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Részletes
tévéműsor
19–22. oldal

14–15. oldal Új autós rovatot indítunk,
mely havi rendszerességgel tesztekkel, tech-
nikai újdonságokkal, közlekedési tanácsokkal
jár a motorizáció iránt érdeklődők kedvében.

5. oldal Kemény küzdelmet folytatnak a Győrben (is) szolgáltató, ön-
kormányzati tulajdonban lévő közművállalatok a fogyasztói tartozások
visszaszorításáért. A Pannon-Víz Zrt. és a GYŐR-SZOL Zrt. is arról szá-
molt be, hogy 2011-ben a nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikerült
kintlévőségeiket némileg csökkenteni. Ezt részben a tartozások behaj-
tását lehetővé tévő jogi lehetőségek kihasználásával érték el.

10. oldal A statisztikai adatok szerint ezer lakosra
több születés és kevesebb haláleset jut Győrben,
mint az ország más településein. A hazai átlaghoz
képest jól állunk a válások számának tekintetében
is. Írásunkból az is kiderül, hogy a Hanna és a
Bence nevek voltak a legnépszerűbbek 2011-ben.

3. oldal Januártól állami kézbe
kerültek az önkormányzati tűz-
oltóságok. Az új körülményekről
és a feladatok változásáról Sallai
Péter megyei katasztrófa -
védelmi igazgatót kérdeztük.

4. oldal A köznevelési törvény
alapján ez év szeptemberétől
felmenő rendszerben bevezetik
az iskolákban a mindennapos
testnevelést. Ez komoly próba-
tételt jelenthet az iskoláknak. 

Győri orvos a Bamakón
Interjúnk a 6. oldalon
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milliárd forint feletti forgalommal zárta a tavalyi évet
a Leier Hungária Kft. Ez közel egymilliárd forinttal ha-
ladja meg a tervezettet és másfél milliárd forinttal ma-
gasabb a 2010. évi adatnál. A jó teljesítményben sze-
repet játszott a forint gyengülése, valamint az export
bővülése is.

17 6. lett a Petz-kórház „Az év kórháza” szavazáson az
orvosi-szakmai ellátást tekintve. A Házipatika.com
oldal versenyén egytől ötig lehetett pontozni a kór-
házakat különböző szempontok alapján. Az össze-
sített rangsorban a győri intézmény az 51. helyet
szerezte meg, ezzel az első harmadban végzett.

NAPRÓL NAPRA

Január 13.

Január 14.

Január 15.

Január 16.

Január 17.

Január 18.

Január 19.

Sikkasztás 
az egyház -
megyénél
Különösen jelentős ér-
tékre, folytatólagosan
elkövetett sikkasztás
bűntettével vádolja az
ügyészség a Győri Egy-
házmegyei Hivatal
volt számvevőjét, de
bíróság elé állították a
hivatal könyvelőjét is.
Kedden a vádlottak
meghallgatásával
kezdték meg a hosszú-
nak ígérkező tárgya-
lássorozatot.

Diplomaátadó
az Apáczai-
karon
Diplomaátadó ünnep-
séget tartanak pénte-
ken a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apá -
czai Csere János Karán.
A Bartók Béla Megyei
Művelődési Központ-
ban összesen 254 hall-
gató tesz ünnepélyes
fogadalmat, hogy mun-
káját a legnagyobb lel-
kiismeretességgel gya-
korolja majd. 

Médiabál
Immár kilencedik al-
kalommal rendezték
meg Győrben január
14-én a Médiabált,
ahol újságírók titkos
szavazatai alapján a
2011 Médiaszemélyi-
sége díjat Gundel Ta-
kács Gábor kapta.
Idén a bál a 145 évvel
ezelőtti kiegyezésre,
az aranykorszak kez-
detére emlékezett.

Két győri fiatal is volt azon a hajón,
amelyik  zátonyra futott és léket kapott
a toszkán partok közelében. A tragédia
legalább hét ember életét követelte,
mintegy hatvanan megsebesültek. A
fiú és a lány táncosként dolgozott a
luxus óceánjárón.

A 92 éves Barsi Ernő zenepedagógus,
néprajzkutató névnapja és gyógyu-
lása alkalmából „örömünnepet" ren-
deztek volt tanítványai és tisztelői
szombaton Győrött, a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. 

Egy férfi holttestére bukkantak Ravazd
külterületén, a győrasszonyfai elága-
zás közelében a vízelvezető árokban. A
vizsgálat megállapította, hogy a 42
éves tarjánpusztai férfi az árokba esett,
halálát feltehetően kihűlés okozta.

Az elmúlt hónapokban összesen 43
vendéglátóegységet ellenőriztek a
tűzoltók a megyében, üresen és mű-
ködés közben egyaránt. Kilenc helyen
helyszíni bírságot szabtak ki, további
hét esetben pedig szabálysértési fel-
jelentéssel éltek. A bírságok összege
jellemzően 10-20 ezer forint volt.

Technikai okok miatt kicsit késve, ked-
den nyílt meg a Maszkabál című gyer-
mekkiállítás a Győri Gyermekmúze-
umban. A tárlat a törzsi maszkoktól a
velencei álarcokig mutatja meg az át-
változás és a rejtőzködés módozatait.

Folytatódtak a Magyar Kultúra Hete
rendezvénysorozat programjai Győr-
ben. A győri önkormányzat tavaly ha-
gyományteremtő szándékkal hívta élet -
re a programsorozatot, amely kiállítá-
sokkal, előadásokkal, koncertekkel adó-
zik a hazai értékek előtt. Az ünnepi gá-
laműsorra január 20-án kerül sor a
Richter Teremben. 

Megyénkben fordultak legtöbben or-
voshoz influenzaszerű tünetekkel – ol-
vasható az Országos Epidemiológiai
Központ legfrissebb jelentésében. Or-
szágos szinten mintegy 8 százalékkal
emelkedett az influenzagyanús ese-
tek száma.

A márciusban nyíló Mo-
bilis kiállítási központ
első interaktív bemutató
eszközeit hétfőn dél-
előtt vették át a ház üze-
meltetői, a „játékok”
egyenesen Londonból
érkeztek Győr be. A be-
üzemelés után követ-
kezhet a próbaüzem.
Mayer Gábor projektfej-
lesztési szakértő kérdé-
sünkre elmondta, a
járműgyártáshoz, a köz-
lekedéshez, és általá-
ban a mozgáshoz kap-

csolódó kiállítási eszkö-
zök Londonból érkeztek,
a több mint húsz éves ta-
pasztalattal rendelkező
Science Project LTD.
gyártotta őket. Az inter-
aktív kiállításokkal fog-
lalkozó cég készítette
többek között a londoni
Science Museum, a me-
cheleni Technopolis,
vagy ép pen a wolsburgi
Phae no eszközeit is. A
berendezéseket február
15-ig szerelik és üzeme-
lik be, azután pedig a
próbaüzem hetei követ-

keznek. Hogy mind a
hetvennégy interaktív
eszköz tökéletesen mű-
ködjön a nyitásra, pró-
balátogatásokat is szer-
veznek, ahol már éles-
ben vizsgáznak a fizika
törvényszerűségeinek
megértését is segítő be-
rendezések. A nagykö-
zönség március 15-től
próbálhatja ki a látvá-
nyos, izgalmas és szóra-
koztató berendezése-
ket, amelyek különböző
fizikai jelenségeket mo-

delleznek. Az Európai
Unió 1,7 milliárd forin-
tos támogatásával és
200 millió forintos vá-
rosi forrásból megvaló-
suló Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ há-
romszintes, a Wankel-
motor dugattyújának
formájára emlékeztető
épületében egyébként
kiállítási tér, kreatív fog-
lalkoztató, látványlabor,
e-olvasó, előadó- és
oktatóterek, valamint
konferenciaterem kap
helyet. 

Mobilis:
Megkezdődött 
az eszközök
beszerelése



2012. január 20. / + / 3

INTERJÚ  LAPSZÉL

Nekünk, magyaroknak van
mit ünnepelnünk a Magyar
Kultúra Napján, január 22-
én. Egy ország, ahol olyan
talentumok rótták papírra a
nemzet gondolatait, sors-
fordító időszakait, no és
himnuszát, mint Kölcsey,
Mikszáth, Arany, Petőfi, Ady
és még sokan mások, le-
gyen büszke a nyelvre és a
szóra, amit édesanyjától
örökölt. 
A fellazult értékrendű világ-
ban gyakran hangzik el: kul-
túránk összekötő kapocs.
Összeköti a 15 millió ma-
gyart, bárhol is éljenek tag-
jai kerek e világon, tenge-
ren, határon túl, vagy az
identitásából oly sokat ve-
szített maradék-Magyaror-
szágon. Sokan nem értik
még mindig, túl több évti-
zednyi elnyomáson, és az
irányát veszített rendszer-
váltáson, hogy csak Liszttől
örökölt muzsikánkkal, Bar-
tóktól tanult zenei motívu-
mainkkal, és a Kodály által
összegyűjtött gyönyörű
népdalainkkal maradha-
tunk meg nemzetnek Euró-
pában. A magyar művészet
halhatatlansága, és nem a
valóságshow-k ordenáré-
sága, amelynek hála fellel-
hetők vagyunk még az öreg
kontinens térképén. 
A mai generációk felelős-
sége, hogy a Kárpát-me-
dencében két emberöltő
múlva is szót értsenek egy-
mással magyarul. Legyen
értéke a rábaközi népvise-
letnek, a szigetközi nép-
táncnak. Hogy éljen még
olyan, aki ismeri a höveji
csipke mintáját, vagy a
dunai halászlé ízét. Mert
ezek így, mind együtt a ma-
gyar örökség részei. És
csak akkor tudnak meg-
maradni, ha nem kereke-
dik felül a mindent maga
alá gyűrő nemzetközi kul-
turkampf. 
Nekünk, magyaroknak van
mit őriznünk, van mit ápol-
nunk. Ezeréves kultúránk
a biztosítéka, hogy van
múltunk, jelenünk és jö-
vőnk Európában. Ehhez
kell ragaszkodnunk, és
ezért kell ünnepelnünk. 
Bakács László

A kultúra
ereje

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Januártól állami kézbe kerültek
az önkormányzati tűzoltósá-
gok. A hivatásos állományt
Győrben 149-en alkotják, a
napi beavatkozói létszám 29 fő.
Megyénkben összesen 500 tűz-
oltó teljesít szolgálatot, így ha
egy helyre kell az erőket kon-
centrálni, összehangoltan tud-
ják az egységeket mozgatni, és
nem kell túlmunkát elrendelni.
Változás az is, hogy egy gépjár-
műfecskendővel a jövőben nem
három, hanem négy tűzoltó
vonul. Az új körülményekről és
a feladatok változásáról Sallai
Péter tűzoltó ezredessel, a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság vezetőjével beszélgettünk.

A katasztrófavédelem átalakításával
megyénkben négy kirendeltség jön
létre. Az összevonás részeként polgári,
tűzoltósági, iparbiztonsági, hatósági
osztályok lesznek a szervezeten belül.
A célunk, hogy a végrehajtói állomány
erősödjön, idén elindítjuk az őrsprog-
ramot is. Győr tekintetében fontos,
hogy a speciális felszereléseket, így a
magasból mentőt és a beavatkozó
műszaki berendezéseket helyben tart-
juk. Ezt az indokolja, hogy a megye-
székhelyen van a legtöbb középma-
gas épület, és kiemelt figyelmet tu-
dunk fordítani az iparbiztonság védel-
mére is – mondta az igazgató.

Az egyik legjelentősebb vál-
tozás az iparbiztonság kihang-
súlyozása, amelyben nagy sze-
repe volt a vörösiszap-kataszt-

rófának. Milyen feladatokat ró
ez a győri állományra?  

A cégeknek március 31-ig van le-
hetőségük eljuttatni a jelentésüket
gyártási technológiájukról. Mi a beje-
lentésbe foglaltak ellenőrzését fog-
juk végrehajtani. A többi hatósággal
is úgy hangoljuk össze a munkát,
hogyha látókörükbe kerül egy veszé-
lyes üzem, vagy felvetődik a gyanú,
hogy eltitkolnak valamit, razziát tar-
tunk, majd szankcionálunk. Koráb-
ban az ilyen cégek működését a jegy-
zők engedélyezték, akiknek se vég-
zettsége, se rálátása nem volt arra,
hogy megítélhessék a potenciális ve-
szélyforrásokat. 

Az elmúlt évben a győri tűzol-
tók is megkapták a kormánytól
a 2004-től 2007-ig elmaradt túl-
órapénzüket. Ön szerint a jövő-
ben elkerülhető lesz, hogy ha-
sonló helyzet alakuljon ki? 

Én az állomány előtt is elmond-
tam, hogy aggályaik ne legyenek, a
jövőben minden járandóságukhoz
hozzájutnak. Erre magam vagyok a
garancia. Jelenleg 14 ezer forintos fi-
zetésemelést kapott minden végre-
hajtói állományhoz tartozó tűzoltó. Ez
5 százalék felett van. Persze tisztában
vagyok én is azzal, hogy méltatlanul
kevés az a bér, amit egy tűzoltó haza-
visz. Mi az embereinket azzal tudjuk
megtartani, hogy nem változtatunk
az elvárásokon, mindenki tudja, hogy
melyik csoportba érkezik, hogy mi -
kor tudja kivenni a szabadságát, a
szolgálati rendet pedig úgy alakítjuk,
hogy a család megélhetéséhez szük-
séges mellékállást senkinek se kell-
jen feladnia. A munkahely biztonsága
is megtartó erő lehet, nálunk több a
táppénz, és abban is biztos vagyok,

Tűzoltók: a munkahely biztonsága
jelentheti a megtartó erőt 

hogy aki ezt a hivatást tekinti magáé-
nak, képtelen lenne 30 ezer forinttal
magasabb bérért beállni egy futósza-
laghoz dolgozni.      

Egyre több cég, így az Audi is
saját tűzoltócsapatot tart fenn,
ahol állítólag a kollégáik lénye-
gesen jobb anyagi feltételek
mellett dolgozhatnak. Mekkora
elszívó erőt jelenthet ez?   

Nem látok problémát a létesítmé-
nyi tűzoltóságok számának emelke-
désében, és abban sem, ha a mi leg-
jobb embereinket alkalmazzák. A cél
a munkabiztonság, az, hogyha tűz -
eset történik, a legképzettebb kollé-
gák álljanak rendelkezésre a kataszt-
rófahelyzet elhárításában. Egyébként
tízszázalékos létszámcsökkenésre
számítok. A pótlást nem az utcáról
akarjuk megoldani, hanem a tűzoltó-
egyesületek legjobbjait akarjuk állo-
mányunkba csábítani. 

Várható-e a jövőben fejlesz-
tés a győri tűzoltóságnál?

A győri tűzoltóságnál is szükséges
technikai fejlesztés, ez mindenhol idő-
szerű. Biztosítanunk kell az adatbizton-
ságot, a beavatkozások terén az esz-
közállomány korszerűsítését. A speciá -
lis felszerelésben nincs hiány, gépjár-
műfecskendőből pedig három kell, ha
az őrsrendszer beindul, mert a jelenle-
giek folyamatos üzemre nem képesek.

Az átalakulás nem megy
egyik napról a másikra. Egy év
múlva mikor lenne elégedett? 

Ha azt mondhatnám, hogy a sze-
mélyi állomány elégedett a körülmé-
nyeivel, és érzi a pozitív változást, a
megbecsültséget. Fontos volna az is,
ha az állampolgárok egy-egy kárese-
mény beavatkozásakor nem tapasz-
talnának semmit az átszervezésből.
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OKTATÁS JÓTÉKONYSÁG

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A kormány a köznevelési törvény
alapján ez év szeptemberétől fel-
menő rendszerben vezeti be az isko-
lákban a mindennapos testnevelést.
Az óraszám növekedése azonban
sok oktatási intézményben komoly
próbatétel elé állítja a pedagóguso-
kat, mivel számos városi és kistelepü-
lési iskolában nem áll rendelkezésre
megfelelő tornaterem vagy torna-
csarnok. A győri Gárdonyi-iskolában
is gondokkal küzdenek ezen a téren.
Ottjártunkkor a harmadikosok voltak
a szerencsések: nekik jutott a torna-
szoba. De gimnasztikázó gyerekekkel
volt tele a lépcsőház is, a kézen állást
pedig a két épületet összekötő átjáró-
folyosón gyakorolták a diákok. 

– A súlyzóval akármikor kiverhet-
jük az ablakot, leverhetjük a radiáto-
rokat, akár a csempét is itt a szélén –
mutatta a Győr Plusz munkatársának
a Gárdonyi-iskola egyik tanulója, Fá-
bián Eszter.  

Az iskolába 700 gyermek jár. A
mindennapos testnevelés bevezetése
itt 50 tornaórával jelent majd többet,

Mindennapos testnevelés: 
felmérik az iskolaépületek tornatermeit 

vagyis a 75 helyett 125 tanórában
használhatják az iskola helyiségeit. 

– Van egy 20-szor 10 méteres, úgy-
nevezett tornatermünk, idézőjelben
van egy tornaszobánk és egy össze-
kötő folyosónk, illetve amikor jó idő
van – nem esik az eső, vagy éppen
nincs mínusz 5-6 fok –  kimegyünk az
udvarra egy csoporttal. Így tudjuk
megoldani a testnevelésórákat –
mondta Gellér Ferenc szaktanár. 

A több élvonalbeli és válogatott
kézilabdázót nevelő iskolában készült
terv a fejlesztésre. 

– Egy tornacsarnokkal tudna bő-
vülni az iskolánk, az elméleti lehető-
ség adott, anyagilag ez legalább 500
millió forintot jelentene. Nyilván az
önkormányzatnak erre nincs külön
forrása, de bízom benne, hogy lesz
valamiféle külön pályázati lehetőség,

és akkor megvalósulhat ez a régi
szép álom – avat be elképzeléseikbe
Szalai Ferenc, a Nádorvárosi Közok-
tatási Főigazgatóság vezetője. 

Az új köznevelési törvény előírja,
hogy mielőtt állami kézbe kerülnek az
alapfokú oktatási intézmények, mér-
jék fel az állapotukat, és ez a tornater-
mekre is igaz. 

– A kormányhivatallal együtt fel-
mérjük, hogy melyik iskolában lenne

szükség tornate-
remre, egészen pon-
tosan milyen lehető-
ség van annak meg-
valósítására. Ami ne-
hézzé teszi kicsit a
dolgot, hogy olyan is-
koláink vannak, ame-
lyek nagyon sűrű be-

építésűek a belvárosi és a nádorvá-
rosi városrészben, de szerintem egy
rendezésiterv-módosítással ott is
meg lehet oldani ezt a problémát –
tájékoztatott dr. Somogyi Tivadar
győri alpolgármester.  

