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Részletes
tévéműsor
20–23. oldal

14–15. oldal Többek között az ünnepek
alatti megterhelő étkezés és italfogyasztás
utáni méregtelenítésre kínálunk alternatívákat
Vény nélkül rovatunkban. 

5. oldal A város négy közéleti szereplője mondja el várakozásait
2012-vel kapcsolatban Körkérdés rovatunkban. A gazdaság, az egész-
ségügy, az oktatás és a kultúra vezető személyiségei nehéz új évről be-
szélnek, de összefogásra buzdítanak. Cseh Sándor, az Apáczai Csere
János  Kar dékánja azt prognosztizálja, hogy olyan területek lesznek
majd az ország kitörési pontjai, amelyekre eddig nem koncentráltunk.

18–19. oldal Akár mindennap hódolhatunk a
téli sportoknak Eplényben. Győrből Veszprém felé
autózva valóságos síparadicsom várja a hó szerel-
meseit. Utazási rovatunkban a szárazabb időt
kedvelőknek is ajánlunk kirándulási célpontot.

4. oldal Szankcionálja az erről
szóló törvény a bérkompenzáció el-
mulasztását januártól. A kisvállal-
kozók azonban várhatóan nehezen
tudják majd előteremteni ennek fe-
dezetét. 

9–11. oldal Az elmúlt év fonto-
sabb eseményeit foglaljuk össze
röviden lapunk Visszapillantó mel-
lékletében: az Audi-gyár bővítésé-
től a Szent László-koponyaereklye
vizsgálatán át a Capa-kiállításig.

Jókedvvel indult az új év
Képriportunk a 16–17. oldalon
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Erste-fiók szűnik meg január 20-ig Magyarorszá-
gon. Az ügyfeleknek nem kell semmit tenniük, szám-
lavezetésüket automatikusan átveszi egy másik
bankfiók – közölte az Erste honlapján. Győrben a
Bajcsy-Zsilinszky út 74. szám alatti fiókot zárják be
a lista szerint.

41 433 forintra nőtt a gázolaj ára. A szerdai emeléssel vál-
tozott a 95-ös benzin ára is, literjéért 412-414 fo-
rintot kell fizetni a kutaknál. Az üzemanyagok az
újév első napján a 2 százalékpontos áfaemelés
miatt drágultak. A benzin ezzel új történelmi
csúcsra került, míg a gázolaj beállította a régit.

NAPRÓL NAPRA

December 30.

December 31.

Január 1.

Január 2.

Január 3.

Január 4.

Január 5.

Hosszabb
menetidő 
Mintegy 10-15 perccel
hosszabb menetidőre
kell számítani a Buda-
pest–Győr–Hegyesha-
lom vasútvonalon, mivel
Kelenföld és Győr között,
több szakaszon 80 kilo-
méter/órás sebesség-
korlátozásokat vezettek
be. Erre azért volt szük-
ség, mert a műszeres
vizsgálatok pályahibákat
mutattak ki. Ezek elhárí-
tása előreláthatóan
2012. március 31-ig tart.

Nyílt nap
Közelebbről is megis-
merhetik a leendő felvé-
telizők a győri Széche-
nyi István Egyetemet. A
képzések mellett szám-
talan szolgáltatást is be-
mutatnak az érdeklő-
dőknek az intézmény
nyílt napján, január 10-
én. Az alkalomra játék-
kal is készülnek a szer-
vezők, az egyetem terü-
letén a látogatók több
ponton szerezhetnek
pecséteket. Három pe-
csét megszerzése után
igazolást kapnak a fiata-
lok arról, hogy részt vet-
tek a programon. 

Színház
A Győri Nemzeti Szín-
ház is helyet kapott
abban a kötetben,
amely a közép-európai
színházépítészet legje-
lentősebb alkotásait
mutatja be. Az angol
nyelvű könyv hat ország
több mint 70 kiemelt
színházépületét hozza
közelebb az érdeklő-
dőkhöz. A könyv a pén-
teki bemutatót köve-
tően kerül a boltokba.

Edzésben. Vérten Orsi újra edz.
A játékos még Fehéroroszország
ellen szenvedett sérülést váloga-
tott színekben, így két hónapig
nem tudott pályára lépni. 

Szilveszter. Több ezer ember él-
vezte a tűzijátékot Győr belvárosá-
ban szilveszter este. Az ünneplő
tömeg a KÁOSZ Központ zenekar-
ral táncolt, majd Kovács Áronnal
együtt énekelt.

Tűz. Visszahulló pirotechnikai
anyag okozott tüzet Győrött: egy
forgácsológép takarófóliája gyul-
ladt ki, de a tűz nem terjedt át más
épületre.

Tragédia. Családi házban kelet-
kezett tűz Pázmándfalun. A tűzben
egy ember életét veszítette. A tűz -
eset áldozata egy 74 éves, egye-
dül élő férfi, aki előzőleg feltehető-
leg az ágyában dohányzott.

Szolidaritás. A győri Kazinczy-
gimnáziumban járt a szolidaritás
nagykövete, Orsós Zsolt, aki vele
született betegsége miatt ötéves
korábban veszítette el látását. Zsolt
a Testnevelési Egyetem sport -
szervező szakán végzett, majd
csörgőlabdasportban két Európa-
bajnoki aranyérmet is szerzett. 

Külszolgálat. Az MH EUFOR 10.
váltás mintegy 150 fővel meg-
kezdte féléves szolgálatát Bosznia-
Hercegovinában. A kontingens a
győri 12. Arrabona Légvédelmi Ra-
kétaezred állományára épül. A kato-
nák feladata a tömegkezelés és út-
vonalak biztosítása, konvojok és kü-
lönösen fontos személyek kísérése.

Bérletek. Lejárnak a buszbérle-
tek. A Kisalföld Volán járataira
megváltott havi, negyedéves és
éves buszbérletek január 5-ig ér-
vényesek. A bérletek ára egyéb-
ként lényegében nem, csak kor-
rekciós jelleggel változott, egyedül
a buszvezetőnél vásárolható je -
gyek ára emelkedett 400 forintra.

A győri önkormányzat
pénzügyi helyzete az el-
múlt években stabil volt,
az önként vállalt falada-
tok nem befolyásolták a
működés biztonságát,
a gazdasági társaságok
által ellátott feladat -
struktúra pedig átlát-
ható, az a működési
kockázatot nem növelte
– állapította meg jelen-
tésében az Állami
Számvevőszék (ÁSZ).

A megyei jogú váro-
sok pénzügyi egyensú-
lyi helyzetét áttekintő el-
lenőrzés eredménye
szerint Győrben a 2010-
es évet követő fejlesz-
tési célú kötelezettség-
vállalások kifizetésére a
fedezet rendelkezésre
áll. A hitelek visszafizeté-
séhez, a szállítók felé
fennálló kötelezettsé-
gek kiegyenlítéséhez
szükséges források ösz-
szege kiegyensúlyozott

ÁSZ-jelentés:
Győr pénzügyi
helyzete stabil

gazdálkodás, pénzügyi-
leg fenntartható fejlesz-
tési döntések mellett
biztosítható. Míg 2006-
ban 3,4 milliárd, addig
négy évvel később 6,4
milliárd forint volt a
város pénzintézetek felé
fennálló kötelezettsége;
a felvett hitelek a felada-
tok ellátását szolgáló inf-
rastrukturális fejleszté-
seket finanszírozták,
kötvénykibocsátás nem

történt. A folyó költség-
vetés egyenlege a vizs-
gált időszak minden
évében működési for-
rástöbbletet mutatott.
Adókból az önkormány-
zatnak a vizsgált évek-
ben 58,8 milliárd forint
bevétele származott. Új
adókat nem vezettek be,
a meglévők mértékét
nem módosították, a
kedvezmények, mentes-
ségek köre azonban fo-
kozatosan szűkült. 
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INTERJÚ   LAPSZÉL

Többezres tömeg kívánt egy-
másnak boldog új évet 2012
hajnalán a győri városháza
előtt, és még sokkal többen
voltak azok, akik házibuli-
ban, étteremben, vagy épp
otthon, családi körben tol-
mácsolták egymásnak a jó-
kívánságokat.
Ünnepnyi egymásra figye-
lés, elcsendesedés, békesség
után rójuk tovább a dolgos
hétköznapokat, türelmetle-
nül bízva abban, hogy talán
az új esztendővel végre be-
köszönt a várva várt boldo-
gabb élet. De hát tudjuk,
2012 egyetlen magyar család
számára sem lesz „habos
torta”. Nem csak hazánk, de
Európa is nehéz gazdasági
helyzetben várja, ki kereke-
dik felül: a józan ész vagy a
pénzvilág mohósága.
Győr ma szigetnek számít
Magyarországon. Ahol egyre
kevesebb embert nyomaszt
a munkanélküliség kilátás-
talansága, a jövőkép nélküli
reménytelenség. Persze,
Győrben sincs kolbászból a
kerítés. Itt is csak dolgozni
kell a megélhetésért, és tör-
leszteni kell azokat a fránya
hiteleket. De ma Győrben
van a legtöbb embernek esé-
lye egzisztenciát teremtenie
a családjának, és Győrben
van leginkább biztosítéka
rá, hogy a befektetett tu-
dását kamatoztatni tudja.
Győr ma az Állami Számve-
vőszék napokban megjelent
vizsgálata szerint az egyik
legstabilabb anyagi helyzet-
ben lévő magyar város. Ez
pedig nem utolsó dolog, mi-
közben más települések
több tízmilliárdos adóssá-
gokkal küzdenek. Győrt sze-
retik a befektetők, a város
ázsiója felértékelődött, és ez
az itt élő emberek szorgal-
mának, munkájának és tu-
dásának, valamint az önkor-
mányzat eredményes gaz-
dálkodásának köszönhető.
Ma szerte e hazában Győr-
ben van leginkább esélye a
boldog új évnek. Becsüljük
meg, és tegyünk érte, hogy
valóban közös eredmények-
ben gazdag legyen!
Bakács László  

BÚÉK, Győr!

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

Egy éve annak, hogy ország-
szerte megalakultak a kor-
mányhivatalok és létrejöttek a
kormányablakok. Megkezdő-
dött az államigazgatás re-
formja, és a korábban önálló
szakigazgatási szervezetek in-
tegrációja. A munka 2011 végén
nem ért véget, sőt, 2012-vel
újabb, jelentős feladatok ellá-
tása került a megyei kormány-
hivatalhoz. Az elmúlt év tapasz-
talatairól, és a jövő teendőiről
beszélgettünk Széles Sándor
Győr-Moson-Sopron megyei
kormánymegbízottal.  

Minden intézmény létrejöttekor nagy
az érdeklődés, így nem csoda, hogy
a kormányhivatalokkal szemben is
óriá si volt a várakozás. Büszkén
mondhatom, hogy az egész ország-
ban, de főleg Győr-Moson-Sopron
megyében az átszervezés nagyon
eredményes volt. Minden remény és
várakozás, amit az év elején megfo-
galmaztunk, teljesült. Nagyon jelen-
tős költségmegtakarítást tudtunk el-
érni, az egyes szervezetek működő-
képesek maradtak, és a szakmai
munka színvonala is javult a korábbi-

akhoz képest. Annak ellenére, hogy
több személyi változás is történt a ve-
zetői szinteken, ezt nem érezték meg
sem a szervezetek dolgozói, sem az
államigazgatási szervekhez forduló
polgárok. Mindenképpen pozitívan,
eredményesnek értékelem a 2011-
es évet. 

Milyen lehetőségei voltak a
kormányhivatalnak arra, hogy
az integrációt, amelyet az év
elején el kellett kezdeni, zökke-
nőmentesen végrehajtsa? 

Minden egyes szakigazgatási
szerv önálló hatalmi ág volt. Nem
csak Győr-Moson-Sopron megyé-
ben, de az egész országban. Nyilván-
való, hogy az átalakítások, amelyeket
végrehajtottunk, érdeksérelmekkel
jártak, hiszen valamennyi funkcioná-
lis feladatot központosítottunk, és a

Erősödő kormányhivatalok: 
500 millió forintot spóroltak
tavaly megyénkben

kormányhivatal törzshivatalához ke-
rültek. Ez azt jelenti, hogy a gépjármű-
vezénylést, az ingatlanhasznosítást, a
jogi perképviseletet, a humánpolitikai
gazdálkodást már nem a szakigazga-
tási szervek látták el, hanem a kor-
mányhivatal törzshivatala. Ez azzal
járt, hogy bizonyos személyeknek
nem a régi helyükre kellett menni dol-
gozni, hanem be kellett jönniük a
törzshivatalba, és lényegesen csök-
kent az a pénzügyi keret, amit saját
maguk használhattak fel. Ennek kö-
vetkeztében 2011-ben csak Győr-
Moson-Sopron megyében több mint
500 millió forintot sikerült megtakarí-
tani. Azokat a párhuzamosságokat,
amelyek a rendszert jellemezték, ki-

s z ű r t ü k .
Ezen a téren
Győr-Moson-
Sopron me-
gyében nem
volt rettene-
tes a helyzet,
nem volt
erős korrup-

ció, de itt is találtunk olyan problémá-
kat, amiket azonnal orvosolni kellett.
Volt, amit vezetőváltással, volt, amit
átszervezéssel sikerült megoldani, és
nagyon erősen korlátoztunk olyan ki-
adásokat, amelyek korábban teljesen
természetesek voltak. 

2012. január 1-jétől a koráb-
ban a megyei önkormányzat tu-
lajdonában lévő intézmények át-
kerültek az államhoz, és a kor-
mányhivatal diszponál felettük.
Megyénkben hány ilyen intéz-
ményről beszélünk, és látni-e
már, hogy a továbbiakban mi-
lyen környezetben és feltételek
között működhetnek majd to-
vább?   

Tizenhét intézmény került át a me-
gyei intézményfenntartó központba a
megyei önkormányzattól. A vezetők-

kel egyeztettünk, s remélem, hogy ők
képesek voltak rá, hogy megnyugtas-
sák az embereket, hogy mindenkinek
a munkájára ezután is szükség van,
és számítunk rájuk! Sőt, én azt is re-
mélem, hogy kicsit jobb anyagi körül-
mények között tudják majd folytatni a
tevékenységüket, mert ott, ahol
eddig nyolcórás munkát hatórás bé-
rért végeztek, szeretnénk a nyolcórás
bért visszaállítani. 

Átalakul az egészségügyi el-
látás, az oktatási intézmények
is jó eséllyel még az idei évben
állami kezelésbe kerülnek.
Ebben az átalakulásban milyen
feladatokat lát el a kormányhi-
vatal?

Kétfelé bontanám a kérdésre
adott választ. Az egészségügyi intéz-
mények az úgynevezett GYEMSZI-
hez (Gyógyszerészeti és Egészség-
ügyi, Minőség- és Szervezetfejlesz-
tési Intézet) kerülnek, amely regioná-
lis feladatellátást fog biztosítani győri
központtal. 2012. szeptember 1-jétől
az alap- és középfokú oktatási intéz-
mények állami kezelésbe kerülnek, és
a kormányhivatal lesz az üzemeltető-
jük. A felkészülési folyamat zajlik, az
oktatási főosztály, valamint a megyei
pedagógiai intézet – utóbbi is átkerült
a kormányhivatalhoz, illetve a megyei
intézményfenntartó központhoz – fel-
mérték az oktatási intézmények álla-
potát szakmai szempontból, de az
eszközellátottság terén is. Nagyon
bízom abban, hogy az átállás zökke-
nőmentes lesz, főleg azért, mert van-
nak olyan nagyobb települések, ame-
lyek nagyon jól kiépített oktatási háló-
zattal rendelkeznek – kiemelném
Győrt, Sopront és Mosonmagyar -
óvárt –, ahol komolyan fontolgatják,
hogy abban a pillanatban, amikor
arra lehetőségük lesz, visszaveszik
ezeket az intézményeket üzemelte-
tésre. 

Jelentős költségmegta-
karítást értünk el és javult
a szakmai színvonal
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GAZDASÁG RIPORT

szerző: bakács lászló
fotó: szigethy teodóra

Szankcionálja az erről szóló
törvény a bérkompenzáció el-
mulasztását januártól: azok-
nak a munkaadóknak, akik nem
emelik a 300 ezer forint alatti
munkabéreket annyival, hogy
azok nettó összege ne változ-
zon, a munkaügyi ellenőrzések
során bírságra ugyan nem kell
számítaniuk, viszont két évig
nem indulhatnak közbeszerzé-
sen és kizárják magukat az ál-
lami támogatásokból is. 

A 18 százalékos minimálbér-emelés-
ből a munkáltatónak öt százalékot
kell kigazdálkodnia. A maradék 13
százalékot az állam állja oly módon,
hogy járulékkedvezményt adnak a
vállalkozásnak. A Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetségének
Győr-Moson-Sopron megyei elnöke
szerint az előírt béremelés fedezetét
a kisvállalkozások és a hazai piacra
termelő cégek nehezen teremtik
majd elő. A bruttó 300 ezer forint
alatti béreknél a kormány nem írta
ugyan elő, de elvárja, hogy a 2012-es
béremelés ellensúlyozza az adójóvá-
írás megszüntetését. Ellenkező eset-
ben az érintett céget két évre kizárják
a közbeszerzésekből, és nem kaphat
költségvetési támogatást sem.

– Ez a vállalkozások jelentős részé-
nek olyan pluszterhet jelent, amely-
nek a nulla gazdasági növekedés mel-

lett nagyon nehéz lesz eleget tenni.
Megint csak az fog bekövetkezni, ami
az elmúlt nehéz időszak változásai
során, hogy igazából a magas hozzá-
adott értéket produkálni tudó és ver-
senyképes, azaz a leg innovatívabb
vállalkozások tudják teljesíteni ezt az
újabb akadályt. Magával a kormány-
zati szándékkal tehát, hogy legyen
béremelés, maximálisan egyetértünk,
hiszen ha nincs béremelés, akkor
nincs fogyasztás, és akkor nincs, ami
mozgassa a gazdaságot. A sok külön-
böző szempont és tényező mellett ez
egy rendkívül fontos dolog. Úgy
érzem, hogy a jelenlegi helyzetben

mindenkinek, aki szereplője volt
ennek a tárgyalásnak, és ennek a
kompromisszumnak, beleértve a
VOSZ-t és a kormányzati oldalt is,
azon kell dolgoznia, hogy ez a nagyon
széles vállalkozói kör valahogyan to-
vábbra is talpon tudjon maradni. Ha
náluk megreccsen a foglalkoztatás,
az vagy tömeges megszűnést és be-
zárásokat eredményezhet, vagy meg-
int a szürke- és a feketegazdaság irá-
nyába tolja el a foglalkoztatást, ami-
nek szerintem senki nem örülne az or-
szágban – mondta Sragner László.  

A győri Kenvéd Kft. több mint száz
főt foglalkoztató autóipari beszállító,
amelyet közvetlenül nem érint a jog-
szabályváltozás, mivel a fizetések
jóval magasabbak a minimálbérnél.
Ugyanakkor külső partnerei és alvál-
lalkozói emelni kényszerülnek, ami
náluk a szolgáltatás igénybevételé-
ben jelenthet jelentős emelkedést.   

– Vállalatunk egy középkategóriás
vállalkozás, tőkeerős, tehát meg tud-
juk, és meg is akarjuk finanszírozni
ezeket a költségeket. Azonban azt
látjuk és érzékeljük, hogy azoknál a
szolgáltató vállalkozásoknál, akik az
alaptevékenységünk ellátásába kül-

sősként be-
s e g í t e n e k ,
ez a változás
gondot okoz.
Te hát a nettó
jövedelmek
biz tosítása
ezeknél az al-
vállalkozók-

nál problémát idéz elő, illetve már
elő is idézett, hiszen a telepünkön
őrző-védő szolgáltatást végző vállal-
kozás bejelentette, hogy 50 száza-
lékkal emelik nekünk nyújtott szol-
gáltatásuk árát. Hasonló reakciókat
vált majd ki a jogszabályváltozás a
munkaerő-kölcsönzők esetében.
Náluk is törvényszerű a minimálbér
emelése a munkavállalóiknak fize-
tett összegnél, azonban ezek a dol-
gozók első időszakban nem adják le
az elvárt teljesítményt, tehát a telje-
sítmény csökkenése mellett jelentős

bértömeg-kiáramlást fog ez jelen-
teni, ami nekünk megnöveli a bér-
költségeinket – fogalmazott Szakál
László. 

A győri Golden Ball Pub vezetője
azzal számol, hogy a bérkompenzáció
miatt legkevesebb 30 alkalmazottjá-
nál kell fizetést emelnie úgy, hogy az
osztrák határ közelsége miatt egyéb-
ként is nehéz a szakképzett, jó színvo-
nalú munkaerő megtartása. 

– A vendéglátás arról szól, hogy sok
alkalmazottat kell foglalkoztatni, hogy
megfelelő színvonalat tudjunk szolgál-
tatni. Eddig is hangoztattuk, hogy ra-
cionalizálnunk kell, mind az anyaggaz-
dálkodásban, mind az emberi erő te-
kintetében, azt hiszem, hogy most el-
jött az az idő, amikor a racionalizáció-
nak nagyon nagy jelentősége lesz. Fel
kell venni a kesztyűt, és meg kell ta-
lálni azokat a lehetőségeket, amik a
meghozott jogszabályokkal harmoni-
zálnak, de nagyon nehéz lesz a bér-
kompenzációt részünkről teljesíteni. A
szállodai alkalmazottak kicsit talán
jobban kötődnek a házhoz, ők általá-
ban főiskolai végzettségűek, és az ed-
digi bérük is meghaladja a minimál-
bért. Itt kisebb mértékű lesz az emel-
kedés, viszont a fizikai dolgozóknál, a
szállodai szobaasszonyoknál, vagy
éppen az éttermi dolgozóknál ezt meg
kell lépnünk. Nálunk minimálisan ez
30 főt érint. Az állami források igény-
bevételéről nem szeretnénk lemon-
dani, így mindenképpen megtaláljuk
a bérkompenzáció lehetőségét – mu-
tatott rá Kun Ferenc.   

