben tartják napjainkban is a ramadánt, a köte-
lező böjti hónapot, amikor hajnaltól napnyugtáig tilos az evés-ivás, a nemi élet és a dohányzás.

Tényleg azzá
leszel, amit
megeszel?

Hozzávalók 1 nagy adaghoz: 1 közepes
cékla, 2 marék római saláta, 3 brokkolirózsa, fél

cukkini, 1 zellerszál, 1 alma. Ízesíthető juhar-
sziruppal, esetleg mézzel. Víz (ha lehet, lúgos)
hozzáadásával lazíthatunk rajta, ez ízlés sze-
rint 1-2 dl.

Elkészítése: A hozzávalókat megtisztítjuk, le-
kockázzuk és már turmixolhatjuk is. Csinos po-

harakba öntjük és azonnal fogyaszthatjuk. Minden
hozzávaló elérhető bioboltban, ahol friss gyümölcsöt,

zöldséget árulnak, de nagyobb bevásárlóközpontokban is
meg lehet venni a hozzávalókat.

Hozzávalók 4–6 személyre: fél
kg élesztő nélküli, teljes kiőrlésű
búza- vagy rozskenyér, cukkinikrém:
1 cukkini, 1 paradicsom, 4-5 evőka-

Hozzávalók 4 adaghoz: 20
dkg főtt csicseriborsó, 20 dkg főtt
barna rizs, 3 dl paradicsomsűrít-
mény, 1 fej aprított lilahagyma, 2-
3 evőkanál olívaolaj, só, bazsali-
kom, petrezselyem, vegamix, les-
tyán (kevéske füstölt tofu).
Elkészítése: Az olajon meg-
dinszteljük a hagymát, majd be-
letesszük a rizst, a csicseribor-
sót. Kevés olajon óvatosan meg-
pároljuk a fokhagymát, majd be-
lejön a paradicsomsűrítmény.
Ezt a fűszerekkel együtt felforral-
juk és hozzáadjuk a rizses csi-
cserit. Csodás egytálétel. Ínyen-
cek a legvégén reszelhetnek rá
füstölt tofut. Jó étvágyat!

Lúgosító zöldségturmix

Citromos, gyümölcsös avokádó krém
nyers csokikrémmel

Élesztő nélküli kenyér -
szendvics cukkinikrémmel

nál tahini (szezámkrém), só, petre-
zselyem, hagyma, fokhagyma. 
Elkészítése: A cukkinit és a paradi-
csomot cikkekre vágjuk és 200 fokos
sütőben addig sütjük, amíg meg
nem pirulnak. A kész szezámkrém-
mel és a fűszerekkel összeturmixol-
juk. Kicsit hűlni hagyjuk, majd a ke-
nyérre kenjük. Díszítés: lucernacsírá-
val, paradicsomszeletekkel. 
Szezámkrém: fél bögre szezám-
magot megpirítunk teflonban, majd
összeturmixoljuk vagy daráljuk, a
végén olívaolajjal összekeverjük.
Nem olcsó, de roppant jó lúgosító. 

Olaszos
csicseri -
borsós
barna rizs

GASZTRO  FŐZZÜNK EGYÜTT FINOMAT!
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Hülye ötlet ez a szolgá-
lati kutyaszán. Nyertes: Sas Béláné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünk-
ben veheti át.

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

A GYŐR-SZOL Zrt. a kezelésében lévő hidakon, felüljárókon, tömegközleke-
dési útvonalakon, buszmegállókban, parki átvezető járdákon, belvárosi utakon,
tereken és sétálóutcákban egész héten teljes kapacitással végezte a síkos-
ságmentesítést és a hóeltakarítást. A munkában 35 gép és több mint 120
ember vett részt. 

kép és szöveg: tóth lászló 

A Pannon-Víz felkészülten várja a
téli hideget, szakemberei a szo-
kásos intézkedéseken túl kiemel-
ten ellenőrzik a fagyveszélyes
helyeket – mondta lapunknak
Hoffer Gábor, a társaság győri
üzemmérnökségének vezetője. 

A meteorológiai előrejelzések szerint a
hétvégén köszönt be az igazi tél, akár
–20 Celsius-fokos hidegre is készül-
nünk kell. Hoffer Gábor szerint legin-
kább a föld feletti vezetékek érzéke-
nyek a fagyra, szerencsére ilyenből na-
gyon kevés van. Főleg a folyók, pata-
kok felett átívelő vízvezetékek, csőhi-
dak vannak veszélyben. A legnagyobb
kockázatot az ellopott szigetelések
okozzák, ezeket folyamatosan ellenőrzi
a társaság. A telephelyeket mozgásér-
zékelők, biztonsági kamerák védik.

A hagyományos kék közkutak be -
épített fagyvédelemmel rendelkeznek.
Bizonyára megfigyelték, hogy a fogan-
tyú lenyomása után néhány másod-
percig egyfajta hörgő hangot hallha-
tunk. Ilyenkor egy védett helyen lévő
köpenycsőből érkezik a víz. A fogan-

Felkészülés a hidegre
tyú felengedése után ismét ide, a hi-
degtől védett köpenycsőbe ürül visz-
sza a víz. A tűzcsapoknál is hasonló
elven működik a fagyvédelem.

A villanyvezetékekre fagyott hó
vagy ónos eső súlyos áramellátási za-
varokat okozhat. Győr energetikai
szempontból a szokásosnál nagyobb
biztonságban van, valamennyi vízmű-
telep és a szennyvíztisztító többoldali
elektromos betáplálással rendelkezik.
A vízellátó rendszer tárolókapacitása
is megnyugtató, közel egynapi fo-
gyasztásnak megfelelő tartalékokkal
rendelkezünk.