A kormány ígéretet tett rá, hogy a
jövőben lesz lehetőség a mindenna-
pos testnevelés infrastruktúrájának
fejlesztésére pályázni. 

A kézenállást
az átjárófolyosón 
gyakorolják a diákok

szerző: wurmbrandt andrás

Civil szervezetek és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar összefogá-
sával idén is megrendezik a
Kantharosz jótékonysági gálát
és árverést a Richter Teremben
március elején. Hat borászat és
egy pálinkárium kereskedelmi
forgalomban nem kapható italai
kerülnek kalapács alá, licitálni
lehet többek között egy különle-
ges aszúkollekcióra is. A bevétel
nagy részét nehéz sorsú gyer-
mekekkel foglalkozó intézmé-
nyeknek ajánlják fel a szervezők. 

Végül is ketten maradnak: a muzsika
és a bor – Hamvas Béla A bor filozó -
fiája című művére utalva így is kifejez-
hetnénk a Kantharosz-gála lényegét.
Ehhez kapcsolódik természetesen a
jótékonyság, hiszen a szervező civil
szervezetek legfontosabb célja a gá-
lával, hogy segíthessenek, össze-
fogva ugyanis nagyobb problémákat

Kantharosz-gála: a muzsika 
és a bor jótékony összhangja

is képesek kezelni, mint egyenként.
Jó példaként szolgál erre a korábbi
két év. Tavaly a Radó-iskolát és a
nyúli Márton Lakóotthont támogat-
ták a legjelentősebb összegekkel, de
a 4,7 millió forintos bevételből jutott
egy a Richter Teremben elhelyezett
defibrillátorra és egy mozgáskoordi-
nációs problémákkal küzdő kisfiú lap-
topjára is. A szervezők idén is ha-
sonló eredményre számítanak az ár-
verésen, amelyre Villánytól Tokajig
hat borászat és egy pálinkárium
hozza el kereskedelmi forgalomban
nem kapható legnemesebb nedűit.
Villányból Bock József, Szekszárdról
Dúzsi Tamás, Tokajból a Royal Tokaj
Kft., a Tolnai Borvidékről az Eurobor
Kft., Pannonhalmáról a Babarczi Sző-
lőbirtok, a Mátrából Szőke Mátyás kí-

nálja árverésre legjobb palack borait.
A gálának díszvendégei is lesznek, az
est fővédnöke Borkai Zsolt győri pol-
gármester, az árverést pedig Winkler
Nóra televíziós műsorvezető vezeti. A
Győri Filharmonikus Zenekar az árve-
réshez és a borokhoz illő zenei prog-
ramot állított össze: Rossinitől Erke-
len át Dvorákig csendülnek majd fel
a fülbemászó dallamok. 

Arról lapzártánk után döntöttek,
hogy idén kiket, mely intézményeket
támogatnak majd a bevételből, de
ígérjük, lapunk hasábjain a következő
hetekben őket is bemutatjuk, csak-
úgy, mint a kikiáltási tételeket. A
Kantharosz-gálán a Győri Filharmo-
nikus Zenekar, az Európai Borlovag-
rend, az Arrabona Lions Club, az Első
Győri Lions Club, a Rotary Club Győr,

a Rotary Club Győr
Rába, a Rotary Club
Győrújbarát, valamint
az Első Győri Kiwanis
Klub egyesíti jóté-
kony erejét. 

Tavaly 4,7 millió forint
gyűlt össze nemes célra
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Kemény küzdelmet folytatnak a Győrben (is) szol-
gáltató, önkormányzati tulajdonban lévő közmű-
vállalatok a fogyasztói tartozások visszaszorításá-
ért. A Pannon-Víz Zrt. és a GYŐR-SZOL Zrt. is
arról számolt be, hogy 2011-ben a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére is sikerült kintlévőségeiket
némileg csökkenteni. Ezt a tartozások behajtását
lehetővé tévő jogi eszközök mind szélesebb körű
kihasználásával, illetve akár a szolgáltatás felfüg-
gesztésével-korlátozásával érték el. Az adósok
számának csökkentésére az ellátás biztosítása,
színvonalának megőrzése és a rendben fizető fo-
gyasztók védelme érdekében van szükség.

A Pannon-Víz Zrt. harminc napon túli kintlévő-
sége a legfrissebb adatok szerint a lakossági
ügyfeleknél 320 millió forint, a vállalkozásoknál
pedig 24 millió forint. A GYŐR-SZOL esetében a
szélesebb fogyasztói és szolgáltatási kör miatt
ennél nagyobb az összeg, mintegy 1,15 milliárd
forint. A hulladékszállítás esetén 280 milliós, in-
gatlanbérleti díj esetén 210 millió forint a magán-
személyek tarozása, míg a távhős adósság 500
millió forintra rúg. Ez utóbbi szolgáltatás esetén
az intézmények sem fizetnek szívesen időre: ők
100 millió forint restanciát halmoztak fel, nagyobb
részük a megyei önkormányzat vagy az állam fi-
nanszírozásában működik. Mindezen adatok úgy
érvényesek, hogy az elmúlt év eleje óta mindkét
társaságnál eredményes volt a kintlévőség-keze-
lés, hiszen a Pannon-Víznél tavaly augusztustól
novemberig 50 millió forinttal, a GYŐR-SZOL-nál
januártól decemberig 75 millió forinttal csökkent
ez az összeg.

A tartozások behajtását illetően első lépésben
az adminisztratív lehetőségeket igyekeznek kihasz-
nálni a társaságok. Ahogyan azt dr. Pálfay Szilárd,
a GYŐR-SZOL Zrt. hátralékkezelési és behajtási
osztályának vezetője elmondta: a hátralékról szóló
értesítések, felszólító levelek küldése után kerül jogi

útra az adósok ügye. Emellett a szolgáltató külön-
böző akciókkal – részletfizetés lehetőségének felkí-
nálásával, fizetési határidő-módosítással – igyek-
szik a hátralék rendezésére bírni a fogyasztókat.

Amikor ez sem segít, viszonylag új eszközként
mind a GYŐR-SZOL, mind a Pannon-Víz megbíz
követeléskezelésre és behajtásra specializálódott
cégeket. A szolgáltatás korlátozására-felfüggesz-
tésére csak a legvégső esetben kerül sor. A Pan-
non-Víz gyakorlatában ilyenkor a nem fizető családi
házas lakossági fogyasztóknál fizikailag megszün-
tetik a vízbekötést, így a hátralék tovább nem hal-
mozódhat. Lakossági fogyasztót soha nem hagy-
nak víz nélkül, a létfenntartáshoz közegészségügyi-
leg előírt vízmennyiséget mindig biztosítják. Ha-
sonló, drasztikus lépésekkel a GYŐR-SZOL ügyfe-
lei az elmúlt évben nem szembesültek, most janu-
árban azonban változik a helyzet. Azok a hátraléko-
sok, akik 150 ezer forintot meghaladó – jellemzően
a távhőszolgáltatást érintő – összeggel tartoznak
és szociális bérlakásban élnek, értesítést kaptak a
bérleti jogviszony felmondásáról, a saját tulajdonú
ingatlanban élő adósok pedig a melegvíz-szolgál-
tatás felfüggesztésére számíthatnak.

A kintlévőségek jövőbeni alakulását illetően dr.
Pálfay Szilárd nem optimista: „A hátralék egy ré-
szének csökkentését a jogelőd társaságoknál fel-
gyűlt ügyhátralék szisztematikus feldolgozásával
sikerült elérni. Feldolgoztuk a régi elmaradásokat,
leírtuk a behajthatatlan követeléseket, ennek a
munkának az eredménye látszik most. Viszont azt
is látjuk a számokból, hogy a fizetési hajlandóság
nem javul, a fogyasztók továbbra is csúsznak a be-
fizetésekkel, sőt, egyre többet csúsznak.” Tóth
László, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálatának
vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy több támo-
gatási rendszer létezik, amelyeket a helyi önkor-
mányzati rendeletek szabályoznak: a hátralékkal
rendelkező fogyasztó ha felveszi a kapcsolatot a
szolgáltatóval, segítséget kaphat. Akár kamat-
mentes részletfizetésre, fizetési haladék engedé-
lyezésére is van lehetőség.

Hétköznapi tartozásaink:
milliárdos nagyságrend

Magyarországon még mindig nagyon magas
az úgynevezett sárga csekket küldők és hasz-
nálók aránya. A Magyar Nemzeti Bank felmé-
rése szerint hazánkban az összes fizetési tran-
zakció több mint 80 százaléka készpénzben
történik.  A győri szolgáltatók erre vonatkozó
adatai a következők. A Pannon-Vízhez a pénz-
befizetések legnagyobb része (67%-a) kész-
pénz-átutalási megbízással érkezik, vagyis pos-

tán, sárga csekken. Az ügyfelek 24%-a használ
pénzintézeti megbízást, az átutalást pedig 9%
választja. Az utóbbi évek tendenciája szerint nö-
vekszik az átutalást választók száma. A GYŐR-
SZOL Zrt. esetében közel százezer (99.607) fo-
gyasztó egyenlíti ki valamilyen közüzemi szám-
láját csekken, illetve az ügyfélszolgálati irodák-
ban, és csak kevesebb mint húsz ezren
(19.450) fizetnek bankon keresztül.

Népszerű, de elavult a sárga csekk
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Bissau-Guineáig száguld az idei
Budapest–Bamako. A hetedik
ralinak tehát ezúttal nem Mali
fővárosa a célpontja. A nemzet-
közi sajtó tudósításaiból az
utóbbi években úgy lehetett
megismerni Bissau-Guineát,
mint a világ legnagyobb drog-
csempészállamát, ahol – és ez
európai fejjel talán furcsának
tűnhet – még villanyáram sincs. 

A január 14-én elrajtolt mezőnyben
35 ország 400 indulója vesz részt, de
a gazdasági válságnak köszönhe-
tően az indulóknak csupán 40 száza-
léka magyar. Mellettük érkeztek ver-
senyzők Hawaiiról, Bermudából, az
Egyesült Arab Emirátusokból és Ka-
tarból is. A járművek zöme túraautó,
és mindenkinek mindenről magának
kell gondoskodnia, az autószerelés-
től az élelemig. A szervezők a Kül-
ügyminisztériummal rendszeres kap-
csolatban vannak, és a Terrorelhárí-
tási Központ is figyelemmel kíséri a
futam útvonalát.

A mezőnyben egy győri orvos, a
megyei kamara elnöke, dr. Begya
László is ott van társával, Sarkadi
László fuvarozó vállalkozóval. Begya
doktor nem először vág neki a Buda-
pest–Bamako ralinak. 

– Ez a második alkalom, hogy be-
neveztem a nem mindennapi ver-
senybe, 2010-ben egyszer már elin-
dultunk három másik társammal, de
akkor a terrorfenyegetés miatt a szer-
vezők nem tudták a futamot végig-
vinni, csak Marokkóig jutottunk el.

Hogy mi volt az ösztönző erő? Afrika
nagy kihívás. Mindig is a szívem
csücske volt, és szerettem volna egy
kicsit mélyebben megismerni, felfe-
dezni. Szeretem a kalandot, szere-
tem az ismeretlen tájakat és az isme-
retlen embereket. Nagyon jó élmé-
nyeket tud adni egy ilyen út, negatí-
vat, pozitívot egyaránt, de igyekszünk
inkább a pozitívokat kiszűrni. 

Az első út tapasztalatai alap-
ján mi jelentette a legnagyobb
kihívást? 

Nekem először a homokdűnék
voltak a legfélelmetesebbek, mert
becsapják az embert. Elgondolkod-
tató, hogy nekifogjon-e a sofőr leküz-
deni őket, mert nagyon sok meglepe-
téssel szolgálhatnak. Emiatt volt mű-
szaki problémánk is, de szerencsére
megoldottuk, így nem voltak gondja-
ink a hazaérkezéssel sem. Afrika arról
szól, hogy bármikor adódhat az euró-
pai ember számára váratlan helyzet.

Előidézheti ezt a természet, mondjuk
egy megáradt folyó, de akár az em-
berek is, akik körbeállják az autót egy
sárkunyhós faluban. Sokszor okoz-
nak fejtörést a helyi rendőrök, a vá-
mosok, és nem lehet kizárni azt sem,
hogy útonállókba futunk. 

Győri orvos 
a Budapest–Bamako ralin

Egy ilyen versenynek nyil-
ván nem lehet nekivágni rutin-
talanul… 

A navigációval nagyon tisztában
kell lenni. Már évek óta gyakorlunk
Sarkadi László barátommal, hiszen
ahogy mondani szokás, a kősivatag-
ban, vagy akár a kocsit teljesen elta-
karó, magas növényzetben el lehet
tévedni, de nem érdemes. Jártunk
hazai versenyeken, terepralikon vet-
tünk részt, hogy tanuljuk a közös
munkát. A Bamako rajtja után már
készségszinten kell tudnunk az irányí-
tást, mert ezen az életünk múlhat.
Ami az emberi tényezőket illeti, első-
sorban mentálisan kellett felkészül-
nünk, utána jött a technikai része,
majd az anyagbeszerzés. 

Egy Rangerrel próbálják át-
szelni Afrikát. Biztonságosnak
tűnik. 

A Bamako rali arról szól, hogy bár-
milyen járművel lehet teljesíteni, akár

tűzoltóautóval vagy
kerékpárral is, hogy -
ha van a táv megtéte-
léhez elég ereje, kitar-
tása és ideje az em-
bernek. Volt, aki vé-
gigment már Polski
Fiattal, Velorexszel,
Trabanttal, vagy más
kétkerék-meghajtású
eszközzel, nem okvet-
lenül szükséges a

négy kerék. Nyilván vannak olyan he-
lyek, ahova nem lehet, vagy nem cél-
szerű bemenni mondjuk biciklivel. Mi
a kihívásoknak elébe menve egy
olyan terepjáróval indulunk útnak,
amely tudja teljesíteni azokat a pon-
tokat, ahol nehézségek lehetnek. 

Melyik lesz a legnehezebb
szakasz? 

A Marokkó utáni rész lesz a legke-
ményebb. A végcél Bissau, Bissau-
Guinea fővárosa, ha minden jól megy,
január 29-re odaérhetünk. Összesen
mintegy 8.300–8.500 kilométer
megtételéről van szó, 16 napunk van
rá, hogy teljesítsük. Spanyolország-
ban fogunk valamelyik ponton átha-
józni Marokkóba, aztán következik
Mauritánia, Szenegál, és úgy érke-
zünk Bissau-Guineába. 

Terrorfenyegetettség, fegyve-
res lázadók kísérik az útjukat. Meg
tudják majd védeni magukat?

Fegyvert nem viszünk, ez teljes-
séggel lehetetlen. Ha érezhető, hogy
szép szóval nem tudjuk meggyőzni
az embereket, akkor igyekszünk kike-
rülni a forró helyzeteket. Mire gondo-
lok? Nem megyünk bele például tö-
megrendezvényekbe, tüntetésekbe,
amelynek esetleg károsultjai lehe-
tünk. Fontos a helyzetfelismerés, és
a jó lélekjelenlét. A normális embe -
rektől nem kell tartanunk, Mauritá -
niá ban a katonaság fogja biztosítani
a verseny útvonalát, visszafelé bizo-
nyos szakaszokon konvojban fogunk
majd jönni, így a támadások esélyét
is a minimálisra lehet csökkenteni. 

Mikor lenne elégedett? 
Mindenképpen azon vagyunk,

hogy teljesítsük az egész utat. Szeret-
nénk megnézni Afrikából ezt a szele-
tet, ezt a szakaszt, és úgy tervezzük,
hogy február 12–16. között visszaér-
kezünk Magyarországra. Nyilván
nem ugyanazon az úton jövünk visz-
sza, és már többet fogunk aszfalton
autózni, de azért még néhány érde-
kes helyre szeretnénk benézni.              

A Bamako rali 
bármilyen járművel 
teljesíthető, akár
tűzoltóautóval is
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem
egyfordulós, nyilvános pályázat 
keretében 
BÉRBE KÍVÁNJA ADNI 
a kezelésében lévô 

„Bridge” elnevezésû, 9026 Gyôr, Ká-
lóczy tér 6. sz. alatt található, 1.375 m2

hasznos alapterületû + 80 m2 raktár he-
lyiséget (a Hallgatói Irodaépület alagso-
rában) hallgatói és oktatói klub céljára.

A pályázat benyújtásához szükséges adatla-
pokat, alaprajzot a részletes pályázati felhí-
vás tartalmazza, melynek megvásárlása, és a
benne foglaltak tudomásul vétele a részvétel
feltétele.
A részletes tájékoztató ára 50.000 Ft+
13.500 Ft áfa. A részletes pályázati felhívás
megvásárolható az egyetem Mûszaki Osz-
tályán (Gyôr, Egyetem tér 1., K3 ép. fszt.) a
pályázati felhívás megjelenésének napjától
2012. február 14-ig, munkanapokon (hétfô—
péntek: 8 órától 12 óráig).
A részletes tájékoztató árát a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett, Széchenyi István Egye-
tem nevû 10033001-01426706 számú szám-
lára kell befizetni, az átutalási megbízásra rá
kell írni: „Bridge bérlet”. 

A jelen pályázati eljárással kapcsolatban 
további felvilágosítás kérhetô Lipi László
mûszaki osztályvezetô-fômérnöktôl 
a muo@sze.hu e-mail címen, vagy 
a 06-96/613-598-es telefonszámon.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslatté-
teli felhívást tesz közzé GYŐR MEGYEI JOGÚ
VÁROS DÍSZPOLGÁRA" kitüntető címek és
„PRO URBE GYŐR" díjak 2012 évi adományozá-
sára. A díj adományozására javaslatot tehetnek
többek között egyházi szervezetek, társadalmi
szervezetek, kamarák, gazdasági és érdekkép-
viseletek helyi szervei, valamint a városban mű-
ködő intézmények. 

Díszpolgári cím adományozható azon szemé-
lyeknek, akik az alkotmányban rögzített társa-
dalmi rend létrehozásáért életük példájával vagy
életművükkel maradandó érdemeket szereztek.

Pro Urbe Győr díjban részesíthetők azon szemé-
lyek, illetve kollektívák, akik (amelyek) a társadalmi,
gazdasági, tudományos, művészeti, irodalmi élet-
ben, a város múltjának megőrzésében, az egész-
ségügy, az oktatás, a közművelődés vagy sport te-
rületén tartósan kiemelkedő munkát végeztek. 