Az előírt béremelés fede-
zetét a kisvállalkozások
nehezen teremtik elő

Bérkompenzáció: 
a győri vállalkozóknak is rendezni
kell a fizetéseket
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KÖRKÉRDÉS HIRDETÉS

Cseh Sándor, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere
János Karának dékánja

Azt kívánom, hogy ebben az
évben tisztuljon le a magyar felsőok-
tatás szerkezete úgy, hogy az az or-
szág teherbíró képességével össz-

hangban legyen, és ugyanakkor még
jobb jövő legyen rá alapozható. A mi-
nőségcentrikus és államilag finanszí-
rozott felsőoktatást preferálom, most
még e tekintetben is nagy a bizonyta-
lanság. Ami az országot illeti, azt sze-
retném, hogy legyen erőnk, hogy a
tehetségeink összeadódjanak, és
merjük felvállalni önmagunkat. Éljük
meg a nehéz évet, ami által új adott-
ságaink is felszínre kerülhetnek. Ez
talán megerősít minket a válságból
kifelé vezető úton. Azt prognosztizá-
lom, hogy olyan területeken fogunk
lehetőségeket találni, amelyek eddig
nem voltak preferálva, viszont az or-
szág gazdasága fellendülhet általuk.
Ilyen lehetőségeink vannak például
az egészségügyben és az oktatásban
is, amelyekben olyan tartalékok le-
hetnek, amik kitörési pontként tud-
nak nekünk szolgálni. Mindezek mel-
lett fontos, hogy a 2012-es év meg-
szorításai ne okozzanak maradandó
sérüléseket a társadalomban. 

Kiss János, a Győri Balett
igazgatója

Mi a sikerért dolgozunk, ezért el-
sősorban sikereket kívánok a Győri
Balett társulatának, csakúgy, mint a
városunknak, Győrnek, hiszen szoro-
san összekapcsolódunk vele. Az or-
szágnak azt kívánom, hogy ki tudjon
jönni ebből a nehéz helyzetből, me-
rítve az élet egyik legfontosabb táp-
láló erejéből, a kultúrából. Itt említe-
ném meg a jövővel kapcsolatban,
hogy 2013. január elsejétől lép
életbe az előadó-művészeti törvény –
illetve néhány rendelkezése már
életbe is lépett –, és abban bízom,
hogy társulatunk maximálisan meg
tud felelni a törvényben előírtaknak,
és hogy a jogszabálynak köszönhe-
tően egy biztosabb, kiegyensúlyozot-
tabb támogatási rendszer alakul

Körkérdés: Mit vár 2012-től?
majd ki. Az eddigi munkáink és sike-
reink úgy gondolom, predesztinálnak
arra, hogy az együttes az első kategó-
riába kerüljön az előadó-művészeti
szervezetek besorolásakor. 

A válság a táncművészetet is
érinti, épp emiatt nagyon nagy dolog-
nak tartom, hogy az előző év utolsó
hónapjaiban sikerült elérnünk, hogy
a balettművészek szakmai nyugdíjat,
életjáradékot kapjanak. Mi voltunk az
egyetlenek, akik kedvezményezettek
lettek. A törvényalkotók ugyanis be-
látták, hogy mi a testünkkel dolgo-
zunk, azt éljük fel, így nálunk a kor na-
gyon meghatározó, nemcsak fizikáli-

san, mentálisan is. Visszatérve a
Győri Balettre, a legfontosabb célnak
azt tartom 2012-ben, hogy bent ma-
radjunk az európai vérkeringésben.
Óriási a konkurenciánk, ezért még
nagyobb harcot kell vívnunk, hogy
meghívásokat kapjon az együttes. 

Tamás László János, a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház
főgazgatója

Sokat remélek a 2012-es eszten-
dőtől, és bízom benne, hogy remé-
nyeim nem csak várakozások marad-
nak. Az elmúlt másfél-két évben ko-
moly előkészítő munka zajlott az
egészségügy reformját illetően. A
Semmelweis-terv jó irányba mutat,
és ez az irány megmarad: a reform
alapelvei nem csorbulnak, és haté-
kony, koncentrált szakellátás jön
létre. Állunk a tulajdonosváltás – azaz
hogy január elsejétől a megyei fenn-
tartás helyett állami kézbe kerültünk
– elé és üdvözöljük, amennyiben az az
egészségügyi reformot segíti, gyor-
sítja, könnyebbé teszi, és nem utolsó
sorban javítja az ellátást. A váltás
technikai körülményei egyébként
zökkenőmentesen megoldódtak.
Bízom abban, hogy az intézmények,
az olyan nagy centrumok, mint a
győri is, nemcsak a feladatokat kap-
ják meg a jövőben, hanem a feladat-
tal arányos finanszírozás is kialakul.
Remélem, hogy a finanszírozás mel-
lett a konszolidáció is továbblép, a
tartozásokat rendezni tudjuk. Legfon-

tosabb reményem, hogy a változá-
sokból a betegek a jó eredményeket
fogják érezni, még akkor is, ha a kon-
centráció miatt például többet kell
utazni egy jó ellátásért, egy speciális
kezelésért. 

A reformok felgyorsulása mellett
abban is bízom, hogy a győri kórház
visszakapja azt a rangot, ami több
mint kétszáz éve mint vezető intéz-
ményt megilleti, hiszen egyetemi
szintű ellátást biztosítunk szinte min-
den szakterületen. Szűkebb házunk
tájával kapcsolatban azt várom az új
évtől, hogy az európai uniós finanszí-
rozású kórházfejlesztés rendben lezaj-
lik, és így a kórház csaknem egyhar-
mada megújul. Az infrastruktúra mel-
lett fontos a humán erőforrás kérdése
is, ennek is megnyugtató megoldását
várom az egészségügyi reformtól, hi-
szen – bár még nem vándorolnak el
munkatársaink tömegesen az intéz-
ményből, mint más városokban –
megbomlani látszik az egyensúly, min-
denki a tartalékai végére ér. Nagy fi-
gyelmet szentelünk az oktatásnak is,
reméljük, hogy a Semmelweis- és a
Széchenyi-egyetemekkel olyan tudás-

bázist tudunk létrehozni, amely előre-
mutató, és új fórumokat teremthetünk
meg a képzések, tudományos tevé-
kenység tekintetében. Nagyon szeret-
ném azt is, ha a várossal való kapcso-
latunkat tovább javíthatnánk, hiszen
Győr intézményünk otthona. 

Komlós Andor, a Leier Hun-
gária Kft. ügyvezető igazgatója

Az építőipar helyzetét az utóbbi
években a hitelezés szigorítása sújtja.
Nagyon nehezen és drágán lehet hi-
telhez jutni. Emiatt sajnos sok a befe-
jezetlen épület és a legtöbben nem is
vágnak bele új építkezésbe. A piac a

felére esett vissza. Úgy gondolom,
hogy ez a helyzet 2012-ben sem lesz
jobb. Az áfaemelés miatt valószínű-
leg a feketegazdaság erősödni fog,
ami tovább nehezíti a „tisztán gondol-
kodó" cégek piaci helyzetét és késlel-
teti az egyébként időszerű piaci tisz-
tulást. 

Mindezek ellenére azonban hi-
szem, hogy akik szakértelemmel és
felelősséggel végzik a dolgukat, azok
képesek egyfajta intelligens túlélésre
és megerősödve fognak kikerülni a
válságból. Korábban azt hittük, hogy
pár évről van szó, most már látjuk,
hogy ez a helyzet még évekig el fog
húzódni.

A Leier felkészülten és sok újdon-
sággal várja az új évet. Több termék-
csoportban jelenünk meg új fejlesz-
tésű építőanyaggal a piacon, vala-
mint továbbfejlesztjük gyártókapaci-
tásunkat is.

Legfontosabb célkitűzésünk a sok
bizonytalansággal induló év ben,
hogy üzletfeleink továbbra is stabil
partnerként tekintsenek ránk. 

Bemutatkozik Győrben 
A KÍNAI CSÁSZÁRFA 

Kérjük, regisztráljon a kovacs.agnes@cwsolutions.hu címen, vagy jelentkezzen
a 06-1/4424-720-as telefonon. Bővebb információ: www.zoldforradalom.blogspot.com

Telepítése különleges tulajdonságai, 
gyors növekedése révén

extra gyorsan megtérülő befektetés. 

Ingyenes tájékoztató:
Hotel Klastrom Barokk terem

2012. január 7., 14 óra



EGYETEM TÁVHŐ

6 / + / 2012. január 6.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: illusztráció

A nemzeti fejlesztési miniszter
rendeletének értelmében 2012.
január 1-jétől az egész országban
egységesen 4,2 százalékkal emel-
kedik a távhő ára. Az elmúlt évek-
ben a helyi önkormányzatok dön-
töttek a távhő aktuális díjairól, az
elmúlt évi árbefagyasztással egy -
idejűleg ez a döntés miniszteri ha-

táskörbe került. Az áremelés a
hazai szolgáltatók mindegyikét
ugyanolyan mértékben érinti, to-
vábbra is igaz, hogy a GYŐR-
SZOL Zrt. fogyasztói az ország-
ban az egyik legkedvezőbb áron
jutnak távhőszolgáltatáshoz.  

Megjelent a nemzeti fejlesztési
miniszter 83/2011. (XII. 29.) NFM
rendelete a villamos energia és a
földgáz egyetemes szolgáltatás,
valamint a távhő árának meghatá-
rozásával, a vízügyi igazgatás át-
alakításával és az energiastatiszti-
kai feladatok ellátásával össze-
függő egyes energetikai tárgyú

miniszteri rendeletek módosításá-
ról. Ennek értelmében a „végfel-
használó a távhőszolgáltató ré-
szére a távhőszolgáltatásért a táv-
hőszolgáltató által 2011. március
31-én alkalmazott, általános for-
galmi adót nem tartalmazó díjnál
4,2 százalékkal magasabb mér-
tékű – legmagasabb hatósági
árnak minősülő – díjat köteles fi-
zetni.” Ez azt jelenti, hogy a 2011.
március 31-én befagyasztott alap-

díj és hődíj nö-
vekszik 4,2 szá-
zalékkal a la-
kossági fo-
gyasztók és a
külön kezelt in-
tézmények szá-
mára.

Az alapdíj
és a melegvíz-

hődíj részfizetés az adott hónapra
vonatkozik, ezért e díjak esetében
a fogyasztók már a megemelt
összegről kapnak számlát január-
ban. A januári fűtési hőfelhaszná-
lás csak a februárban kiküldött
számlában szerepel, így a maga-
sabb fűtési hődíj csak februárban
lesz érzékelhető.

A távhőszolgáltatást igénybe-
vevő győri lakossági fogyasztók
január elsejétől az eddigi 3.066
forint helyett 3.194 forint fűtési
hődíjat fizetnek gigajoule-onként,
a használati melegvíz hődíja
pedig köbméterenként 613 forint-

szerző: gégény istván

A tudomány fejlődése során
egyre újabb területek kerülnek a
kutatók látókörébe. Az egyik
ilyen viszonylag fiatalnak szá-
mító irány a nanoanyagokkal
foglalkozik, ahol a kísérletek a
milliméternél egymilliomodszor
kisebb nagyságrendű részecskék
tulajdonságaira irányulnak. 

Hogy mire jó a nanokutatás? Például
olyan új anyagok előállítására, amelyek
minden korábbinál kedvezőbb tulajdon-
sággal rendelkeznek. Gondoljunk csak
az országúti kerékpáros versenyekre,
amelyeken rendkívül könnyű, ugyanak-
kor nagy szilárdságú kerékpárokkal áll-
nak rajthoz a versenyzők. A járműgyár-
tás további területein is hasznosítani
lehet ugyanezen anyagokat, hiszen ha
egy autó súlya jelentősen könnyebbé
válik, terhelhetősége, biztonságossága
viszont nem változik, ez végső soron ke-
vesebb fogyasztást, vagyis költség-
csökkenést és környezetbarátabb mű-
ködést eredményez.

A Széchenyi István Egyetemen olyan
anyagok összetételeit vizsgálják, ame-
lyekkel korábban még nem foglalkozott
a tudományos világ. Az úgynevezett „po-
limer blend”-eket több anyag nanoré-
szecskéinek ötvözésével állítják elő, ösz-
szeházasítva a legjobb tulajdonságokat,
legyen szó hőállóságról, kopásállóságról
vagy egyéb mechanikai tulajdonságok-
ról. Annak érdekében, hogy a leendő tu-
lajdonságok széles skálán tervezhetőek
legyenek, egyedi úgynevezett bolygó-
malmot terveztek és építettek az egye-
tem munkatársai, amelyben nanoré-
szecskékké őrlik az alapanyagokat.

Amint dr. Zsoldos Ibolya és dr. Hargi-
tai Hajnalka kutatók lapunknak elmond-
ták, számos polimer megtalálható a
környezetünkben, ilyen összetett anyag
például a fa vagy a csont is. Érdekes
egybeesés tehát, hogy a természettől
leshetjük el, miként védhetjük tudomá-
nyos eszközökkel a környezetünket.

A nanorészecskékkel kapcsolatos
kutatások a TÁMOP 4.2.1/B-
09/1/KONV-2010-0003 azonosítójú,
„Mobilitás és környezet: Járműipari,
energetikai és környezeti kutatások a
Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban”
című projekt részeként valósulnak meg.
Az Európai Unió és a magyar állam által
a Széchenyi István Egyetem és a Pan-
non Egyetem által alkotott konzorcium-
nak nyújtott, 55 kutatási alprojektet
érintő teljes támogatási összeg
3.019.339.137 forint.

Nanomalom
a győri
egyetemen

ról 638 forintra változik. A fűtési
alapdíj éves, légköbméterenként
számított ára 281 forintról 292,8
forintra emelkedik. A fűtési és me-
legvíz-szolgáltatást is igénybe
vevő fogyasztók alapdíja pedig az
eddigi 342 forintról 356,3 forintra
változik évente és légköbméte-
renként.  

Győrben egy átlagos, 52 négy-
zetméteres, 141 légköbméteres
távfűtéses lakás tulajdonosának
(28,8 GJ/év fűtésihő-felhaszná-
lással és 4 m3/hó használati me-
legvíz-fogyasztással számolva)
idén a távhőért éves szinten 7248
forinttal kell többet fizetnie, ami
havi átlagban 604 forintot jelent.
Azok a fogyasztók, akik lakóépü-
letük energetikai korszerűsítését
már elvégezték, ennél kisebb
emelkedésre számíthatnak.

Az említett miniszteri rendelet
szerint a távhőszolgáltatók lakos-
sági értékesítés után kapott támo-
gatása is változik január elsejétől.
A támogatás a GYŐR-SZOL Zrt.
esetében gigajoule-onként 291 fo-
rinttal csökken. A távhőszolgálta-
tás eddigi, kedvezményes, 5 szá-
zalékos áfája nem módosul.

Mivel a 4,2 százalékos emelés
a hazai szolgáltatók mindegyikét
ugyanolyan mértékben érinti, to-
vábbra is elmondható, hogy a
győriek az országban az egyik leg-
kedvezőbb áron jutnak távhőszol-
gáltatáshoz.  

Továbbra is Győrben
az egyik legkedvezőbb
a távhő díja

Távhő-áremelés:
egységesen 4,2%-kal
kell többet fizetni



2012. január 6. / + / 7

FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella 
illusztráció: marcali gábor

A globális felmelegedés riasztó hírei és
az egyre emelkedő energiaárak takaré-
kosságra ösztönzik az embereket. Sta-
tisztikai adatok bizonyítják, a családok, a
háztartások évente több tíz ezer forintot
spórolhatnak meg némi odafigyeléssel,
néhány jó tanács következetes betartá-
sával. 

Egy átlagos háztartás energiaköltségének 54
százalékát a fűtés, 26 százalékát az autós közle-
kedés teszi ki. A családok a meleg vízre 11, a fő-
zésre 8, a világításra egyszázaléknyi pénzt költe-
nek. A fűtésszámla a legegyszerűbben úgy csök-
kenthető, hogy 20 fokon tartjuk a lakás hőmér-
sékletét, s lehetőség szerint szigetelünk. A falak
utólagos kezelésével, a nyílászárók cseréjével a
kiadások 30 százalékát spórolhatjuk meg. Az
ajtók, ablakok szigetelése viszonylag olcsó és
saját kezűleg is elvégezhető.

Takarékoskodhatunk a víz melegítésén is.
Csak olyan méretű bojlert használjunk, amely
családunk számára éppen elegendő mennyi-
ségű meleg vizet tárol. Ha egy 120 literes bojler-
ben 80 fok helyett 65 fokos vizet állítunk elő, ke-
vesebbet kell fizetnünk. Fürdés helyett zuhanyoz-
zunk, szappanozás, borotválkozás, fogmosás
közben zárjuk el a csapot. Így akár 20 százalékkal
apadhat a számla.

Használjunk víztakarékos zuhanyszelepeket
és vécétartályt. Ez utóbbiból olyant válasszunk,
amelyen kétféle öblítési mód található. A csö-
pögő csapokat a hiba észlelésekor javíttassuk
meg. Egy csöpögő csap egy hét alatt egykádnyi

Tízezreket spórolhat
egy átlagos háztartás 

vizet pocsékol. Érdemes egykaros keverőcsapo-
kat felszereltetni, így azonnal a kívánt hőfokú víz
folyik ki a falból. 

A konyhában is spórolhatunk. Ne folyóvízben
mosogassunk, azt csak az öblítéshez használjuk.
A mosogatógépet akkor kapcsoljuk be, ha már
megtelt.  A fedő nélküli főzés négyszer annyi
energiát igényel másfél liter víz felmelegítéséhez,
mint a fedő alatti főzés. Mindig olyan méretű
edényt használjunk, amely illeszkedik a gázrózsa
vagy a főzőlap méretéhez. 

A hűtő egy átlagos család áramfogyasztásá-
nak 30 százalékáért felelős, így itt is van lehető-
ség a takarékosságra némi odafigyeléssel. Ener-
giatakarékos berendezést válasszunk, érdemes
külön működtetni egy hűtőszekrényt és egy fa-
gyasztóládát. Ne nyitogassuk a hűtő ajtaját, mert
minden ajtónyitáskor meleg levegő jut be, ame-
lyet a gépnek le kell hűtenie. Rendszeresen olvas-
szuk le a fagyasztót, hiszen eljegesedve több
energiát használ. 

Mosáskor figyeljünk arra, hogy mindig az elő-
írt mennyiségű ruhát és mosószert tegyük a
gépbe. Ha van energiatakarékos program, azt
használjuk, más esetben, normál mosáskor 40
fokon mossunk.  A hagyományos izzók helyett a
lámpákba csavarjunk kompakt fénycsövet, első-
sorban ott, ahol sokat tartózkodunk, a konyhá-
ban, a nappaliban, az étkezőben. A jó minőségű
kompakt fénycső átlagosan negyedannyi ener-
giát fogyaszt, mint a hagyományos izzó.

Villamos energiát takaríthatunk meg, ha hasz-
nálat után azonnal kikapcsoljuk az összes elekt-
romos berendezést, még a tévé, a mikró, a mo-
nitor, az elosztók jelzőfényeit is. Ne hagyjuk be-
dugva a telefonok akkumulátortöltőit sem, ezek
telefon nélkül is fogyasztanak.

MINDEN SZINTŰ
TANFOLYAMOK

Helyben letehető közép- 
és felsőfokú nyelvvizsga,

illetve emelt szintű érettségi
előkészítő

Gyerekek részére tanfolyam
Kezdés: JANUÁR 16.

BEIRATKOZÁS
ÉS SZINTFELMÉRÉS: 

január 9–13.

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

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Miközben az óév utolsó munka-
napján elfogadott, víziközmű-
vekről szóló törvény újraosztja
a hazai vízszolgáltatás piacát
és új szakmai szabályokat te-
remt, a Pannon-Víz Zrt. elnök-
vezérigazgatója nyugodt üzem-
menetet és szerény fejlesztése-
ket ígér 2012-re. Tőke Lászlóval
a társaságot és a fogyasztókat
érintő változásokról és várako-
zásokról beszélgettünk. 

A társaság decemberi, rendkí-
vüli közgyűlésén 3,88 százalé-
kos, inflációnál kisebb mértékű
nettó díjnövekedés mellett dön-
töttek a tulajdonosok, Győr és a
környező települések önkor-
mányzatainak képviselői. Az új
víziközmű-törvény módosít-
hatja ezt a vízdíjat és csatorna-
használati tarifát?   

Az új szabályok szerint a vízdíjat
nem az önkormányzatok, hanem a
Magyar Energia Hivatal állapítja meg.
Az biztos már, hogy a 2012-es évre a
nettó díjnövekedés 2,56 százalék lesz,
tehát a Pannon-Víznél korábban elfo-
gadott 3,88 százaléknál kevesebb. Ez

éves forgalmunkat tekintve mintegy
38-40 millió forintos kiesést jelent. Ez
a tervezett nyereség fele, ami az el-
múlt éveknél óvatosabb, mérsékel-
tebb gazdálkodásra és beruházá-
sokra int bennünket.  