És végül a legfontosabb: ne felejt-
sük el, még akkor is elfagyhat a víz-
mérő, ha néhány percre nyitva felejt-
jük az akna tetejét vagy résnyire nyitva
hagyjuk a pinceablakot. Ha megtör-
tént a baj, de még nincs szilánkosra
törve a vízóra üvege, van remény a ki-
olvasztásra. Ha az üveg már szilán-
kosra tört, nincs segítség, cserélni
kell a vízórát. Ennek költsége a fo-
gyasztót terheli. A leggyakoribb víz-
mérő esetében kiszállással, szerelés-
sel és plombálással közel huszonöt -
ezer forintba kerül egy elfagyott víz-
mérő, érdemes tehát vigyázni.  

szerző: győr-szol

Az elmúlt évben a GYŐR-SZOL Zrt.
folytatta a Magyar Vilmos Uszoda
2011-ben megkezdett korszerűsítését.
A szaunavilág területén megújult a gőz-
kabin, a helyiség bútorzatán kívül kicse-
rélték a gépészeti berendezéseket is.
Ebben az évben itt további korszerűsí-
téseket tervez a szolgáltató, melyek vár-
hatóan a zuhanyzókat, illetve a merülő-
medencét érintik. 

Az uszoda működtetésének hatéko-
nyabbá tétele érdekében már korábban
történtek lépések: napkollektorok kerül-
tek a tetőre, melyek segítik a medence
vizének felfűtését, illetve melegen tartá-
sát. Tavaly ennek jegyében korszerűsí-
tették a kazánház egyes elemeit, és ke-
rült medencetakarás a vízfelület fölé. Ez
az úgynevezett szolárpaplan éjszaka és
a szünnapokon lassítja a – fokozottan és
rendszeresen ellenőrzött, kiváló minő-
ségű – víz lehűlését, így kevesebb ener-
gia szükséges az üzemi hőfok újrater-
meléséhez. Ezeknek a módszereknek
az alkalmazásával éves szinten jelentős
költségek takaríthatók meg.

Számos apró változásra is felfigyel-
hetnek a látogatók: a homlokzati nyílás -

Korszerűbb uszoda
zárókra reluxa, a diáköltözők ablakaira
fólia került, új öltözőpadok, függönyök
teszik barátságosabbá a helyiséget. A
teraszon a melegebb hónapokban
műfű borítás szolgálja a vendégek ké-
nyelmét. A kerékpárosok rendelkezé-
sére áll az épület előtt a biciklitároló, a
jobb megvilágítást kapott parkolóban
pedig sötétedés után is nagyobb bizton-
ságban vannak az autók.  Fontos válto-
zás, hogy a pénztáraknál lehetővé tették
a bankkártyás fizetést, sőt, a SZÉP kár-
tyákat is elfogadják, bármelyik kibo-
csátó pénzintézettől származnak is azok.

Az elmúlt év végétől módosult a
jegy- és bérletstruktúra is. A felnőtt há-
romórás úszójegy továbbra is 1000 fo-
rint, ahogy számukra az egész napra
szóló belépő is maradt 1500 forint. A
gyerekek 4 éves korig ingyen használ-
hatják a létesítményt, a diákok és nyug-
díjasok az egész napos jegyért egysé-
gesen 800 forintot fizetnek. Továbbra
is engedményt kapnak, akik többalkal-
mas bérletet vásárolnak, a legnagyobb
kedvezmény pedig az egész évre szóló
Győrsport Aranykártya után jár. Az
árakról és az uszoda nyitva tartásáról
részletes tájékoztatást találnak a
www.gyorszol.hu internetes oldalon.

Havas napok

Változatlan utcai díjak, olcsó parkolóházak
szerző: győr-szol

Nem változnak január elsejétől Győr-
ben a földfelszíni parkolás díjai. A leg-
drágább díjövezetben továbbra is
400, a kettesben 200, a legolcsóbb,
hármas díjövezetben pedig 100 forin-
tot kell fizetni egyórás megállásért.
Csak az összehasonlítás kedvéért
egy kis szomszédolás: Sopronban a
legbelsőbb övezetben maximum
három órát lehet parkolni, óránként
420 forintért, a kettes és hármas zó-

nában 315, illetve 210 forint a tarifa.
Ami pedig a fizetős övezetek kiter-
jedtségét illeti, még egy kis kitekin-
tés: míg a 130 ezer lakosú Győrben
jelenleg 2.755 a fizetőparkolók
száma, a valamivel több, mint fele né-
pességű Szombathelyen 2.800, a
157 ezres Pécsen 4.100, a 113 ezer
lakosú Kecskeméten 6.000 beálló-
ban kell az autósoknak fizetniük.

Azok, akik szeretnek biztosra men -
ni Győrben a szabad parkolóhelyeket
illetően, változatlan tarifával várakoz-

hatnak a belvárosban lévő, Jókai úti
parkolóházban: munkanapokon 8-tól
18 óráig és szombaton 14 óráig órán-
ként 150 forint, hétfőtől péntekig 18
órától másnap reggel 8-ig és szomba-
ton 14 órától hétfő reggel 8 óráig 50
forint maradt a díj.

Változatlan a díja a földfelszíni par-
kolásra jogosító bérleteknek, de aki
még ennél is kedvezőbb árat keres,
annak érdemes körülnéznie a parko-
lóházak bérleti konstrukciói között. Hi-
szen az említett Jókai utcai parkoló-

házban a bérletekre vonatkozóan is a
tavalyi árak érvényesek, és továbbra is
a legolcsóbb kategóriát képviselik a
Révai parkolóház árai, még úgy is,
hogy 2011 májusa óta ez év február
elsejétől némileg emelkednek. Itt az
óradíj ettől a dátumtól minden idő-
szakban egységesen 60 forint lesz, a
havi bérletért 6.000 forintot kell fizetni,
a negyedéves 16.200, az éves 50.400
forintba kerül. Ez utóbbi megváltása
esetében az autósok állandó beálló-
helyet kapnak az épületben. 



ÁLLÁS

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

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

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

EGYÉB

ENERGIATANÚSÍTÁS:
bérbeadáshoz, adásvételhez. Irányár:
15.000 Ft-tól (panel). Tel.: 20/497-
2603. Részletek, kedvezmények, hir-
detésekhez előzetes becslési lehető-
ség: http://energiatanusitas-gyor.hu/.