Közlemény
Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei

Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani
(9021 Győr, Városház tér 1.) legkésőbb 2012.
február 15-éig.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: a
jelölt személy fontosabb adatait (név, születési
hely, idő, lakcím, foglalkozás), életútjának, szak-
mai munkásságának ismertetését, valamint a ki-
tüntetés részletes indokolását.

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

A javaslattétellel kapcsolatos részletes infor-
máció kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osz-
tályán az 500-101-es telefonszámon. A vonat-
kozó rendelet és javaslattételi felhívás letölthető
a www.gyor.hu című honlapról.

szerző: gy. p.

A Marcalvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság Kovács Margit Közműve-
lődési Intézményegység és Könyv-
tár idén is meghirdeti megyei vetél-
kedőjét felső tagozatos általános
iskolás diákok számára megyénk
mú zeu mai témakörben. Négyfős
csapatok jelentkezését várják feb-
ruár 17-ig.

A vetélkedő egy írásbeli és egy
szóbeli fordulóból áll. Az írásbeli for-
dulót február 24-én teszik közzé, il-
letve küldik el a jelentkezett csapatok-
nak. A döntőt az intézményben ren-
dezik meg áprilisban, a döntőbe ju-

tott csapatokkal
egyeztetett időpont-
ban. A feladatok meg-
oldásához könyvtári
kutatómunka és inter-
netes anyaggyűjtés
nyújthat segítséget. A
legjobb csapatok

könyvjutalomban részesülnek. A je-
lentkezéseket postai úton a Marcal-
városi Közoktatási Főigazgatóság Ko-
vács Margit Közművelődési Intéz-
ményegység és Könyvtár, 9024 Győr,
Répce u. 2., vagy a kmamk.konyv-
tar@freemail.hu e-mail címre várják
a csapattagok és a felkészítő tanár
nevével, valamint iskolájuk nevével és
címével, e-mail címmel. Bővebb in-
formációt és segítséget a fenti e-mail
címen, illetve a 96/428-033 telefon-
szám 121-es mellékén nyújtanak.

Idén is lesz
„Bagoly
mondja…”
vetélkedő

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Győrben az önkormányzat 2008 óta segíti ösztöndíjjal a
hiányszakmákra jelentkező fiatalokat, akik számára ko-
moly perspektívát jelentenek a kormány által is támoga-
tott járműipari beruházások. 

– Meglesz az érettségim, utána három év a szakma, és
mire a városban zajló beruházások megvalósulnak, ad-
digra én éppen végzek, és mehetek dolgozni – mondta lát-
ható optimizmussal Horváth István Gábor szerszámké-
szítő, a győri Lukács Sándor Szakképző Iskola diákja. 

Az önkormányzat az ösztöndíjjal nem csak a fiatalokat,
de családjaikat is támogatja. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úgy fogalmazott, ez
évenként a városnak körülbelül 280-300 millió forintjába
kerül, és úgy látják, hogy az elmúlt két évben, tavaly és ta-
valyelőtt lényegesen megnövekedett a hiányszakmák iránti
igény. Érthető, hiszen egy jól teljesítő szakmunkástanuló
akár nettó 50-60 ezer forintot is megkaphat ösztöndíjként,
és ez a pénz még akár a család fenntartásához is nagy se-
gítséget jelent – mutatott rá dr. Somogyi Tivadar.

A hiányszakmákra jelentkező fiatalok győri példát kö-
vetve Tatabányán is lehetőséget kapnak arra, hogy már a
képzés ideje alatt megismerkedjenek leendő munkahelyük-
kel, így nem gondolkodnak külföldi munkavállaláson. A „Ta-
tabánya Hazavár” elnevezéssel indított program tanulmányi
ösztöndíjból, gyakornoki lehetőségek megteremtéséből és
önálló lakáshoz jutást biztosító elemekből áll.  

Nagyobb az igény 
a hiányszakmákra
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Az új év sokak szerint nem lesz jobb a tava-
lyinál, sőt. A magyar vállalkozások milyen
kilátásokkal indulnak neki 2012-nek?

Egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült áttörést el-
érnünk sem kormányzati segítséggel, sem anélkül.
A Magyarországon működő óriás termelő és szol-
gáltató cégeknek jól megy, őket nem hiszem, hogy
különösebben izgatná ez az egész szituáció, ami-
ben az ország benne van. Ők igazából úgy dolgoz-
nak itt, mintha nem is itt lennének, bérmunkára
használnak minket, az ő helyzetük nem hiszem,
hogy megingott volna az elmúlt néhány évben.
Nem kérdés, hogy itt is maradnak, hiszen olyan fel-
tételekkel, kedvezményekkel dolgozhatnak, ami
megéri. A kérdés, hogy egy átlag magyar vállalkozó
ebből profitál-e? Nem hiszem: a beszállítói körök
nagy része is külföldi tulajdonban van. Természete-
sen azért vannak magyar tulajdonú beszállítói vál-
lalkozások is, amelyek foggal-körömmel, de próbál-
nak valahogy talpon maradni. Én úgy látom, hogy a
legjobb, legstabilabb helyzetben azok a magyar vál-
lalkozások vannak, amelyek nagyon erősen részt
vesznek a nemzetközi munkamegosztásban és na-
gyon komoly a hozzáadott érték, amit produkálnak.
Több ilyen vállalkozást is ismerek, mi is ezzel próbál-
kozunk most: komoly nemzetközi versenyben kell
helytállnunk a német piacon, de ha a műszaki és
technikai paramétereket teljesíteni tudjuk, márpe-
dig tudjuk, akkor azért árban sokkal kedvezőbbek
vagyunk, mint a versenytársak. 

És mihez kezdenek a kisvállalkozók? Kö-
zülük, felteszem, csak 1-2 speciális termé-
ket gyártó tud kijutni a külföldi piacokra.

Az az átlag magyar vállalkozás, amelyik megpró-
bál teljes mértékben a magyar piacból megélni, na-
gyon nehéz helyzetben van, és a csőd lehetőségé-
nek szele nap mint nap megérinti. A legnehezebb
helyzetben az építőipar van. Tartozások tartozások
hátán: egy becsődölt cég hitelezőinek konferenciá-
ján például 900-an voltak, tehát esély sincs a kifi-
zetésekre. Van olyan ismerősöm, aki 200 millió fo-
rinttal szorult be egy felszámolt nagy építőipari vál-
lalatba. Rendkívül nehéz a helyzet, mert nagyon
sok vállalkozás azt mondja, hogy ha nem megy
bele egy szituációba, akkor nincs munka, ha vi-
szont belemegy, akkor vagy nem keres rajta sem-
mit, mert annyira lehetetlen áron kellett dolgoznia,
vagy ki sem fizetik.

Említette a külföldi piacokra való betö-
rés lehetőségét, de gondolom, nem várnak
minket tárt karokkal.

Ha nincs kialakult kapcsolat és nincs személyes
ismeretség, akkor rendkívül rosszul viszonyulnak
hozzánk. Alapvetően lenézést és bizalmatlanságot

„Mindenkinek dolgozni 
minden munkát el kell 

Egy csomó intézkedés
évtizedes tabukat 
döntött le, amikkel én
mint foglalkoztató
egyetértek

Mindig próbáltam igazodni a pilla-
natnyi lehetőségekhez – jelzi a vál-
lalkozói léthez szükséges egyik
legfontosabb tulajdonságát Srag-
ner László, a saját nevével fémjel-
zett bútorgyártó cég tulajdonosa.
Az 59 éves üzletember, aki a VOSZ
megyei elnökeként aktív szerepet
vállal a közéletben, Szabadhegyen
született. „Apám is, anyám is első
generációs értelmiségiek voltak.”
A munka becsületét és a szorgal-
mat tőlük és nagyszüleitől tanulta
meg. A Révaiban letett érettségi és
a katonai évek után a műszaki
egyetemre ment. Ám egy időre ott-
hagyta az iskolát, és fél évig a rép-
celaki sajtgyárban dolgozott mint
segédmunkás. „ Az ember szembe-
sült azzal, hogy szinte bármiből
meg lehet élni.” Végül elvégezte az
egyetemet, és szakmájában kez-
dett dolgozni, de „kevés volt a fize-
tés”, ezért először fóliás kertészet-
tel foglalkozott, aztán fagylalttöl-
csért sütött, közben pedig a győri
színházban volt fővilágosító. 1990-
ben egy német céghez került,
majd „láttam, hogy ez nekem is
menne”, és feleségével vállalko-
zást alapított. „A ’90-es évek végén
nagyon sokat fejlődtünk, aztán a
kínai tömegáru kiszorított a piac-
ról.” Átalakították a termelést az
egyedi gyártásra. A német piacra
épp betörő vállalkozónak három
felnőtt fia van, közülük az egyik
Budapesten él, és a vállalkozás
társtulajdonosa, a másik Pozsony-
ban egy amerikai cég középveze-
tője, a harmadik informatikus a
londoni Cityben egy pénzügyi be-
fektetőnél. A brit fővárosban él két
kislány unokája is, így nem csoda,
ha a munkát a szenvedélyének
tartó cégtulajdonos kedvenc elfog-
laltsága, hogy „hajkurásszuk a mó-
kusokat egy londoni parkban,
mindkét unoka a szárnyaim alatt
van, az a legjobb érzés.”
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galom, amelyik ezt meg tudná akadályozni. A ma-
gyar gazdaságnak arra már nincs esélye, hogy
újból tömegcikkeket gyárt, és sorra varrodák nyíl-
nak, és majd konkurálunk a Kínából érkező filléres
dolgokkal. Ez nem megy.  

Az ottani olcsó munkaerőt nehéz übe-
relni. Itthon van jelentősebb változás a
munkaerőpiacon?

A kormányzat new deal formájában megkísérel
új munkahelyeket teremteni. Ez szép feladat, de
láthatóan nem egyszerű. A reálszférában akkor te-
remtődnek munkahelyek, ha igény van rá. Ugyan-
akkor több százezer embernek munkát kellene ta-
lálnia, csak a jelentős részük sajnos gyakorlatilag
nem használható a munkaerőpiacon. Nagy tömeg-
ben vannak olyan emberek, akik munkaképes kor-
ban vannak, akik elvileg munkát keresnek, de a
legnagyobb szakemberhiány mellett sincs rájuk
szükség, mert nem lehet velük mit kezdeni. Az ő
foglalkoztatásukra történnek kísérletek, de őket
csak a közmunkaprogram keretein belül lehet fog-
lalkoztatni, ahhoz pedig pénz kell. Sokan sokat fog-
lalkoztunk már azzal, hogy hogyan jutott ez az
egész idáig, 20 év szabadság és demokrácia hogy
tudott oda vezetni, hogy ilyen rossz helyzetben van
az ország, a társadalom. A kormány most megpró-
bál ezen a helyzeten változtatni, drukkolunk, hogy
ez sikerüljön. Egy csomó intézkedés évtizedes ta-
bukat döntött le, amikkel én mint foglalkoztató és
mint szorgalmas ember egyetértek, hiszen meg-
nyirbáltak olyan jogokat és olyan vélt eszményeket,
amiknek a megnyirbálásában szívesen részt vet-
tem volna már az elmúlt két évtizedben. Ha egy tár-
sadalom engedi, hogy kialakuljon az a szemlélet,
hogy teljesítmény nélkül akarjanak emberek töme-
gei megélni, sőt, jól élni, akkor a társadalom ha-
lálra van ítélve. Ha a sunyiság, sumákolás, műbe-
tegeskedés meg minden egyéb uralkodik a társa-
dalomban, akkor a harcra kész és teherviselésre
alkalmas emberek is feladják vagy elmenekülnek. 

Melyek lehetnek a magyar gazdaság ki-
törési pontjai? Vannak, akik bizonyos szol-
gáltatások felfutásában bíznak.

Alapvető termelés nélkül az ország tönkre fog
menni. Szép dolog például a nyugat-európai nyug-
díjasokra építő egészségturizmus, de azért lássuk
be, hogy azok az országok sikeresek, amelyeknek
vannak alapvető termelő ágazataik. Folytatni kell
azt a munkát, aminek révén rá kell venni a magyar
társadalmat arra, hogy még szorgalmasabban dol-
gozzon. Még többet kell dolgozni, mindenkinek
kell dolgozni és minden munkát el kell vállalni. És
aki jelenleg a versenyszférában nem kell, azt az ál-
lamnak kell bevezetni a munkaerőpiacra, mert
hogyha belőle már nem is lesz használható mun-
kaerő, legalább a gyerekéből legyen. Sajnos nincs
csodaszer, tennünk kell magunkért! 

kell, 
vállalni!”

tapasztalok, és amikor a munkák és az együttdol-
gozás révén kialakulnak a személyes kapcsolatok,
akkor meg azt mondják, hogy nem is gondoltuk,
hogy ti ilyeneket tudtok. 

Könnyít valamit az adórendszer jó né-
hány változása a vállalkozások helyzetén? 

Vannak olyan változások, amelyek kedvezőek,
hiszen csökkent például a vállalkozási nyereség -
adó, bizonyos összeghatárig nagyon nagy mérték-
ben: Európában a legalacsonyabb, 10 százalék.
Egyelőre nem egyszerűsödött az adózás, az ilyen-
olyan adónemeket eddig nem sikerült a kormány-
nak felszámolnia. Nem is volt igazán szerencséje
a kormányzatnak, hiszen konjunktúrában megint
más lett volna helyzet. Egyébként a nyugat-euró-
pai konjunktúra jelentős része is gerjesztett volt.
Az egész világgazdaság átalakulóban van, egész
Európával gond van. Ott is visszaköszönnek vala-
milyen szinten azok a problémák, amelyek nálunk
súlyos formában jelentkeznek. Ilyen az elöregedés
problémája, a lakosság munkához való hozzáál-

lása, a morál. Nyugaton is tömegével gondolják
úgy az emberek, hogy őket tartsa csak el a társa-
dalom. Vagy olyan horribilis bérek vannak, amit a
legversenyképesebb társadalmak sem tudnak ki-
gazdálkodni. Ha tovább folytatódik az a trend,
hogy Európában ennyire húzódik vissza a terme-
lés, az hosszú távon nem lehet életképes. 

Talán akkor jó is, hogy Kína felé nyitott a
kormányzat.

Bár a kínaiak nem kapkodtak utánunk. Az ő
szempontjukból mi porszem vagyunk. És még
komp-országként sem biztos, hogy minket fognak
favorizálni. Ennek sok oka van, mi elég elszigeteltek
vagyunk, velünk például nyelvi problémák is vannak. 

Ha már Kína, mekkora konkurenciát je-
lentenek a kínai vállalkozások a magyarok-
nak a magyar piacon?

Jelenleg ez a legkomolyabb konkurenciaharc,
és sajnos egyelőre a magyar vállalkozások ebben
vesztésre állnak, hiszen a tömegiparcikkek döntő
többsége ma már kínai, és nincs az a hazafias moz-

Interjú Sragner Lászlóval, 
a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének 
megyei elnökével
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szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A statisztikai adatok szerint
ezer lakosra több születés és
kevesebb haláleset jut Győr-
ben, mint az ország más tele-
pülésein. A hazai átlaghoz ké-
pest jól állunk a válások szá-
mának tekintetében is. 

A KSH adatai szerint tavaly január
elsején Győr lélekszáma 131 ezer
267 volt, 61 ezer 461 férfi és 69
ezer 806 nő élt a városban. Az már
a Győri Anyakönyvi Hivatal statiszti-
kájából derül ki, hogy tavaly 1 ezer
75 lány és 1 ezer 184 fiú született, a
babák száma két tucattal kevesebb,
mint egy évvel korábban.

A szülők változó névadási szoká -
sai nak köszönhetően a lányoknál a
Hanna név toronymagasan vezeti a
listát, 46 ilyen nevű babát anyaköny-
veztek. Ismét népszerű az Anna,
amely sokéves hódítást követően
2010-ben az ötödik helyre szorult.
Tavaly a második lett, újabb 32 kis-
lány viseli e szép nevet. A sorrend
ezt követően Luca, Jázmin, Réka. A
fiúknál harmadik éve a Bence a slá-
ger, 47 kisfiú kapta tavaly. Dobogós
az Ádám és a Dávid, majd a Máté és
a Levente következik. 

A Magyar Tudományos Akadé-
mia Nyelvtudományi Intézetének

honlapján olvasható az a jegyzék,
amelyből nevet adhatunk gyer-
mekünknek. Több mint 1700 női
és 1300 férfinév közül választhat-
nak a szülők. Városunkban egyéb-
ként még mindig László, István,
József, János és Zoltán, illetve
Mária, Erzsébet, Ilona, Katalin és
Éva nevű urak, hölgyek élnek a
legtöbben.

A gyermekek 35 százaléka há-
zasságon kívül született. Tavaly 14
gyermeket fogadtak örökbe az
előző években szokásos egy helyett.
A szülőknél maradva érdemes meg-
említeni, hogy a győri hölgyek egyre
idősebb korban vállalnak gyereket,
a tanulás és a karrier alapjainak le-
rakása után, harmincon túl szánják

rá magukat a csa-
ládalapításra. To-
vább csökkent a
válások száma,
335 pár vált el az
egy évvel korábbi
342, és a 2008-as
412-höz képest.
Az adat azonban

így is riasztó, hiszen csak 601 há-
zasság köttetett meg. 

Tavaly 2 ezer 343-an haltak meg
városunkban, elsősorban a 60 év fe-
lettiek halálozási aránya növekedett.
Elszomorító tény, hogy többen hal-
nak meg, mint ahányan születnek. 

Az előző évben 328-an tettek ál-
lampolgársági esküt. A legtöbben
Erdélyből érkeztek Győrbe, de az
egyszerűsített honosítási eljárás le-
hetőségeivel élve jöttek Felvidéken
és Ukrajnában élő magyarok is. Az
érdeklődős nagy, jelenleg több mint
150 kérelem vár elbírálásra. A pro-
cedúra fél évet vesz igénybe.   

A város új lakói:
Hannák és Bencék

A közelmúltban rendezett országos rek-
lámkonferencián második alkalommal ítél-
ték oda a Golden Brain-díjat. Ezzel a kitün-
tetéssel az oklevél szerint a briliáns alkotó

elméket, a kiemelkedő képességű
szakembereket, és a mérföldkő-

elhelyező, aranyagyú kollégá-
kat ismerik el – hét kategóriá-
ban. 