Mi az indoka a központi ár-
megállapításnak, az egységes
díjképzésnek?  

Az ágazatban sok az olyan telepü-
lés, ahol a befizetett vízdíjak fejlesz-
tésre fordítandó részét nem a köz-
műre, hanem más beruházásokra
költi az önkormányzat. Ez nálunk nem
fordul elő, de ettől még igaz, hogy az
ország egyes térségeiben a rendsze-
rek romlása állami beavatkozást igé-
nyel. Az árak feletti állami kontroll az
eltérő vízdíjakat és csatornahaszná-
lati díjakat egyenlítheti ki, de itt me -
gint azt kell mondanom, hogy a Pan-
non-Víz tulajdonos önkormányzatai
ezt a problémát már alapításkor meg-
oldották. Működési területünkön egy-
séges az árképzés, a győri belváros-
ban ugyanannyit kell fizetni egy köb-
méter vízért, mint a legutolsó falu
végén. Más nagyvárosokkal ellentét-
ben Győrben emiatt nem drágulhat
az ivóvíz. Egyébként nem nagyon
lehet pusztán az árakat összehasonlí-
tani az országban. A költségek és az
árak társaságonként nagyban külön-

böznek. Nem mindegy, honnan szár-
mazó, milyen minőségű vizet kell iha-
tóvá tenni és ez milyen költséggel jár.       

Kevesebb lesz a szolgáltató
társaság is. A Pannon-Víz mi-
lyen szerephez juthat az újrafel-
osztott piacon?

A jelenlegi közel négyszáz társaság
helyett maximum öt éven belül néhány
tucat nagy, regionális szolgáltató mű-
ködik majd, olyan komoly üzemmé-
retű vízműcégek jönnek létre, mint

amilyen most a Pannon-Víz. A 150
ezer fogyasztói egységnél kevesebbet
kiszolgálókra integráció vár, vélhetően
nálunk is kopogtatnak majd csatlako-
zási szándékkal. A fogadásról nyilván
majd akkor döntünk, de akkor is a
meglévő fogyasztóink érdeke szerint.  

Említette, hogy 2012 a mérsé-
kelt beruházások éve lesz. Mi-
lyen kiemelt munkák maradnak
fent a rostán, mire jut pénz? Mi-
lyen év lesz az idei?    

Üzembe helyezzük a győri keleti te-
hermentesítő vezetéket, aminek kö-
szönhetően Szentiván 15 ezer lakójá-
nak szennyvize nem utazik át a váro-
son, hanem a Mosoni-Duna alatt, köz-
vetlenül a bácsai tisztítótelepre jut. Itt
biztonságosabbá válik az ivóvízellátás
is, míg a belvárosban folytatjuk a Mó-
ricz rakparti fejlesztést, ivóvíz-főnyo-
móvezeték és csatorna épül. Említést
érdemel a gyárvárosi Munkás utcai re-
konstrukció is, ezt kiemelt feladatként

kezeljük. Ami
az év üzleti ki-
látásait illeti,
további fo-
g y a s z t á s -
csökkenésre
sz á m í t u n k ,
elsősorban a
gazdálkodói

szféra kiszámíthatatlansága miatt,
amit a válság okoz. A lakosság eddig
is takarékosan bánt a vízzel. Az év fon-
tos újdonsága lesz, hogy a társaság a
kintlévőségek csökkentésére határo-
zott lépéseket tesz. Egy követeléske-
zelő céggel szerződtünk, amely a le-
járt esedékességű számlák ellenérté-
kének beszedésében segít. Beszed-
jük a díjakat, már csak azért is, hogy
ne keletkezzenek családokat ellehe-
tetlenítő felhalmozott tartozások. 

Az új szabályok szerint a
vízdíjat a Magyar Energia
Hivatal állapítja meg

A decemberben tervezettnél
olcsóbb lesz a győri ivóvíz 
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Főosztályok
A hatékonyabb működés, a gyor-

sabb és egyszerűbb ügyintézés céljá-
val átalakították a győri Polgármes-
teri Hivatal szervezeti felépítését,
amely így január elsejétől hat főosz-
tállyal és tizenhét osztállyal működik.
Az új hivatali rendszerbe integrálták
a megszűnt városi sportigazgatóság
munkatársait is, a sportlétesítmé-
nyek fenntartási, üzemeltetési felada-
tait pedig a GYŐR-SZOL Zrt. látja el. 

Gázrobbanás
Három tűzoltó – egyikük súlyosan

– és egy lakó sérült meg abban a gáz-
robbanásban, amely a GYŐR-SZOL
Zrt. 12 lakásos bérházában történt
január 18-án. Az épületből gázszivár-
gást jelentettek, ezért érkeztek a hely-
színre a tűzoltók, akik épp az egyik la-
kásba próbáltak bejutni, amikor a gáz
berobbant. A négyszintes épületben
minden lakás lakhatatlanná vált. A
vizsgálatok során kiderült, hogy az
egyik üresen álló lakásba betörtek,
elvitték a gázfőelzáró csapot és a gáz-
mérőt, ez okozta a szivárgást, majd a
robbanást. A GYŐR-SZOL gyorsse-

gélyt adott a tűzoltóknak, és az eset
folyományaként ellenőrző akciókat in-
dított a bérlakásokban. Az ügyészség
december végén emelt vádat az ügy
két gyanúsítottja ellen. 

Zöld út
Kiemelt közérdekre való hivatko-

zással jóváhagyta az Európai Unió az
Audi új győri beruházását. Az EU hoz-
zájárult az Audi Hungaria tulajdo-
nába került – részben Natura 2000
területen található – földterület átmi-
nősítéséhez. 

Egyetemfejlesztés
Megtörtént a műszaki átadása a

Széchenyi István Egyetem két új ok-
tatási épületének, az Új-Tudástér ok-
tatási és közösségi térnek, valamint
az INNO-Share Regionális Tudás-

Visszapillantó: ez volt 2011
transzfer Központnak. Az intézmény
közel hétmilliárd forintot nyert euró-
pai uniós pályázaton a fejlesztéshez.
A beruházással olyan tudásközpont
jött létre, amely szervesen kapcsoló-
dik a régió gazdaságához és az egyik
legkorszerűbb hazai felsőoktatási in-
tézménnyé teszi a győri campust. 

FEBRUÁR

Elhunyt Ottófi Rudolf
Hosszan tartó, súlyos betegség

után február 7-én elhunyt dr. Ottófi
Rudolf, Győr alpolgármestere. A pol-
gármester általános helyetteseként a
városfejlesztést, az oktatást, a kul-
túrát, a szociális és egészségügyet,
valamint a lakásügyet felügyelte. A bá-
csai részönkormányzat vezetője volt. 

Támogatás
Tovább erősítette szerepvállalását

a sportéletben az Audi Hungaria
azzal, hogy a Győri ETO FC támoga-
tója lett. Az autóipari vállalat és a klub
közötti szerződés első körben 2014-
ig szól. A támogatás összegét nem
hozták nyilvánosságra, de az kiderült,
hogy a pénz nagy részét utánpótlás-
nevelésre fordítják.  

MÁRCIUS

Hallgatói irodaház
Ünnepélyes keretek között átad-

ták a Széchenyi István Egyetem új
hallgatói irodaházát. A közel 300
négyzetméteres épületben a munka-
erőpiaccal való kapcsolattartást, a
hallgatók mielőbbi sikeres elhelyez-
kedését, a vállalkozói szemlélet elsa-
játítását segítő irodák és szolgáltatá-
sok kaptak helyet. 

MOB
Kihelyezett ülést tartott a Magyar

Olimpiai Bizottság elnöksége Győr-
ben. Az ülés után Borkai Zsolt, a
MOB elnöke bejelentette: 2011-ben
mintegy hatmilliárd forintból gazdál-
kodhat a bizottság, amely tizenkét-
szerese az előző évi büdzsének. Ezzel

a MOB feladat- és hatásköre is jelen-
tősen megnőtt. 

Együttműködés
Az önkormányzat, a Széchenyi Ist-

ván Egyetem és az Audi Hungaria Kft.

eddig példátlan együttműködését je-
lentette be a három szervezet veze-
tője a budapesti utazási kiállításon, a
Hungexpóban. Ekkortól képezi a
három nagy partner közös kommuni-
kációjának részét „A jövő Győrben
épül” szlogen. Az év legnagyobb és
legrangosabb turisztikai vásárának
egyébként Győr volt a belföldi dísz-
vendége, városunk bemutatta kultu-
rális értékeit, és többek között mű-
sort adott a Győri Balett és a filhar-
monikus zenekar is. 

Útfelújítás
Tizenkét milliárd forintból 2015-re

elkészül a 83-as számú főút Győr és
Pápa közötti fejlesztése – jelentette
be Völner Pál infrastruktúráért felelős
államtitkár. A főút nemcsak burkolat-
megerősítést kap az ígéret szerint, de
kiépítik az öt települési elkerülő sza-
kaszt, és külön lejárat vezet majd a
pápai NATO-légibázishoz is. 

ÁPRILIS

Audi-tanszék
Átadták az Audi Hungaria motor-

vizsgálati központját, ahol a világon
is ritka technológiájú fékpadot he-

lyeztek üzembe. A Széchenyi-
egyetem Audi Hungaria Bel-
sőégésű Motorok Tanszékén
működő speciális technoló-
gia nemcsak az oktatásban,
hanem a kutatás-fejlesztési
projektekben is használható.
Az autóipari vállalat mintegy
1,2 milliárd forintot fektetett
be a felsőoktatási intézmény-
ben 2007 óta működő tan-
szék fejlesztésébe. Ez újabb
jelentős lépés az autógyár-
tási technológia korszerűsíté-
séhez, valamint a német

jármű gyártó cég győri szakember-
képzéséhez. 

Elhunyt Kovács Barnabás
Tragikus hirtelenséggel elhunyt

Kovács Barnabás, a Győri Kommuná-
lis Szolgáltató Kft. egykori igazgatója.
Utolsó jelentős munkája a Győri
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
projekt előkészítése és megvalósí-
tása volt. 

Csontvárytól Kondorig
Egyedülálló kiállítás nyílt az Ester-

házy-palotában, ahol Kovács Gábor
gyűjteményéből mutatott be repre-
zentatív válogatást a Városi Művé-
szeti Múzeum. A győri közönség a 20.
század modernista irányzataival is-
merkedhetett meg olyan mesterek
remekműveinek jóvoltából, mint Gu-
lácsy Lajos, Csontváry Kosztka Tiva-
dar, Csók István, Vaszary János, Tóth
Menyhért vagy Kondor Béla. 
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MÁJUS

Parkoló
Megszűnt az ingyenes parkolás a

Móricz Zsigmond rakparton, és a
belváros közlekedési koncepciójá-
hoz kapcsolódóan megkezdődött a
Mosoni-Duna mellett haladó út épí-
tése. A P+R parkoló átkerült a Duna-
kapu tér rekonstrukciója miatt a
Rába Nyrt. által felajánlott területre
költöző piac mellé.

Centrope
Győrben találkoztak a Centrope

Közép-Európai Régió tagjai. A csúcs-
találkozón cseh, szlovák, osztrák és
magyar tartományok, megyék, váro-
sok vezetői vettek részt, és többek
között arról tanácskoztak, hogy a tér-
ség fejlődésének egyik záloga a kuta-
tás-fejlesztés és a szakképzés össze-
hangolása. Az együttműködési szer-
vezet tagjai közösen készülnek az EU
2014 utáni költségvetési időszakára,
az akkor lehetséges pályázatokra.

Mobilis
Látványos fizikashow-val fűszerez-

ték a Széchenyi-egyetem mellett
épülő Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont  projektnyitó ünnepségét. A kí-
vülről egy Wankel-motor dugattyújára

hasonlító épületben hazánkban első-
ként olyan tudományos játszótér jön
létre, amely kifejezetten a közleke-
désre, a mozgás fizikájára specializá-
lódva mutat be ipari és tudományos
megoldásokat. A közel 1,7 milliárd fo-
rintos európai uniós támogatással
megvalósuló központ épülete azóta
már elkészült, és várhatóan tavasszal
a berendezések is a helyükre kerülnek. 

Rendelők
Átalakították a Sport utcai felnőtt-

és gyermek-háziorvosi rendelők, va-
lamint a védőnői szolgálat helyisé-
geit. A 45 millió forintos beruházás-
sal új, korszerű, a 21. századnak meg-
felelő körülmények között fogadhat-
ják betegeiket az orvosok. 

Honlap
Korszerűbb, átláthatóbb lett a

város honlapja, ahol több ezer szol-

gáltatás, információ
kapott helyet. Az új
gyor.hu-val a város
nem titkolt célja, hogy
a világhálót böngé-
szők körében is fel-
keltse az érdeklődést
Győr iránt. 

JÚNIUS

Kórház
Megkezdődtek a

több mint 11 milliárd
forintos fejlesztés kivi-
telezési munkái a Petz
Aladár Megyei Oktató
Kórház területén. A beruházás vé-
gére elkészül egy a 21. század szín-
vonalának megfelelő új épület-
szárny, amelyben korszerű kórter-
mek, vizsgálók, diagnosztikai beren-
dezések, műszerek kapnak helyet,
az „A” épület tetején kialakítanak
egy helikopter-leszállót és bezárják
a kórház Zrínyi utcai részlegét. A mű-
szaki átadást 2012. december köze-
pére tervezik. 

Direktor
Forgács Pétert, addigi megbízott

igazgatót választotta a Győri Nemzeti
Színház élére a város képviselő-tes-

tülete. Elődje korábban közös meg-
egyezéssel távozott az intézménytől.
A direktori posztra pályázott Eperjes
Károly színművész, a veszprémi Pe-
tőfi Színház művészeti igazgatója is.

Csapvíz
Több mint négyezren ittak egy-

szerre csapvizet a Széchenyi téren. A
Guinness-rekordkísérletet sulizáró
buli keretében szervezte meg a Pan-
non-Víz Zrt. a vezetékes vízellátás
napja alkalmából.

Főigazgatóságok
A város képviselő-testülete meg-

szavazta a győri közoktatási rendszer
átalakításáról szóló tervezetet, így a
korábbi 29 különálló intézmény he-
lyett augusztustól hat főigazgatóság
alá szervezték az általános iskolákat
és óvodákat. A közoktatási rendszer
ilyen módú átalakítása nem integrá-

ciót jelent, hanem közös igazgatású
közoktatási intézmények létrehozá-
sát. Az egyes iskolák és óvodák
egyenrangúan működnek, megőriz-
ték szakmai önállóságukat, a gazda-
sági ügyekben viszont megszűnt a
függetlenségük.

Elhunyt Pádár László
Hosszan tartó betegség után el-

hunyt Pádár László egykori győri ön-
kormányzati és cigány kisebbségi
képviselő.

Dunakapu tér
Módosította a város közgyűlése a

rendezési tervet, ezzel megteremtve
a lehetőséget, hogy megkezdődje-
nek a Dunakapu tér felújításának
munkálatai. A városvezetés tervei
szerint a jelenleginél élhetőbb, élvez-
hetőbb, nagy tömegeket vonzó kö-
zösségi teret alakítanak majd ki,
amely megőrzi a múlt értékeit is.

JÚLIUS

Elhunyt Halbritter Mátyás
Tragikus hirtelenséggel elhunyt

Halbritter Mátyás, a Győri Keksz- és
Ostyagyár egykori igazgatója. 

Győrkőcfesztivál
Idén is nagyon sikeres volt a vá-

rosba rengeteg látogatót vonzó Győr-
kőcfesztivál, amelyet negyedik alka-
lommal rendeztek meg. A főszervező

idén is a Vaskakas Bábszínház csa-
pata volt. 

Audi
Letették az új győri Audi-gyár

alapkövét. A nagyszabású fejlesz-
tésre 2013-ig mintegy 900 millió
eurót költ a német autóipari vállalat.
A jövőben a járműgyártás teljes folya-
mata Győrben történik, 2013-tól
évente várhatóan 125 ezer autó gör-
dül majd ki a csarnokból. A gyárbőví-
téssel 2.100 új munkahely létesül. 

AUGUSZTUS

Elhunyt Magyar Vilmos
85 éves korában elhunyt Magyar

Vilmos öttusa-mesteredző, a magyar
női válogatott 1985 és 1993 közötti
szövetségi kapitánya.

Uszoda
Átadták a felújított, korábbi

GYÁÉV-uszodát, amelynek többek
között megújultak a szolgáltató egy-
ségek, új beléptetőrendszert alakítot-
tak ki, és a medencetér is jelentős át-
alakításon esett át. Az új uszoda Ma-
gyar Vilmos nevét vette fel. 

Nyárzáró koncert
A Gipsy Kings alapítója, Chico

Bou chikhi és együttese volt a sztár-
vendége a nyárzáró szuperkoncert-
nek, amelyet idén a városháza előtt
rendeztek meg.  
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SZEPTEMBER

Pannonhalma
Felújítják a pannonhalmi bazilikát,

többek között a középkori bazilika-
belső újul meg a főapátság 705 millió
forint összköltségű komplex turiszti-
kai fejlesztésének keretein belül. A
projekt eredményeképpen új látoga-
tókapu is épül. 

Temetőfelújítás
Megkezdődött a köztemetők fel-

újítása, a munkálatok október végéig
tartottak. Az önkormányzat 30 millió
forintot költött erre a célra. 

Közlekedj tudatosan
A közösségi és kerékpáros közle-

kedést népszerűsítő kampány indult
a városban. Az egyéves szemléletfor-
máló program elsődleges célcso-
portja a 6–18 éves korosztály.

Virágpiac
Befejeződött a Virágpiac tér felújí-

tása. Az út új, erős alapokat kapott, a
köveket úgy rakták le, hogy nem moz-
dulnak el. A teljes pályaszerkezetet el-
bontották, kicserélték a talajt, s a
szerkezetet is megerősítették. 

Elhunyt Havasréti Béla
Nyolcvankilenc éves korában,

rövid betegség után elhunyt Havas-
réti Béla, a Nemzeti Sport Győr-
Moson-Sopron megyei tudósítója.
62 éven át írt a lapnak.

PwC
Győrben nyitotta meg első vidéki

irodáját a PricewaterhouseCoopers
nemzetközi könyvvizsgáló, adó ta -
nács adó és tanácsadó cég. 

Energetikai felújítása
Lezárult a Móra Ferenc Általános

és Középiskola komplex energetikai
felújítása, amelynek keretein belül ki-
cserélték a nyílászárókat, megtörtént
a fűtés-korszerűsítés, a homlokzati
hőszigetelés. A KEOP pályázatnak
köszönhetően mintegy 160 millió fo-
rintot nyert erre a célra a város.

Tervpályázat
Visszavonta a multifunkcionális

csarnok tervpályázatát a győri önkor-
mányzat. A város a nehéz gazdasági
helyzetre, Győr pénzügyi stabilitásá-
nak fenntartására hivatkozott.

OKTÓBER

Árkiegészítés
Módosító javaslatot nyújtott be a

2012-es költségvetés koncepciójá-
hoz hat megyei jogú város vezetője –
köztük Borkai Zsolt –, hogy a Ház
emelje meg a kedvezményes árú
helyi utazási bérletek után igénybe
vehető fogyasztói árkiegészítés mér-
tékét.

Lakásrendelet
Új lakásrendeletet alkotott a győri

képviselő-testület, miután a bérla-
kásban élők egy része jelentős bér-
hátralékot halmozott fel, amely az év
közepéig meghaladta a százmillió
forintot. Hasonlóan rossz helyzet
mutatkozott a közműtartozások te-
kintetében is: a város ötezer bérlaká-
sában élők mintegy egymilliárd fo-
rinttal tartoztak a szolgáltatóknak.
Az új rendelet – készítői szerint – szi-
gorú, de segítő szándékú. 

Újvárosi fejlesztés
Döntött a kormány arról a támoga-

tásról, amely lehetővé teszi, hogy Új-
városban szociális célú rehabilitáció
kezdődjön meg. Az önkormányzat

2012 végén vághat neki a közel 1,4
milliárd forintos projekt megvalósítá-
sának. 

Capa-kiállítás
Robert Capa fotóiból nyílt kiállítás

a Magyar Ispitában. A Mozgásban
című, negyven alkotást bemutató tár-
lat a spanyol polgárháborúban készí-
tett felvételektől a második világhá-
ború harcait megelevenítő képeken
át az ázsiai haditudósítások fotóit tar-
talmazza. 

Vaskakas-ház
Felújítják a Vaskakas Taverna

néven ismert győri épületegyüttest,
amelyben kiállítóterület, multifunk-
ciós tér és étterem is üzemel majd a
jövőben a tervek szerint – ezt a ház tu-
lajdonosa jelentette be. A több  mint
félmilliárd forintos fejlesztés munkála-

tai 2012 tavaszán kezdődnek és 2013
októberében fejeződnek be. 

Kobayashi
Kobayashi Ken-Ichiro vezényelte a

Győri Filharmonikus Zenekart októ-
ber utolsó szombatján Győrben,
majd november elsején Budapesten,
a Művészetek Palotájában. A világ-
hírű karmester és a zenekar Verdi Re-
quiemjét adta elő.

NOVEMBER

Citybusz
Ingyenes belvárosi buszjáratok,

Citybuszok kezdték meg működésü-
ket Győrben. A menet- és bérletjegy
megváltása nélkül igénybe vehető jár-
művek munkanapokon fél 7 és 17 óra
között 15 percenként járnak a Révai
utcából indulva a belvároson át a Szé-
chenyi-egyetemig. A járatok piacna-
pokon  bővített útvonalon járnak.