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

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max. 800
e Ft), Új SZOCPOL, tá-
mogatott lakáshitel. Tel.:
20/951-0235     

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

Segítségkérés! Egyedülálló, súlyos be-
tegségben szenvedő hölgy vagyok, egy
lakókocsiban élek, melynek szigetelé-
séhez akár maradék szigetelőanyagot,
akár anyagi segítséget keresek. Hálá-
san köszönöm. 20/211-7884.
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Cséren 100 m2-es, földszintes, rész-
ben alápincézett lakóépület mellék-
épületekkel, 3.700 m2-es, összköz-
műves telken eladó. Irányár:
1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

ÜZLET

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

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

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 36 m2-es,
felújított, hőszigetelt, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+1/2–2
szobás bérleményre Sziget, Bán A. u.
kivételével (hirdetési szám: 245). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 3 szobás, 68 m2-es, er-
kélyes, határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított lakást közüzemi tarto-
zások miatt cserélne 1+fél–2 szobás
bérleményre Újváros, illetve Bán A.
u. kivételével (hirdetési szám: 246).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 93 m2-es, gáz-
fűtéses, téglaépítésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakás cserélne
belvárosi, révfalui, nádorvárosi, sza-
badhegyi vagy marcalvárosi, 2 szo-
bás, 50-60 m2-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 248). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1+fél szobás, 46 m2-es,
galériás, téglaépítésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 3
vagy 1+2 fél szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, belvárosi lakásra
(hirdetési szám: 249). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

HIRDETÉS APRÓ

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

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

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

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

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

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

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

INGATLAN

Pázmándfalu-hegyal-
ján 52 m2-es, felújításra szoruló
családi ház 3.900 m2 telken,
sok gyümölcsfával eladó. 3,5 M
Ft. Tel.: 06-20/471-8575

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

Győrben, Töltésszer utca 25. szám
alatt (pinnyédi hídnál) 2 lakásos, víz-
parti családi ház garázzsal, 400 m2-
es telken, 10 M Ft-ért eladó! Tel.:
96/828-235,  70/635-3332

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.   

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

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

ELADÓ

Marcalvárosi, 3 szobás, 62 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1-2 szobás, szi-
geti, újvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hirdetési szám: 250).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 53 m2-es, 10.
emeleti, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne nagyobb, max. 2.
emeleti lakásra (hird. szám: 251).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1+fél szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2-3 szobás belvárosi, nádorvá-
rosi, határozatlan bérleti szerződé-
ses, csak téglaépítésű, fsz.-i vagy 1.
emeleti lakásra (hird. szám: 252).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 43 m2-es, hatá-
rozott bérleti szerződéses, felújított
lakást cserélne szigeti vagy gyárvá-
rosi, felújított, 1-2 szobás lakásra (hir-
detési szám: 253). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

ELADÓ!

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

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

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246
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összeállította: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Jelentősen megerősödött a téli
szünetben a Rába ETO élvo-
nalba igyekvő női futsalcsa-
pata. A másodosztályú bajnok-
ságot százszázalékos teljesít-
ménnyel vezető zöld-fehérek-
hez három válogatott klasszis,
köztük az év női játékosának
megválasztott futsalkirálynő is
csatlakozott. 

Tavaly nyár óta nemcsak férfi,
hanem női csapata is van a Rába
ETO-nak. A hölgyek a másodosz-
tályban kezdték meg szereplésüket
és parádés teljesítménnyel rukkol-
tak elő, kilenc mérkőzés után hibát-
lan teljesítménnyel vezetik az NB II-
es női futsalbajnokságot. A Rába
ETO emellett a kupában is menetel,
február ötödikén már a legjobb
négy közé jutásért játszik az együt-
tes a Szombathelyi Egyetem ellen.
Amint arról beszámoltunk, a final
fourt a férfiaknál és a nőknél is
Győrben rendezik meg, és mindkét
gárda jó eséllyel pályázik a részvé-
telre és a győzelemre egyaránt. 

A női csapat tagjai csak a futsalpá-
lyán számítanak újoncnak, a játéko-
sok komoly nagypályás tapasztalattal
vágtak neki a teremsportnak. A Rába
ETO-nál az év játékosának megvá-
lasztott Jakab Réka például huszonki-
lencszeres felnőtt válogatott volt
nagypályán. A győri játékosok egyre
inkább otthon érzik magukat terem-
ben is, ezt bizonyítja, hogy az imént
említett Jakab Réka és Szücs Adrienn
meghívót kapott a futsalválogatottba,

Válogatott
társaság
a Rába
ETO-nál

utóbbi pedig már be is mutatkozott a
nemzeti csapatban. 

Az élvonalbeli tagságra joggal pá-
lyázó együttes jelentősen megerő-
södött a téli szezonban, hiszen
három kiemelkedő tudású játékos
érkezett a Rába partjára. A győriek-
nél folytatja pályafutását az év női
futsaljátékosának megválasztott és
magyar válogatott Csepregi Gabri-
ella, akit futsalkirálynőként szoktak
aposztrofálni. Vele tartott Miskolcról
csapattársa, a válogatott kapus
Nagy Tünde is. Harmadikként a
nagypályát kispályára cserélő Vígh
Renáta csatlakozott a csapathoz, aki
korábban nagypályán a szlovák válo-
gatott egyik gólfelelőse volt. 

– Kitűnő csapatba igazoltam, úgy
érzem, Győrben nagyon látványosan
fejlődik a női futsal, és most már én is
részese lehetek ennek
a csodának – nyilat-
kozta Csepregi Gabri-
ella. – Köszönöm ko-
rábbi csapatomnak,
hogy pályafutásom
alatt a szakmai fejlődé-
semhez minden szin-
ten hozzájárultak. A
magánéletemben tör-
tént változások miatt a Győrbe igazo-
lásomat is rekordidő alatt előkészítet-
ték és támogatták, amiért különösen
hálás vagyok nekik. Úgy gondolom, a
Rába ETO-val meg kell nyernünk a
másodosztályú bajnokságot, akár ve-
retlenül is. Szeretnék még idén feljutni
az NB I-be, továbbá a Magyar Kupa
megnyerése is a céljaim között szere-
pel. A maximumot szeretném kihozni
magamból úgy, ahogy az előző klu-
bomban is, mindent megteszek, hogy

minél hasznosabb, hatékonyabb és
eredményesebb tagja legyek az ETO-
nak. Remélem, gyorsan és zökkenő-
mentesen sikerül beilleszkednem új
csapatomba, nagyon várom már az
újabb kihívásokat és a közös sikereket.