A díjra a szakmai szerveze-
tektől is rengeteg jelölés érke-

zett, így a zsűrinek ezúttal is
nehéz dolga volt. A hazai
kommunikációs szakma
„média kategóriában" Pál-
falvi Gábor győri újságírót,

rádiós igazgatót választotta
2011 legjobbjának. A lokálpatri-

óta győri szakember az egersza-
lóki konferencián vehette át a
rendkívül meg tisz te lő Golden
Brain-díjat.

szerző: fodor lászló
fotó: gy. f. z.

Kocsis Zoltán szívesen jön
Győrbe. A kétszeres Kossuth-díjas,
Liszt-díjas karmester, zongoramű-
vész kevesebb, mint három év alatt
immár harmadik alkalommal lép fel a
Győri Filharmonikus Zenekarral. Ha-
zánk komolyzenei életének egyik leg-
meghatározóbb alakja elmondta, a
győri muzsikusok rendkívül felkészül-
tek, ambiciózusak, ezért örömmel fo-
gadta el a zenekar újabb felkérését.
Kocsis Zoltán február 10-én három
fantasztikus darabot dirigál a Richter

Győri rádiósé lett
a Golden Brain-díj 

A gyermekek 35%-a
házasságon kívül 
született

Kocsis Zoltán újra
a Richter Teremben dirigál

Teremben, köztük Richard Strauss
Duett Concertino című művét, me-
lyet még sohasem hallhatott a közön-
ség városunkban. A darabbal kap-
csolatban érdekesség, hogy a győri
filharmonikusok művészeti vezetője,
Berkes Kálmán ezúttal klarinéttudá-
sát csillogtatja majd, míg fagotton az
együttes művésze, Szalai Edina ját-
szik szólót. A műsorban szerepel
még egy Strauss-mű, de sokak örö-
mére felcsendül Beethoven VI. szim-
fóniája is. A siker borítékolható, Ko-
csis Zoltán és a Győri Filharmonikus
Zenekar hangversenye egy újabb ün-
nepnap lesz Győr kulturális életében.
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Faliképek, táskák, pénztár-
cák, szemüvegtokok, mind-
mind foltvarrással készült, kü-
lönleges és izgalmas tárgyak.
Zugmann Ilona győri foltvarró
céhmester kiállítását a Ma-
gyar Ispitában tekinthetik
meg az érdeklők.   

A foltvarrás a szövéssel egyidős el-
járás. A szükség, a szegénység
szülte, amikor először készült prak-
tikus tárgy a megszőtt anyagok
maradé kaiból. A foltmozaik feltűnt
a középkori lovagok nyeregtakaróin,
a templomi és főúri zászlókon, a re-
neszánsz világ udvari bolondjainak
öltözékén. Egyesek szerint a foltvar-
rás gyökereit Észak-Amerikában
kell keresnünk, az ott quilt névre
hallgató technikát az első telepesek
lányai, asszonyai találták ki, s fej-
lesztették népművészetté. A prakti-
kum szülte varrási mód mára meg-
hódította a világot, sikerültebb da-
rabjai a képzőművészet, az iparmű-
vészet más ágainak alkotásaihoz
hasonlóan piacképesek. 

Zugmann Ilona tizennyolc évvel
ezelőtt ismerkedett meg a foltvar-
rással, a patchwork technikával, Do-
lányi Anna kiállításán. A mester, az
eljárás hazai elterjesztője szervezte
meg a céhet, amelynek ma már
nyolcszáz regisztrált tagja van. Ilona
asszony a győri foltvarrás úttörője,
jóvoltából félszázan tanulják, gyako-
rolják a varrás e fajtáját a klubokban.

Az évek során megszámlálhatat-
lan alkotást, használati tárgyat ké-
szített. Tíz éve alakult úgy az élete,

hogy csak ezzel foglakozik, munkáit
kiállításokon mutatja be itthon és
külföldön. Párizsban rendezett tár-
latát követően Ég és föld című fali-
képe bekerült a francia patchwork-
tankönyvbe. A falikép egy úgyneve-
zett charm quilt technikával készült,
vagyis a szigorú szabályoknak meg-
felelően 999, egymástól eltérő min-
tázatú darabból áll, egyetlen motí-
vum felhasználásával. A művésznő
fél évig dolgozott a kagylóformák-
kal, majd a piskóta és a palack mo-
tívumokkal, de azt mondja, a tökéle-
tes darab elkészítése még nem si-
került.

Ilona meséli, korábban nehéz
volt beszerezni a foltnak valót, mert
hazánkban megszűnt a textilipar,
ma azonban már vannak kifejezet-
ten foltvarrókra szakosodott üzle-
tek. Természetes eredetű alapanya-
gokat, lent és pamutvásznat hasz-
nál, kiegészítőnek selymet és bár-
sonyt. Figyelemre méltó alkotásain
látványos geometrikus minták és
textillel elmesélt történetek eleve-
nednek meg. Kezdetben kizárólag
a tradicionális motívumokkal dolgo-
zott, csak kézzel varrt, az utóbbi
időkben a modern irányzatokat kö-
veti és géppel is tűz. Félszáz munká-
ját minősítette iparművészeti alko-
tásnak a Képző- és Iparművészeti
Lektorátus, tavaly a Négy évszak
című faliképe nyert országos elis-
merést. 

Zugmann Ilona jelenleg látható
győri kiállítása az Évszakok a folt-
varró szemével címet viseli. Hasz-
nálati tárgyaival, a táskákkal, pénz-
tárcákkal, szemüvegtokokkal a
győri kézművesvásárokban talál-
kozhatunk.  

Évszakváltások
a foltvarró szemével

SPORT-
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLY

Nyelvi elôkészítô évfolyammal
(angol, német).

• Feladata a sportra mint szakmára,
egészséges életmódra, élsportra,
a munkaerôpiacon való sikeres
megjelenésre, felsôfokú
tanulmányokra való felkészítés.

• Emelt óraszámú informatika
oktatása, ECDL-vizsga.

• Az érettségi után OKJ-s szakmai
képzést ad: sportszervezô-
menedzser, sportedzô, fitnesz-
wellness asszisztens. 

Adyvárosi Fôigazgatóság
MÓRA FERENC KÖZÉPISKOLA

9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 20–24. Tel./fax: 96/427-244, 96/427-905
E-mail: moraiskola@t-online.hu • www.moraferenciskola.hu

A következô osztályokat indítjuk
a 2012/2013. tanévben:

KOMMUNIKÁCIÓS
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLY
• Feladata a sikeres érettségire való

felkészítés, kommunikációs és
média ismereti alapozás, felsôfokú
tanulmányok elôkészítése.

• Szövegszerkesztés, stilisztika,
viselkedéskultúra, újságírás.

• Szakmai gyakorlat teljesítése
a helyi médiumoknál.

• Emelt óraszámú informatika
oktatása, ECDL-vizsga.

• Az érettségi után OKJ-s szakmai
képzés: újságíró I. középfokú,
emelt szintû.



12 / + / 2012. január 20.

EGÉSZSÉGÜGY VÉNY NÉLKÜL

Balkezesnek lenni olykor nem köny-
nyű egy olyan világban, amelyet
alapvetően a jobbkezesekre szabtak
– írja Lauren Milsom 128 oldalas
könyvében, amit a Gabo könyvkiadó
jelentetett meg Medgyesy Zsófia for-
dításában, szép színes képekkel il-

szerző: dr. molnár miklós 
plasztikai sebész főorvos
fotó: illusztráció

A PIP francia mellimplantátumokról tavaly derült
ki, hogy az implantátumok egy részébe olcsó ipari
szilikont töltöttek, s e gyártmánynál a kiszakadás
veszélye is jóval nagyobb a szokásosnál. A francia
hatóságok a botrány kirobbanásának pillanatában,
tavaly márciusban bezáratták a céget és visszahí-
vatták az addig kereskedelmi forgalomba került,
de még be nem ültetett implantátumokat.

Kockázatok
A felfüggesztés oka az volt, hogy a francia ha-

tóságok által elvégzett vizsgálatok adatai szerint a
gyártó egyes termékei előállításakor nem megfe-
lelő minőségű alapanyagot használt, ezért ezek az

A hét orvosi témája:

lusztrálva, puha táblás, ragasztókö-
tött kiadásban. 

A könyvből megtudhatjuk, hogy
miként segíthetjük balkezes gyer-
mekünket a leghatékonyabban, hogy
megbirkózzon a szépírás nehézségei -
vel. A jobbkezes szülő hogyan tudja

implantátumok gyakrabban szakadtak ki,  mint
más implantátum. Idővel a szivárgás és a szakadás
kockázata feltételezhetően növekszik. Ezen imp-
lantátumok töltésére használt szilikonzselé kisza-
kadás esetén a környező szöveteket irritálja, amely
miatt gyulladás alakulhat ki. A kiszakadt implantá-
tumokból a szilikonrészecskék eljutnak a környező
nyirokcsomókba (elsősorban a hónalji nyirokcso-
mókba), így azok megnagyobbodását okozzák.

Az eddig külföldön elvégzett vizsgálatok szerint
a PIP implantátumot viselő nők esetében nincs na-
gyobb esélye az emlődaganat kialakulásának,
mint az egyéb típusú implantátumot viselő nőknél,
illetve azoknál, akiknél nem történt beültetés. 

Mi a teendő?
Azt javasoljuk, hogy azok a höl-

gyek, akik PIP implantátum beülte-
tésén estek át, vagy akik nem biz-
tosak abban, hogy milyen típusú
implantátummal rendelkeznek, ke-
ressék fel operáló orvosukat.  Hir-
telen fellépő mellduzzanat, defor-

máció, vagy a hónaljárokban tapintott megna-
gyobbodott nyirokcsomó észlelése esetén hala-
déktalanul forduljanak kezelőorvosukhoz. Tünet-
mentesség esetén 6 havonta történő ellenőrző
vizsgálat javasolt.

Az implantátum egy hónapon belüli eltávolítása
szükséges, ha a páciensnél az implantátum kisza-
kadását alátámasztó klinikai tünetek jelennek meg;
a képalkotó vizsgálatok során, vagy a kezelőorvos
által észlelt fizikális tünetek alapján a kiszakadás
vagy annak gyanúja merül fel, illetve a környező nyi-
rokcsomókban szilikon jelenlétét mutatják ki. Ha az
eltávolított implantátum épnek bizonyul és a környe-
zete reakciómentes, lehetőség van az azonnali,
egyazon műtét során elvégzett cserére.

Finanszírozás
Az egészségbiztosítási alap (OEP) az orvosi in-

dikáció alapján végzett mellimplantátum beülteté-
sét és cseréjét finanszírozza. A hatályos jogszabá-
lyok alapján a szépészeti céllal végzett beavatko-
zások költségeit az OEP nem fedezi.

megtanítani balkezes gyermekét pél-
dául cipőt kötni, kenyeret szelni vagy
ollóval vágni? Mindez nem is olyan
egyszerű, mint gondolnánk! 

Hirtelen fellépő mellduzzanat,
deformáció esetén azonnal
forduljanak orvosukhoz!

Olvasni jó!

Balkezes a gyermek

Amit a veszélyes 
mellimplantátumokról tudni kell

Hazai adatok
A PIP néven ismert implantátumok (Poly Imp-

lant Prosthese) Magyarországon 2001 és 2010
között voltak forgalomban. Ez idő alatt 9.482 da-
rabot adtak el hazánkban, vagyis körülbelül
4.000-4.500 páciens lehet érintett az ügyben. A
francia cég által gyártott mellimplantátumok ma-
gyarországi forgalmazását és használatba véte-
lét már 2010. március 31-étől felfüggesztették.
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A hét kérdése:
a vírusos hányás-hasmenésről

Válaszol: Dr. Horváth Zsuzsanna háziorvos,
belgyógyász, diabetológus szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

A hányás és hasmenés leggyakoribb ki-
váltó oka a vírusos fertőzés. Legfőbb te-
endő, hogy a bélrendszert nyugalomba he-
lyezzük koplalással és óvatos folyadékpót-
lással. Ha a tünetek nem múlnak el, feltét-
lenül orvoshoz kell fordulni – tanácsolja a
doktornő. 

Sokan panaszkodnak hányásra, hasme-
nésre. Ezt a betegséget vírus okozhatja?

A hányás és hasmenés leggyakoribb kiváltó oka
vírusos fertőzés. Ilyenkor hőemelkedés, láz, fejfájás
is társulhat a tünetekhez. Ritkábban ételmérgezés
is állhat a háttérben.  Bizonyos étel elfogyasztása
után jelentkeznek a panaszok, mely többnyire min-
denkit érint, aki az adott ételből evett.

Mit tegyen a beteg, ha ezeket a tünete-
ket érzékeli magán?

Legfontosabb a bélrendszer nyugalomba he-
lyezése koplalással, valamint az óvatos folyadék-

Előzzük meg a betegséget!

Genetikailag kódolt,
hogy meddig élhetünk
A legújabb kutatások
szerint jól jelezheti a
várható élettartamot,
ha a korai életszakasz-
ban meghatározzák a genetikai kódun-
kat hordozó kromoszómák végein talál-
ható DNS-darabkák, a telomérek hosz-
szát. Ezek védik a kromoszómát a kü-
lönféle káros folyamatoktól. A telomér-
sapka elvesztése a sejtműködés zavarát
idézi elő. A telomérek hossza részben
örökölt, de környezeti tényezők, például
a stressz is befolyásolja.

A test és a lélek edzése
A jóga rendszeres gyakorlása nem csak
az izmokra, az ízületekre, a koncentrá -
cióra és a fizikai erőnlétünkre van jó ha-
tással, de erősíti immunrendszerünket

is. A fizikai gyakor-
latok a test egészé-
nek nem megeről-
tető, de mégis teljes
átmozgatásával ser-

kentik a vér- és nyirokkeringést, így a
szervezetünk minden része több táp-
anyaghoz jut, illetve a számára felesle-
ges, vagy azt megterhelő anyagok kivá-
lasztásának folyamatát is meggyorsítja.  

Fiú vagy lány?
Már az első trimeszterben pontosan
megállapítható a magzat neme egy új
anyai vérteszt segítségével, amelyet
dél-koreai kutatók
fejlesztettek ki. A
teszt előnye, hogy
nem kell hozzá a
magzatra vagy az
anyára nézve kockázatos beavatkozást
végezni. Az enzimeken alapuló teszttel
korai időpontban és pontosan megálla-
pítható lesz a magzat neme. 

pótlás. Enyhén behűtött
szénsavmentes vizet,
teát javaslunk kortyon-
ként fogyasztva. Tüneti
szerként a gyógyszertá-
rakban kaphatók vény nélküli gyógyszerek. Há-
nyáscsillapító hatása van tapasztalataink szerint
a B6-vitaminnak, de erős hányás esetén kúpké-
szítmény is rendelkezésre áll. Hasmenés csök-
kentésére széntablettát, folyadékmegkötő, dios-
mectit tartalmú tasakos porkészítményt adunk a
kiszáradás megelőzésére, valamint a normál bél -
flóra helyreállítására baktérium-koncentrátumot,
mely nek méregtelenítő hatása is van. A tünetek
csökkenése után egy fokozatosan felépített dié-
tát javaslunk.

Milyen esetekben kell feltétlenül orvos-
hoz fordulni?

A legtöbb esetben a panaszok a fenti kezelésre
elmúlnak. Ha a tünetek erre nem csökkennek, a
láz nem múlik, a hasi fájdalom fokozódik, a beteg
aluszékonnyá válik, nincs vizelete, nagyon ala-
csonnyá válik a vérnyomása, a hányadék vagy a
széklet vért tartalmaz, terhes, krónikus szív- vagy
vesebeteg, cukorbeteg, akkor mielőbb forduljon
orvosához.

A megfázás, nátha és járványos gyo-
mor-bélhurut időszakában nem árt,
ha kicsit jobban odafigyelünk arra,
hogy miként előzhetjük meg a kelle-
metlen tünetekkel járó betegségeket,
melyek napokig szenvedést okozhat-
nak. Ha megelőzésről van szó, általá-
ban mindenki a vitaminok szedésére
gondol, holott az életmód, életszemlé-
let és néhány praktikus dolog néha
többet segíthet.

Öltözés-vetkőzés
Amikor kiszaladunk a meleg szobá-

ból a hidegbe csupán néhány percre,
az újságért vagy kivinni a szemetet,
akkor is öltözzünk fel úgy, mintha hosz-
szabb sétára mennénk a zimankóba.
Ugyanis néhány perc elég ahhoz, hogy
megfázzunk. Visszafele is igaz ugyanez,
ha beugrunk egy boltba vásárolni,

akkor vegyük le a sálunkat, sapkánkat,
gomboljuk ki a kabátunkat.

Hordjunk magunkkal saját tollat
Ha van nálunk egy golyóstoll, elke-

rülhetjük a találkozást a sok kórokozó-
val, ami a postán, a bankban és egyéb
nyilvános helyeken a tollakra tapad.

Nem kell mindig kezet fogni
Ha nem kívánja meg a protokoll,

akkor a köhögős időszakban nem kell
mindenkivel kezet fogni. Ha valaki
köhög, már csak illemből is a szája elé

tartja a kezét. Hazatéréskor mindig
haladéktalanul mosson kezet, és ne
csak evés előtt.

Aludjunk eleget
A kialvatlanság az immunrendszer

egyik fő ellensége. Jó példa erre, hogy
a vizsgaidőszakban az éjszakázó diá-
kok körében sokkal gyakoribbak a be-
tegségek. Azok, akik négy órát alsza-
nak éjjel, feleannyi influenzaellenes
antitestet termelnek, mint akik 8 órát.
A legtöbb felnőttnek 7–9 óra megsza-
kítás nélküli alvásra van szüksége.

Pozitív szemlélet
A pozitív hozzáállás kevesebb

stresszt és jobb egészséget jelent. Az
optimisták ráadásul jobban is vigyáz-
nak az egészségükre. Nehéz alapjai-
ban megváltoztatni a személyiségün-
ket, de keressünk mindennap valami

apróságot, aminek örülhetünk. Pró-
báljuk tudatosan, boldogan élni az
életünket. Örüljünk annak, amink van.
Egy kedves szóval sokkal többet el
lehet érni, mint az állandó torzsalko-
dással.

Egy kis szex 
A vírusölő immunoglobulin-A ter-

melődésére nem sok minden van
olyan jó hatással, mint a szeretkezés.
Azt is csak kevesen gondolnák, hogy
egy vígjáték nézése is serkenti a T-
sejtes antitestek előállítását a szerve-
zetben.