Rakparti út
Megindult a forgalom november

11-én az új úton a Móricz Zsigmond
rakparton és a felújított Kossuth
hídon. Ehhez kapcsolódóan a belvá-
rosban több helyen változott a for-
galmi rend is.

Koponya
Beszámoltak a tudósok a Szent

László-koponyaereklye vizsgálatá-
nak eredményeiről a győri Hittudo-
mányi Főiskolán. A szakemberek sze-
rint nagy a valószínűsége annak,
hogy az ereklye valódi, és a csontok
a lovagkirálytól származnak. 

Ifjúsági olimpia
Döntött a kormány arról, hogy tá-

mogatja Győr pályázatát a 2017-es,
14. Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál megrendezésére. Ez az állam ré-
széről több mint 9,5 milliárd forintos
garanciavállalást jelent, a rendezés fi-
nanszírozásával együtt. Ha a kisal-
földi megyeszékhely mellett dönt a bí-
rálóbizottság – és erre jó esély van, hi-
szen egyedüliként pályázott a város –,
akkor új, minden igényt kielégítő
sportlétesítmények épülhetnek. 

Könyvszalon
Varró Dániel költő kapta idén a XI.

Győri Könyvszalon Alkotói Díját. A ha-
gyományos könyves seregszemlén
negyven kiállító és nyolcvan program
várta az irodalom barátait. 

DECEMBER

Elhunyt Szabó János
Elhunyt Szabó János, a Mozgás-

korlátozottak Győr-Moson-Sopron
Megyei Egyesületének elnöke. Szabó
János több évtizedig segítette, koordi-
nálta a sérültséggel élők programjait.

Malév-buszok
Naponta többször indít menet-

rend szerinti légi járataihoz csatla-
kozó buszokat a Malév Győr és Buda-
pest között. A szolgáltatásnak kö-
szönhetően a világ csaknem minden
országában lehet közvetlenül váro-
sunkba szóló jegyeket vásárolni. 

Füles-bástya
Föld alatti állatkert nyílt a belvárosi

Füles-bástyában. A kazamata óriási
akváriumokat és terráriumokat rejt,
krokodilok úszkálnak, kígyók tekered-
nek, majmok ugrálnak. A 150 millió
forintos beruházás jóvoltából az elha-
nyagolt bástya és kazamata vissza-
nyerte szépségét és hasznosságát.  



A KOVÁCS MARGIT-ISKOLA diákjai mu-
tatják be legjobb alkotásaikat a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár galériájában. A január
10-én, kedden 17 órakor nyíló tárlaton rajzok,
festmények, textilmunkák, üvegtárgyak, fafa-
ragványok, fazekasremekek láthatók. A kiállí-
tás január 20-ig tekinthető meg. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

NEM AKAROK TÖBBÉ BO-
SZORKÁNY LENNI címmel
mutatja be a kecskeméti Tin-
taló Társulás produkcióját Ko-
lozsi Angéla a Vaskakas Báb-
színházban. A mese premierje
január 8-án, vasárnap 11 óra-
kor kezdődik. Főhőse Furinka,
aki a légynek sem tud ártani,
pedig boszorkány. 

KULTURÁLIS kínáló 

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSÉRT orszá-
gos programsorozat győri eseménye január
11-én, szerdán 14 órakor kezdődik a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központban. Széles
Sándor kormánymegbízott köszöntője után
Győr és környéke közművelődésének történe-
téről dr. Horváth József könyvtárigazgató, míg
a közművelődés felsőoktatásban elfoglalt
helyéről dr. Vehrer Adél egyetemi docens tart
előadást. A magyar közművelődésről című
könyvet dr. Németh János vezető miniszté -
riumi főtanácsos mutatja be. Közreműködik
Jáger András színművész, Kátai Zoltán ének-
mondó, továbbá Bakosné Tripolszki Teréz és
Kellei Nikolett, a Richter János Zeneművé-
szeti Szakközépiskola tanára és növendéke. 

F A R S A N G I
K O N C E R T
helyszíne  lesz
január 7-én,
szombaton 19
órától a Rich-
ter Terem. A
Győri Filhar-
monikus Zene-
kar meglepe-
tésműsora sok
humort és vi-
dámságot ígér.
Vezényel Berkes
Kálmán, műsorve-
zető Litkai Gergely hu-
morista. 

PÉRELI
ZSUZSA kép-
zőművész Aequilib-
rium című kiállításának záró
eseményeként a művésznő férje,
Tolcsvay László ad kamarakoncertet az
Esterházy-palotában. Az esemény vasárnap
délután négy órakor kezdődik.  

MŰHELY-EST lesz ismét a Zichy-palotában.
Január 12-én 17 órától győri szerzők olvasnak
fel 2011-ben született műveikből. 

SZIVÁRVÁNY órát
tart 3–5 éveseknek
Füzi Rozi január 7-én
10 órától a Gyermekek
Házában. A foglalkoz-
tató órán lehet játszani,
dalolni, alkotni, mesét
hallgatni. Csányi And-
rea zeneterapeuta ze-
nebölcsibe várja a lur-
kókat hároméves korig
ugyanitt, január 12-én,
délelőtt tíz óra 30 perc-
től. Maszlay István szín-
művész a versek cso-
dáiról mesél a ház kis
vendégeinek január
15-én 10 órától.  

BÓBITÁTÓL BIBLIÁIG mutatja be Hincz
Gyula könyvillusztrációit az Esterházy-palota
január 13-án, 17 órakor nyíló tárlata. Hincz
negyven éven át aktív tagja volt a hazai könyv-
művészetnek. Pályafutása során több mint
száz könyvet, irodalmi művet illusztrált,
kezdve az 1948 évi legszebb könyv díját el-
nyerő Nyársforgató Jakabbal. Olyan szerzők
művéhez készített rajzokat, mint Mécs, Márai,
Móricz, Swift vagy Sir Thomas More. Az 1970-
es években a Biblia történetébe is belefogott,
illusztrációi a Collins kiadó gondozásában,
Londonban jelentek meg. A Váci Értéktár
anyaga március 11-ig látogatható. 

DR. PUHA KATALIN nyugalmazott főor-
vosnő első önálló kiállítása nyílik január 17-én
17 órakor a Kálvária hotel Kamillus-termében.
A Csend-életek című tárlatot Barna Borbála
művészeti vezető nyitja meg. A kiállítás feb-
ruár 3-ig, munkanapokon 9 és 17 óra között
látogatható.

A HungarOperett tart fergeteges operettgá-
lát Oszvald Marikával a Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központban. A látványos operettshow
január 15-én, vasárnap 15 és 19 órakor, vala-

mint január 21-én, szombaton
15 és 19 órakor kezdődik.  
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FARSANG KULTÚRA

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

A farsang vízkereszt napján, ja-
nuár 6-án kezdődik és a húsvé-
tot megelőző negyvennapos
böjtig, hamvazószerdáig, idén
február 22-ig tart. Ez a közelgő
tavasz örömünnepe, a tél és a
tavasz jelképes küzdelmének
megjelenítése. 

A farsang zajos mulatságait ősi hie-
delem hívta életre. A középkorban
azt hitték az emberek, hogy a tél
utolsó hónapjaiban, amikor rövidek a
nappalok és hosszúak az éjszakák, a
Nap elgyöngül, a gonosz szellemek
életre kelnek. A gonoszt vigalommal,
jelmezes karneváli felvonulással, bo-
szorkánybábuk elégetésével akarták
elűzni.

A halál, a rossz, a hideg ellen öltöz-
tek ijesztő jelmezekbe az emberek.
Az első maskarások halottas mene-
tet utánozva vonultak, majd eltemet-
ték a telet és dáridót csaptak. Ma-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Maszkabál címmel nyílik kiállí-
tás január 13-án, jövő pénteken
a Győri Gyermekmúzeumban.
A tárlat a törzsi maszkoktól a
velencei álarcokig, a japán
maskarákig mutatja meg az át-
változás és a rejtőzködés sok-
féle módozatát. 

A maszkok sokfélék lehetnek és sok-
féle technikával készülhetnek. A 20.
század kezdetén a párizsi művészek
és műgyűjtők rajongásig magasztal-
ták az Afrikából, Óceániából érkezett
kultikus tárgyakat. Itthon Jankay
Tibor és Patkó Imre műgyűjtő etnog-
ráfiai gyűjteménye őrzi a távoli népek
értékes alkotásait.

A tárlat néprajzi gyűjtemények-
ből, modern képzőművészeti alkotá-
sokból és kortárs győri alkotók mun-
káiból állt össze. Láthatjuk Patkó
Imre etnográfiai gyűjteményének
legfőbb, leglátványosabb darabjait.
Gaál József képzőművész maszkos
munkákkal képviselteti magát, Pe-
resztegi Erika festményeinek témája
a velencei karnevál, Priskinné Tuller
Marianna álarcokat, Malasits Zsolt
maszkos festményeket és szobrokat
állít ki – mondta el lapunknak Grászli
Bernadett, a Városi Művészeti Mú-
zeum igazgatója.

Itt a farsang, áll a bál!

Maszkabál a múzeumban

A gyerekek ezt a különleges vilá-
got látva ötleteket meríthetnek
ahhoz, hogyan készítsék el saját far-
sangi álarcukat, hogyan öltözzenek
fel a jelmezbálra. A kiállítás kapcsán
foglalkozások várják az óvodáscso-
portokat és az iskolai osztályokat, a
téma a karnevál, a busójárás, az „arc-
kép-más” lesz. 

gyarországra a németek hozták a far-
sangi szokásokat, már Mátyás udva-
rában rendeztek álarcos vigasságo-
kat. II. Lajos király állítólag ördögnek
öltözve táncolta végig a bálokat.

A hamvazószerda utáni napon a
böjtöt még felfüggesztették, hogy a
farsangi maradékot elfogyaszthas-
sák. Ez a torkos csütörtök, amit ma-
napság árengedményekkel ünnepel-
nek meg a vendéglők. S ha már itt
tartunk, jellegzetes farsangi ételünk
a fánk, a káposzta és a disznóhús.

A legismertebb álarcos, jelmezes
alakoskodás hazánkban a mohácsi
busójárás, Európában a velencei kar-
nevál, a nagyvilágban a riói fesztivál.
Győr sem szűkölködik farsangi mu-
latságokban, ilyentájt nemcsak a ha-
gyományos nagy bálok követik egy-
mást, hanem az óvodai, iskolai ren-
dezvények, a jelmezes házibulik is. 

A kilencéves médiabál, melyet ja-
nuár 14-én tartanak a győri egyetemi
sportcsarnokban, sok újdonsággal
és különlegességgel várja a bálozó-
kat. A Barokk bált idén huszadik alka-

Családi programként február 4-
én vásári komédiának ad helyet a Csi-
kóca Gyermekműhely, míg február
18-án képzeletbeli kirándulást tehet-
nek az érdeklődők a velencei karne-
válon. Március 3-án pedig a mohácsi
busók és a népi alakoskodás je -
gyében telik a nem mindennapi izgal-
makat ígérő délelőtt. 

Törzsi 
maszkoktól 

a velencei 
álarcokig

lommal ren-
dezik meg a
Zichy-palota
díszes ter -
mei ben. 

Ez alka-
lommal arra
vállalkoztak a
s z e r  v e z ő k ,
hogy meg-
idézzék a 20
év legemlékezete-
sebb pillanatait.
A bál február 18-
án, 19 órakor
kezdődik.

A rangosabb,
nagy múltú bálok közül a
mérnököké január 14-én
esedékes, helyszíne a Rába
szálló bálterme. Az első Győri
Jótékonysági Vadászbál január
21-én lesz a Révészben. Itt Homo-
lya László kétszeres szarvasbőgő
Európa-bajnok szarvasbőgést
mutat be. A Lions-bál helyszíne
a Leier autószalon február 4-én. 
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EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL

Hagyjuk a szenvedélyt magunk mö-
gött! – írják alcímükben a szerzők a
Holló és Társa Kiadó által kemény-
táblás kötésben megjelentetett, 125
oldalas könyvükben. Dr. Carewicz
Otmar és Carewicz Daneil Boris
könyve talán most a legidőszerűbb

szerző: dr. czuczor violetta
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
gyermek-tüdőgyógyász szakorvos
fotó: marcali gábor

Az ünnepek után megújult erővel kezdjük a dolgos
téli hétköznapokat a házi gyermekorvosi rendelők-
ben. A megfázás, nátha, láz, hőemelkedés, torokfá-
jás és a köhögés a leggyakoribb tünetek, melyekkel
nap mint nap találkozunk. A gyermekkorban ezek
leggyakoribb okai a légúti vírusos vagy bakteriális
eredetű fertőzések.

Hírtelen jelentkező
Hirtelen jelentkező köhögést okozhat felső légúti

hurut, nátha, akut arcüreggyulladás, középfülgyul-
ladás, garat- és orrmandula-gyulladás és az alsó
légutakat érintő légcső- és hörghurut, valamint a
súlyosabb betegségek közé tartozó tüdőgyulladás.
Az allergiás nátha, asztma, bizonyos anyagok által

A hét orvosi témája:

hazánkban, amikor a dohányzó em-
bert az egészségügyi problémákon
kívül számos jogi szankció is sújtja. A
könyv praktikus tanácsokkal segít le-
szokni a dohányzásról oly módon,
hogy a lehető legkisebb legyen a kí-
sértés arra, hogy ismételten ke-

kiváltott légúti irritáció, egyes szívbetegségek, a
légutakba kerülő idegen testek okozta köhögések
szintén fontosak a mindennapi gyakorlatban. Gyors
és határozott beavatkozást kívánó aspiráció a lég-
utakba kerülő idegen test egy hirtelen jelentkező,
fuldokló köhögés hátterében.

Hónapok óta tartó
A három hónapnál hosszabb ideje fennálló köhö-

géseknél krónikus betegségről beszélünk. Ilyenkor
leggyakrabban az elhúzódó nátha vagy arcüreg-
gyulladás során a hátsó garatfalon lecsorgó váladék
provokál köhögést. Gyakori az asztma, krónikus lég-

úti gyulladással, fizikai terhelésre
fokozódó köhögéssel. A gyomor-
ból a nyelőcsőbe rendellenesen
táplálék vagy gyomorsav folyhat
vissza, mely irritáció szintén elhú-
zódó köhögést okozhat.

Életkori sajátságok
A köhögés más okait, főleg

szervi eltéréseket  keresünk a fer-
tőzések mellett fiatal csecsemőnél. A visszatérő,
fertőzéses eredetű náthák, hörghurutok mellett
szóba jön az asztma, allergia indulása a közös-
ségbe járó kisdedeknél, óvodás korú gyermekek-
nél. Serdülőknél az atípusos kórokozók mellett az
aktív, passzív dohányzás és a pszichogen köhögés
is szóba jön.

Száraz vagy produktív
A köhögés lehet száraz a légúti gyulladásos fo-

lyamatok kezdetén, de később a folyamat előreha-
ladtával produktívvá, felszakadóvá válik. A köhögés
így betölti élettani, védő szerepét, azaz eltávolítja a
légutakból a felesleges váladékot, ezért tilos ilyen-
kor a köhögés csillapítása. 

Diagnosztika
A köhögés diagnózisa a panaszok részletes

megbeszélése, fizikális vizsgálat, tüdő hallgatózási
lelete mellett kiegészítő vizsgálatokon – mellkas-
röntgen, orrmelléküreg-felvétel, fül-orr-gégészeti
vizsgálat, ritkábban allergia irányában végzett bőr-
próba, asztma gyanúja esetén légzésfunkciós vizs-
gálat eredményein – múlik. 

Kezelés
Ezek segítségével a köhögések tüneti kezelésén

– köptetők, nyákoldók, esetleg köhögéscsillapítók
adásán – túl a köhögés okának kezelésére, azaz a
légúti fertőzés szükség szerinti antibiotikus terápiá -
ja mellett, az allergiás panaszok, asztma krónikus
kezelésén túl a légúti idegen test eltávolítására lég-
úti irritánsok, aktív-passzív dohányzás kerülésére
nyílik lehetőségünk. A nátha okozta garatba hátra-
csorgó váladék miatti köhögés a leggyakoribb prob-
léma. Fontos a súlyos tüdőgyulladások időben tör-
ténő észlelése mellett a krónikus betegséget jelző
tünetek megfelelő szakterületre történő irányítása. 

zünkbe vegyük a cigarettát. A könyv
három doboz cigaretta ára, nyilván-
való, hogy megéri!

Serdülőknél az atípusos
kórokozók mellett a pszichogén
köhögés is szóba jöhet

Olvasni jó!

Soha többé dohányzás!

Köhögés gyermekkorban
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A hét kérdése:
a rendetlenkedő vérnyomásról

Válaszol: Prof. dr.
Dézsi Csaba András
kardiológus osztály-
vezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Mit tegyen az a beteg, akinek rendszeres
gyógyszerszedés ellenére kiugrik a vérnyo-
mása?

A vérnyomás nem állandó érték. Normál esetben
az első szám 100 és 140 Hgmm között, a második
szám 60 és 90 Hgmm között változik. Ez fizikai
munka vagy érzelmi reakció – akár pozitív, akár ne-
gatív irányú – hatására jelentősen változhat. Befolyá-
solhatják a légköri frontok is. Ha többször kiugrik a
vérnyomásunk, akkor célszerű a kezelőorvosunkhoz
fordulni, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyógyszerelé-
sünkön valószínűleg változtatnunk kell. A rutinos vér-
nyomásbetegeknek szerencsés, ha otthon tartanak
olyan rövid, de gyors hatású vérnyomáscsökkentő
tablettát vagy sprayt, ami egy-egy kiugrás esetén át-
meneti segítséget nyújthat, s megelőzheti a bizony-
talanságérzés okozta pánikot is.

Milyen gyakran mérjük meg otthon a vér-
nyomásunkat?

Szilveszter után – segítség a májnak

Az emlőrák szűrése
Az emlődaganat felismerésénél elsőd-
leges az emlő kézzel történő tapintási
vizsgálata, ezt minden nőnek rend-
szeresen el kell
végezni magán.
Amennyiben a
legkisebb gyanú
is felvetődik,
hogy csomó, da-
ganat tapintható, azonnal jelentkez-
zen orvosánál. Ettől függetlenül is ja-
vasolt – különösen 45 év felett, vala-
mint ha a családban már előfordult
emlődaganat – az évenkénti, rendsze-
res szűrővizsgálaton való megjelenés! 

Passzív dohányzás
A másodlagos füst mérgező anyagai
többek közt asztmát, rákot, szívin-
farktust okozhatnak. A másodlagos
füst egyrészt a dohányos által kifújt
füstből, másrészt az égő dohányter-

mékből eredő füstből
áll. Több ezer mér-
gező anyagot tartal-
maz. Ne engedjük,
hogy bárki is dohá-
nyozzék a házban, ha

valaki rá akar gyújtani, kérjük meg,
hogy menjen ki.

Mellimplantátumok
A mellimplantátumok hosszú távú tö-
rődést igényelnek, nem tartanak élet-
hosszig, szükség lehet a cseréjükre. A
Brit Implantá-
ciós Információs
Társaság szerint
a korszerűbb
eszközök élettar-
tama 20-25 év. Ez azt jelenti, hogy ha
egy fiatal lány a szilikonbetét mellett
dönt, lehetséges, hogy életé ben még
kétszer át kell esnie a be avatkozáson.

Amennyiben általában rendben van, akkor nem
kell nap mint nap mérni a vérnyomást, elég hetente
egy-két alkalommal, de ne mindig ugyanabban az idő-
pontban. Előfordulhat ugyanis, hogy ha valakinek reg-
gelente mindig jó a vérnyomása, még nem biztos,
hogy este is. Ha valami gyanúsat érzünk, fáj a fejünk,
szédülünk, kipirulunk, hányingerünk van, vagy szapo-
rán ver a szívünk, akkor is érdemes megmérni. Persze
az sem mindig jó, ha túl gyakran mérjük, mert akkor
egy-egy kisebb kiugrásnak is nagyobb jelentőséget
tulajdoníthatunk, s a stressztől csak még följebb kúsz-
nak az értékeink.

Milyen étkezési hibák vezethetnek a
magas vérnyomás kialakulásához?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy életmódbeli hibák.
Az étkezés önmagában főként akkor befolyásolja, ha
elhízással jár, valamint a túlzottan fűszeres ételek is
emelhetik a vérnyomást. Ide tartozik az ivás is, amiről
tudjuk, hogy főleg a tömény alkoholok emelik a vér-
nyomást, főként ha valaki rendszeresen iszik. Nem
egészséges a koffeintartalmú kólafélék és energiaita-
lok gyakori fogyasztása sem. Az életmód ennél termé-
szetesen sokkal szélesebb kérdés, a stressz, az ide-
geskedés a problémáink megoldásában lehet, hogy
segít, de az egészségünket szisztematikusan felőrli.
Ezért nagyon fontos, hogy időt szánjunk a kikapcso-
lódásra, a rendszeres, örömöt is adó testmozgásra.

Manapság divatos fogalom a méreg-
telenítés. Diéták, csodaszerek, külön-
féle kúrák kínálják magukat, mintha
minden gondunk-bajunk abból szár-
mazna, hogy telis-tele vagyunk mér-
gező anyagokkal. Aztán, ha ezeket ki-
hajtjuk, máris egészségesek leszünk,
mint a makk.