– Izgalmasnak találom a váltást, hi-
szen nemcsak egyszerűen csapatot
váltottam, hanem az ország másik ré-
szére is költöztem, távol az otthonom-
tól – tette hozzá Nagy Tünde, aki szin-
tén köszönetét fejezte ki volt csapatá-
nak. – Jó hangulatban, motiváltan ér-
keztem a városba. Bízom benne, hogy
minél hamarabb sikerül beilleszked-
nem a győri csapatba és segíteni
tudom őket közös céljaink elérésében.

– Amint arról a korábbiakban is be-
számoltunk, a terveink között szere-
pelt a női csapatunk megerősítése.
Először kicsit hitetlenkedve olvastam

az első e-mailt, amelyben a lányok je-
lezték, hogy Győrbe szeretnének
jönni tanulni, és ha van rá lehetőség,
nálunk képzelik el sportolói pályafutá-
suk folytatását. Úgy gondolom, a lá-
nyok nagyon-nagyon sokat segíthet-
nek álmaink megvalósításában. El-
mondhatjuk, hogy immár a mi egye-
sületünkben játszik Magyarország
legjobb férfi és női játékosa is –
mondta az átigazolások hátteréről dr.
Drucskó Zoltán ügyvezető elnök.

– Első számú kapusunkra egy sé-
rülés miatt tartósan nem számítha-
tunk, így mindenképpen szerettünk
volna  egy kapust igazolni. Megvizs-
gáltuk a lehetőségeinket, és úgy gon-
dolom, mind sportszakmai, mind
emberi tekintetben a legjobb megol-
dást sikerült megtalálnunk Tünde
személyében. Döntésünk meghoza-
talában segítettek minket a női csa-
patunk tagjai is, akik nagyon rokon-
szenvesnek találták az új igazoláso-
kat. A híresztelésekkel ellentétben a
női futsalcsapatunknál mindenki
amatőr státusban sportol, tehát ná-
lunk sincs kolbászból a kerítés, csu-
pán a lányok civil életének folytatásá-
hoz, elkezdéséhez  nyújtottunk jelen-
tős segítséget azáltal, hogy segítet-
tünk munkahelyet találni Tündéék-
nek – avatott be a részletekbe Han-
nich Péter sportigazgató. 

– Nem volt egyszerű az út, megdol-
goztam korábbi sikereimért. Renge-
teg edzésre van szükség ahhoz, hogy
hétről hétre kimagasló teljesítményt
nyújtsak. Ahogy korábbi klubjaimban,
úgy Győrben is komolyan veszem a
focit, és amíg a pályafutásom tart,
addig a tréningeken is mindent meg-
teszek azért, hogy a meccseinken a le-
hető legjobban szerepeljek. A nagypá-
lyás játék után eleinte furcsa volt fut-
salozni, de hamar hozzászoktam. A
győri csapatot ismerem, örömmel fo-
gadtak, remélem, gyorsan beilleszke-
dem. Barátságosak a lányok, össze-
tartó és motivált közösségbe érkez-
tem. A pontvadászat végén minden-
képpen szeretném magasba emelni a
bajnoki címért járó trófeát – mondta
végül Vígh Renáta, aki a fotózáskor
nem tartózkodott Győrben. 

Meg kell nyernünk
a bajnokságot,

akár veretlenül is

Csepregi Gabriella és Nagy Tünde
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MOZAIK SPORT

A nőknél a brazil Alexandra do Nascimento,
a férfiaknál pedig a francia Daniel Narcisse
lett az év kézilabdázója a nemzetközi sport-
ági szövetség (IHF) által szervezett szavazá-
son. Az IHF közleménye szerint a szurkolók,
újságírók és a szövetség szakértői által le -
adott voksok alapján a Németh András ve-
zette osztrák Hypo NÖ-ben légióskodó Nas-
cimento 28, a tavaly olimpiai bajnok Nar-
cisse pedig 25 százalékkal bizonyult a leg-
jobbnak. Nascimento mögött holtverseny-
ben lett második a Győri Audi ETO KC-t erő-
sítő, ugyancsak ötkarikás aranyérmes – ta-
valy győztes – norvég Heidi Löke, valamint a
montenegrói Bojana Popovic.

Az IHF-szavazás végeredménye. Nők: 1.
Alexandra do Nascimento (brazil, Hypo NÖ)
28 százalék, 2. Heidi Löke (norvég, Győri
Audi ETO KC) és Bojana Popovic (monteneg-
rói, Buducnost Podgorica) 24-24, 4. Andrea
Penezic (horvát, Krim Ljubljana) és Katarina
Bulatovic (montenegrói, Oltchim Valcea) 12-
12. Férfiak: 1. Daniel Narcisse (francia, THW
Kiel) 25, 2. Mikkel Hansen (dán, Paris Hand-
ball) 21, 3. Filip Jicha (cseh, THW Kiel), Kim
Andersson (svéd, Kolding) és Julen Aguina-
galde (spanyol, Atlético Madrid) 18-18.

Intenzív tárgyalásokat folytat a
Győri Audi ETO KC, hiszen a
keret felének nyáron lejár a jelen-
legi szerződése. Négy játékossal
már sikerült megállapodnia a
klubnak, így Katrine Lunde Ha-
raldsen, Heidi Löke, Eduarda

Amorim és Orbán Adrienn jö-
vőre is a zöld-fehéreket erősíti.
Löke kétéves szerződést írt alá,
míg a többiek 2+1 évre kötelez-
ték el magukat. Ezzel biztossá
vált, hogy a keret kétharmada jö-
vőre is együtt marad, de négy to- AJÁNLJUK

JANUÁR 19., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem–PTE-
PEAC (NBI/B-s mérkőzés, egyetemi csarnok)

JANUÁR 19., SZOMBAT
Sportlövészet
8.00 Hungarian Open (nemzetközi verseny,
Molnár Vid Bertalan Művelődési központ)

Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Siófok KC (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

JANUÁR 20., VASÁRNAP
Sportlövészet
8.00 Hungarian Open (nemzetközi verseny,
Molnár Vid Bertalan Művelődési központ)

Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI Győr–Uniqa Eurolea-
sing Sopron (NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

JANUÁR 23., SZERDA
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Érdi VSE (Magyar
Kupa-mérkőzés, Magvassy-csarnok)