Kefir és  joghurt
Az aludttej vagy kefir hatékonyabb

probiotikum, mint a joghurt. Az utóbbi
pedig jódtartalmánál fogva segíti a
pajzsmirigyet az immunrendszer sza-
bályozásában.
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szerző: nagy viktor
fotó: a szerző

Volt, amikor a csodájára járt az em-
beriség a belső égésű motor-
nak, hiszen a gőzgép után a
villanymotoros hajtás kez-
dett terjedni. Aztán az ak-
kumulátorok óriási tö-
mege miatt a párhuzamo-
san fejlesztett „robbanó
motorok” elhúztak és el-
terjedtek. Az ok az üzem-
anyag energiatartalmában
rejlik, hiszen 1 liter benzinben,
illetve ugyanennyi gázolajban 11,9 kWh
felszabadítható energia van. Ezzel
szemben 10 kWh elektromos energia
tárolására még a modern, lítiumtechno-
lógiás akkumulátorokból is körülbelül
110 kg tömegű és körülbelül 80 liter
(dm3) térfogatú cellacsoportra van
szükség. Óriási különbség ez, összeha-
sonlítva 1 liter üzemanyag súlyával, il-

letve helyigényével. Hiába hát a kiváló
hatásfokkal működő villamos forgógé-
pes hajtás, ha nincs, mi táplálja.

Amikor beléptünk a ‘90-es évekbe,
kiderült – vagyis mindenki számára nyil-
vános információvá vált –, hogy a közle-
kedésből származó környezetszeny-
nyező anyagok, a kipufogógázok ko-
moly veszélyt jelentenek az emberi-
ségre, elsősorban a városokban. Akkor
egy japán gyártó elsőként vette sorozat-
gyártásba a Prius néven megismert
benzin-elektromos hibridautót. Elindult
hát a fejlesztés, és a különböző hib-
rid hajtási megoldások kikristá-
lyosodása. Mára pedig –
azzal együtt, hogy a tisz-
tán elektromos hajtás
újra elérhetővé vált –

Tisztelt Olvasónk!
Idén új autós rova-
tot indítunk, mely
havi rendszeresség-
gel tesztekkel, tech-
nikai újdonságok-
kal, közlekedési jó
tanácsokkal, aktuali-
tásokkal kíván a mo-
torizáció iránt ér-
deklődők kedvében
járni.
Ahogy leesett az
első igazi hó és fe-
hérbe borította Győr
városát, rögtön
aktua litást nyert a
havas autózást fel-
elevenítő cikkünk,
mely reméljük, né-
hány hasznos infor-
mációval is el tudja
látni önöket. Mi-
után városuk erősen
kötődik az autóipar-
hoz, ezért a friss
technológiákról köz-
érthetően adunk át-
tekintést, ezzel is
erősítve azt, hogy
bárki nyomon követ-
hesse az iparág je-
lenlegi helyzetét és
szemünk előtt folyó,
töretlen fejlődését.
Ezért kezdünk egy
előremutató techno-
lógia, a hibridizáció
áttekintésével, mely
témát a továbbiak-
ban folytatni kívá-
nunk. Ha észrevéte-
lük, kérdésük van a
megjelent témákkal
kapcsolatban, írja-
nak a szerkesztoseg
@gyorplusz.hu 
e-mail címre.
Baleset mentes közle-
kedést kíván a Győr+
szerkesztősége!
Nagy Viktor

LEÁLLÓSÁV

ALTERNATÍV(A)

Hibrid hajtás – az alapok

számos egyszerű és komplex megoldás
született a kombinált járműhajtásra,
melyeknek a célja az üzemanyag-fo-
gyasztás csökkentése, és lehetőség
szerint a városi közlekedésben a nulla
károsanyag-kibocsátás elérése.

A meghajtás konstrukciói az elter-
jedt alkalmazások, valamint megvásá-

rolható autótípusok
szerint a következő
négy csoportba so-
rolhatók: soros, pár-
huzamos, soros-
párhuzamos (más
néven vegyes), és
független rendszerű
hibrid. A sort a
Toyota Prius kifino-
mult, ugyanakkor
bonyolult soros-pár-

huzamos rendszerével kezdem, mely
képes benzin üzemű, tisztán villamos és
kombinált hajtással haladni. Mindezt
egy intelligens elektronika felügyeli, és
irányítja, amely tudja, hogy éppen tölt-
heti az akkukat, vagy gyorsításnál min-
den energiát a villanymotorba kell vezet-
nie. A nyomatékot egy speciális bolygó-
művel kombinált hajtómű továbbítja a

kerekekre, ami közben képes a fékezési
energia visszatáplálására is. A sofőr
ebből semmit nem érzékel, viszont ha
kis gázzal hajtunk, több kilométert is
megtehetünk füstölés nélkül.

A párhuzamos hibrideket elsősor-
ban a Honda gyártja, ahol is a belső
égésű motor nyomatékszegény fordu-
latszám-tartományaiban segít be a vil-
lanymotor a hajtásba, viszont önállóan
nem képes mozgatni a kocsit. Itt pusz-
tán az erőteljesebb gyorsítások mellett
tapasztalható kedvező fogyasztás a cél.
A soros hibridek, így például az Opel
Ampera mozgatásáról kizárólag a vil-
lanymotor gondoskodik, de az azokat
tápláló telepeket képes tölteni egy ben-
zinmotor, akár egy aggregátor. Ennél a
megoldásnál már akkora méretű akku-
mulátort építenek az autóba, hogy a ko-
csiszekrényt eleve ennek befogadására
kell tervezni. A rendszer előnye, hogy
konnektorból is tölthető, így a null-
emissziós közlekedés is megoldható
vele, akár 50-80 kilométeres hatótávon.

A legfrissebb és legérdekesebb
rendszert nemrég kezdte forgalmazni a
Peugeot. A független rendszernél a lé-
nyeg, hogy az első kerekeket a dízel -
motor képes hajtani – hasonlóan a nor-
mál típushoz  –, míg a hátsókat ettől füg-
getlenül egy villanymotor forgatja. A
hátsó tengelyen megvalósítható a fék-
energia-visszatáplálás, a tisztán elektro-
mos hajtás, gyorsító rásegítés és egy-
ben az összkerékhajtás is. Városunkban
is készült hasonló szellemben egy hib-
rid haszongépjármű, melyet a Széche-
nyi-egyetem két vállalkozással közösen,
pályázati finanszírozásban valósít meg. 

Természetesen a hibrid technológia
beköltözött már az új autók nagy ré-
szébe is, kicsiben, de erről részleteseb-
ben a következő hónapban olvashatnak
a Gázfröccs rovatban.

A kipufogógázok
komoly veszélyt jelentenek
az emberiségre, első-
sorban a városokban 

Köszöntő
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GÁZFRÖCCS AUTÓVILÁG

Havas hegyek között
szerző: nagy viktor
fotó: a szerző

Magyarországon élve és annak időjá-
rását élvezve az autósok többsége rit-
kán gondol az igazi téli, havas-jeges
közlekedésre – ahogy én sem tettem,
mielőtt elindultam Ausztria hegycsú-
csai felé Toyota Corollámmal. A tél
elején természetesen a kötelező el-
lenőrzéseket elvégeztem: a hűtőfo-
lyadék mennyiségét és fagyálló-ké-
pességét egy benzinkúton megné-
zettem, az akkumulátorom pedig alig
kétéves, tehát ereje teljében van. In-
dulás előtt a legszükségesebbeket
magunkhoz vettük, így volt nálam
jégkaparó, jégoldó spray, hólánc, jó
minőségű téli gumin gurult a verda,
az utolsó pillanatban pedig feltöltöt-
tük az ablakmosó tartályát alig hígí-
tott téli folyadékkal. 

Az első – még kellemes – megle-
petés akkor ért, amikor ismét átélhet-
tem a természet csodáját. Semme-
ring előtt a táj még őszies, néhol zöld,
átérve az alagútlánc első „szemén”
pedig a kép hirtelen télre váltott.
Nem először tapasztaltam ezt, de
mindig meglepődöm, hogy az Alpok
magas hegyvonulatai hogyan képe-
sek elszigetelni, beszorítani a felhő-
ket. Nagy kő esett le a szívemről,
hogy volt értelme a snowboardot be-

tenni a csomagtartóba az egyheti
élelem és ruhaadag alá, mert vissza-
kaptam a reményt a fehér táj láttán.
Fogok még csúszkálni a hegytetőről.

Közeledve Stájerország nyugati fe-
léhez, teljesen behavazott. Amire az
igazi szerpentinhez értünk, kezdtek
kritikusak lenni az útviszonyok. Hiába
a márkás, bár nem túl fiatal téli gumi-
abroncs, a kissé jeges aszfaltra lehul-
lott néhány centi
hó bizony a gumik
tapadását jócskán
lecsökkentette. A
növekvő veszély el-
lenére „sokat lá-
tott” autósként
már-már kezdtem
élvezni a fickán-
dozó autót. Míg az
összkerékhajtású
hobbiterepjárók és
a kis dízelautók lendületből és kis ke-
rékfordulaton is meglévő nyomaték-
tól képesek voltak haladni a 10%-nál
meredekebb emelkedőn, addig sze-
gény benzines Toyotám kezdett kiful-
ladni. Ugyan jól megpakolva, három
személlyel utaztunk, de így is meg-
lepő volt, hogy a méltán dicsért első-
kerék-hajtás feladta a küzdelmet. El-
fogyott a lendület, egyes és kettes fo-
kozatban is kapart a kerék. Hiába
küzdöttem a pedálokkal, tekerget-

tem a kormányt, hogy tapadást ke-
ressek, nem ment.

Segítségünkre többen is megálltak
a szembejövők közül, és próbáltak
megtolni, de minden próbálkozás si-
kertelennek bizonyult. Már a sárga an-
gyal képe lebegett előttem – „De jó
volna most egy Rába Steiger, ami fel-
vontatna!” –, mire az autós konvojunk
felkapaszkodott tagja megjelent. Meg-

jött a segítség, de mégis, mit fogunk
tenni? A megoldást egyfelől a gumik
nyomásának csökkentésében láttuk,
amivel növelni lehet a tapadás felüle-
tét. Ez sem segített. A hólánc felrakása
magyar ember számára nem hétköz-
napi feladat, ezért csak nagy nehezen
vettük rá magunkat. Kiderült, hogy
összekeveredtek az autókba bekészí-
tett hóláncok, ezért nem sikerült a sze-
relés. Ekkor úgy döntöttem, hogy in-
kább egy profira bízom a dolgot.

Kedves barátom, aki autósport-
múlttal rendelkezik, utolsó lehetőség-
ként lendületből próbált elindulni.
Amikor ismét elkapart, a hátsókerék-
hajtás előnyeit kihasználva tolatva in-
dult meg a szerpentinen. A kanyarok-
ból „kigyorsítva” a szembejövők csak
ámultak, miután a – talán nem is
olyan szabályos – módszerrel több
száz métert küzdöttünk le. A „beug-
rós” sofőröm nem tágított és a lanká-
sabb, nekifutásból teljesíthető szaka-
szig tükörből vezetett, aztán egy be-
kötőútnál megfordult és próbálta tar-
tani a tempót, hogy ne lassuljunk le.
Végül sikerült felérnünk. A következő
négynapos hóesésben nem használ-
tam az autót, hagytam, hogy vastag
hóréteg fedje be, csak a kihajtott ab-
laktörlő lapátok látszottak ki – így leg-
alább nem fagytak a szélvédőre.

A tanulsága a történetnek pedig
az, hogy nem elég felkészülni a havas
autózásra, de nem árt gyakorlatot is
szerezni, és egy-egy praktikus jó ta-
nácsot is megfogadni. Igenis fontos,
kötelező tartozék a megfelelő méretű
hólánc – elsősorban hegyi utak meg-
hódítására – és a gyakorlattal rendel-
kező sofőr. Néhány havas vezetési él-
mény még nem tesz mindenkit profi
autóversenyzővé, de megfontoltan
közlekedve biztonságban érkezhe-
tünk úticélunkhoz.

• Jégoldó
• Indítókábel („bikázó”)
• Jégkaparó és kesztyű
• Vontatókötél
• Hólánc – külföldön kötelező

Ellenőrizzük
• Szélvédőmosó folyadék

téli, fagyálló folyadék 
utántöltése

• Hűtőfolyadék
szintellenőrzés, dermedés-
pont mérés

• Akkumulátor 
gyártási év 2007-től,
feszültség mérése
terhelés alatt

• Motorolaj
szintellenőrzés, csereperiódus

• Utastérfűtés, szellőzés
hőmérséklet, ventilátor

• Párátlanító a hátsó szélvédőn

Szerezzük be

Elfogyott a lendület,
egyes és kettes

fokozatban is kapart
a kerék 
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Óz, a csodák csodája
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Az Óz, a csodák csodája című meseregény hősei,
Totó kutya, Dorothy, Madárijesztő, Bádogember
és a Gyáva Oroszlán kelnek életre a Győri Balett
legújabb produkciójában, a Forgószél, avagy a
képzelet csodája című darabban. A mesebalet-
tet Velekei László rendező, koreográfus, vala-
mint Kszel Attila dramaturg álmodta színpadra.
Felvételeink a hétvégi premiert megelőző fő-
próbán készültek. 
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A MESE HÁROM ARCA. Diák Mónika
Viktória, Farkas Zsuzsa és Németh Hajnal
Auróra képzőművészek kiállítása látható ma,
pénteken délután fél háromtól a Richter
Terem emeleti kiállítóterében. A tárlat a
három fiatal győri képzőművész sajátos olva-
satában mutatja be a mese vizuális ábrázo-
lásának különféle lehetőségeit. A látogatók
előtt rajzok, grafikák és installációk révén
többek között újra felelevenedik Tündérszép
Ilona és Árgyélus meséje, a Szép Cerce-
ruska és a Varjú király története, Jancsi és
Juliska halhatatlan kalandja. Az alkotások
február 26-ig láthatók.

A IX. HATÁRON TÚLI ÖSSZMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL a pénteki megnyitót követően,
szombaton 19 órától Szerbhorváth György: „De
ki viszi haza a biciklit?” című egyfelvonásos mo-
nodrámájával folytatódik a Petőfi Sándor Műve-
lődési Házban. Az előadó Krizsán Szilvia, az Új-
vidéki Színház színésznője. Kusztos Ildikó Mária
Kalotaszeg kincseiről tart előadást jövő hét csü-
törtökön 17 órától. Golenya Ágnes „Táltosok bar-
langjától Dél keresztjéig” című előadását 18 órá-
tól hallgathatják meg az érdeklődők. 

Az ART/TÁRLAT január 21-én, szombaton 18 órakor nyílik
a Városi Művészeti Múzeum Képtárában, a Király utca 4. szám
alatt. A kiállítást Grászli Bernadett, a Városi Művészeti Múzeum
igazgatója, művészettörténész nyitja meg, közreműködik Nagy
Zsuzsa hegedűn. Az ART 9000 hagyományteremtő szándék-
kal hívta életre a tárlatot, amely most másodszor kínál bemu-
tatkozási lehetőséget a győri és győri kötődésű művészeknek.
Az idei felhívásra több száz pályázat érkezett, melyből a művé-
szettörténészekből álló szakértő zsűri 37 művész alkotását vá-
lasztotta ki.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA és Az
ember tragédiája megjelenésének 150. év-
fordulója előtt tisztelegve kiállítást és rend-
hagyó tárlatvezetést rendez a Xántus János
Múzeum. Vasárnap 15 órakor Pápai Miklós
Madách-kollázsainak kiállítása nyílik, kö-
szöntőt mond Perger Gyula múzeumigaz-
gató, az alkotásokat Székely Zoltán művé-
szettörténész ajánlja a látogatók figyelmébe.
Az ember tragédiája – a megjelenéstől a vi-
lághírig címmel Csécs Teréz tart előadást és
rendhagyó tárlatvezetést a Madách-gyűjte-
mény új állandó kiállításában.

KULTURÁLIS kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

M A G Y A R -
NÓTA-ESTET
tartanak január
28-án 19 órától a
Marcal étterem-
ben. Fellép Hajnal
Nikolett és Se-
bestyén Tamás.
Zongorán kísér
Szórádi Árpád.

A RÁADÁS A HAGYATÉKBÓL című kiállí-
tást a nagy érdeklődésre való tekintettel január
31-ig meghosszabbítják a ménfőcsanaki Beze-
rédj-kastély Galgóczi Erzsébet Emlékszobájá-
ban. A tárlaton a Kossuth-díjas írónő eddig
nem közölt kézirataival, közéleti levelezésével
és naplórészleteivel is megismerkedhetnek a
látogatók. Az előzetesen bejelentkezőket ingye-
nes tárlatvezetéssel várják. 

COUNTRY LINEDANCE címmel vonal-
tánc-bemutató helyszíne lesz a József Attila
Művelődési Ház január 21-én 15 órától. Fel-
lép a győri Four Rivers Country Club és a
nagyalásonyi Crystal Country Club. A győri
csoport két éve alakult, a 30 és 50 közötti
korosztály keddenként és csütörtökönként
táncol a Kovács Margit ÁMK-ban. Tavaly ők
képviselték városunkat az Országos Line-
dance Fesztiválon Budapesten. Február 9-
én 17 órától a kezdő countrytáncosokat
várja a Four Rivers. 

H A S Z N O S Í T S D
MAGAD! címmel kör-
nyezettudatosságra
nevelő  kampányt hir-
detett a Harmónium
egyesület. A prog-
ram zárásaként ma,

pénteken délután fél
háromtól a gyerekek Tö-

rőcsik Kata iparművész
és a Mokka Csoport veze-
tésével újrahasznosított
anyagú jelmezeket, álar-
cokat és hangszereket ké-

szíthetnek.  Az „Alkoss va-
lamit hulladékból” című pá-

lyázatra beérkezett munkák
kiállításának megnyitója és
díjátadó ünnepsége 17 óra-
kor kezdődik. A helyszín a
Gyermekek Háza.