Ez azért nem így van! Ugyanakkor
a táplálkozásunk helyes megválasz-
tásával, némi praktikával segíthetünk
szervezetünknek abban, hogy saját
méregtelenítő szerveink hatékonyab-
ban működhessenek, különösen a
nagyobb megterhelést jelentő idő-
szakokban. Márpedig a szilveszter
utáni napok pontosan ilyenek.

A máj a méregtelenítés fő szerve,
amelynek munkáját a következő ételek
és italok fogyasztásával segíthetjük:

Zöld tea
Az egyik legjobb választás a kellő

mennyiségű folyadékbevitel biztosí-
tására. A benne levő katekinek, flavo-
noidok serkentik a máj működését.

Limonádé
A limonádé kiváló C-vitamin-forrás,

ajánlatos minden reggel fogyasztani.
Cékla
Hasznosak a rostanyagai, ezenkí-

vül az emésztést segítő antioxidáns
enzimeket termel a májban.

Gyömbér és fokhagyma
Mindkettő májbarát fűszer, segít

megszabadulni a szabad gyököktől.
Káposzta
A káposzta újév idején sok kultúrá -

ban a bőség és a gazdagság szimbó-
luma, de ismert májtisztító hatása is.
Ne feledjünk köménymagot hozzáadni.

Articsóka
Számos vizsgálat bizonyítja az ar-

ticsóka máj- és epevédő hatását. Ci-
narintartalma miatt serkenti az epe-
működést, jó emésztést biztosít.

Vízitorma vagy zsázsa
Szórjunk a szendvicsre egy kis ott-

hon is termeszthető zsázsát, antioxi-

dáns, vízhajtó tulajdonságai nagyon
hasznosak.

Leveles zöldségek
Fogyasszuk ezeket nyersen, leves-

nek, zöldségital formájában vagy pá-
rolva. A klorofill segít megszabadulni
a káros anyagoktól.

Friss gyümölcs
Nem lehet túlbecsülni a friss gyü-

mölcs előnyeit, tele van vitaminnal, an-
tioxidánsokkal, rostokkal. Az ünnepek
alatti eszem-iszom után különösen fon-
tos, hogy sok gyümölcsöt együnk.

Teljes kiőrlésű gabonafélék
Minden étrend alapja kellene

hogy legyen a teljes kiőrlésű gabona.
Tápanyagai és antioxidánsai mellett
igen sok vízben nem oldódó rostot
tartalmaz, ami serkenti a bélmozgást,
ezáltal elkerülhetjük a székrekedést.
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Szilveszteri
városi

vigasságok

Többezren búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újat szilvesz-
ter éjszakáján Győr belvárosában. A városi buli este kilenc órakor
kezdődött a Káosz Központ zenekar fellépésével, majd Kovács
Áron karaokeshow-ja következett. Este tizenegy és hajnali egy óra
között a Star Machine zenekar koncertezett. Éjfélkor a kilátogatók
közösen énekelték el a Himnuszt, és nem hiányzott a tűzijáték
sem. Az éjszakát utcabál zárta Dj Golyóval. Simon Róbert Balázs
alpolgármester újévi köszöntőjében azt mondta, Győr nem lenne
ilyen sikeres, ha a győriek nem szeretnék a városukat és nem áll-
nának az önkormányzat mellett. 

SZILVESZTER KÉPRIPORT
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UTAZÁS TÉL

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció 

A Győrtől Balatonig futó or -
szág út megkerüli Veszprémet,
ami ha innen nézzük, praktikus,
ha meg onnan, sajnálatos, egy
börtönön, egy arénán meg egy
izgalmas körforgalmon kívül
nem látunk semmit a királynék,
a szelek meg a harangok ezer -
éves városából. 

Joggal mondják Veszprémről, hogy tu-
ristabarát, hiszen eltévedni sem lehet
benne, bárhonnan érkezik az idegen, a
település középpontját jól láthatóan
jelzi a vár. Annak is oka van, hogy
Veszprémet a szelek és a harangok vá-
rosának nevezik: ha véletlenül nem fúj
a szél, akkor biztos, hogy harangoznak.
S azt tudják, hogy miért a királynék vá-
rosa? Ha igen, ha nem, a történetet a
koronás feleségekkel illik kezdeni. 

A veszprémi székesegyház a ma-
gyar királynék koronázótemploma és
temetkezési helye volt. Szent István

neje, Gizella, Szent László neje, Adel-
haid és Kálmán királyunk normann
élete párja, Busilla nyughelye ismert,
de iratok bizonyítják, hogy még szá-
mos királynétól vettek itt végső bú-
csút. Veszprém múltja a honfoglalá-
sig vezethető vissza, első királynénk,
Gizella tette a királynék városává, s az
1001-ben itt alapított püspökség
okán vált a katolikus egyház egyik
meghatározó központjává.

Győr felől a városba érkezve első-
ként a Veszprém Arénát pillantjuk
meg, amely rangos sportesemények
mellett nagyszabású koncertek, kiál-
lítások, konferenciák helyszíne. A vá-
rosközpontban kényelmes parkolók
várják az autósokat, az óvárost és a
várat gyalogosan érdemes felfedezni.
A vár legújabb attrakciója, a Szaléziá-
num Érsekségi Turisztikai Központ
október végétől fogadja a látogató-
kat. Az egyházi tematikájú központ
ezer négyzetméteren, négy szinten
nyújt interaktív, Veszprémhez kap-
csolódó információkat és szolgáltatá-
sokat a turistáknak.

Veszprém egyik szimbóluma a
tűztorony, amely kilátóhely és egyben
óratorony is, minden egészkor Cser-
mák Antal verbunkoszenéjét játssza.
A vár középkori kapujának maradvá-
nyaira épült eklektikus házban ma a
Modern Képtár, a Vass László-gyűjte-
mény termei találhatók. A várkapun
belépve a Vár utcában találjuk ma-
gunkat, a nagyrészt XVIII. században
épült házak mindegyike felfedezésre
érdemes érdekességet rejteget. Lá-
bunk alatt a fekete bazaltkövektől
elütő világos kockakövek jelzik az
egykori belső vár falait.

A Szentháromság tér a vár szíve,
itt található többek között az érseki
palota, a Szent Mihály-székesegyház,
a Gizella-kápolna, a Szentháromság-

Szelek, harangok, királynék 

szobor és a negyven méter mély vár-
kút. A Szent György-kápolnát a Szent
Imre-legenda tette híressé, első kirá-
lyunk fia állítólag itt tett szüzességi fo-
gadalmat. A kápolna neve arra utal,

hogy itt őrizték hosszú évszázadokon
keresztül Szent György fejereklyéjét.

A vár északi fokánál láthatjuk
Szent István és Boldog Gizella szob-
rát, innen szép a kilátás a régi óváros
házaira, girbe-gurba utcáira, a Bene-
dek-hegyre, a Bakonyra, s persze a
via dukt kettős ívére, amely Veszprém
másik jelképe. Az 1938-ban épített
Szent István-völgyhíd a Jeruzsálem-
hegyet köti össze a Temetőheggyel.
Közepén pihenőhely, varázslatos
veszprémi panorámával, völgyekkel,
hegyekkel, patakokkal és a várral. 

A legenda szerint Koppányt
Veszprém egyik sziklás, erdős völ-
gyében fejeztette le István. Ez a
Fejes-völgy, ahol fél évszázaddal ez-
előtt megnyitották hazánk második

állatker tjét.
A zoo a kö-
zelmúltban
látványos fej-
l ő d é s e n
ment keresz-
tül, bejáratá-

nál kölyökdzsungel és terrárium ka-
pott helyet, kiállításokkal, foglalkoz-
tatókkal, vendéglőkkel gazdagodott.
Ma több mint százféle élőlény lakó-
helye a park, tigrisek, oroszlánok,
majmok, medvék élnek benne kor-
szerű körülmények között. A vadas-
park már a Gulyadombot is elfog-
lalta, egy hektáron szavanna létesült.
Itt lakik többek között Palo, Rebecca
és Naruna, a széles szájú orrszarvú-
család. Az állatkert a téli időszakban
fél négyig látogatható, a családi be-
lépő ára 4.100 forint.  

A turisztikai központ
a vár legújabb attrakciója
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szerző: földvári gabriella 
fotó: nordica síaréna

Győrt ezen a télen egyszer,
akkor is csak néhány órára
fedte vékonyka hótakaró, de
Veszprém felé haladva, a tő-
lünk hatvan kilométerre talál-
ható eplényi síparadicsomban
akár mindennap hódolhatunk a
téli sportoknak.   

A bakonyi Ámos-hegyen sem volt
még ezen a télen fagyos nap, a pályá-
kat hóágyúzással tartják karban, a
hóréteg vastagsága jelenleg 10-60
centiméter. Ezekben a napokban az
1-es pálya alsó szakaszán és a tanu-
lódombon lehet csúszni, működik a
kölcsönző, dolgoznak a síoktatók és
nyitva vannak a vendéglátóhelyek.

Az igazi tél, a hó és a hideg bekö-
szöntével az egész síkomplexumot
birtokba vehetik a téli sportok kedve-
lői. Az öt pálya együttes hossza 4,2 ki-
lométer. Az országban egyedüli négy -
üléses felvonó, a Szent Sólyom, vala-
mint három darab csákányos és két
tolókaros felvonó szolgálja a folyama-
tos síelést és minimális várakozást.

Eplényben bárki megtalálhatja a
neki megfelelő szórakozást, a telje-
sen kezdőknek a tanulópálya, a kihí-
vást keresőknek az ország egyik leg-
meredekebb, 30 fokos lejtője kínál
sportolási lehetőséget. A kezdők és
a profik mellett a gyakorlottabb ama-
tőrök sem panaszkodhatnak, őket
lendületesen és kényelmesen csúsz-

Az eplényi síparadicsom 
ható pályák várják. A snowboardosok
és freeskisek számára a FUNPark áll
rendelkezésre, a szánkósok saját,
hegytetőről induló lejtőt találhatnak.
„Éjszakai” sízésre is van lehetőség, az
1-es és 2-es pályát teljes hosszában
kivilágítják szürkülettől zárásig.

Aki nem akar saját felszerelésre
költeni, kölcsönözhet léceket, sícipő-
ket, bukósisakokat és snowboard-fel-
szereléseket. Ha az interneten meg-
rendeljük, sorba állnunk sem kell,
azonnal megkapjuk az előkészített,
előmelegített, személyre szabott fel-
szerelést. Oktatók várják azokat, akik
még csak most ismerkednek a síelés,
a snowboardozás alapjaival. Síelni
reggel kilenctől este kilencig lehet.

A síelés elmaradhatatlan kelléke a
hütte. Így van ez az Ámos-hegy tete-
jén is, ahol a panorámában gyönyör-
ködve a Körbárban ihatunk meg egy
pohár forró teát vagy forralt bort. A
völgyben a Kemencés büfében fris-
sen sült langallót árulnak, de van hot
dog és hamburger is. Aki többre vá-
gyik, térjen be Holle Anyó kocsmá-
jába. 
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JANUÁR 6., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 DTK 
11:00 Valaki  
11:30 Hungarian Heartbeats - 

World Music Expó
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Van Más Kép
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:40 Mi, ha nem magyar? 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Négy szellem
23:00 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:25 A hivatal 
00:15 Sporthírek 
00:20 Neoton Unplugged 
01:15 Család csak egy van 
02:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:55 Top Shop 
06:20 Havazin 
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:30 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:10 Jópofa kofa 

10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:05 A szív útjai 
14:50 Szinglik előnyben 
16:35 Az éden titkai 
17:30 Sarokba szorítva
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:00 CSI: Miami helyszínelők 
22:55 Ments meg! 
23:45 Reflektor
23:55 Törzsutas 
00:15 Odaát 
00:55 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
11:25 Nyerj egy randit Tad 

Hamiltonnal! 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Csak egy lövés 

Henry Turner sikeres, de kö-
nyörtelen New York-i ügyvéd,
aki bármi áron győzni akar. De
egy pisztolylövés magasan
ívelő karrierjének végét jelenti.
Megbénul és elveszíti emléke-
zőképességét. 

23:10 ALL IN - kezdők és 
nagymenők 

23:30 Aktív
00:10 DAKAR 2012 
00:40 Tények Este
01:10 EZO.TV
02:10 Alexandra Pódium
02:35 Animációs filmek

05:45 Kincsek a padláson 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Topmodell leszek! - Anglia 
07:30 Vészhelyzet 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Nyomtalanul 
10:05 Kramer kontra Kramer 
12:00 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice  
17:25 Miami Vice  
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:10 Jade 
22:55 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
23:50 Jade  

Brutális, rituális gyilkosság tör-
ténik. Az áldozatot saját gyűjte-
ményéből való bárdjával ölték
meg, fején termékenységi
maszk. A nyomozás irányítását
David, az államügyész-helyet-
tes veszi kezébe, 

01:35 Esküdt ellenségek: 
Bűnös szándék 

02:25 A nagy házalakítás

JANUÁR 7., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Boci és Pipi 
10:30 Asztro Show 
11:30 Jópofa kofa 
11:55 Autómánia
12:20 Jéglovagok 
13:10 Robin Hood 
14:00 A-Ha 
14:10 Robin Hood 

15:00 Őslények kalandorai 
15:50 A remény bajnoka 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:25 Az utolsó templomos lovag 
22:25 ValóVilág 
23:35 Tsui Hark: Vámpírok kora 
01:10 Gyilkos kobold 
02:35 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Egy tini naplója 
13:00 Gyilkos számok  
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 

17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Végveszélyben 
22:15 A kalandor 
00:05 DAKAR 2012 
00:35 Elsodródva 
02:10 EZO.TV
03:10 Kalandjárat 
03:35 Teleshop

06:35 Egy kórház magánélete 
07:30 A szépség és a szörny 
08:25 Por-irtók 
08:55 Por-irtók 
09:20 Zsírégetők
10:15 Halottnak a csók  
11:05 Dawson és a haverok 

11:55 Dawson és a haverok 
12:45 Szívek szállodája  
13:35 Egy kapcsolat szabályai 
14:05 Vérmes négyes 
14:30 Vérmes négyes 
14:55 Mike és Molly  
15:20 Majom bajom 
17:00 Rövidzárlat 2. 
19:00 Bridget Jones: Mindjárt 

megőrülök!
21:00 Elveszett jelentés 
22:50 Szemet szemért 
00:45 Star Trek 2. - Khan haragja 
02:40 Bridget Jones: Mindjárt 

megőrülök!

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 A világ felfedezése 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Alpok-Duna-Adria
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Lyukasóra
14:40 Múltidéző 
15:10 Hogy volt!? 
16:05 Egy kis művészet 
16:10 Ízőrzők: Lenti
16:45 Közlekedés biztonságban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:25 1 könyv 
21:30 Leleplezések 
23:10 Dunasport
23:15 Pengető

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Natúra
06:00 Barangolások öt kontinensen
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés 
11:00 Angi jelenti 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Gyorskorcsolya Európa-

bajnokság 
13:40 Múlt-kor
14:10 Zöld Tea
14:40 A semmi közepén 
15:05 Gyorskorcsolya Európa-

bajnokság 
16:40 A fagy birodalma 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Süti, nem süti 
21:50 Szergej Medvegyev: 

Fodrásznő
23:10 Hooligans koncert 2009 
00:00 Sporthírek 
00:05 Koncertek az A38 hajón 
01:00 Koncertek az A38 hajón

06:10 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 Zorro 
08:05 Daktari 
08:55 Családun xerete talapu 
09:20 A kővirág 
11:10 A palota titkai 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Határtalanul magyar 
12:50 Vannak vidékek 
13:20 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:45 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:20 Munka-Társ 
14:45 Talpalatnyi zöld
15:15 Törzsasztal
16:15 Csapdahelyzet
17:20 Az autózás legendái 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Pannonia 3 keréken 
19:00 Feketeszárú cseresznye
21:10 1 könyv 
21:20 Az ügynökség
23:35 Dunasport
23:50 A pilóta - Menekülés a 

szabadságba 
01:45 Vers
01:50 Himnusz 
01:55 Balladák könyve 

RTL Klub, január 6., péntek, 14:50

Szinglik előnyben
Amerika vígjáték

Jonathan Jordan
(Will Swenson) és
barátai egy mor-
mon közösség tag-
jai, csakhogy Jo-
nathan ki nem áll-
hatja a mormo-
nosdit, gúnyt űz

belőle, ahányszor csak fellép. Egy nap a templomban,
ahová csak szórakozni jár, megpillantja a tündéri Cam-
mie Giles-t (Connie Young), s nyomban úgy érzi, hogy
megtalálta az igazit. Cammie azonban egészen más-
képp gondolja és alaposan megleckézteti.

Viasat3, január 7., szombat, 19:00

Bridget Jones: Mindjárt megőrülök!
Angol-francia-német-ír-amerikai romantikus vígjáték

Bridget Jones mostani történetünk kezdetén immár hat isteni hete a tökéletes álom-
pasi, Mark Darcy barátnője, és még álmodni sem tudna szebb időszakot az életében.
Vagy mégsem így van?! Bridget ugyanis még mindig kételkedik önmagában.

Duna Televízió, január 7., szombat, 21:20

Az ügynökség Amerikai filmdráma

Edward Wilson céltudatos fiatalember, aki hazájáért, az Egyesült Államokért min-
denre képes. Ambiciózus hozzáállása segíti abban, hogy munkát kapjon a II. világ-
háború elején megalakuló hírszerző csoportban. Wilson egyike lesz azoknak, akik
létrehozzák a világ legbefolyásosabb kémszervezetét, a CIA-t, és a hidegháború évei -
ben maga is aktív formálója lesz a kibontakozó fegyveres konfliktusoknak. 
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JANUÁR 8., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:50 Havazin
12:20 Jéglovagok 
13:15 Robin Hood 
14:10 A-Ha 
14:15 Robin Hood 
15:10 Eltűntnek nyilvánítva 
16:00 Eltűntnek nyilvánítva 
16:50 Dumb és Dumberer: 

Dilibogyók 2. 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11
19:55 ValóVilág 
22:15 A Tégla 
01:10 Portré

04:05 Animációs filmek
04:25 Műsorszünet 
05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:30 Ability - a képességek próbája
10:00 Nagy Vagy! 
10:50 Stahl konyhája 
11:20 Kalandjárat 
11:50 Borkultusz 
12:20 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
12:50 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
13:50 Monk - Flúgos nyomozó 
14:50 Bűbájos boszorkák 
15:50 Végveszélyben 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Álljon meg a nászmenet!  
22:05 Existenz - Az élet játék 
00:00 DAKAR 2012 
00:30 Közelebb 

02:20 EZO.TV
02:50 Napló
03:40 Animációs filmek

JANUÁR 9., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:15 Afrika gyöngyszeme 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba
11:30 Agrárpercek 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Múlt-kor
14:25 A Szövetség 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Különleges mentőalakulat 
16:25 Mi, ha nem magyar? 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 FIFA Gála
21:10 Hacktion 
22:05 Az ESTE 
22:35 Átok 2. 
23:05 Aranymetszés
00:05 Múlt-kor
00:35 Zöld Tea
01:00 Sporthírek 
01:10 Család csak egy van 
01:55 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:55 Top Shop 
06:20 Fókusz Plusz
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:30 Második esély 
10:20 Jópofa kofa 
10:45 Top Shop 
12:40 Asztro Show 
13:40 A szív útjai 
14:30 Vidám temetés 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Nagyágyúk 
23:05 Minden, amit mindig is tudni 

akartál a Pókerről... 
23:45 Reflektor
00:00 Vér és csokoládé

05:40 Kincsek a padláson 
06:05 Kincsek a padláson 
06:30 Topmodell leszek! - Anglia 
07:25 Vészhelyzet  
08:15 Gyilkos sorok  
09:10 Nyomtalanul 
10:00 Rövidzárlat 2. 
12:00 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi   
21:10 A tehetséges Mr. Ripley 
23:40 CSI: Miami helyszínelők 
00:35 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:30 Hazudós Jakab 

03:30 A nagy házalakítás

06:35 MaxxMotion Autós Magazin 
07:00 Egy kórház magánélete 
07:55 A szépség és a szörny 
08:50 Topmodell leszek! 

09:40 Smallville  
10:30 EgészségŐr 
11:00 Szex és New York light 
11:30 Szex és New York light 
12:05 A nagy házalakítás 
12:55 A nagy házalakítás 
13:50 Extralarge: Fekete és fehér 
15:30 Apám beájulna 
17:20 Tulipános Fanfan  
19:10 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:50 Amerikai pite 2. 
23:50 Sárkány osztag 
02:00 EgészségŐr 
02:25 CSI: A helyszínelők  
03:10 Nikita

VIASAT3

VIASAT3

06:10 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:35 Az Ótestamentum 
07:05 Szimba, az oroszlánkirály 
07:30 Zorro  
08:00 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Református istentisztelet 

közvetítése 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Nyelvőrző
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:15 Hétszilvafa 
17:40 A kiskunok múzeuma 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 1 könyv 
20:05 Örök visszatérés 
21:55 Klubszoba 
22:50 Dunasport
23:10 Porrá leszünk 
00:00 Luther 
00:55 Az apokalipszis képköltője 
01:25 Vers

05:55 Zöld Tea 
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők 
10:05 Tanúságtevők 
10:30 Kérdések a Bibliában 
10:45 Református magazin 
11:10 Evangélikus ifjúsági műsor 
11:15 Mai hitvallások 
11:45 Balaton-felvidéki református 

templomok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Gyorskorcsolya Európa-

bajnokság 
12:45 Zegzugos történetek 
13:15 Anno
13:45 Út Londonba
14:15 Telesport
14:55 Gyorskorcsolya Európa-

bajnokság 
17:00 Beethoven 3. 
18:35 Rex Rómában 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 A nő kétszer 
23:05 Különleges történetek 
01:05 Sporthírek 
01:15 Koncertek az A38 hajón 

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek
09:35 Teleshop 
11:10 Micsoda házasság! 