Parádés védekezés
Továbbra is hibátlanul menetel a Győri Audi ETO KC,
amelynek a Kiskunhalas idegenbeli legyőzése sem je-
lentett komoly akadályt. A zöld-fehérek ezúttal Gör-
bicz Anita és Rédei-Soós Viktória nélkül léptek pá-
lyára, és a szoros első percek után elhúztak ellenfe-
lüktől. A győriek 17–12-es félidőt követően végül 33–
17-re diadalmaskodtak. A második félidőben muta-
tott védekezés különösen biztató a jövőre nézve, hi-
szen harminc perc alatt mindössze öt gólt engedélye-
zett ellenfelének a magyar bajnok. A kapuban Lunde
Haraldsen parádézott, a gólszerzésből pedig Radice-
vic, Löke és Kovacsics vette ki leginkább a részét. A
csapatra három hazai mérkőzés vár, szombaton 18
órakor a Siófok érkezik a Magvassyba a bajnokság ti-
zennegyedik fordulójában. Ezt követően kétszer is az
Érd csapatát fogadják a zöld-fehérek, kedden 18 óra-
kor a kupában, míg pénteken 18.45 órakor a bajnok-
ságban találkoznak a felek. 

A remeklő Győri Audi ETO
együtt tartaná idei csapatát

vábbi játékos – Kovacsics Anikó,
Andrea Lekic, Jovanka Radice-
vic és Raphaelle Tervel – ügyére
még nem került pont. A klub
hosszú távú stratégiai építke-
zést folytat, ezért minden játéko-
sát szeretné megtartani.

– Fontos feladat előtt álltunk
az idei év kezdetén, hiszen nyolc
játékosunkkal kellett megkezde-
nünk az egyeztetéseket a to-
vábbi együttműködésünkről.
Mindez nemcsak azért kulcsfon-
tosságú, mert gyakorlatilag a

csapat feléről van szó, hanem
azért is, mert mindannyian fan-
tasztikus csapattaggá érlelőd-
tek az ETO-ban. A négy kiváló já-
tékos szerződéshosszabbításá-
val tehát féltávnál járunk a tár-
gyalásokban, a teljes csapat ki-
alakításáig még sok munka áll
előttünk, de nagy örömünkre
szolgál, hogy a mind emberi,
mind sportemberi minőségben
kiemelkedő régi-új csapattagok-
kal sikerült megállapodnunk –
nyilatkozta Kelecsényi Ernő, a
Győri Audi ETO KC elnöke. 

A most hosszabbító játéko-
sok közül a brazil Eduarda Amo-
rim ötödik, a norvég Katrine
Lunde Haraldsen negyedik, hon-
fitársa, Heidi Löke pedig harma-
dik szezonját kezdi meg nyáron
a csapatban. A saját nevelésű
Orbán Adrienn hároméves váci
kitérő után 2009-ben tért vissza
Győrbe, így megszakítás nélkül
ő is ötödik szezonjára készül
zöld-fehérben. Mindannyian ki-
emelték, hogy a világ egyik leg-
jobb kézilabdacsapatának lehet-
nek tagjai, amellyel közel járnak
legfőbb céljuk, a Bajnokok Li-
gája-győzelem eléréséhez. 

Heidi Löke a második legjobb
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata a TF-Budapest együttesénél
vendégeskedett az NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokságban. A találkozó
három negyeden át kiegyenlített küz-
delmet hozott, a sorból kilógó harma-
dik szakasz azonban elég volt a hazai-
aknak, hogy a maguk javára fordítsák a
mérkőzést. A fővárosiak 79–68-ra nyer-
tek a győriek ellen, de elmondható,
hogy a vendégek az utolsó leheletükig
harcoltak. Ugyan az ellenfél ezúttal
jobbnak bizonyult, de az egyetemiek
mentalitása, küzdeni akarása és lelke-
sedése előremutató volt. Az eddig ke-
vesebb időt a pályán töltő játékosok ez-
úttal jóval több lehetőséget kaptak a bi-
zonyításra, amivel élni is tudtak. Kozma
Tamás együttese legközelebb pénte-
ken 19 órakor a PTE-PEAC csapatát fo-
gadja az egyetemi csarnokban.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nya, Egervári Sándor az őszi bajnok Győri ETO FC-
nél járt, hogy egyeztessen Pintér Attila vezetőedző-
vel a tavaszi programról és a válogatottnál is szere-
pet kapó játékosokról.

– Januárban szeretnénk végigjárni a klubokat és
egyeztetni velük a programról és egyes játékosok
állapotáról. Természetesen ez része annak a felké-
szülésnek, amely alapján eredményesek tudunk
lenni tavasszal. Pintér Attilával is beszéltünk, szóba
kerültek a válogatottnál is érintett játékosok, illetve
a törökországi edzőtábor, ahol valószínűleg a válo-
gatott is játszani fog – nyilatkozta Egervári Sándor
a klub honlapjának adott videointerjúban.

A szövetségi kapitány ősszel a Győri ETO FC
négy játékosát vette számításba a válogatottnál.

Varga Roland lehet a következő válogatott
Koltai Tamás, Lipták Zoltán, Pátkai Máté és Takács
Ákos után Varga Roland lehet a következő győri, aki
meghívót kaphat a nemzeti csapatba. 

– Varga Roland is a bő keretben szerepel, nagy-
szerű szezont tudhat maga mögött. Jól ismerem őt,
hiszen az U20-as válogatottban szerepelt nálam,
így külön örülök annak, hogy már az A-válogatott
kapuját is döngeti – tette hozzá a kapitány. 

Egervári Sándor mellett még egy illusztris vendége
volt a győrieknek múlt héten, ugyanis néhány napig a
csapattal edzett a Dinamo Moszkvát erősítő Dzsu -
dzsák Balázs. További hír, hogy változás történt a zöld-
fehérek felkészülési programjában, az időjárási körül-
mények miatt a csapat január 18-tól 29-ig Egyiptom-
ban edzőtáborozik, majd az eredeti terveknek megfe-
lelően február 2-től 16-ig Törökországban készül. 