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

JANUÁR 20., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
10:05 DTK 
10:55 Maupassant filmklasszikusok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Valóságos kincsesbánya 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
19:55 Sporthírek 
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Férfi kézilabda Európa-

bajnokság 2012 
22:05 Az Este 
22:40 Négy szellem 
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták
00:00 Melissa és Joey 
00:20 Sporthírek 
00:30 Emberek Koncert 2011 
01:25 Család csak egy van 
02:10 MM

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

23:15 Ments meg! 
00:15 Reflektor
00:30 Törzsutas 
00:55 Odaát  
01:45 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája
09:25 Babapercek
09:30 Teleshop 
11:05 Az élet iskolája 
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 Aeon Flux 

22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Alexandra Pódium
01:50 Animációs filmek

05:55 Topmodell leszek! 
06:45 Topmodell leszek! - Anglia 
07:35 Vészhelyzet 
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Miami Vice  
10:25 Rémület minden szinten 
12:00 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 

21:10 Alpha Dog
23:20 CSI: Miami helyszínelők 
00:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék
01:05 Alpha Dog 
03:05 A nagy házalakítás

JANUÁR 21., 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 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 FTC–Érd női kézilabda-

mérkőzés 
14:20 A-Ha 
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:25 Őslények kalandorai 
16:25 Szitakötő 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Tarzan 
21:15 ValóVilág 
22:20 Kísérleti gyilkosság 
00:45 A sötétség leple 
02:10 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:30 Babavilág
11:00 9 hónap 
11:30 Egy tini naplója 
12:30 Gyilkos számok 

13:30 TopSpeed
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Nanny McPhee - 

A varázsdada 
21:30 Atomtámadás 
23:20 Csillagközi invázió 2. - 

A szövetség hőse  
01:00 EZO.TV
02:00 Kalandjárat 
02:25 Teleshop 
02:55 Animációs filmek

06:00 Egy kórház magánélete
06:55 Egy kórház magánélete 
07:50 A szépség és a szörny 
08:45 Por-irtók
09:15 Zsírégetők 
10:05 Halottnak a csók 
10:55 Dawson és a haverok 
11:45 Dawson és a haverok 
12:35 Szívek szállodája 
13:25 Egy kapcsolat szabályai 
13:50 Vérmes négyes 
14:15 Vérmes négyes 
14:40 Mike és Molly 
15:05 Merlin 
16:50 Jöttem, láttam, beköltöztem 
18:45 Ha eljön Joe Black

22:00 Hellraiser: Halálos  
23:40 Ha eljön Joe Black 
02:50 Hellraiser: Halálos

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Ázsia szerelmese 
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 Pannonia 3 keréken 
15:15 Hogy volt!? 
16:05 Ízőrzők: Tápiószentmárton 
16:40 Magyarország kincsei - 

Tanösvények 
16:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:30 Az országúti járőr 
23:10 Dunasport

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Barangolások öt kontinensen
06:25 Anno
06:55 Ma Reggel
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés 
10:55 Angi jelenti 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Hangverseny egy japán 

koncertteremért 
12:35 Zöld Tea
13:05 Útravaló
13:20 Családom és egyéb 

emberfajták 
13:40 Melissa és Joey 
14:05 A fagy birodalma 
15:00 A csodaszer 
16:40 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Vicky Cristina Barcelona
21:50 Határtalan zene
00:00 Osso Bucco 
01:25 Sporthírek 
01:35 Koncertek az A38 hajón 
02:25 Koncertek az A38 hajón

06:00 Ezer év szentjei  
06:35 A nagy ho-ho-horgász  
06:40 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
06:45 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:15 Az Ótestamentum 
07:40 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 Zorro 
08:35 Daktari 
09:25 Őszi harangok 
10:45 A hűség - Advent Andrásfalvy 

Bertalannál 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:45 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:15 Munka-Társ 
14:45 Talpalatnyi zöld
15:15 Törzsasztal
16:10 Férfivadászat 
17:40 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Szigligeti Ede: Liliomfi
21:00 A tánckar 
23:00 Dunasport
23:15 Parfüm: Egy gyilkos története
01:35 Nincs asztalom, sem székem... 

Duna Televízió, január 20., péntek, 9:05

Ázsia szerelmese Magyar ismeretterjesztő film

Hopp Ferenc (1833–1919) életútján keresztül megismerkedhetünk
egy széles látókörű, nemes erkölcsiségű, morva születésű, német
anyanyelvű, magyar polgárral, mindeközben bepillantást kapunk a
XIX.század második felében felgyorsuló technikai fejlődés mai szem-
mel nézve is csodálatos világába.

RTL Klub, január 20., péntek, 14:20

Séta a múltba
Amerikai romantikus dráma

Landon Carter a menő arcok
príma életét éli egy középiskolá-
ban. Mindennapi elfoglaltsága
közé tartozik a kevésbé tökéletes
fazonokkal történő gonoszkodás.
Amikor egy alsós iskolatársukra ki-
mért csapatos tréfa rosszul sül el, Landont büntetés-
ként közösségi feladatok elvégzésére ítélik. Kénytelen
lesz a szombati iskolában korrepetálni, résztvenni az
iskolai színdarabban, és még pár  – nem túl menő – cse-
lekedetet végrehajtani. Ilyen módon kapcsolatba
kerül az iskola „csodabogarával", Jamie-vel, aki a helyi
baptista lelkész egyetlen lánya. 

RTL Klub, január 21., szombat, 19:30

Tarzan Amerikai animációs film

Egy gorillacsapat magára hagyott csecsemőt talál
a dzsungelben. Tarzan hosszú éveken keresztül bol-
dogan él közöttük. Az idillt egy kutatóexpedíció ér-
kezése zavarja meg. Jane, a tűzrőlpattant tudóskis-
asszony összebarátkozik a majomemberrel. 

M1, január 21., szombat, 20:15

Vicky Cristina Barcelona
Amerikai–spanyol romantikus film

A két amerikai ba-
rátnő Barceloná -
ba érkezik egy
hosszú vakációra.
A jegyben járó
Vicky a katalán
kultúrát tanulmányozná és nem akar
kalandokba bonyolódni. A szertelen
Cristina viszont a boldogságot és az élet
értelmét szeretné megtalálni. Mindket-
tőjük életét felkavarja, mikor megismer-
kednek a sármos festővel és annak szui -
cid,közveszélyes exnejével.

• 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 22., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:30 Törzsutas 
11:55 Havazin
12:25 Jéglovagok 
13:25 Mélytengeri élővilág 
14:10 A-Ha 
14:20 Eltűntnek nyilvánítva 
15:15 Döglött akták 

16:20 Az oroszlán 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
22:25 A nagy mentőakció 
00:45 Portré
01:20 Hihetetlen, de halálos

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:45 Ability - a képességek próbája
10:15 Nagy Vagy! 
11:10 Stahl konyhája
11:40 Kalandjárat 
12:10 Borkultusz 
12:40 Több mint TestŐr 
13:10 Simlis Jack, a karibi szuperkém 
13:40 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:40 Bűbájos boszorkák 
16:40 Nanny McPhee - A varázsdada 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Én, a kém 

21:55 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:55 Célkeresztben 
23:55 A Ravasz, az Agy és két 

füstölgő puskacső 
01:45 EZO.TV
02:20 Napló
03:10 Animációs filmek

JANUÁR 23., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 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 Vízilabda Európa-bajnokság 

2012 
15:50 Veszélyes szerelem 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:35 Aranymetszés
23:35 Múlt-kor
00:05 Zöld Tea
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:15 Trükkös halál 

15:15 Sue Thomas - FBI  
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 
23:15 Reflektor
23:35 Kőkemény Minnesota

05:50 Topmodell leszek! 
06:35 Topmodell leszek! - Anglia 
07:30 Vészhelyzet 

08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Miami Vice 
10:15 Alex és Emma - Regény az 

életünk 
12:00 Gordon Ramsay - A pokol 

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

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

szándék 
01:15 Jégtörők 
03:25 A nagy házalakítás

04:40 Műsorszünet 
05:40 Zsírégetők
06:30 Halottnak a csók 
07:20 Egy kórház magánélete 
08:15 A szépség és a szörny 
09:10 Topmodell leszek! 
10:00 Smallville 
10:50 EgészségŐr 
11:20 Szex és New York light 

11:50 Szex és New York light  
12:25 A nagy házalakítás 
13:15 A nagy házalakítás 
14:05 Extralarge: Ágyúgolyó 
15:50 Ámbár tanár úr 
17:25 Alex és Emma - Regény az 

életünk  
19:10 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők 
20:55 Nikita 
21:45 Tekerd vissza, haver!
23:35 A rejtélyek háza 
01:35 Célkeresztben 
02:20 EgészségŐr 
02:45 CSI: A helyszínelők

VIASAT3

VIASAT3

05:30 Gazdakör
05:55 Homo faber - A kézműves: 

Sütőmesterek 
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Világ-nézet 
11:00 Szentmise Árpád-házi Szent 

Margit emlékére 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Nyelvőrző
13:20 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:20 Felfelé a lejtőn 
17:40 Magyar történelmi arckép-

csarnok 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:05 Eszter hagyatéka
21:35 Klubszoba 
22:30 Dunasport
22:45 Porrá leszünk 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Útmutató 
10:05 A fa ajándék 
10:30 A Biblia a magyar 

képzőművészetben 
10:40 Református magazin 
11:10 Evangélikus ifjúsági műsor 
11:15 Balatonfelvidéki református 

templomok 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Halál sekély vízben 
14:50 Euro 2012
15:20 Út Londonba
15:50 Telesport
16:25 Beethoven nagy áttörése 
18:05 Rex Rómában 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Az a szép fényes nap
23:25 Magyar Teátrum Díj 2011 

05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:15 Stahl konyhája 
09:20 Babapercek
09:25 Teleshop 
10:55 Kísértés két szólamban 
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 EZO.TV
01:15 Életfogytig zsaru 
02:10 Életfogytig zsaru  
03:00 Aktív Extra
03:25 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 Közelebb Kínához 
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 Szkafander és pillangó
23:20 Dunasport
23:25 Sportaréna 
00:20 „Élnek valahol...” 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Térkép

Viasat3, január 22., vasárnap, 15:50

Ámbár tanár úr
Magyar vígjáték

Ámbár tanár úr, be-
csületes nevén ifjabb
Baradlay Ró meó édes-
apjával, idő sebb Ba-
radlay Rómeó nyugal-
mazott, de még hiper-
aktív zenetanárral és

egy kakaduval él. Bűvésznek készült, de matematika-
fizika szakos tanár lett. Ami a nézeteit illeti, legalább
száz év lemaradásban van, de gyorsabban számol,
mint a legkorszerűbb számítógépek. Szereti alaposan
körüljárni a dolgokat, de ettől néha kissé körülmé-
nyesnek tűnik, ezért is hívják Ámbárnak. 

RTL Klub, január 22., vasárnap, 16:20

Az oroszlán Francia kalandfilm

John Bullit (Alan Delon), az egykori vadász két
tűz közé kerül, amikor kislánya megszelídített
oroszlánja, King a kislány életét védelmezve
végez a maszáj törzsfőnökkel. Az egyik harcos en-
gedélyt kap az új törzsfőnöktől, hogy feleségül
megszerezze a kis Patriciát, bátorságát pedig
azzal bizonyíthatja, hogy megöli Kinget. 

Duna Televízió, január 23., hétfő, 21:30

Szkafander és pillangó
Francia-amerikai életrajzi dráma

Jean-Dominique Bauby a francia Elle
magazin főszerkesztője volt. Negyven-
három éves korában, 1995 decemberé-
ben agyvérzést kapott és kómába esett.
Húsz nap múlva tért magához, ám telje-
sen lebénult. Egyedül a bal szemét tudta

m o z g a t n i ,
melynek segít-
ségével, speciá-
lis jelrendszert
e l s a j á t í t v a
kommunikált
a világgal. 

Viasat3, január 23., hétfő, 21:10

Jégtörők Amerikai vígjáték

Reggie Dunlop az egyik másodosztályú jégkorongcsapat veterán já-
tékosedzője. A csapat rossz passzban van, és Dunlop mindent elkövet
annak érdekében, hogy ne kerüljön a védenceivel együtt lapátra. 

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246
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JANUÁR 24., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 A Szövetség
11:00 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 KorTárs
14:25 Hacktion
15:20 Angyali érintés 
16:05 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Maxwell 
21:45 Az Este 
22:20 Tudorok 
23:15 A rejtélyes XX. század
23:45 Esély 
00:15 Sporthírek 
00:20 Család csak egy van 
01:05 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:55 Stahl konyhája 
10:05 Babapercek
10:15 Teleshop 
11:50 Nyúl Testvér kalandjai 
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 Deep Impact 
23:20 Propaganda
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Glamour 
03:25 TotalCar
03:50 Animációs filmek

04:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 
szándék 

05:15 Műsorszünet 
05:55 Topmodell leszek! 
06:40 A kifutó 
07:35 Vészhelyzet 
08:15 Gyilkos sorok  
09:20 Miami Vice 
10:15 Extralarge: Ágyúgolyó 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája 
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 Doktor House  
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:40 Doktor House  
01:35 Doktor House  
02:25 A nagy házalakítás 
03:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Topmodell leszek! 
06:45 A kifutó 
07:40 Vészhelyzet 
08:30 Gyilkos sorok 
09:25 Miami Vice  
10:20 Ámbár tanár úr 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája 
Gordon Ramsay újra lecsap! 
A sorozat célja többek között 
a könnyed szórakoztatás, 
valamint a vendéglátói 
profizmus és igényesség 
elterjesztése és hirdetése.

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Mindhalálig 
23:00 CSI: Miami helyszínelők 
23:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:50 Mindhalálig  
02:35 A nagy házalakítás 
03:25 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:15 Stahl konyhája
09:20 Babapercek
09:25 Teleshop 
11:00 Régi jó cimborák 2. - A folyó 

kalóza 
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 Ki nevel a végén? 
22:55 Doktor House 

23:55 Aktív
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Babavilág
02:30 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 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 Az autózás legendái 
16:40 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
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 Bonneville 
23:00 Dunasport
23:05 A Danubia Szimfonikus 

Zenekar hangversenye 
23:55 Afrika színei 

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:15 Trükkös halál 
15:15 Sue Thomas - FBI 
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
23:20 Reflektor
23:35 A Grace klinika  
00:30 A Grace klinika 
01:25 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! 
15:40 Bábel tornya 
16:35 Ízőrzők: Hegykő 
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 Hello Goodbye 
23:05 Dunasport
23:10 Az idő fényképe 
23:55 Pengető 
00:50 Vers
00:55 Himnusz 
01:00 Térkép

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

14:15 Trükkös halál 
15:15 Sue Thomas - FBI 
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 Figyel a tenger

TV2, január 24., kedd, 21:05

Deep Impact
Amerikai katasztrófafilm 

Virginia: Jenny és Leo az égboltot kémlelik. Felfedez-
nek valamit, amit egy arizonai csillagvizsgálóban is
megerősítenek. Egy üstököst, amit Leo családnevéről
Beidermannak neveznek el. A felfedezés sokáig nem
tudódik ki, míg egy nap a sajtó részéről Jenny Lerner
meg nem neszeli a dolgot, és bejelentésre nem kény-
szeríti magát az Egyesült Államok elnökét. Az üstökös
ugyanis nagyon nagy veszélyt jelent a Földre és az

egész emberiségre. A 7
mérföldes, 500 milliárd
tonnás Beidermant még a
világűrben kell megsem-
misíteni.

TV2, január 25., szerda, 21:05

Ki nevel a végén? Amerikai vígjáték

Dave Buznik látszólag nyugodt ember, meghúzza
magát egy sarokban és a légynek se ártana. Csak
egyszer emeli fel a hangját és máris a bíróságon ta-
lálja magát, ahol dr. Buddy Rydell pszichiáter düh-
terápiájára kötelezik. 

M1, január 25., szerda, 21:00

On The Spot: Egyiptom Magyar dokumentumfilm

Eszter és András a forrongó arab világba utazik, hogy kiderítse: mit
akarnak kezdeni az egyiptomiak a frissen szerzett szabadsággal. Pi-
ramisok, ahonnan eltűntek a turisták a felkelés miatt, több mint 10
millió keresztény, aki attól fél, hogy az egykori terrorszervezet, a Mu-
zulmán Testvériség kerül majd hatalomra.

Duna Televízió, január 24., kedd, 21:30

Bonneville
Amerikai vígjáték

Megható történet három igaz barátnőről,
akik beszállnak egy 1966-os automobilba,
s útnak indulnak Santa Barbara felé,
hogy ott szórják szét egyikük férjének
hamvait. Az út során sokféle emberrel ta-
lálkoznak, de igazán
csak egymásra fi-
gyelnek. Za rándok -
útjuk során megfia-
talodnak, s megele-
venednek a koráb-
ban együtt töltött
élmények, emlékek. 
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JANUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:15 Trükkös halál 
15:15 Sue Thomas - FBI 

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 
00:30 Reflektor
00:45 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Vilmos herceg és Catherine - 

Királyi esküvő 
William herceg és Kate Midd-
leton esküvőjének eseményei
elevenednek meg a helyszíni
közvetítést korábbi királyi es-
küvők archív felvételeivel ki-
egészítő dokumentumfilmben.

11:10 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó 
13:50 Angi jelenti
14:20 Négy szellem
15:20 Angyali érintés 
16:05 Veszélyes szerelem 
16:50 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK 
21:55 Az Este 
22:30 Az elszánt diplomata  
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

05:55 Topmodell leszek! 
06:40 A kifutó 
07:30 Vészhelyzet 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Miami Vice 
10:10 Harlequin: Áruló szépség 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája 
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 
23:50 Esküdt ellenségek: 

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

Los Angeles 
02:20 A nagy házalakítás 
03:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
11:15 Titkok szigete 
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 Bumeráng 

23:20 Aktív
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Segíts magadon! 
01:55 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 
15:15 Törzsasztal 
16:10 Veszélyben 
16:40 Az autózás legendái 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:40 Te rongyos élet 
23:30 Dunasport
23:35 Pengető 
00:30 A túlpart - Fehér éjszakák 
00:50 Vers
00:55 Himnusz 

Duna Televízió, január 26., csütörtök, 21:40

Te rongyos élet Magyar filmdráma

1951-ben vagyunk, Lucy csi-
nos, ambícióval teli operett-
színésznő. Szépen ívelő karri-
erjét keresztbe töri a kitelepí-
tés. Volt férje grófi rangja
miatt el kell hagynia a fővá-

rost. Számára kétszeresen is nehéz a beilleszkedés a
kényszerű, falusi életbe: távol van a színháztól és meg
kell küzdenie arisztokrata társai ellenszenvével is.

TV2, január 26., csütörtök, 11:15

Titkok szigete
Dán–svéd–német fantasy

A 14 éves Lulu egy kis vidéki városkába költözik anyjával
és öccsével. Egyik éjjel testvérébe beköltözik egy fény-
gömb formájában egy 19. századi férfi, Herman Hart-
mann szelleme. Lulu legnagyobb megdöbbenésére Her-
man átveszi az irányítást öccse felett, és hamarosan szé-
dítő kalandokba keverednek. Csatlakozik hozzájuk Oliver,
a gazdag kölyök, és Richard, a kiábrándult feltaláló, és
együtt szállnak szembe a sötét, természetfeletti erőkkel.