Tillie a 30-as évei közepén jár, s
mivel a barátai aggódnak a sor-
sáért, ezért összehozzák Pete-
tel. A kapcsolat nem kezdődik
túl biztatóan, de mindketten
vonzódnak a másikhoz és a há-
zasság mellett döntenek.

13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 NCIS 
22:05 NCIS: Los Angeles 
23:05 Aktív
00:05 Tények Este
00:40 DAKAR 2012 
01:10 EZO.TV
01:45 Életfogytig zsaru 
02:30 Életfogytig zsaru 
03:15 Magellán
03:40 Animációs filmek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Sólyom és galamb 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Élő egyház 
11:30 Hazajáró  
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Megvalósuló álmok 
16:45 A szén - Egy ősi anyag a 

XXI. században 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:20 Híradó 
21:30 Amy 
23:10 Dunasport
23:20 Sportaréna 
00:15 Az emlékek útján 
01:10 Budapest ostroma 

Duna Televízió, január 8., vasárnap, 20:05

Örök visszatérés
Fekete-fehér, francia romantikus dráma

Achille, a gonosz törpe, akit anyja gyerekként kezel, ott
árt, ahol tud. Leginkább Patrice-nak, a kastély szép
urának próbál keresztbe tenni, akire halálosan félté-
keny. Mark bácsi, a kastély ura Patrice-t tulajdon fia-
ként szereti. Az álmodozó fiatalember rábeszéli nagy-

bátyját, hogy
n ő s ü l j ö n
meg, és meg-
ígéri, hogy
keres szá-
mára megfe-
lelő meny-
asszonyt. 

Viasat3, január 9., hétfő, 21:10

A tehetséges 
Mr. Ripley
Amerikai krimi

Milyen messzire mennél, hogy
valaki más lehess? Az 1950-es
években játszódik a Patricia
Highsmith kiváló regényéből ké-
szült film. Tom (Matt Damon)

pénztelen New York-i fiatalember, alkalmi munkákból
él. Meghívják egy kerti mulatságra zongorázni, ezért
kölcsönkér egy alkalomhoz illő ruhát. A tömegben el-
vegyült Tom összeismerkedik egy gazdag úriemberrel.
Nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy a felső tízezer
köreibe beljebb lépjen, ezért azt állítja, ismeri a millio -
mos fiát.

RTL Klub, január 9., hétfő, 14:30

Vidám temetés
Amerikai-kínai-hongkongi vígjáték

A világhírű rendező, Tyler (Donald Sutherland) éppen
nagyszabású történelmi filmjét forgatja Kínában, ami-
kor rádöbben, minden kreatív energiája elhagyta.
Tyler szerint itt a vég, ezért
megkéri YoYo-t (You Ge), a
balek segédoperatőrt, hogy
szervezzen a kínai szokások
szerint egy vidám temetést a
számára, majd váratlanul kó-
mába esik. YoYo nekilát,
hogy teljesítse öreg barátja
utolsó kívánságát, aki mel-
lesleg pokoli tréfamester is.

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

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

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JANUÁR 10., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Mindenből egy van
11:00 Vivát Bacchus! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs
14:25 Hacktion

Magyarországon megalakul az
IVO a hackertámadások kivé-
désére. Az osztag egy titkos
kütyü megszerzéséért indul
harcba, amely lebéníthatja a
számítógépes banki rendszert.

15:15 Angyali érintés 
16:05 Különleges mentőalakulat 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Nászút Vegasba 
21:50 Az ESTE 
22:25 Tudorok 
23:20 A rejtélyes XX. század 
23:50 Esély 
00:20 Sporthírek 
00:25 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:00 Stahl konyhája 
09:05 Babapercek 
09:10 Teleshop 
10:40 Airport 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Vadászat a Vörös Októberre 

23:35 Propaganda
00:35 DAKAR 2012 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Európa Expressz 
03:45 TotalCar

05:20 Kincsek a padláson 
05:45 Kincsek a padláson 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Topmodell leszek! - Anglia 
07:30 Vészhelyzet 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Nyomtalanul 
10:05 Apám beájulna 

Szarka és Barbi, a két 17 éves
lány izgalomra és szerelemre
vágyva nekivág Európának,
abban a reményben, hogy
ezen a nyáron végre meglelik
boldogságukat. 

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

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

szándék 
00:40 Doktor House 
01:35 Született detektívek 

JANUÁR 11 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:15 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
13:25 Ecranul nostru
13:55 Most a Buday! 
14:25 Gasztroangyal
15:20 Angyali érintés 
16:10 Különleges mentőalakulat 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők
21:05 On The Spot: Irán 
22:00 Az ESTE 
22:35 KorTárs
23:05 Viszlát, elvtársak! 
00:05 Zegzugos történetek 
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Kincsek a padláson 
05:50 Kincsek a padláson 
06:15 Kincsek a padláson 
06:40 Topmodell leszek! - Anglia 
07:35 Vészhelyzet 
08:25 Gyilkos sorok 
09:20 Nyomtalanul 
10:10 Tulipános Fanfan 

Fanfan, az ifjú kalandor, a női
nem nagy csodálója kénytelen
XV. Lajos hadseregébe mene-
külni, mivel a házasság igájába
akarják kényszeríteni. Adeline
azt jósolja Fanfannak, hogy ka-
tonaként dicsőség vár rá és az
övé lesz a király lánya is. 

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

ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Tökéletes célpont 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:45 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:40 Tökéletes célpont 

04:10 Animációs filmek
04:45 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
11:25 Így lesz tökéletes egy pasi 

13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Apollo 13 
23:35 Doktor House 
00:35 DAKAR 2012 
01:05 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Babavilág 
02:40 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Megvalósuló álmok 
16:40 Ablak a természetre 
16:50 Zebra
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:30 Magánélet 
23:00 Dunasport
23:10 Út Calarasiba - Egy sikeres 

vállalkozó képe 

05:55 Top Shop 
06:20 Trendmánia
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:30 Második esély 
10:20 Jópofa kofa 
10:45 Top Shop 
12:40 Asztro Show 
13:40 A szív útjai 
14:40 Fejcserés támadás 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:15 Reflektor
23:35 A Grace klinika  

00:20 A Grace klinika  
01:05 A Grace klinika

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Munka-Társ 
14:45 Önök kérték! 
15:45 Ízőrzők: Pócsmegyer 
16:15 Bábel tornya 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Emma 
21:20 Híradó 
21:30 A balga dáma 
23:05 Dunasport
23:10 ColorStar - de Luxe, Petőfi 

Csarnok, 2006. 
00:35 Vers
00:40 Himnusz 
00:45 Térkép

05:55 Top Shop 
06:20 Autómánia 
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:30 Második esély 
10:20 Míg a halál el nem választ 
10:45 Top Shop 
12:40 Asztro Show 
13:40 A szív útjai 
14:40 Baywatch - Hawaii esküvő 

16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Gyilkos elmék 
00:00 Reflektor
00:15 A háború ködében

Duna Televízió, január 10., kedd, 23:10

Út Calarasiba – Egy sikeres vállalkozó képe
Magyar dokumentumfilm

Kurkó János csíkszeredai nagyvállalkozó kamaszkori emlékeit keresve, a
román-bolgár határ menti, sivár kisvárosba autózik. A nagy utazás egyszerre
zajlik térben és időben; a kihangosított, mobiltelefonos beszélgetések eddigi
életét, eredményeit és küzdelmeit, önmagával való szembesülését idézik.

M1, január 10., kedd, 20:15

Nászút Vegasba Amerikai vígjáték

Jack retteg a házasságtól. Édesanyja halálos ágyán meg-
ígérte, hogy soha nem nősül meg, és eddig állta is a szavát.
Igen ám, de élete párja, Betsy ultimátum elé állította: vagy
házasság, vagy örök harag. Jack remek áthidaló megoldást
javasol: Las Vegasban keljenek egybe egy gyorskápolnában. 

TV2, január 11., szerda, 21:05

Apollo 13
Amerikai filmdráma

1970. április 11-
én az Apollo 13
háromfős le -
génysége ne -
kivág a végte-
len világűr-
nek. Küldetésük nem mindennapi: leszállni a
Holdra. A kilövés simán megy, a mérnökökből,
tudósokból és matematikusokból álló  hous-
toni irányítóközpont felügyeli a repülést. Az
űrhajó majdnem eléri a Holdat, amikor a kö-
vetkező üzenet érkezik 330 ezer kilométer
messzeségből a Földre: „Houston, baj van."

Duna Televízió, január 11., szerda, 21:30

A balga dáma
Spanyol vígjáték

A nemes Otaviának két eladósorban lévő
lánya van, a szép és elmés Nise és az egy-
ügyű, de tetemes hozománnyal bíró
Finea. Nisét körülrajongják a férfiak, de a
szemüket azért Finea hozományán tart-
ják. Nagyot változik azonban a helyzet,
amikor Finea
beleszeret a ho-
zományvadász
Laurencióba, s
az együgyű
lány szelleme
kivirágzik.

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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JANUÁR 12., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:55 Top Shop 
06:20 Törzsutas 
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:30 Második esély 
10:20 Míg a halál el nem választ 
10:45 Top Shop 
12:40 Asztro Show 
13:40 A szív útjai 
14:45 Drágám, a kölyök marha 

nagy lett! 

16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág
22:10 Dr. Csont
23:15 Tudorok 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:20 Afrika gyöngyszeme 
10:10 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán
11:00 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó 
13:25 Kvartett 
13:55 Angi jelenti 
14:25 Négy szellem 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Különleges mentőalakulat 
16:55 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!

Izgalmas műveltségi vetél-
kedő, amely mindenkit levesz
a lábáról! A kiválasztott játékos
tíz kihívóval küzd a 25 milliós
fődíjért.

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK
21:55 Az ESTE 
22:30 Bűnügyi regény 
01:00 Sporthírek 
01:10 Család csak egy van 
01:55 MM

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

ördöge 
A világhírű séf, Gordon Ram-
say szórakoztató showműsorá-
ban bevonul egy étterembe,
és egyszerűen rendet tesz.

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

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

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

Angeles 
02:20 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
11:00 Mondvacsinált hős 

13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Vámpír Brooklynban 
23:05 Aktív
00:05 Tények Este
00:40 DAKAR 2012 
01:10 EZO.TV
01:45 Segíts magadon! 
02:10 Animációs filmek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Emma 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul nostru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Élő népzene 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:10 Törzsasztal 
16:10 Közlekedés biztonságban 
16:40 Valóságos kincsesbánya 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:35 Híradó 
21:40 Előre! 
23:10 Dunasport
23:15 Tengerszem 
00:15 SITKE 2008. - Koncert a 

kápolnáért 
01:05 Vers

TV2, január 12., csütörtök, 21:05

Vámpír BrooklynbanAmerikai horror-vígjáték

Maximillian az örökké vérszomjas vámpírok fajtájából
való. Száz alakban kísért és vegyül el az emberek között.
Rita a New York-i rendőrség nyomozója, aki nem tudja,

hogy igen kiváló ősökkel rendel-
kezik: éppen alkalmas vámpírfe-
leségnek. Max és balhés segítő-
társa, Julius városszerte hajszát
indítanak. A rendőrlány társa
rájön titkukra és meg akarja aka-
dályozni a vámpírok terveit.

M1, január 12., csütörtök, 22:30

Bűnügyi regény
Olasz-francia-angol krimi

A „Libanoniként" ismert bű-
nöző nagy álma, hogy legyőzze Róma alvilágát. E példa nél-
küli terve kivitelezése érdekében létrehoz egy kegyetlen
és nagyon jól szervezett bandát. A társaság terjeszkedése
és vezetőinek változása több mint 25 éven át tart, az 1970-
es évektől egészen a '90-es évekig és elkerülhetetlenül ösz-
szefonódik a modern Olaszország történelmével – a terro-
rizmussal, emberrablásokkal és a legmagasabb kormány-
körökig gyűrűző korrupcióval. 

Duna Televízió, január 12., 
csütörtök, 21:40

Előre! Magyar vígjáték

Zoli  és Miki igazi barátok, egy padban ülnek
az általános iskolában, és együtt lógnak az
iskola után. Zoli apja (Váta Lóránd) a kevés
ellenzéki egyike, aki röplapokat készít és sza-
mizdatújság kiadásával próbálja felhívni a
figyelmet a rendszer ellentmondásaira. Miki
apja a kerületi párttitkár, aki fiatalon került
magas pozícióba, úgy dönt emberek sorsa
felől, ahogy azt kénye-kedve tartja. 

Győr hangja

Helyből Helyieknek 

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Január séfje: 
Mészáros Balázs 

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

Januári séfünk a hagyomá-
nyos magyar konyha elkötele-
zett híve, szerinte elegendő né-
hány apró praktika ahhoz,
hogy klasszikus hazai ételeink
megfeleljenek a modern gaszt-
ronómia elvárásainak. Itt van-
nak például a főzelékek, melye-
ket rántás, habarás helyett
saját alapanyagaikkal is sűrít-
hetünk, hogy egyszerre legye-
nek könnyebbek, egészsége-
sebbek, finomabbak. A hónap
folyamán további praktikákról
is szó esik majd, hiszen az év
első négy hetében Mészáros
Balázs receptjeit közli a Sza-
kácsklub rovat.
Januári séfünk az ezredfordu-
lón végezte el a Krúdy-iskolát,
gyakorlatot a belvárosi Szalay
étteremben, Sátor László keze
alatt szerzett. A mester hívta
meg a Győri Szakácsklubba is,
aminek barátokat és nemzet-
közi versenysikereket köszön-
het. Első és eddig egyetlen
munkahelye az Eurest győri
konyhája, ahol jelenleg helyet-
tes séf, nem mellesleg ügyele-
tes bajnoka a neves cég ma-
gyarországi szakácsversenyei-
nek. Mészáros Balázs Bárso-
nyoson él, ahol nem a főztje,
hanem a családi pincészet asz-
tali vörösbora miatt híres.  A
háromféle szőlőből házasított
vörös a séf szerint marhahús-
hoz és vadételekhez illik, így
alighanem ezek az étkek is sze-
repelnek majd rovatunk januá -
ri kínálatában. E heti receptje-
inket illető jó tanács, hogy ma-
lacnak nagyon fiatalt válasz-
szunk, s ne aggódjunk, ha liba-
kocsonyánk sötétebb és lazább
lesz a klasszikus kocsonyánál.
A liba már csak ilyen. 

Hozzávalók négy személyre: 60
dkg bőrös malaccsülök, 60 dkg vö-
röskáposzta, 10 dkg hántolt geszte-
nye, réteslap, 60 dkg burgonya, 2 dl
tejszín, 1 tojás, 10 dkg póréhagyma,
1 teáskanál cukor, ízlés szerint só és
szerecsendió, 1 fej vöröshagyma, 3-
4 gerezd fokhagyma, 1 üveg sör, 1
púpozott evőkanál liszt, 1-1 evőkanál
paradicsompüré és méz.

Elkészítése: A csülköt kicson-
tozzuk, belsejét sózzuk, borsozzuk,
majd feltekerjük úgy, hogy a bőrös
rész körülölelje. Egy-két helyen meg-

Hozzávalók négy személyre: egy kiló libaapró-
lék (nyak, hát, fartő, szárnytő), húsz-húsz deka sár-
garépa, zeller, zöldborsó, tíz szem bors, ízlés sze-
rint só, gyömbér, szerecsendió, díszítéshez négy
darab fürjtojás. 

Elkészítése: A libaaprólékot megmossuk,
hideg vízbe tesszük és főzni kezdjük, ugyanúgy el-
járva, mint a húsleves esetén. Ízesítjük gyömbérrel,
szerecsendióval. A lassú, öt-hat órás főzés végén
a sárgarépát és a libahúst félretesszük, a levet egy
szövetdarabon leszűrjük, s hűlni hagyjuk addig,
amíg a zsiradék felül a tetejére. A zsírréteget lemer-
jük. Közben a zöldborsót és a fürjtojást is megfőz-
zük, tálalásig félrerakjuk.

Ha mindez kész, a forma alját a feldarabolt to-
jással és a zöldborsóval díszítjük, erre helyezzük a
libahúst, majd a levet. Hűtőben egy éjszaka alatt
megdermed.     

Dióhéjban

kötjük. A tepsi aljára fokhagymát, da-
rabolt vöröshagymát teszünk, erre
fektetjük tekercsünket. Kevés vizet
öntünk alá, az egészet lefedve köze-
pes lángon 1,5-2 órát sütjük. Az idő
leteltével a fóliát eltávolítjuk, a teker-
cset erősebb lángon, sörrel locsol-
gatva pirosra sütjük. Ha kész, a csül-
köt félretesszük pihenni, míg a tepsi-
ben maradt levet egy edénybe öntjük,
s tovább forraljuk. Megszórjuk a liszt-
tel, hozzákeverjük a paradicsompü-
rét, végül turmixoljuk és szűrjük. 

A káposztából párolt káposztát ké-
szítünk, minél kevesebb lével. A gesz-

tenyéket kevés mézen karamellizál-
juk. A réteslapot előkészítjük, ráterít-
jük a káposztát és a gesztenyét, majd
feltekerjük, felvert tojással megken-
jük, pirosra sütjük. 

A burgonyát meghámozzuk, na-
gyon vékonyra szeleteljük. Hozzáke-
verjük a tejszínt, a tojássárgáját, a pó-
réhagyma zöldjét, a sót, a borsot, a
szerecsendiót. A keveréket kivajazott
tűzálló tálba öntjük, s közepes lángon
addig sütjük, míg a burgonya megpu-
hul és összeáll.

A fogás alkotóelemeit ízlés szerint
tálalhatjuk.  

Libakocsonya

Malaccsülöktekercs 
gesztenyés káposztás rétessel 
és pórés burgonyarakottal   
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

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

SUDOKU

Abszolút szigor

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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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, KÖZÉRDEKŰ, PANNON-VÍZ

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. 75 kijelölt
helyszínen gyűjti a korábban az
ünnep díszét jelentő, ám mos-
tanra zöldhulladékká váló volt
karácsonyfákat. A gyűjtőhelye-
ket a közszolgáltató fenyőfa szi-
luettes táblával jelölte. A mint -
egy negyvenezer darab fenyőfa
a komposzt-előállítás alap-
anyagaként hasznosul, ezért a
GYŐR-SZOL Zrt. megköszöni,
ha a gyűjtőhelyekre kerülő ka-
rácsonyfákról a lakók leszedik a
díszeket, a műanyag szalago-
kat, a fényfüzéreket és a szalon-
cukrospapírokat.

Belváros
Bisinger J. sétány hálós konténer

helye; Szent István út 18. sz. ház
mögé; Szent István u. – Bivalyosnál; I.
sz. park volt Kisalföld-szerkesztőség
mellé; I. sz. park játszótér mellé; Lu-
kács Sándor u.–Árpád u. sarok; Me-
gyei  önkormányzat parkoló melletti
járda, az Árpád u. felől; Árpád u.–Teleki

Gyűjtőhelyek: Ide tegye a fenyőfát!
L. u. sarok; Árpád u.–Nagy Jenő u.
sarok (zsákutca eleje); Zechmeister–
Virágpiaccal szemközt információs
tábla melletti terület; Batthyány park
Gárdonyi u. felőli oldalán a trafó mellé;
Király u.–Bécsi kapu tér sarok; Petőfi
híd alatti ingyenes parkoló

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

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

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

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

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

Cuha u. déli oldal végén; Cuha u.–
Lomnic u. sarok; Lajta u.–Cuha u.
déli oldal; Répce u.– Lomnic u. sarok;
Répce u.–Lajta u. sarok északi oldal;
Répce u.–Lajta u. sarok déli oldal;

Répce u. vége déli oldal; Ikva u.–
Mónus I. u. sarok; Ikva u.–Lajta u.
sarok északi oldal; Ikva u.–Lajta u.
sarok déli oldal; Ikva u. vége déli
oldal; Gerence úti parkolóban

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

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

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

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

Gyárváros
Nagysándor J. u.–Stadion u.

sarok (trafó felőli oldalra); Ipar u.–
Nagysándor J. u. sarok (Stadion, par-
koló felőli oldalra); Tompa u. (kutya-
futtató, zöldterület); Kiskúti u.–Ipar u.
sarok (sportpálya mellé); Szeszgyár-
lakótelep

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

tér mellé); Radnóti u.–Köztelek u.
sarok (Mazsola presszó felőli oldal);

Botond u.–Márvány u. sarok; Petőfi
tér–Rába u. sarok; Dankó Pista tér

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

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

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

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

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

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

Garam J. u.–Forráskút u. sarok; Vad-
virág u. 5.

Gyirmót
Tavirózsa u.–Szent László u. sarok
Gyűjtő (decentrum) gépi aprí-

tékolás helyszíne:
Dsida J. u.–Vas Gereben u. sarok,

14-es híd mellett

szöveg: tóth lászló
fotó: t. l.

A győri vízhálózat ügyeletesei
csak néhány hibabejelentést
kaptak, de a csatornahálózat
és a szennyvízátemelők szere-
lőit az átlagnál jóval többször
riasztották a karácsonyi, szil-
veszteri időszakban. Összessé-
gében elmondható, hogy nyu-
godt volt az ünnep, a hibaelhá-
rító szakemberek mindenütt
gyorsan és eredményesen
avatkoztak be, rendkívüli ese-
mény nem történt. 