Győztes
mentalitás

Remekül kezdtek a futsalosok

A magyar bajnok HAT-AGRO UNI
Győr női kosárlabdacsapata hivatalos
honlapján az alábbi közleményben tu-
datta, hogy Ieva Kublina és Chay She-
gog távozott az együttestől. 

„Szabadon igazolhatóvá vált csa-
patunk két játékosa, a lett Ieva Kub-
lina és az amerikai Chay Shegog, mi-
után aktuális bérük kifizetésében a
szerződésben foglaltaktól eltérően
egy nap késedelembe kerültünk, s
az ügynökséggel kötött megállapo-
dás értelmében szerződésük azon-
nali hatállyal felbonthatóvá vált. A
centerposzton keletkezett űrt a szak-
vezetéssel egyeztetve a lehető legrö-
videbb időn belül pótolni kívánjuk."

A lett Kublina a bajnokságban a
győriek legjobb dobója volt, átlag-
ban 12.8 pontot szerzett, emellett 6
lepattanót is lekapott. A kilenc Euro-
liga-találkozón 11.1 pontos és 6.6 le-
pattanós átlagot produkált. Az ame-
rikai Shegog a magyar pontvadá-

A láthatatlan légió 
szatban 16 bajnokin 10.7 pontot és
5.7 lepattanót átlagolt, míg az Euro-
ligában 10.8 pont és 4.8 lepattanó
volt a mutatója meccsenként. 

Két meghatározó játékosa elveszíté-
sével nehéz helyzetbe került a bajnoki rá-
játszásra készülő és az Euroligában a
legjobb tizenhat közé jutásért küzdő
győri csapat. Fűzy Ákos együttese a tá-
vozó légiósok és a sérült Hurst nélkül lé-
pett pályára a BSE otthonában, és így is
magabiztosan, 78–52-re nyert a táblá-
zat utolsó előtti helyén szerénykedő vá-
rosmajoriak ellen. A következő találkozó-
kon nehezebb feladat vár a meggyen-
gült zöld-fehérekre, csütörtökön lapzár-
tánk után a Rivas Ecopolis következett
az Euroligában, majd vasárnap 18 óra-
kor a listavezető Sopron érkezik az egye-
temi csarnokba az alapszakasz utolsó
fordulójában. Szerdán 19.30 órakor Tö-
rökországban, a Tarsusnál vendégeske-
dik a győri csapat az Euroliga csoport-
körének utolsó előtti játéknapján. 

A címvédő Rába ETO futsalcsapata 10–4-re győzött a
MAFC vendégeként az év első bajnoki mérkőzésén. A zöld-
fehérek a nyolcadik percben már öt gólnál tartottak, és bár
a házigazda igyekezett tartani magát, esélye sem volt arra,
hogy megakadályozza a győrieket sorozatban kilencedik
bajnoki győzelmükben. Az egymás után másodszor tíz gólt
szerző győriek közül ezúttal Juanra háromszor, Harnisch és
Luque kétszer, Szeghy és Fabio egyszer voltak eredménye-
sek, míg a hazaiak közül Rajnay öngólt vétett. 

– Jól kezdtük a mérkőzést, nyolc perc alatt tekintélyes
előnyt szereztünk, majd az ellenfél felzárkózott. Fordulás után
azonban koncentrációnk újra rendben volt és magabiztos győ-
zelmet arattunk – értékelte a látottakat Marcos Angulo. 

A Rába ETO pénteken eddigi egyetlen legyőzője, az éllo-
vas Berettyóújfalu vendége lesz, és győzelme esetén élre áll
a riválisánál egyébként két mérkőzéssel kevesebbet játszott
győri csapat. Az ETO szeretne visszavágni a Győrben meg-

lepetést okozó MVFC csapatának, így kiélezett csata vár-
ható. A zöld-fehérek hétfőn újra idegenben játszanak, ekkor
az Újszegedi TC-hez utazik a csapat. 
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Évértékelésre kértük fel városunk két
meghatározó versenyhorgászát, Ma-
gyar Balázst és Magyar Gábort. A
nemzeti halfogó válogatott tagjaival a
Királyszék utcában található MMX
horgászcentrumban beszélgettünk.

– A tavalyi év a győri versenyhorgá-
szat tekintetében jónak mondható –
kezdte Magyar Balázs. – A győriek több
korosztályban is helytálltak a versenye-
ken. A Velencén és Szolnokon megren-
dezett országos egyéni bajnokság ered-
ményei alapján Gábor testvérem és én
is megőriztük válogatott kerettagságun-
kat, jómagam a dobogó harmadik fo-

Ízlések és pofonok kérdése,
hogy ki mennyi masszív izmot
szeretne magára pakolni egy-
egy tömegnövelő időszakban.
Egy tény, amelyben biztosan
egyetértünk, hogy a megfele-
lően kialakított masszív, tónu-
sos izomzat mindenkinek jól áll.
Íme néhány hasznos tudnivaló a
tömegnövelő étkezéssel kap-
csolatban.

Első és legfontosabb egy
megfelelő étrend kialakítása. Itt
nem az alacsony minőségű
gyorséttermi ételekre gondolok.
Ezekben az ételekben dominán-
san magas zsírtartalom és ren-
geteg egyszerű cukor található,
illetve 0 tápérték. Továbbra is
nagyon fontos az elfogyasztott
ételek minősége. Kulcstényező-
ként elmondható a táplálkozás-
ban a következő három dolog: a
mennyiség, minőség, időzítés.

Hétvégén a győrszentiváni Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban rende-
zik meg a hagyományos Hungarian
Open nemzetközi légfegyveres versenyt.
Idén a puska és pisztoly szakágak nem-
zetközi és hazai élmezőnye foglalja el a ki-
alakított mintegy negyven lőállást. 