Viasat3, január 26., csütörtök, 10:10

Harlequin: Áruló szépség
Kanadai thriller

Valódi kilétét eltitkolva Anna elmegy abba a kisvá-
rosba, ahol öccsét meggyilkolták. Meg kell tudnia,
ki akarhatta testvére vesztét.
A városkában arról suttog-
nak, hogy Jasonnek, a tekin-
télyes Hollister család kü-
lönc, kicsapongó elsőszülött-
jének köze lehet az ügyhöz.

A hallás kulcs az élethez, a többi emberhez való kapcsolathoz és a szociális aktivitásaink kialakításához. Hallásunk romlásával
megváltozik a közvetlen környezetünkhöz fûzôdô kapcsolatunk. Visszahúzódóvá válunk, és nem merünk többé beszélgetések
aktív résztvevôivé válni. Félreértések és nehézségek alakulnak ki a beszéd és a kommunikáció világában, mely idôvel megerôltetôvé
válik. Sok minden, amitôl az élet élettel teli és színes, eltûnik, fakóvá, szürkévé válik. A hallás által kialakult élmények és benyomások
idôrôl idôre eltûnnek.

Sajnos sokan az érintettek közül csak évek múlva jutnak el fülész szakorvoshoz. Sok esetben egy halláscsökkenés kialakulása évekbe
telik. Ez az elhúzódó, lassú, szinte észrevétlen folyamat az érintetteknek nem engedi felismerni a probléma valós okát, ezért
inkább elfogadják és egyszerûen együtt élnek vele. 

Gyakran a közvetlen környezetnek tûnik fel legelôször, hogy az érintett személy hallása már nem a régi. 

Megfelelôen kiválasztott modern hallókészülékkel és egy precíz beállítással az évek alatt megkopott, „elfelejtett” hallás nagy sikerrel
visszajavítható. Szakemberek szerint a nagyothallás feltûnôbb, mint egy korszerû hallókészülék viselése. Gyakran a
hallásakusztikus/audiológus kérdez a halláscsökkenés okának hátterére. A pontos okot a legtöbb esetben a fülész szakorvos meg

tudja állapítani. Egy halláscsökkenés az alábbiak következménye is lehet: betegség által visszamaradt, baleset, gyógyszerek mellékhatása,
zajártalom, hirtelen halláscsökkenés, idôskor. Amennyiben bárki halláscsökkenésre gyanakszik, illetve nem tudja, mitévô legyen adott esetben, vizs-
gáltassa meg a hallását fülészeten vagy hallásakusztikusnál. 

Amennyiben halláscsökkenést állapítanak meg, az audiológiai vizsgálatot követôen hallásakusztikus tájékoztatja a lehetséges megoldásokról.  

Miután az érintett hallókészülék-ellátás mellett dönt, a hallókészülék beállításának személyre szabott fázisa következik. Minél hosszabb ideje áll fenn
halláscsökkenés, annál inkább felejtett el a hallásközpont bizonyos hangokat, melyeket újra kell tanulnia (emlékeit frissítenie). Amennyiben az
ellátást követôen egyik pillanatról a másikra hirtelen visszanyerné a hallását, túl sok lenne az információ és túlterhelné. 

Ezért hallókészülékének beállítása lépésrôl lépésre, lassan történik, megadva a szükséges idôt az agynak az „új” hangok, zajok feldolgozásához. Ez
képességtôl és szellemi fittségtôl függôen 3-4 hetet is igénybe vehet. Minél hamarabb derül ki egy halláscsökkenés, annál sikeresebb az ellátás.

Szakemberhez javasolt fordulni, amennyiben:
• az érintett idônként hallja, de nem érti a beszédet, • a nôi és gyermekbeszédet nehezebben értik, 

• zajos környezetben, vagy ha társaságban vannak, a szavak érthetôsége elmosódik • TV-t hangosan hallgatja •  idônként csengôt, telefont nem hallja

Ingyenes lakossági hallásszûrés helyszíne, dr. Fücsek Mihály fül-orr-gégész audiológus szakorvos támogatásával:
GEERS Halláscentrum, Árpád út 34. (Rába Hotel mellett) Telefonos idôpont-egyeztetés: 96/517-132

A szûrések idôpontja: hétfô–péntek: 8.00–16.00 óráig.  

Fücsek Mihály
fül-orr-gégész

audiológus 
szakorvos

HALLOM, DE NEM ÉRTEM! 
Lakossági hallásszűrés Győrben
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FEDEZD FEL GYŐRT ! TÉL

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap
elsétálunk gyönyörű műemlé-
keink előtt, és közben nem is
sejtjük, micsoda értékek birto-
kában vagyunk, milyen kalan-
dos történeteket, hihetetlen
legendákat rejt egy-egy belvá-
rosi ház, szobor vagy fest-
mény. Izgalmas túrára hívom
hát az olvasót, tartson velem,
fedezzük fel együtt Győr szép-
ségeit! Sétánkhoz Jakab Pet-
rát, a győri polgármesteri hiva-
tal idegenforgalmi referensét
kértem fel, kalauzoljon minket,
mutassa meg nekünk Győr
csodás titkait. 

Utunkat a Káptalandomb felé vesz-
szük egy kis kitérővel. A Király utca
bejáratánál a Győrre oly jellemző sa-
rokerkélyeket csodálhatjuk meg.

– Praktikus okból alakították ki így
ezeket az erkélyeket – meséli kísé-
rőm. – Mivel a korabeli jómódú asz-
szonyok feladata a háztartás és a
cselédség irányítása volt, idejük nagy
részét otthon töltötték. A kilátás ezek-
ből a zárt, üveges erkélyekből 270
fok, tehát három irányba is elláttak,
és megfigyelhették, ki milyen ruhá-
ban megy a templomba, mit vesz a
piacon, egyszóval könnyen be lehe-
tett gyűjteni a társasági élethez a
pletykálnivalót.

A Király utca macskakövein lépde-
lünk, egészen a Városi Művészeti Mú-
zeum Képtáráig, közismert nevén a
Napóleon-házig. A kismegyeri csata
után néhány héttel Napóleon ebben

Fedezd fel Győrt! – Irány a Káptalandomb!

a házban töltött egy éjszakát, tiszte-
letére még estélyt is rendeztek. Per-
sze legenda ehhez az eseményhez is
kapcsolódik. A mulatság után őfel-
sége nem aludt túl jól, és mérgében
egy ágyúgolyót hajított ki az ablakon.

– Ha nem hiszed, a bizonyítékot
meglelheted a szemközti ház falába
fúródva! – mutat a túloldalra Petra. –
Hát jó nagyot tudott dobni ez a Bona-
parte! – jegyzem meg mosolyogva.

Hogy átéljük egy kicsit a középkori
Győr hangulatát, a Sarkantyú köz felé
vesszük az irányt. Az utcácska neve
találó, hiszen valóban egy sarkan-
tyúra emlékeztet az alakja. Mire vé-
gigjárjuk, újra a Káptalandomb feljá-
ratánál találjuk magunkat. Közben
megtudom azt is, hogy a Lépcső köz
azóta már lebontott kettes számú há-
zában lakott gyermekként Blaha
Lujza, a „nemzet csalogánya”.

Elindulunk felfelé a Káptalan-
dombon. Bal kéz felől a városi kőtár
bejárata előtt haladunk el, ami az
egykori várrendszer épen maradt ka-
zamatáiban kapott helyet. Itt a római
korból származó sírköveket, útjelző
táblákat, sőt, a Fehérvári kapu da-
rabjait is megcsodálhatjuk. – Nem
véletlen, hogy római kövekről beszé-
lek – fejtegeti útitársam –, hiszen az
első jelentősebb várost Győr terüle-
tén a rómaiak alapították, akik Krisz-
tus után 10-ben érkeztek ide, és át-
vették a kelta „Arrabona” városne-
vet. A Római Birodalom kiemelt stra-
tégiai fontosságú területe volt ez, hi-
szen nem csak Pannónia provincia,
de a birodalom északi határa is itt
húzódott. Ezt a határvonalat a Limes
nevű erődítményrendszerrel védték,
így számos őrtornyot is emeltek a
környékén.

A Káptalandombon egy castrum,
azaz légiós tábor is létesült, ahonnan
a folyókon történő vízi átkelést is fel-
ügyelni tudták. Később a honfoglaló
magyar törzsek is megtelepedtek er-
refelé, I. István királyunk püspökséget
alapított Győrben. Amikor a lázadó
Koppány vezért felnégyelték, testének
egy darabját a győri várra tűzette ki.

A Káptalandombon két jelentős
múzeum is található, az Egyházme-
gyei Kincstár és Könyvtár, illetve a
Borsos Miklós Múzeum. Látványos
alkotás Szerváciusz Tibor kolozsvári
szobrászművész Mária-köve is,
amelynek fő jelenete Szent István ki-
rályunkat ábrázolja, ahogy felajánlja
országát Szűz Máriának. A mű két ol-
dalán pedig a Csodaszarvas legen-
dája elevenedik meg.

Lassan elérkeztünk a Káptalan-
domb legfontosabb épületéhez. Ke-
vesen tudják, hogy a győri  bazilika
hazánk egyik legrégebbi temploma,
már 1033-ban szolgálta a híveket. A
„Nagyboldogasszonynak” vagy „Má -
ria mennybevételének” szentelt szé-
kesegyház az 1996-os pápalátoga-
tás alkalmával emelkedett bazilikai
rangra. II. János Pál pápa győri láto-
gatására emléktábla is felhívja a fi-
gyelmet. Az „öregtemplom” eredeti-
leg román stílusban épült, de a külön-
böző korokban elvégzett átépítések
miatt számos stílus jegyeit magán vi-
seli. A bazilika kincseit a jövő héten
vesszük szemügyre.

I. István 
királyunk 
alapított 
püspökséget
Győrben
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Január séfje: 
Mészáros Balázs 

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

A málét mindenki másképp
csinálja, az egyszerűen és ol-
csón elkészíthető, kukoricás
alapú ételt tájegységenként,
házanként mással és mással
gazdagítják. A receptekben az
aludt tejtől a tejfölig, a szilvá-
tól a juhtúróig, a porcukortól
a tojásig szerepelnek a hozzá-
valók.
Séfünk kukoricadarából főzött
klasszikus málét, s tejszínnel,
krémsajttal könnyített rajta.
Nagyanyáink szerint a máléké-
szítéshez a töpörtyűsütésnél
megmaradt zsírral vastagon
kikent edény a legjobb, rova-
tunkban óvatosan zsírozott
tortaformát és tortás stílusú
tálalást ajánlunk.
A sertésszűz némi előrelátást
igényel, a sertésszűzpecsenye
és a sertésháló ritkán kapható
a boltokban. Vagy a legkisebb
hentesüzletben vagy a legna-
gyobb szupermarketben érde-
mes körülnézni. A sertésszűz a
malac legfinomabb része,
ugyan olyan izomköteg, mint a
marhánál a bélszín.  A hártyá-
tól nem kell megijednünk,
éles, hegyes késsel a fehér caf-
rang könnyen elválasztható a
hústól. 
A sertésháló a sertés hashár-
tyája, vékony, zsírral átszőtt,
pillekönnyű háló. Nagyanyá-
ink gyakran használták, előtte
alaposan beáztatták és kimos-
ták többször cserélt hideg víz-
ben. Séfünk szerint óvatosan
kell bánni vele, mert könnyen
szétszakad. Sütéskor egybeol-
vad a belecsomagolt hússal és
láthatatlan lesz. Az így burkolt
húsok nem száradnak ki, szaf-
tosak, ízletesek maradnak,
megtartják formájukat, szép
pirosra sülnek.

Hozzávalók négy személyre: 60-
60 dkg sertésszűz, cékla és sütőtök,
40 dkg lilahagyma, 6 evőkanál cukor,
2 evőkanál ecet, 3 evőkanál olívaolaj,
ízlés szerint só, bors, őrölt kömény, 1
darab sertésháló, 3 evőkanál citromlé. 

Elkészítése: A sertésszüzet sóz-
zuk, borsozzuk, majd kevés zsiradé-
kon minden oldalát pirosra sütjük. Ha
a hús megpirult, a maradék zsiradék-
ban a cukor felét karamellizáljuk, rá-
dobjuk a szálára vágott lilahagymát.
Pirítjuk, ecettel, sóval, borssal ízesít-

Múltidéző

Sertésszűz lilahagymalekváros
köntösben, sütőtökös,
sült céklás salátával

jük. A pirítás 15-20 percet vesz
igénybe, az eredmény a sűrű, ken-
hető állagú lilahagymalekvár.

A sertéshálót kiterítjük, s ráhelyez-
zük a sült húst, amit vastagon meg-
kenünk a kihűlt lilahagymalekvárral.
A hálóval gondosan, legalább kétszer
körbetekerjük a megkent húst, s kö-
zepes lángon 35-40 percig sütjük,
hogy a köntös szépen megpiruljon. 

A salátához szükséges céklát akár
előző nap is elkészíthetjük. Héjastól
alufóliába csomagoljuk és forró sütő-
ben, mérettől függően egy-másfél

óra alatt puhára sütjük. A sütőtökből
egy centi vastag, tetszőleges formá-
kat vágunk, kevés olívaolajon megpi-
rítjuk. Vigyázzunk, hogy a sütőtök
minden oldala megpiruljon, de ne
törjön össze. Kevés sóval, borssal, cu-
korral ízesíthetjük. A puhára sült,
meghámozott céklát tetszőleges for-
mára vágjuk, egy tálban összeforgat-
juk sóval, borssal, köménnyel, citrom-
lével, pár csepp olívaolajjal, majd óva-
tosan hozzákeverjük a hideg sütőtö-
köt. A húst vastag szeletekre vágjuk,
a salátával együtt tálaljuk.        

Kukoricamálé kicsit másképp
Elkészítése: Egy szétszedhető tortaformát

pár csepp olajjal kikenünk. A kukoricadarát négy
deciliter tejben, sűrűn kevergetve felfőzzük, köz-
ben hozzáadjuk a cukor felét és a vaníliás cukrot.
A kész málét még forrón elsimítjuk a tortaforma
alján s lehűtjük. 

A maradék egy deciliter tejet megmelegítjük,
hogy a zselatin feloldódjon benne, majd három de-
ciliter tejszínt kissé habosra verünk. A krémsajtot,

a mézet, a mákot a zselatinos tejben si-
mára keverjük, hozzáadjuk a felvert
tejszínt. Az így nyert krémet a kihűlt
málé tetejére, a tortaformába öntjük,
s egy éjszakára hűtőbe tesszük pi-
henni. 

Másnap tortaszeletként tálalhatjuk
bármilyen házi lekvárral vagy diókrém-
mel. Ez utóbbi úgy készül, hogy a dur-
vára vágott diót a maradék cukorral, tej-
színnel felfőzzük. 

Hozzávalók négy személyre: 10 dkg kukorica-
dara, 15 dkg mák, 25 dkg cukor, 25 dkg mascar-

pone krémsajt, 5 dl habtejszín, 20 dkg dióbél,
egy evőkanál étkezési zselatin, 5 dl tej,

egy teáskanál vaníliás cukor, 
10 dkg méz. 
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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: Te mondtad, hogy idén nem eszel semmi nehezet. Nyertes:
Magyar Istvánné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10.,
B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Farsangi népszokások

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

SUDOKU+

SUDOKU++
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fe
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k
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT

szöveg: tóth lászló 
fotó: t. l. 

A biztonságos hazai vérellá-
táshoz évente több mint 430
ezer egység vérre van szük-
ség, amihez évi félmillió ön-
kéntes donor szükséges. A
Pannon-Víz Zrt. dolgozói ja-
nuár 10-én 28 egység vért
adtak, ami háromszor ennyi
életet menthet meg. 

Hazánkban évente több százezer
ember szorul vörösvérsejt-koncent-
rátumra vagy más vérkészítményre.
A Pannon-Víz felelős vállalatként,

több évtizedes ha-
gyományt foly-
tatva szer-
vezte meg

idei első vér-
adónapját, me-

szerző: mészáros gabriella
fotó: magyarósi péter 

A piraya név nem cseng jól, ami-
nek okai a horrorfilmek és a
velük rokon, alaptalan vagy
egyszerűen túlzó történetek. Az
ember a pirayák számára nem
jelent táplálékforrást, támadá-
suktól csak kivételes esetben
kell tartani. Az például igaz,
hogy a vér szaga izgatja őket.

A Roosevelt-lazac néven is ismert
halak származási helye Dél-Amerika,
az Amazonas vízrendszere. Akár har-
minc centiméteresre is megnőnek,
több százas, több ezres létszámú
csapatokban élnek. Megfigyelhető,
hogy táplálkozás során a rangsor
utolsó helyén álló egyednek kell elő-
ször megközelítenie a zsákmányt,

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

Győrben kedden reggel negyed
hatkor kezdett szállingózni hó,
a téli csapadék háromnegyed
hatkor váltott át havazásba.

A GYŐR-SZOL Zrt. röviddel havazás
kezdete után, 6 órakor megkezdte a
kezelésébe tartozó városi utak sí-
kosságmentesítését. A teljes kapa-
citással végzett tevékenység során
munkagépek dolgoztak a hidakon,
felüljárókon és a tömegközlekedési

Vörös piraya a Füles-bástyában
hogy veszélyességét ellenőrizze. Si-
keres támadás esetén természete-
sen ő ehet utolsónak. Szaporodásuk
érdekessége, hogy a nőstény talajba
ásott gödörbe rakja ikráit, melyeket
aztán a hím agresszívan védelmez.

A Xantus-állatkert belvárosi
Füles-bástyájában huszonnyolc pi-
raya él, látványetetésük 11 órakor és
18 óra 15 perckor esedékes. A bás-
tya amazóniai lakói közül a levélvágó
hangyák, a baziliszkuszok és az agá-
mák 10 óra 30-kor, a cafrangos tek-
nősök és a nyílméregbékák 11 óra
30-kor, Maximus, a csuklyásmajom
délben, a selyemmajmok 14, a ma-
dagaszkári bütykös csótányok és az
ausztrál óriás levelibékák 16, a levél-
vágó hangyák 17 órakor kapnak
enni. A Füles-bástya lakói a hét min-
den napján 10 és 19 óra között vár-
ják látogatóikat. 

Síkosságmentesítés
a keddi hóesésben

útvonalakon. A közösségi közleke-
dés elősegítésére elvégezték a
buszmegállók síkosságmentesíté-
sét. A hidak lépcsőin kézi erővel tör-
tént a beavatkozás. A munkában
összesen 19 gép és 34 fő munka-
társ vett részt.

A fentiekkel együtt felhívjuk a köz-
lekedők figyelmét, hogy az utakon té-
lies körülményekre kell számítani.

A GYŐR-SZOL Zrt. megköszöni
azon közlekedők segítségét, akik elő-
zékenységükkel nagy forgalomban is
lehetővé teszik a síkosságmentesí-
tést végző gépek haladását.