A vízfogyasztás a papírforma szerint
alakult, karácsonykor és újévkor na-
gyon kevés vizet fogyasztottunk. A ja-
nuár elseje ezúttal is éves fogyasztási
minimumot jelenthet a maga 24 ezer
39 köbméterével. Karácsonyi vízfo-
gyasztásunk sem érte el a napi 25
ezer köbméteres mennyiséget.

A hibaelhárítóknak Győrben még
karácsony előtt volt egy jelentősebb
munkájuk, a Kiss János utca és a
Batthyányi tér sarkán ivóvíz-főnyomó-
vezetéket javítottak. December 22-
én este tartálykocsiból juthattak víz-
hez a környéken lakók. A javítás he-
lyét másnap lebetonozták, a forga-
lom a lassú kötés miatt csak január
első napjaiban indulhatott meg a te-
rületen. Az ideiglenes burkolatot ta-
vasszal cserélik véglegesre. 

A Pannon-Víz jelenti 

A két ünnep közt Marcalvárosban,
a Lajta utca mellett lyukadt ki az egyik
főnyomóvezeték. A szakszerű közbe -
avatkozásnak köszönhetően a szolgál-
tatás zavartalan volt, sikerült nyomás
alatt megjavítani a főnyomócsövet.
Több dolguk akadt a szennyvízhálózat
ügyeleteseinek. Naponta 4-5 szenny-
vízátemelő szivattyú dugulását kellett
elhárítani. Darus kocsi járt a Gólyarét,
a Zöld, a Pénzverem, a Zólyom és a

Fekete István Általános Iskola
szülői értekezlete: január 11.
17.00 óra, www.vuksuli.sulinet.hu.

Móra Ferenc Általános Iskola be-
mutató órái: január 10. 8.05–10.00
óra, www.moraferenciskola.hu.

Gyárvárosi Általános Iskola
nyílt napja: január 07. 9.00 óra,
www.gyarvarosi.sulinet.hu.

Arany János Általános Iskola
nyílt napja: január 7. 9.00 óra,
www.kmamk.uw.hu.

Arany János Általános Iskola
nyílt napja: január 7. 9.00 óra,
www.kmamk.uw.hu.

Kovács Margit Általános és
Szakképző Iskola nyílt napja: ja-
nuár 11. 8.00 óra, www.kmamk.
uw.hu.

Tulipános Általános Iskola és
Kollégium, Rónay úti épület, nyílt
nap: február 22. 15.00–16.00 óra,
április 17. 8.00–10.00 óra.

Tulipános Általános Iskola és
Kollégium, Kisbácsai Tagiskola,
nyílt nap: február 21. 15.00–16.00
óra, április 17. 8.00–10.00 óra.

Tulipános Általános Iskola és
Kollégium, Bácsai Úti Tagiskola,
nyílt nap: február 24. 15.00–16.00
óra, április 17. 8.00–10.00 óra,
www.tulipanos-gyor.sulinet.hu.

Nyílt napok
az általános
iskolákban

Ladik utcai szennyvízátemelőknél. Az
év utolsó hibabejelentése szilveszter
éjszaka érkezett: este tíz órakor vízhi-
ányt jeleztek egy belvárosi házból. A
kiérkező ügyeletesek megállapították,
hogy a földszinti söröző személyzete
záróra után a vizet is elzárta a főmérő-
nél, így a fölöttük lakó család víz nélkül
maradt. Értesítették a söröző tulajdo-
nosát, és tizenöt perccel éjfél előtt
helyreállt a rend. 



ÁLLÁS

Brit pénzintézet keres
munkától nem félő, valóban dol-
gozni akaró munkatársat pénz-
ügyi területre. Minimum érettsé-
givel rendelkezők jelentkezését
várjuk! 
Tel.: 06-30/4348-777, e-mail:
tanacs adasgyor@gmail.com.  

Szeretne másodál-
lást? Próbálja ki törzskártyán-
kat, kezelje ügyesen pénzünket! Fi-
zessen ezzel (élelmiszerüzletek-
ben) és ezért  3+1% jutalékot
adunk. Regisztrációt telefonon
egyeztetjük. nkepito@t-online.hu  

EGYÉB 

Mini Bizi átvesz: babakocsit, kis -
ágyat, járókát, etető- és pihenő-
széket, légzésfigyelőt, márkás já-
tékot, téli bundazsákot, babafel-
szerelési cikkeket!
Győr, Déry T. u. 16. 06-
20/9180-643.

Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval vállalok.
Városon belül 3.000 Ft-
tól/fuvar. 20/593-6600 

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

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

2012. január 6. / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

szú távra kiadó. Ér deklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

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

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

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

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

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

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1+fél szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne két-háromszobás belvá-
rosi, nádorvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses, csak tégla-
építésű, földszinti vagy első eme-
leti lakásra (hirdetési szám: 252).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 58 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-

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

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

Pedikűr 30% kedvezmény-
nyel! Házhoz megyek! Tel.: 06-
20/351-8809 

LAKÁSPÁLYÁZAT

Kiadó Győr, Apáca u. 4. 2/4 sz.
alatt 51 m2-es, egyszobás,
összkomfortos lakás. Pályázat
feltételei: www.gyorszol.hu,
vagy a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfél-
szolgálatain. 

ÜZLET

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

Győr, Babits Mihály u. 25. alatt,
földszinten 44 m2-es iroda kiadó.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban utca-
fronti, 27 és 50 m2-es üzlethelyi-
ség kereskedelmi, szolgáltatói te-
vékenységre vagy irodának hosz-

tott, 3 méter belmagasságú la-
kást cserélne belvárosi, révfalui
vagy nádorvárosi, 3-4 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám: 255). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 62 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1+2 fél vagy
2+fél szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Sziget, Újvá-
ros kivételével (hirdetési szám:
254). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses, felújított lakást cse-
rélne 1-2 szobás, belvárosi, szi-
geti, nádorvárosi vagy gyárvárosi,
határozatlan bérleti szerződéses,
lehetőség szerint tárolós lakásra
(hirdetési szám: 256). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1
szobás, konvektoros, szép álla-
potú, határozatlan bérleti szerző-
déses, 2 erkélyes lakást cserélne
40–50 m2-es, másfél szobás la-
kásra maximum harmadik emele-
tig (hirdetésszám: 83). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 53 m2-es, másfél-
szobás, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, háromszobás, 68
m2-es vagy nagyobb, gáz- vagy
távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 90). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, kétszobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne kétszobás, belvá-
rosi vagy szigeti lakásra alacso-
nyabb rezsivel (hirdetési szám:
91). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szo-
bás, komfortos, gázfűtéses,  ha-
tározott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi, nádor-
városi vagy révfalui, komfortos,
50-60 m2-es lakásra (hirdetési
szám: 92). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél
szobás, összkomfortos, igénye-
sen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne há-
romszobás, nagyobb alapterü-
letű, komfortos vagy összkomfor-
tos, győri lakásra, Kossuth L. u.
kivételével (hirdetési szám: 94).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, egyszobás, 43 m2-es,
határozott bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne szigeti
vagy gyárvárosi, felújított, egy-
két szobás lakásra (hirdetési
szám: 253). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

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

Ár: 21.200.000 HUF 

Emlékezetes marad a karácsony a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Intézet lakóinak. A szellemileg sérült gyerekek a téli vásáron felállított
Angyalboros faháznál vehették át azokat az adományokat, melyeket a
győriek adományoztak. A több tucat ajándék között volt ruhanemű,
játék, plüssállat, mesekönyv és karácsonyi édességek is.

Adomány a bárczisoknak

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

A báli szezonban is
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye -
tem csapata féltávnál járva a
negyedik helyről várja a folyta-
tást az NB I/B-s férfi kosár-
labda-bajnokságban. Az együt-
tes előzetes célkitűzése a kö-
zépmezőnyhöz történő felzár-
kózás volt, ezzel a helyezéssel
pedig sikerült felülmúlni a vára-
kozásokat. Kozma Tamás veze-
tőedző célja, hogy a bajnokság
végén hasonló helyen álljon a
csapat.

Az egyetemiek 18 fős felnőttkerettel
kezdték meg a felkészülést, a tavalyi
játékosállományhoz képest három új
játékos került a csapathoz, emellett a
junior korosztályból töltötték fel a fel-
nőttcsapat keretét. A felkészülési idő-
szak jól sikerült, az együttes hét mér-
kőzésen hét győzelmet aratott. 

– A keretben sok fiatal, rutintalan,
csak NB II–ben tapasztalatot szerzett
játékos volt, ehhez kellett keresni
megfelelő szellemiségű és játéktu-
dású vezéregyéniségeket. Azt gondo-
lom, hogy a menedzsment megfelelő
körültekintéssel járt el, amikor Pankár

Tudatos építkezés, szép remények
a férfi kosárlabdacsapatnál

Tibort és Hegedűs Attilát igazolta a
csapathoz. Fülöp András leigazolása
irányítóposztra annak reményében
történt, hogy az előtte álló egyetemi
évei alatt biztos tagja lesz majd a csa-
patnak – mondta az új igazolásokról
Kozma Tamás vezetőedző. – Mindvé-
gig törekvésem volt, hogy rend és fe-
gyelem jellemezze az edzéseket, a
közös munkát. Rövid távú célokat állí-
tottam fel, szinte hétről hétre dolgoz-
tunk a versenyszezonban, mely siker
esetén megerősítette a játékosokat. A
győri kosárlabda célja, hogy a helyi kö-
tődésű fiatalok fejlődjenek, lehetőség
szerint játéklehetőséget kapjanak a
felnőttmérkőzéseken, és amennyiben
lehet, a felnőttcsapattal edzhessenek
egész évben. Ezeknek a lehetőségek-
nek az eredményesség megtartása
mellett próbáltam megfelelni – tette
hozzá a nyáron Sárvárról érkező szak-
ember, aki játékosként a Videoton, a
Nyíregyháza, a Szeged, a Dombóvár
és a Falco KC tagjaként tizenhárom
éven keresztül szerepelt a magyar él-
vonalban, a szombathelyi csapat tag-
jaként bajnoki bronzérmet szerzett.
Pályafutása során tagja volt a magyar
utánpótlás-válogatottaknak és egy al-
kalommal a felnőtt nemzeti válogatott-
ban is pályára lépett.

– A felkészülés során és a verseny-
szezon kezdetén célom volt, hogy
először felépítsük a védekezési takti-
kai rendszerünket. Ez év végére vált
teljessé, ami azt jelenti, hogy biztos
alapokon nyugvó, készségszintű, há-
romféle védekezési taktikával játsz-
szuk mérkőzéseinket.

Támadási rendszerünk négy em-
berfogás elleni játékra, két zóna el-
leni figurára és három rögzített hely-

zetre – alap- és oldalvonali bedo-
básra – épül. Gyors indításunk és az
átmeneti játékaink megoldásai sok
hibát rejtenek még, melyek az egyéni
technikai hibákból adódnak a felgyor-
sult játék hatására – elemezte a csa-
pat játékrendszerét Kozma Tamás. 

A csapat gyengébb, 2–3-as hazai
győzelem-vereség mutatója a sorso-
lásból és abból adódik, hogy viszony-
lag keveset tudtak edzeni a mérkőzé-
sek helyén, nem érzik eléggé hazai

pályának az egyetemi csarnokot. El-
lenben az idegenbeli 5–1-es mutató-
val a mezőnyben az első helyen áll-
nak ebben a rangsorban.

– Az őszi szezonban kétszer is újra-
formálódott a csapat játéka, először
amikor egyik vezérünk, Csaplár-
Nagy Ervin sérülése miatt a negyedik
fordulótól kezdve kivált a játékból.
Majd a rutinos Simon Nándor érke-
zése után kellett újraírni a támadójá-

tékot. Az ő beálltá-
val játékstílust kel-
lett váltania a csa-
patnak, néhány já-
tékot átformálni.
Több pick and roll
szituációt kellett
teremteni, a pozí-
ciós támadásról

áttérni a sokmozgásos, elzárásokkal
bővített játékra. Védekezésünk vi-
szont az átlagosnál jobbnak mond-
ható, akaratunk és tudatosságunk ve-
zeti azt. A játékosok gyakori rotáció-
jával tartom fenn a védekezés magas,
pörgős stílusát.

A lejátszott mérkőzéseinken sok
volt az „egylabdás meccs”, melyek ta-
nulságait azonnal beépítettük a soron
következő bajnoki mérkőzésbe. Kije-
lenthetem, hogy a játékosok hozzáál-
lásával, magatartásával, sportolói
életformájával egyszer sem volt gond.
Az őszi egyéni teljesítmények alapján
ki kell emelnem Hegedűs, Pankár és
Simon kitűnő teljesítményét, melye-
ket a statisztikai mutatóik is alátá-
masztanak, azaz a B csoport legérté-
kesebb játékosai közé tartoznak. Ösz-
szességében jó teljesítményt nyújtott
Fülöp, Horváth és a fiatal Baruta Ri-
chárd – fogalmazott Kozma Tamás,
aki hozzátette, a rangsorokban első
helyeken vannak a büntetők értékesí-
tésében, a kétpontos kosarak statisz-
tikai mutatóiban, valamint az egyik
legtöbb gólpasszt adó csapat a győri.

– Azt gondolom, a megfelelő kere-
tek, a szervezettség meglátszik az
eredményességünkön és a csapat
összetartásán egyaránt. Az új sport-
törvény további perspektívákat nyit
az utánpótlásnak is, ugyanis a me-
nedzsment kitűnő sportszakmai
munkája újabb forrásokat teremtett
a klubnak. Pozitív folyamatok, rend
és fegyelem van a férfi kosárcsapat
körül. Az alapszakasz második köre
január tizenharmadikán indul. Szeret-
nénk, ha több néző látogatna ki a
mérkőzéseinkre és buzdítana minket.
Nem akarom elkiabálni, de kilátás-
ban van egy szép eredmény erre az
évre a csapatnál – mondta bizakodva
a vezetőedző. 

Szeretnénk, ha
több néző látogatna ki 
a mérkőzéseinkre
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Győr sportos város, ezt bizo-
nyítva tavaly is számos sikert
értek el a helyi sportolók. Telt
házas, remek hangulatú mérkő-
zések, örömteli pillanatok és
fantasztikus eredmények fémje-
lezték a mögöttünk hagyott esz-
tendőt. Válogatásunkban 2011
emlékezetes pillanatait idézzük
fel a teljesség igénye nélkül. 

Januárban még kevés említésre
méltó eseményt jegyezhettünk fel,
meglehetősen álmosan kezdődött az
év. A Rába ETO futsalcsapatának új ve-
zetőedzője lett, a portugál Artur Melo
személyében. A focistáknál a felkészü-
lési időszak legnagyobb sikerét a Gyir-
mót érte el, amely bronzérmes lett a te-
remlabdarúgó-bajnokság döntőjében.

Februárban Országos Sportdíjat
kapott a Bercsényi-iskola, a Győri
Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapít-
vány pedig ismét köszöntötte a város
legjobb sportolóit. 2011-ben Csay Re-
nátát, Kammerer Zoltánt, a Győri Audi
ETO KC-t, Sztanity Lászlót és Farkasdi
Ramónát díjazták. Az Audi a Győri ETO
FC támogatója lett, a klubhoz szakmai
tanácsadóként visszatért Verebes Jó-
zsef. Horváth Lászlót nevezték ki az
MLSZ megyei igazgatóságának élére. 

Márciusban menesztették Pintér
Attilát a Győri ETO FC éléről, utóda
Csertői Aurél lett. A Rába-Lux Bercsé-
nyi DSE két tornásza, Szabó Nándor és
Vecsernyés Dávid is országos bajnoki
címet nyert. A Győri Vízisport Egyesü-
lettől Búza Bencét az év junior, míg Ta-
kács Annát az év ifjúsági triatlonistájá-
nak választották. Pro Urbe-díjas lett az
1986-ban IHF-kupát nyert Rába ETO
férfi kézilabdacsapat. A Seat Lami-Véd
Győr női kosárlabdacsapata megsze-
rezte története első érmét, miután har-
madik lett a Magyar Kupában.

Áprilisban immár zsinórban he-
tedszer nyerte meg a Magyar Kupát
az Audi ETO, melynek ugyanakkor
nem sikerült bejutnia a Bajnokok Li-
gája döntőjébe. A Győri Docugroup
DC női dartscsapata bajnoki diadal-

nak örülhetett. A Rába ETO futsalcsa-
pata megvédte címét, és ismét elhó-
dította a Magyar Kupát. Egy kiváló
sportembertől kellett végső búcsút
vennünk, elhunyt a Pro Urbe-díjas
Vági Miklós, aki több sportág terüle-
tén is maradandót alkotott. 

Májusban korosztályos világbaj-
nok lett a soproni származású, de
Győrött élő tereptriatlonos, Poór Bri-
gitta. Boros László, a Patent Győri LK
sportolója három országos bajnoki
címet nyert. A Győrszemere hódította
el a megyei labdarúgó Magyar Kupát,
a Széchenyi ESE pedig aranyérmes
lett az NB II-es férfi kézilabda-bajnok-
ságban. Az ETO-stadion páholyait és
szektorait hatvan győri legendáról ne-
vezték el. Városunkban maratoni
kajak-kenu országos bajnokságot ren-
deztek, a kilenc arany-, hét ezüst- és
nyolc bronzérmet szerző Graboplast
VSE versenyzői közül Csay Renáta
egyesben és Farkasdi Ramónával pá-
rosban is győzött. Az Unicentrál Bulls
kick-box csapata öt érmet hozott haza
a szegedi Világkupáról, az Audi ETO
újra bajnok lett.

Júniusban közel négyszáz ovifo-
cista zárta a szezont az ETO Parkban,
ahol streethandball-fesztivált is rendez-
tek. A Rába ETO futsalcsapata a kupa-
győzelem után bajnoki címet ünnepel-
hetett. A női kézilabda-válogatott a
Magvassyban telt ház előtt lépett pá-
lyára világbajnoki pótselejtezőn, de a
németek örülhettek a továbbjutásnak.
Soós Imre lett a Gyirmót vezetőedzője,
a Győri ETO FC-t pedig a legcsaládba-
rátabb klubnak választották. Kevésbé
örömteli hír volt, hogy a zöld-fehéreket
az UEFA licencproblémák miatt egy
évre kizárta a nemzetközi porondról.
Takács Kincső ezüstérmes lett a kajak-
kenu Európa-bajnokságon, Kaszás
Kornél szintén ezüsttel gazdagodott az
ifjúsági evezős kontinensviadalon. Va-
nyus Attilát Kelecsényi Ernő váltotta a
Győri Audi ETO KC elnöki székében. 

Júliusban kiderült, hogy a kizárt
pécsiek helyett az UNI Seat Győr indul-
hat a női kosárlabda Euroligában. 

A Győr Sharks amerikaifutball-csapata
diadalmaskodott a Közép-Európai In-
terligában. Darázs Ádám győri erősem-
ber Európa-bajnok lett, az Audi pedig
hosszabbított a női kézilabdacsapattal.
Nyolc győri aranyéremmel zárult a
kajak-kenu országos bajnokság, az if-
júsági világbajnokságról pedig hat
éremmel tértek haza a Graboplast VSE
versenyzői. A maratoni Európa-bajnok-
ságon Bedőcs Krisztina párosban
arany-, míg egyesben bronzérmes lett.

Major József megvédte bajnoki címét
a hosszú távú triatlon országos bajnok-
ságon. Nagy sikerrel zárult az első ETO-
nap, melyen a győri öregfiúk 5–1-re le-
győzték a Bayern München csapatát.

Augusztusban extrém mo-
torsportfesztiválnak adott otthont váro-
sunk, a Rába ETO pedig megnyerte az
UEFA Futsal Cup bécsi selejtezőcso-
portját. Nyolcvanöt éves korában el-
hunyt Magyar Vilmos öttusa-mester -
edző, nevét azóta a felújított GYÁÉV-
uszoda őrzi. Az MLSZ Bolla Pétert
kérte fel a megyei igazgatóság társa-
dalmi elnökének. Takács Kincső bronz -
érmes lett a kajak-kenu világbajnoksá-
gon, Poór Brigitta korosztályában első-
ként, abszolútban hatodikként zárta a
tereptriatlon Európa-bajnokságot. A
Győri ETO FC nyolc egymást követő
győzelemmel új klubrekordot állított fel.

Szeptemberben Vecsernyés
Dávid egy arany- és egy bronzéremmel
zárta a tornászok országos bajnoksá-
gát. A Vízügy Spartacus Evezős Klub
öt arany-, három ezüst- és egy bronz -
éremmel tét haza az evezős országos
bajnokságról. Rövid betegség után

nyolcvankilenc éves korában elhunyt
Havasréti Béla, a győri sportújságírás
doayenje. 

Októberben a Rába ETO bejutott
az UEFA Futsal CUp elitkörébe. Föl -
dingné Nagy Judit győzelmével ért
véget a Budapest Maraton, Major Jó-
szef pedig élete legjobb eredményével
19. lett a hawaii ironman-világbajnok-
ságon. Csay Renáta egyesben és Far-
kasdi Ramónával párosban is győzött
a szingapúri maratoni kajak-kenu világ-
bajnokságon. Győr gyermek, kadett és
ifjúsági karate Európa-bajnokságnak
adott otthont, melyen a magyar csapat
második helyezést ért el. Egy év kiha-
gyás után ismét megrendezték a
Bécs–Pozsony–Budapest ultramara-
tont, melynek városunk is egyik állo-
mása volt. Poór Brigitta már a felnőttek
között indulva tizenegyedik lett a ha-
waii tereptriatlon-világbajnokságon.