– Félszáz külföldi versenyző jelezte
részvételi szándékát, így az elmúlt évek-
hez hasonlóan a magyar indulók egy ré-
szét nem tudjuk fogadni. Nagy az érdek-
lődés a Hungarian Open iránt, ami az or-
szág legnagyobb légfegyveres versenye.
A Magyar Sportlövő Szövetség új veze-
tése is teljes mellszélességgel kiállt a
patinás rendezvény mellett, amelyet
2004 óta szinte mindig megrendezünk
Győrben vagy Győr környékén. A ma-
gyar sportolók számára ez válogatóver-
seny is lesz a februári odensei Európa-
bajnokságra. Várjuk a hazai olimpikono-
kat, így Sidi Pétert és Csonka Zsófiát is
– mondta Laczik Zsolt, a Patent Győri LK

Másfél napos utazást követően hétfőn megérkezett
a magyar küldöttség Sydneybe a VI. Ausztrál Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál helyszínére. A magyar fiata-
lok az első versenynapot négy bronzéremmel zár-
ták. Az éremszerzésből a Bordács Blanka, Czéllai-
Vörös Zsófia kajakpáros is kivette részét, a Grabop-
last Győri VSE versenyzői ötszáz méteren harma-
dikként értek célba. A kajak egyesek ötszáz méte-
res versenyében a győri Takács Tamara ötödik lett.
Khaut Kristóf szintén ötödikként zárt a kenu egye-
sek ezerméteres megmérettetésében. Másnap két-
száz méteren Takács Tamara hatodik, a páros ne-
gyedik helyezést ért el, míg Khaut Kristóf ezüstér-
mes lett. A magyarok négy aranyat is nyertek. 

vezetőedzője, a verseny egyik rendezője.
Hazánkban most először rendeznek
légfegyveres versenyt a megváltozott
szabályok szerint, a lebonyolítási rend-
szer így Győrszentivánon debütál. A
nemzetközi szövetség arra törekszik,
hogy látványosabbá váljanak a verse-
nyek, így a sportolók nem viszik ma-
gukkal az alapverseny pontszámát,
hanem a fináléban nulláról indulnak
majd. A nyolcas döntőket párbajsze-
rűen rendezik meg, ami a versenyzők
számára is új kiívást jelent. 

– Várhatóan megváltoznak az erővi-
szonyok a magyar és a nemzetközi
mezőnyben is az új rendszernek kö-
szönhetően. A pénteki edzésnap után
szombaton és vasárnap reggel nyolc
órától estig tartanak a versenyek,
amelyeket kivetítőkön is nyomon lehet
követni. A rendezvényre ingyenes a
belépés, mindenkit szeretettel várunk
– tette hozzá Laczik Zsolt.  

Új vizeken járnak

Testtömegnövelő táplálkozás
Mi az a mennyiség, amely

elegendő ahhoz, hogy a nap
végén pozitív energiabevitelt
érj el? A válasz: minden egyes
embernél más és más, mivel
mindenkinél változóak a napi
szükségletek. Ez függ az
egyén korától, nemétől, testsú-

lyától, munkahelyétől, illetve
attól is, hogy ki mennyit spor-
tol egy nap. Ezen tényezők
alapján kell megválasztanunk

a napi fehérje-, szénhidrát- és
zsírszükségletünket. Alkati té-
nyezők is befolyásolják a meny-
nyiségi bevitelt, mivel vannak
nehezen, illetve könnyen „hízó”
emberek. Ami fontos lehet
még, az a táplálék-kiegészítők
szerepe. A tömegnövelő készít-
mények használatával köny-
nyebb elérni a kívánt testtöme-
get és fedezni a napi emelt
szükségletet. Tehát a mennyi-
ség lényege, hogy mindennap
több kalóriát kell bevinned,
mint amennyit felhasználsz. Ez
nem azt jelenti, hogy minél
többet eszel, annál izmosabb
leszel. Minden embernek kor-
látozott a növekedési kapaci-
tása, a többlet pedig zsírként
tárolódik. 

Nagy Richárd személyi edző,
Speedfit (A cikket jövő héten
folytatjuk – a szerk.)

Mozgalmas esztendőt zártak a helyi profi horgászok
kára állhattam.  A MOHOSZ tízfordulós
Szuperkupa-sorozatában, illetve a hor-
gászklub.eu finomszerelékes ranglistá-
ján mindketten az élmezőnyben végez-
tünk. Részt vehettünk a Spanyolország-
ban megrendezett Európa-bajnoksá-
gon, ahol a kontinens legjobbjaival mér-
hettük össze tudásunkat. Rajtunk kívül
versenyzőtársaink is tovább öregbítet-
ték a város hírnevét, többek között után-
pótlás és női kategóriákban is szép ered-
mények születtek, míg Magyarország
klubcsapatainak országos versenyét
szintén győri kötődésű versenyhorgá-
szok nyerték meg. Nagy eredmény,

hogy az országos csapatbajnokságon a
megyei versenycsapat ez előkelő máso-
dik helyet szerezte meg, bojlis csapa-

tunk szintén tisztességgel állt helyt –
avatott be a részletekbe Magyar Balázs.

Testvére, Magyar Gábor egy fontos fej-
lesztésre hívta fel a figyelmet. – A ver-
senyhorgászat nélkülözhetetlen része a
versenypálya. Tavaly kiváló adottságok-
kal rendelkező pályát alakítottak ki a
Holt-Marcalon, idén ez lesz a tervezett
helyszíne a gyermek és ifjúsági országos
bajnokságnak és további rangos verse-
nyeknek. A fiatalabb korosztálynál ma-
radva a versenyző elmondta, idén szeret-
nének megvalósítani egy családi napot,
melynek fő célja a sporthorgászat nép-
szerűsítése lesz. A további tervek között
a válogatott kerettagság megőrzése és
további jó eredmények elérése szerepel.

Éleslövészet



KOS
Ideje, hogy a tettek mezejére lépjenek.
Végezzenek el minden félbemaradt ügyet. Ha
hét elején megteszik, amit eddig elhanyagoltak,
a hétvégét családjuk, szeretteik körében tölthe-
tik, amire most szükségük van. 

BIKA
Legyenek nagyon éberek a héten, igye-
kezzenek a lelki és testi egyensúlyt fenntartani.
Meglehetősen megterhelő lehet ez a hét önök-
nek. Próbáljanak barátaikkal többet lenni, hall-
gassanak rájuk, segíteni akarnak csak. 

IKREK
Nem fognak unatkozni a héten. Sok
munka gyűlt össze, nem győznek rendszert ta-
lálni benne. Családjuk is ellátja önöket feladat-
tal. Vonják be őket is a megoldásba, és ne veszít-
sék el közben jókedvüket sem. 