Novemberben a Rába ETO fut-
salcsapata remekül helytállt az UEFA
Futsal Cup elitkörében, ugyanakkor el-
dőlt, hogy Artur Melo vezetőedző az év
végén távozik Győrből. Föl dingné
Nagy Judit győzelmével zárult a Bala-
ton Maraton. A Győri Audi ETO KC me-
nesztette Konkoly Csabát, a szezon vé-
géig a norvég Karl Erik Böhn ült le a kis-
padra. A Patent Gladiators bejutott a
BoxingOne közép-európai csapatbaj-
noki sorozat elődöntőjébe. A Győri
ETO FC a klubtörténet legjobb őszi
szezonját zárta. Róth Kálmán lett a ju-
nior női kézilabda-válogatott edzője, a
tornász Vecsernyés Dávid nyújtón
mesterfokú bajnokságot nyert. Győr
megpályázta a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál rendezését.
Köztartozásai miatt kizárták a FAB-
ETO-t a férfi kézilabda-bajnokság má-
sodosztályából. 

Decemberben a Rába ETO futsa-
losát, Gyurcsányi Zsoltot választották
az év játékosának. Norvégia nyerte a
női kézilabda-világbajnokságot, a válo-
gatottban két győri, Katrine Lunde-Ha-
raldsen és Heidi Löke is szerepelt. A két
ünnep között először rendezték meg a
Fehér Miklós Emlékgálát. 

2011 emlékezetes 
pillanatai a sport világában
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Mintegy 1200 néző látogatott ki a
Magvassy Mihály Sportcsarnokba az
első ízben megrendezett Fehér Mik-
lós Emlékgálára. A felvezető gyer-
mektornán az ETO focistái nyertek a
győri futsalosok, a Gyirmót és a Mén-
főcsanak csapatai előtt, míg az ama-
tőrtorna a Wellis-Kaméleon győzel-
mével ért véget. A fő programot az
ETO, a Fradi, az Újpest és az MTK
öregfiúk-csapatainak versengése je-
lentette. Legendás játékosok léptek
pályára mind a négy csapatban, az
emlékgálát végül az Újpest nyerte az
MTK, az FTC és az ETO előtt. A gólki-
rály Szanyó Károly (Újpest) lett, a
torna legjobb játékosának Totika
Bélát (MTK), míg a legjobb kapusnak
Nagy Endrét (Újpest) választották. A
rendezvénynek jótékony célja volt,
több mint egymillió forint adomány
gyűlt össze az Egészséges Újszülöt-
tekért Alapítvány javára. A szervezők
a nagy sikerre való tekintettel jövőre
is megrendezik az emlékgálát. 

A Győri Audi ETO KC hasonlóan
kezdte az új évet, mint ahogy az óesz-
tendőt befejezte: az Érdi VSE elleni ki-
ütéses győzelemmel. A két ünnep kö-
zött a bajnokságban csapott össze a
két együttes, a meccs a világbajnok-
ságon járt győriek köszöntésével kez-
dődött. A város képviseletében dr.
Csörgits Lajos aljegyző utánpótlás-
játékosokkal együtt adta át a klub
ajándékait Jovanka Radicevicnek,
Eduarda Amorimnak, valamint a csa-
pat világbajnokainak, Katrine Lunde-
Haraldsennek és a vb legjobb beálló-
sának is megválasztott Heidi Lökének.
Kelecsényi Ernő elnök egy, a vb-n ké-
szült fotókkal díszített tortával lepte

Idegenben minden fronton.
Rövid szünet után folytatja szereplé-
sét a táblázat második helyén álló
UNI Seat Győr női kosárlabdacsa-
pata. Persze csak a mérkőzések kö-
zött volt szünet, az együttes nem állt
le az edzésekkel, sőt, a két ünnep kö-
zött csapaépítő túrán is részt vett a
keret. Az év első bajnokiját szomba-
ton 16 órakor az ELTE-BEAC Új-
buda vendégeként játsszák le a zöld-
fehérek, Fűzy Ákos csapata pedig a
mérkőzés egyértelmű esélyesének
számít.  Ezt követően nagy utazás
vár a zöld-fehérekre, hiszen január
11-én, csütörtökön – helyi idő sze-
rint – 20 órakor Isztambulban lép pá-
lyára a győri különítmény. Az Euroli-
gában a török sztárcsapat, a világ
legjobb játékosát, Diana Taurasit is
soraiban tudó Galatasaray fogadja a
Rába-partiakat. A két együttes ta-
valy már összecsapott az egyetemi
csarnokban, akkor egy élvezetes,
pontgazdag mérkőzést láthatott a
közönség, végül 106–82-re győztek
a törökök.  A héten sorsoltak a Ma-
gyar Kupában, a legjobb nyolc közé
jutásért a Nagykanizsai Vadmacs-
kákkal játszik az UNI Seat Győr csa-
pata. A mérkőzést január 18-ára írta
ki a szövetség, de a győriek január
19-én Euroliga-mérkőzést játszanak
idehaza a Kaunas ellen, ezért az idő-
pont valószínűleg változni fog.

Ismét nagy sikerrel rendezték
meg a Téli Teremkosárlabda
Fesztivált, melynek rendha-
gyó módon az egyetemi csar-
nok adott otthont. Közel het-
ven csapat részvételével hét
kategóriában minden korosz-
tály képviseltette magát a ren-
dezvényen. Az óévbúcsúztató
fesztivál egyik kiemelkedő
eseménye volt a VIP-csapa-
tok küzdelme, ahol az UNI
Seat Győr együttese végzett
az első helyen a GYŐR-SZOL
és a Színészek együttese
előtt. A kategóriák győztesei:
Gladiátorok, Második esély,
Nyalókák, McHoff, Baci, IV.
ember, Tolókocsi BT. 

AJÁNLJUK
JANUÁR 6., PÉNTEK
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–
Veszprém-Barabás (Magvassy-
csarnok)

JANUÁR 9., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Rubeola FC
Csömör (Magvassy-csarnok)

Audi ETO: kettős kiütés az Érd ellen
meg a játékosokat. A szünetben már
tucatnyi gól volt a különbség a zöld-
fehérek javára, ami tovább nőtt a le-
fújásig, végül 47–22-re nyert Karl
Erik Böhn együttese. Kedden a Ma-
gyar Kupában találkoztak ismét a
felek, Érden kiegyenlített első ne -
gyed óra után ismét fölényes győri
győzelemmel zárult a mérkőzés. A
zöld-fehér együttes – melyben hosz-
szú kihagyás után kezdőként lépett
pályára Vérten Orsolya – 40–28-ra
győzött és továbbjutott a legjobb
nyolc közé. Az Audi ETO pénteken 18
órakor a Veszprémet fogadja a Mag-
vassyban, majd szerdán 18.15 órakor
az FTC vendégeként lép pályára. 

Fehér Miklósra emlékeztek

Kosárlabdával búcsúztatták az évet
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Bővített feladatkörrel működik a MOB. Alapvető változás áll be
mától a hazai sportéletben: az eddigi öt helyett egyetlen köztestület, a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) veszi át az irányító szerepet, állami fel-
adatokat ellátó civil szervezetként. Megszűnik a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövet-
ség és Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. Jelenlegi feladataikat
a MOB veszi át úgy, hogy az eddig önálló szövetségek által irányított te-
rületek a MOB szakmai tagozataiként tovább működhetnek, vezetőik
pedig az olimpiai bizottság alelnökei lesznek. A MOB kompetenciája lesz,
hogy a szakmai tagozatok működésére és feladataikra tekintettel dönt-
sön az állami támogatás elosztásáról. (MTI)

A Kapusedzők Szervezetének
utolsó tavalyi találkozóján
adták át a Grosics Gyula-díjat,
amelyet az a kapus érdemel ki,
akit a kapusedzők választanak
a legjobbnak. A 2011-es Gro-
sics-díjat a Győri ETO FC csa-
patkapitánya, Sasa Stevanovic
érdemelte ki. A zöld-fehérek
kapusa az ünnepeket otthon,
Szerbiában tölti, így az elisme-
rést edzője, Tőkés László ve-
hette át. Az ETO NB I-es csapa-
tának kapusedzője elmondta,
nagy szakmai siker ez a díj, hi-
szen kollégái gondolták úgy,
hogy a mérkőzéseken nyújtott
teljesítménye alapján a győri
csapatkapitány volt a legjobb
kapus 2011-ben. A Grosics-
díjat második évben adja át a
Kapusedzők Szervezete, ta-
valyelőtt Szűcs Lajos kapta az
elismerést. 

szerző: pintér ádám
fotó: illusztráció

E heti cikkünk ihletője nem minden-
napi célt tűzött ki maga elé tizennégy
hónapja. Szieber Ákosné Ibolya, a Pan-
non-Víz Zrt. munkatársa, aki minden-
napjait ülőmunkával tölti, arra az elha-
tározásra jutott, hogy tennie kell a ki-
szolgáltatottság ellen, amit a napi moz-
gásszegény munkavégzés okoz. Így
2010 októberében belépett a Speed fit
fitneszterem ajtaján, és attól a pillanat-
tól kezdve megváltozott az élete. 

Emlékszem Ibolyával történő első
találkozásomra: már körülbelül az
edzés felénél járhattak barátnőjével,
amikor pár kérdéssel fordultak hoz-
zám. Milyen intenzitással, mekkora
pulzusszámon, milyen terhelési meg-
osztással tudnának a legoptimálisab-
ban fejlődni? Pár hasznos tanács
után, folytatva az addig is kitartó és
kemény edzéseiket, időről időre ked-
vezőbb visszajelzést kapva saját álla-
potáról, Ibolya elhatározta, hogy állít-
suk magasra a mércét, és megszüle-

December közepén tartotta küldött-
közgyűlését a Nádorvárosi Sporthor-
gász Egyesület. A közgyűlésen részt
vett Fürész György, a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség ügyvezető el-
nöke, aki az egyesület fennállásának
75. évfordulójára emlékplakettet adott
át. A küldöttközgyűlésnek több fontos
témája is volt, ezek közül Pintér András,
a Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület
elnöke az Achilles parkkal történő
együttműködés kezdetét emelte ki.
Ennek keretében a tanyarendszerben
működő Holt-Marcal vízterület Achil-
les parkkal határos mintegy egy kilo-
méteres szakaszán vendéghorgá-
szatra nyílik lehetőség. Így a szabadidő-
parkba néhány napra pihenni érkezők,
a nyaralni vágyók egy országosan is el-
ismert, jól halasított horgászvízen hó-
dolhatnak szenvedélyüknek. 

– Civil szervezetünk és a parkot mű-
ködtető gazdasági társaság közötti
együttműködés célja a horgászturiz-
mus fejlesztése. A kapcsolat érinti
majd a versenyhorgászatot is, a Holt-
Marcal Pápai úti részén korábban ki-
alakított, hamarosan további bőví-
tésre kerülő versenypályánkon akár

Stevanovic kapta a Grosics-díjat

Új tagokat várnak
Nádorvárosban

országos horgászversenyek is meg-
rendezhetőek lesznek, a versenyzők
elszállásolása, pihenésük biztosítása
a szabadidőparkban minőségi mó -
don megoldható. Az együttműködés
tehát a horgászközösséget szolgálja,
de a város turisztikai lehetőségeire is
kedvezően hat. Fontosnak tartom azt
is megemlíteni, hogy azon tagjaink,
akiknek a Holt-Marcal említett szaka-
szán volt tanyájuk, új horgászhelyet
kapnak – tájékoztatta lapunkat az
elnök, aki elmondta, a küldöttközgyű-
lés döntött arról is, hogy azon horgá-
szoknak, akik tavaly szabályos keretek
között horgásztak, tehát volt állami
jegyük, és valamilyen oknál fogva
egyesületet keresnek, százról ötvene-
zer forintra, azaz felére csökkentették
a belépési összeget. Halasítási kérdé-
sekről is döntött a közgyűlés, a horgá-
szok örömére idén folyamatos lesz a
kezelt vizek telepítése, így szezonjá-
ban szinte minden hónapban lehet
számítani halkihelyezésre, ugyanak-
kor ponty esetében nem lesz fajlagos
fogási tilalom – zárta új évi híreit Pintér
András, a Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesület elnöke.

tett a gondolat: lefutja a maratont…
Nos, ez a gondolat önmagában is fé-
lelmet és izgalmat keltő, de el lehet
képzelni 50 évesen? Láthatjuk, ha az
elhatározás megszületik, és párosul
a kitartó, tervezett, felügyelt és rend-
szeres testmozgással, akkor az élet-
kori sajátosságokat figyelembe vevő
fokozatos terhelésemeléssel semmi
sem lehetetlen. 

Így állt Ibolya októberben több
ezer, nála jóval fiatalabb sporttársá-
val egyetemben a rajtszalag mögé,
és rugaszkodott neki egy év kemény
felkészítő edzés után a 42.192 méte-
res távnak.

Az eredmény nem maradt el, a vá-
rakozásoknak, és az előzetes „ala-
pozó” edzéseknek köszönhetően 5
óra 33 perc múlva Ibolya átfutott a
célvonalat jelentő, a rajttól 42 kilomé-
terre lévő maratoni befutókapun,
ezzel teljesítette ezt a hatalmas, egy
éve még elérhetetlennek tűnő 
feladatot. További információt a
www.speed-fit.hu honlapon találhat.
Várjuk szeretettel stúdiónkban! 

Nincs lehetetlen



szerző: farkas adrienn 
fotó: magyarósi péter  

A győri Xantus-vadasparkban ausztráliai honos
fajok is élnek, ilyen például az apró termetű

derby-kenguru. Sokan kérdezik, hogy mit csinál-
nak télen ezek az állatok? Mennyire bírják a fagyos

időjárást? A válasz meglepő, ugyanis a győri
derby-kenguruknak nem a hideggel, sokkal in-

kább a nyári hőséggel akad problémájuk. Alkalmaz-
kodtak a klímánkhoz, ezért téli tartásuk egyszerű,

nincs szükségük fűtött házra, tökéletesen elegendő a
három oldalról zárt beálló, amely védelmet nyújt a csapa-
dék és a szél ellen. Szívesen fogadják a csipkebogyóból
vagy kamillából főzött teát, mézzel keverve. A kánikula

megviseli az erszényeseket, ilyenkor mellső végtagjaikat
nyalogatva próbálnak meg védekezni a számukra különösen

veszélyes túlhevülés ellen. Tea helyett nyaranta
friss vízre vágynak a győri törpekenguruk. 
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Horoszkóp
KOS
Nagyon pörgős hét elé néznek. Készül-
jenek tervvel, különben a feladataik felét el-
felejtik. Használják ki ezt a sok energiát, még
a kezdeti lendülettel nagy eredményeket ér-
hetnek el a munkájukban, minden szerve-
zési feladatban. Ez kicsit a párkapcsolatuk ro-
vására megy.

BIKA
A hét első felére tegyék a nehezebb
feladatokat, hogy a hét második felében le-
gyen idejük kedvenc időtöltésükre, párkap-
csolatukra és a pihenésre. Ha új munkába
kezdenek, a legjobb feltételekkel tehetik ezt
meg. Barátaikkal, párjukkal szép hétvégét
tölthetnek el. 

IKREK
Nagyon kapkodnak a héten, ami mun-
kájuk rovására mehet. Ne hagyják, hogy ez a
hangulat nagyon eluralkodjon önökön, mert
nehezen keverednek ki belőle. Kicsit vonulja-
nak vissza, gondolják végig feladataikat, és
ne idegeskedjenek feleslegesen.

RÁK
Meglehetősen szélsőséges érzelmi ál-
lapotban lesznek a héten. Próbálják leve-
zetni valahogy a felgyülemlett feszültsége-
ket, így megelőzhetnek egy sor problémát.
Főleg párkapcsolatukra figyeljenek nagyon,
de munkatársaikkal is meggyűlhet a bajuk.

OROSZLÁN
Ez a hét a munkáról szól. Sok mindent
megalapozhatnak ezen a téren, új ismeretsé-
geket köthetnek, amiknek később látják csak
értelmét. A párkapcsolat kissé háttérbe szorul,
de azért ne hagyják ki a hétvégi lazítást.

SZŰZ
Életük most terv szerint folyik. Min-
den úgy van, ahogyan azt eltervezték. Persze
oda kell figyelniük munkáikra, mert fontos
időszak ez, de ha kellően megtervezték, nem
lehet gond. Figyeljenek jobban az étkezésre,
és ne felejtsenek lazítani sem.

MÉRLEG
Rendezzék kapcsolataikat. Figyelje-
nek oda, ki az igaz barát, és ki az, aki csak ér-
dekből van önökkel. Zárjanak le minden
ilyen ügyet, kezdjenek új életet. Ne feledkez-
zenek meg a sportokról, jól jön most egy kis
mozgás, és még meg is nyugszanak tőle.

SKORPIÓ
Munkájukban egyre komolyabb fel-
adatokat kapnak, barátaik elismerik önöket,
és párjukkal is kiegyensúlyozott a kapcsola-
tuk. Élvezzék ki ezt a hetet, és figyeljenek
minden jó pillanatra, raktározzák el jól eze-
ket az érzéseket.

NYILAS
Meglehetősen türelmetlenek lesznek
ezen a héten. Arra viszont vigyázzanak, hogy
ne kövessenek el sok hibát munkájukban, ez
nem tenne jót hírnevüknek. Kicsit többet
kellene pihenniük, magukkal foglalkozniuk,
így megelőzhetik a kimerülést.

BAK
Életükben most a párkapcsolaté a fő-
szerep. Tegyenek meg mindent kedvesükért,
találjanak ki olyan programokat, amikkel
erősíthetik ezt a kapcsolatot. Munkájukban
minden simán megy, feladataikat könnye-
dén megoldják. Ne engedjék meg a pletykál-
kodást.

VÍZÖNTŐ
Még nem igazán találtak magukra.
Próbálják könnyedén felfogni életüket, ne
vágjanak bele igazán nagy feladatokba. Hagy-
janak időt maguknak a megoldásra, ne siet-
tessék az eseményeket. Legjobb lenne, ha el-
utaznának valahová a héten.

HALAK
Életük a régi kerékvágásban folyik. Ba-
rátaikkal kellemes perceket tölthetnek el,
munkájukban minden rendben megy, és ki-
csit könnyebb feladatok várnak most önökre.
A sportról ne feledkezzenek el, ha tehetik,
utazzanak el kicsit pihenni, síelni.

Kalauz

A GYŐR-SZOL Zrt. ajándékcso-
magját nyerheti meg, aki ve-
lünk játszik. A www.gyorp-
lusz.hu oldalon kell válaszolni
három kérdésünkre, a helyes
megfejtők között értékes tár-
gyakat sorsolunk ki. A válaszo-
kat az online@gyorplusz.hu
címre várjuk január 11-ig.

A győr-ménfőcsanaki Burján Hanna
születése óta egy súlyos betegséggel,
az úgynevezett Smith- Lemli-Opitz-
szindrómával küzd, vagyis a rengeteg
műtét ellenére normál úton táplálha-
tatlan, hasi szondán keresztül jut éle-
lemhez. A család minden lehetőséget
megragad, hogy a kislány esélyt kap-
jon a normális életre. Így kerültek Né-
metországba is, ahol Hanna speciális
kezelésen esett át. A terápia látható
eredményeket ért el a kislánynál, aki-
nek a fejlődés érdekében 3-5 havonta
meg kellene ismételni a kezelést. Han-
nát április 16-tól fogadná újra a terá-
piás központ, ám az utazás útjában
anyagi nehézségek állnak. A szülők
azokhoz fordulnak, akiknek módjában
áll támogatni őket. 

Segítsünk 
együtt 
Hannának!

Teáznak a törpe-
kenguruk Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet Győr, Liezen-Mayer u. 57.  Tel.:

96/412-221. Hétfőn, kedden és csütörtökön 16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órától 7 óráig. Munka szü -
ne  ti és ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   E-mail: info@gyorszol.hu Jókai út Nyitva
hétfőtől szerdáig és pénteken 8-tól 16 óráig, csütörtökön 20 óráig.  A
pénztár 15 perccel előbb zár.  Tel.: 96/512-570.  Orgona utca Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16 órakor,
csütörtökön 17 óra 30 perckor, pénteken 14 órakor zár.  A pénztár 15
perccel előbb zár.  Tel.: 96/505-051. Fax: 96/505-099. ETO Park Az Infor-
mációs Pont hétfőtől péntekig reggel 9-től délután 17 óráig tart nyitva.
Telefonszám: 96/815-905.  Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16, csütörtökön 17, pénte-
ken 14 órakor zár. A pénztár 15 perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-375. Fax:
96/417-386.  Győr, Kodály Z. u. 32/A. GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol -
gá lat A 96/50-50-50-es számon munkanapokon 7 és 16 óra között hív-
ható. GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés Éjjel-nappal hívható: 96/50-50-
55. Hóügyelet A GYŐR-SZOL Zrt. hóügyelete: 96/516-612.

A család számlaszáma:
OTP Bank 11773377-
00773878. A Győr+ Média
is gyűjtést szervez Han-
nának: aki pénzzel nem
tudja, de mással segítene
a kislánynak, forduljon
hozzánk! Ruhákat, játéko-
kat várunk az Orgona u.
10. alatt lévő szerkesztő-
ségünkbe. A család hálá-
san köszöni mindenki ön-
zetlen segítségét. 

Győrplusz.hu: nyerjen 
ajándékcsomagot!