RÁK
Nagyon figyeljenek, ki mond igazat, és
ki az, aki csak előnyökhöz akar jutni önök által.
Kiderül, ki van igazán önökkel. Figyeljenek job-
ban egészségükre mind testileg, mind pedig lel-
kileg. Családjukra számíthatnak.  

OROSZLÁN
Fordítsanak időt arra, hogy némileg át-
szervezzék életüket. Gondolják végig, hogy le-
hetne idejüket jobban beosztani, mivel tudná-
nak fejleszteni, illetve mi az, amitől búcsút kell
venniük. Hétvégén bulizzanak.

SZŰZ
Most a munkájukkal vannak elfoglalva.
Próbáljanak a távlati céljaikra figyelni, nehogy
beleunjanak ebbe az időszakba. Legyenek csa-
ládjuk és barátaik körében is mi nél többet, ők is
segítenek ebben az időszakban. 

MÉRLEG
Életükben most a szerelem játssza a leg-
fontosabb szerepet. Ha még nincs párjuk, köny-
nyen önökre találhat a héten, csak figyeljenek
jobban. A féltékenységet ne tűrjék maguk körül,
mert az sajnos mindent elront. 

SKORPIÓ
Majd kicsattannak a jókedvtől, és ez
persze a környezetükre is nagyon jó hatással
van. Most sok dolgot megoldhatnak könnyedén,
használják ki ezt a hetet. Párjukkal, ha tudnak,
utazzanak el, összekovácsolja önöket.

Horoszkóp
NYILAS
Figyeljenek munkahelyi új lehetősége-
ikre, jó ajánlatokat kaphatnak most. Párjukat
sem árt erről megkérdezniük, az ő véleményét
is fontolják meg. Hallgassanak jobban megérzé-
seikre, nem hazudnak. 

BAK
Ne idegeskedjenek ennyire, nem men-
nek semmire vele, csak még jobban elmérgesí-
tik helyzetüket. Ha kell, menjenek le egy edzőte-
rembe és vezessék le ott feszültségeiket. Most
csak magukra számíthatnak. 

VÍZÖNTŐ
Most nagyon sok erejük, energiájuk van.
Használják ki, végezzenek el minden félbema-
radt ügyet, feladatot, amit csak tudnak. Ha ezt
megteszik, nem lesz lelkiismeret-furdalásuk a
hétvégi buli miatt. 

HALAK
Most pihenjenek kicsit. Úgyis lassabban
mennek most a dolgok, ne idegeskedjenek feles-
legesen. Ha tudják, rendezzék át a feladatok üte-
mezését. Figyeljenek jobban egészségükre és a
becsapásokra. 

KALAUZ ÁLLATKERT, HOROSZKÓP, JÁTÉK

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

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

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá -
lat a 96/50-50-50-es szá mon mun-
kanapokon 7–16 óráig. 

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

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30–13.30 óráig.

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

Nyerjen 
jegyet a Queen-
balettre!
A Győri Balett Queen-ba-
lett című előadására nyer -
het jegyet, aki velünk ját-
szik. Nem kell mást tenni,
csak helyesen válaszolni
kérdéseinkre.

• Mikor játssza utol-
jára a társulat a
Queen-balettet?

• Minek adja át he-
lyét a darab?

• Ki koreografálja Az
üvegház című dara-
bot?

A válaszokat a jatek@
gyorplusz.hu címre vár-
juk január 23-ig.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástya, a győri állatkert belvá-
rosi terráriumháza mindig új élménye-
ket tartogat. Sok látogató tapasztal-
hatta, hogy a levélvágó hangyák
terráriu mával szemben egy hatalmas,
új medence kapott helyet. Amikor azt is
eláruljuk, hogy ez sós vizű medence,
már sokan sejthetik, hogy mi is készü-
lődött: a Füles Bástyában ráját lehet si-
mogatni! Az újonnan érkezett állatok
tengeri élőlények, a számukra megfe-
lelő – tengervízzel azonos összetételű –
vizet speciális sókeverék segítségével
tudjuk előállítani.

Aki jobban szemügyre veszi őket,
láthatja, hogy két faj is helyet kapott itt,
melyek alakra és mintázatra eltérnek
egymástól. A különbség legfőbb oka
életmódjukkal magyarázható: a kék-
pettyes rája inkább az aljzaton pihen, a
kékfoltos aktívabban mozog a vízben,
erre utalnak szélesebb, csúcsosabb
mellúszói. Mindkét faj égszínkék min-
tázatú, a kékpettyes farkán viszont két-
oldalt gyönyörű kék sáv húzódik. A por-
cos halak osztályába tartozó élőlények
testét nézve bár nem látszik, mégis
legközelebbi rokonaik a cápák, akik a
közeli rokonság ellenére előszeretettel
fogyasztják el őket. A ráják a rejtőzkö-
dés mesterei, kék mintázatuk segíti
ebben őket.

A ráják éles fegyverét egy másik faj,
a kékfoltos rájáknál jóval nagyobb és ve-

Legyen a rája cimborája!

szélyesebb tüskés rája és Steve Irwin,
az ausztrál „Krokodilvadász” tragikus ki-
menetelű találkozása tette hírhedtté,
mely során a megrémült állat mellka-
son szúrta a természetbúvárt.  A kékfol-
tos ráják azonban egyetlen fegyverüket,
a farkukon található tövist csak vég-
szükség esetén használják.

A Füles Bástyában élő öt rája napról
napra barátságosabb, szívesen úsznak
a medence széléhez és finoman nyújt-
ják uszonyaikat, hogy a látogatók meg-
érinthessék őket és közeli barátságot

köthessenek velük. A „cimborák” na-
ponta többször is apró halakat, ráko-
kat kapnak, melyeket erős fogaikkal
törnek össze. Az uzsonnaidő előtt a
legaktívabbak, ilyenkor gyakran úsz-
nak együtt a korallsügérekkel és a
barna doktorhallal is. A különleges él-
ményben mostantól mindenkinek része
lehet, aki a Füles Bástyába látogat. Rá-
jáink még keresik örökbefogadó szülei-
ket. Aki elsőként vállalja e megtisztelő
szerepet, lehetősége nyílik rá, hogy
nevet is válasszon nekik. Kalandra le!