Véradó vízművesek
lyen 36 fő nyújtotta segítő karját a Vö-
röskereszt munkatársainak. 

– Többet kellene beszélnünk
arról, hogy az egyszerű emberek-
nek is megadatik az a nagyszerű
érzés, amit az életmentés jelent. Jó
tudni, hogy bármelyikünknek le-
gyen rá szüksége, sokan készek se-
gíteni – fogalmazott Királyné Nagy
Ildikó, aki idén vette át a véradások
szervezését a vízműnél.

Ha megfelelő mennyiségű folya-
dék van a szervezetben, az erek tel-
tebbek, a véna jobban látható, a
vérvétel gyorsabb. A véradás után
is kiemelten fontos a folyadékfo-
gyasztás, mely segít a levett
plazma pótlásában. Ezt a vízmű
munkatársai kiváló minőségű győri
csapvízből tették meg. Fotónkon
Királyné Nagy Ildikó nyújtja karját
Liszkai Melindának. Előtérben
Deák Katalin. 



ÁLLÁS
Anzeige: Vielseitig einsetzbarer
Muttersprachler (Deutsch), von Beruf De-
korateur, handwerklich geschickt, mobil,
belastbar, offen für Neues, sucht Heraus-
forderungen in Ungarn oder in den um -
liegenden Nachbarländern. 
0049/1703131789, 
hermannn123@yahoo.de

Takarító csoportvezetőt keresünk
Győrben. Új ismereteket hamar alkal-
mazni tudó, agilis, jól szervező és kommu-
nikáló, számítógépet kezelni tudók jelent-
kezzenek. +36-30/488-3590  

GG. Biztosító alkalmaz határozott,
meggyőző üzletkötőket, időpont-egyezte-
tőket. Kiemelt támogatás, átképzés, ca-
fetéria. 06-30/667-2680 

Szeretne másodállást?  Próbálja ki törzs-
kártyánkat, kezelje ügyesen pénzünket!
Fizessen ezzel (élelmiszerüzletekben) és
ezért 3+1% jutalékot adunk. Regisztrá-
ciót telefonon egyeztetjük. 
nkepito@t-online.hu  

EGYÉB 
Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást ponyvás teherautó-
val vállalok. Városon belül 3.000 Ft-
tól/fuvar. 20/593-6600. 

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is!
Tel.: 06-20/947-3928.  

Készpénzért festményeket, He-
rendi porcelánt, ezüsttárgyakat,
órákat, könyveket, antik bútort,
szőnyeget, kerámiákat, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Tel.: 70/640-5101.
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APRÓ HIRDETÉS

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

Győrújbarát legszebb részén, a tábor völ-
gyében 120 m2-es családi ház eladó. Köz-
ponti fűtés+kandalló. Érdeklődni:
30/216-2231. 

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

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

Albérleteket keresek újonnan Győrbe köl-
töző, megbízható ügyfeleim részére! Ér-
deklődni: 06-70/977-7838.

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

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1 szobás,
konvektoros, szép állapotú, határozatlan
bérleti szerződéses, 2 erkélyes lakást
cserélne 40-50 m2-es, másfél szobás la-
kásra maximum 3. emeletig (hirde -
tésszám: 83). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egyszoba+étke-
zős, komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1,5 szobás, 35-40 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 95). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 38 m2-es, 1 szobás, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, 2 szobás lakásra, 50–60

Tankönyvek eladók! A győri Apác-
zai-kar szociálpedagógia szakán
használt tankönyveimet kedvező
áron kínálom. A könyvek nagyon
jó állapotban vannak. A tanköny-
vek listáját e-mailben kérésre el-
küldöm. Érdeklődni: 06-30/40-
33079.

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-
1291.   

ÜZLET
Győr-Szigetben, a Semmelweis utca 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27 és 50
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi, szol-
gáltatói tevékenységre vagy irodának
hosszú távra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

INGATLAN
Szép környezetben 53 m2-es,
rendezett lakás hitelmentesen eladó. 8,2
M Ft. 30/348-8691  

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.

m2-ig (hirdetési szám: 102). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 120 m2-es, 3 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne bel-
városi, kb. 60 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési szám: 100).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es 1+2 fél szobás,
összkomfortos, igényesen felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne
3 szobás, nagyobb alapterületű, komfortos
vagy összkomfortos győri lakásra, Kossuth
L. u. kivételével (hirdetési szám: 94). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás, egyedi gáz-
fűtéses, felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne kisebb, 1 vagy
másfél szobás, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetésszám: 85).  Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 81 m2-es, 2 szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne bel-

városi, kb. 60 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési szám: 99).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48 m2-es, gáz-
konvektoros, határozatlan bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne nagyobb, 3
szobás, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra Újváros kivételével (hirdetésszám:
86). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

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

Nádorvárosi, 53 m2-es, 1,5 szobás, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne győri, 3 szobás, 68
m2-es vagy nagyobb, gáz- vagy távfűté-
ses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetésszám: 90). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
belvárosi vagy szigeti lakásra alacso-
nyabb rezsivel (hirdetésszám: 91). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szobás, kom-
fortos, gázfűtéses,  határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne belvárosi,
nádorvárosi vagy révfalui, komfortos, 50–
60 m2-es lakásra (hirde tésszám: 92). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

TANFOLYAM
FOTÓSTANFOLYAM kezdők-
nek is! Készítsen szép fotókat mindenki
örömére! Jelentkezés: www.laposafoto.hu.                                

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

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 

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

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

ELADÓ!

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

Farsangi étel-
különlegességekkel

kedveskedünk
vendégeinknek!
Mindenkit szeretettel

várunk! 

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

Magyarnóta-elôadók:
Hajnal Nikolett,
Országos magyar nóta 
2. helyezett
Sebestyén Tamás
Zongorán kísér: 
Szórádi Árpád
Fellépnek a Fatime hastánc-
iskola fiatal növendékei!
Konferanszié: Heller László

Vacsora:
Baconnal és sajttal töltött

csirkemell
Natúr sertéskaraj Budapest

raguval
Vegyes köret

Vegyes salátatál
Desszert

1 pohár „Turán” újbor 
Szelényi Ernô aranyérmes

borosgazda kínálatából

A belépô ára: 2.500 Ft/fô

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

SZERELTESSEN GÁZAUTÓT!

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

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

A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság kezdô
tanfolyamokat indít Gyôrben és Pannonhalmán.
Gyôri bemutató edzés idôpontja: 01. 24., 18 óra
Helyszíne: Bartók Béla Megyei Mûvelôdési Központ
Gyôr, Czuczor G. u. 17.
Pannonhalmán az elsô edzés idôpontja: 01. 26., 18 óra
Helyszíne: Kazinczy Ferenc Mûvelôdési Ház Pannonhalma, Petôfi u. 25.
Érd.: 20/552-7077 és 70/704-1958; honlap: www.taoistataichi.hu

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
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A tatami fiatal 
tehetsége
szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Kiváló évet tudhat maga mögött Ta-
kács Márton, a Nicsi Judo Club ver-
senyzője. A tizenhat éves sportoló ne-
gyedik magyar bajnoki címe mellett
nemzetközi porondon is letette névje-
gyét, teljesítményének megkoronázá-
saként pedig megválasztották az év if-
júsági férfi judósának is. 

Takács Márton tavaly szerezte meg negyedik
magyar bajnoki címét, évek óta magyar válo-
gatott és a Heraklész-bajnokprogram tagja. A
tatamin mutatott teljesítménye alapján a szak-
emberek egyöntetűen úgy ítélik meg, hogy a
fia tal tehetség korosztálya nemzetközi élme-
zőnyéhez tartozik. 

– Négyéves korom óta judózom, a szüleim
hoztak le edzésre, hogy mozogjak valamit. A
bátyám is a Nicsiben sportolt, de ő később ab-
bahagyta, én viszont még mindig itt vagyok. A
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tizedik
osztályos tanulója vagyok, az iskola és a judo

pedig lényegében minden időmet kitölti.
Szerencsére az iskolában tolerálják, hogy spor-
tolok, sokat segítenek és mindig elengednek
a versenyekre. Győrött hetente háromszor
edzek, emellett egy erőnléti tréning is vár rám.
Minden héten egyszer Budapestre kell utaz -
nom gyakorolni, ezt a Heraklész-programban
résztvevők számára kötelezően előírták. Ez sok
lemondással jár, kevés lehetőségem van szó-
rakozni, és a versenyek előtti fogyasztások sem
éppen kellemes emlékek, de mindez megéri,
és szerencsére ezt az eredmények is bizonyít-
ják – mesélt a mindennapokról lapunknak Ta-
kács Márton. 

A fogyasztásra azért van szükség, mert a
nemzetközi színtéren versenyző ellenfelek
gyakran saját súlycsoportjuknál lejjebb indul-
nak, hogy nagyobb esélyük legyen a győze-
lemre. Az eredményesség érdekében a ma-
gyar tehetségnek is hasonlóképp kell tennie.
Előfordult, hogy kilenc kilogrammtól kellett
megszabadulnia verseny előtt, ami embert
próbáló feladat. A versenyző tavaly részt vett
az ifjúsági Európa-kupa-sorozaton, ahol egy
ezüstéremmel (Ploiesti) és két ötödik helye-
zéssel (Zágráb, Kijev) kvalifikálta magát a Mál-
tán megrendezett ifjúsági Európa-bajnok-
ságra. Ott ötödik helyezést ért el. 

– Az Európa-bajnokság volt a legjobban si-
került versenyem tavaly. Előbb egy örmény,

majd egy azeri ellenfelet győztem le, az
elődöntőben viszont alulmaradtam a
későbbi győztes olasz versenyzővel
szemben. A bronzmérkőzésen vitat-
ható körülmények között a hosz-
szabbításban veszítettem, ami-
nek akkor még egyáltalán nem
örültem, de utólag boldog va-
gyok az ötödik helyezésemmel.
Ezt követően Törökországban
részt vehettem az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon, ami
nagy megtiszteltetés volt, hi-
szen mindössze két magyar
judós kapott meghívást a
fiúk közül. Itt is ötödikként
zártam, de nem csak ezért
volt nagy élmény a verseny-
zés, hiszen más sportágak-
kal is megismerkedhettem
a lelátón ülve. 

A remek nemzetközi sze-
replés hatására a Magyar Judo Szö-
vetség az év ifjúsági judósának válasz-
totta Takács Mártont, aki elmondta, tit-

kon reménykedett az el-
ismerésben, noha szá-
mos más tehetség is
bontogatja szárnyait
a korosztályban.
Ahogy a tizenhat
éves tehetség fo-
galmazott, amel-

lett, hogy örül a díjnak, ez to-
vábbi motivációt is jelent neki. 

– Idén már nem az ifjúsá-
giak, hanem a juniorok között
indulok (16–19 éves korosztály
– a szerk.). Mivel a legfiatalabbak
közé tartozom, akár három évvel idősebb ju-
dósokkal is szembekerülhetek, így ez amo-
lyan tanulóév lesz számomra. Persze ez nem
jelenti azt, hogy nem várok magamtól ered-
ményeket rögtön az első évben, szeretnék a
magyar bajnokságon is dobogós lenni és
nemzetközi szinten is érmeket szerezni. Én in-
kább technikás judós vagyok, elsősorban
ezzel próbálok győzni, nem erővel, és ez a tak-
tika idén is érvényesülhet – mondta a 2012-
es évről Takács Márton, akit a judóhoz fűződő
viszonyáról is megkérdeztünk.

– Sok szépsége van a sportágnak, élve-
zem a küzdelmet, és az eléggé unalmas
erőnléti edzések kivételével mindent szere-
tek benne. Testben és lélekben is megedz,
az itt tanultakat pedig az élet más területein
is hasznosítani tudom. A judo az életem, a
barátaim is ide kötnek. Szeretném felnőtt-
ként is minél magasabb szinten folytatni a
sportolást, nagy álmom, hogy egyszer el-
jussak egy olimpiára – zárta a beszélgetést
az év ifjúsági judósa, aki 2020-ban valóra
váltaná az álmát. 

Mester a tanítványról – Minden,
ami kell a judóhoz, az Marciban
megvan. Szorgalmas, kitartó és
rendkívül technikás, ami igazán rit-
kaságszámba megy – fogalmazott
Nagy János, a Nicsi Judo Club ed-
zője, aki hat éve dolgozik együtt Ta-
kács Mártonnal. – Tavaly kiemel-
kedő évünk volt, a célunk, hogy
idén is eljussunk a világverse-
nyekre, és hasonló eredményekkel
térjünk vissza. A klubunkban több
mint kétszáz fiatal sportol, közülük
mintegy húszan versenyeznek. A
judo önfegyelemre tanít, a gyer-
mekek elsajátítanak bizonyos alap-
mozgásokat és megtanulnak esni,
aminek különösen nagy jelentő-
sége van. Igazi közösségépítő
sportág, a klubnál mindenki barátja
mindenkinek, akár kicsi, akár nagy
– tette hozzá az edző. 

A judo az életem, 
a barátaim is ide kötnek
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Javában tart az átigazolási időszak, a Győri
ETO FC és a Gyirmót pedig ki is használja
a lehetőséget az erősítésre. A zöld-fehérek
megegyeztek az U20-as világbajnoki
bronz érmes Varga Rolanddal, aki Olaszor-
szágból, a Brescia csapatától igazol a Rába
partjára. A támadó három és fél évre köte-
lezte el magát Győrbe. Az ETO megegye-
zett az MTK-nál mellőzött Pátkai Mátéval
is, de egyelőre a fővárosi klubbal nem jött
létre a megállapodás. Pátkai szerződése
nyáron lejár, így akkor ingyen kerülhet a
csapathoz. A középpályás egyébként felje-
lentette az MTK-t, mert a klub korábban
megtiltotta neki az edzések látogatását. A
zöld-fehérek tárgyalnak Guzmics Richárd
(Haladás) és Böde Dániel (Paks) leigazolá-
sáról is. Győrött készül Oleg Laizans, az öt-
szörös lett válogatott középpályás. A 24
éves labdarúgót 2006-ban az esztendő
legjobb fiatal játékosának választották, ta-
valy pedig a felnőttek között bizonyult a leg-
jobbnak. A legutóbb a Ventspilsnél futbal-
lozó játékost két edzőmérkőzésen is tesz-
teli a szakvezetés.

A Gyirmót két újabb játékossal is szer-
ződést bontott, tavasszal már nem a kék-
sárgáknál szerepel Homonyik Gábriel és
Tóth Balázs. Az érkezési oldalon több nagy
név is szerepel, a gyirmótiaknak sikerült le-
igazolni Ferenczi Istvánt, akinek személyé-

Aktívak a győriek az átigazolási piacon

szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

A Kardirex Súlyfelejtők Klubjában ta-
lálkoztam két kedves, mosolygós
hölggyel. Anya és lánya fogyni szeret-
nének, jó sokat. Vajon melyikük lesz a
kitartóbb, melyikük lelkesíti majd a
másikat, ha esetleg feladná a küzdel-
met? Megtörténtek az előkészületek:
orvosi vizsgálat, étrend-összeállítás.
Majd pedig a fitneszstúdióban elkez-
dődhetett személyi edző irányításával
a munka. Nehéz volt összehangolni,
hogy az eléggé zsúfolt napirendjükbe
beférjen a heti háromszori edzés.
Néha csak külön tudtak eljönni hoz-

Családi fogyás

zánk, viszont becsülettel időben min-
dig megjelentek és rendületlenül vé-
gignyomták a nonstop másfél órás
kardio- és gépes edzéseket. 

Tizenkét hét alatt megmutatko-
zott a várva várt eredmény: Ro-
zsonszky Alexandra 10,5 kg-tól sza-
badult meg, míg édesanyja, Ro-
zsonszky Csabáné Gizi 8 kg-mal lett
könnyebb. Mindkettőjük azóta is fo-
lyamatosan, eredményesen edz. Kije-
lenthetjük, hogy edzőtárssal köny-
nyebb, főleg ha az illető családtag!
Gratulálunk, nagyon büszkék va-
gyunk rájuk! Várjuk szeretettel önt is
stúdiónkban! Bővebb információt a
www.speed-fit.hu honlapon talál.

ben egy gólerős, élvonalbeli szintű támadó
érkezett a csapathoz. Szintén Gyirmóton
folytatja pályafutását Fitos László, aki a Fe-
rencvárostól érkezett a kék-sárgákhoz. El-
dőlt, hogy Erős Gábor ugyanakkor nem
lehet a klub játékosa. A középpályás ebben
a szezonban már pályára lépett hivatalos
bajnoki mérkőzéseken Bulgáriában és Gö-
rögországban is, ezért nyárig további csa-
patban nem szerepelhet.

Hétvégén tizedik alkalommal rendezik
meg a Magvassyban az Alcufer-kupát,
mellyel a résztvevők hetedszer emlékeznek
Horváth Ferencre, az Alcufer Kft. alapító-
jára. A tornán a Gyirmót mellett hat másod-
osztályú gárda, valamint környékbeli egye-
sületek lépnek pályára. Szombaton 9 órá-
tól az A és a B, 14 órától a C és a D csoport
küzdelmeit rendezik. Vasárnap délelőtt 9
órától az alsóházi, 13.30 órától pedig a fel-
sőházi rájátszással folytatódik a program. 

A csoportbeosztás. A csoport: Ajka (NB
II), Győri ETO FC B (NB II), Lipót (megyei I. o.),
Bágyogszovát (megyei III. o.). B csoport: Vi-
deoton B (NB II), Veszprém (NB II), Öttevény
(megyei I. o.), Jánossomorja (megyei I. o.). C
csoport: Tatabánya (NB II), SVSE-GYSEV-
Goldschmidt (NB II), Győrszemere (megyei I.
o.), WHB-Ménfőcsanak (megyei I. o.). D cso-
port: Gyirmót (NB II), Csorna (NB III), MTE
1904 (NB III), Koroncó (megyei I. o.).

Ferenczi István Fitos László

Varga Roland (középen)

A belépés
DÍJTALAN!

Labdarúgó-játékvezetôk

SZAKMAI ESTJE
Ménfôcsanakon!

és Kulcsár Katalin,
ménfôcsanaki
FIFA-játékvezetô

2012. január 27., 18 óra
Gyôr-Ménfôcsanak
Véndiófa vendéglô
9012 Gyôr, Gyôri u. 9.

Vendég:
Kassai Viktor,

a 2011-es esztendô
a világ legjobb

játékvezetôje,
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Az UNI Seat Győr együttese tovább őrzi második
helyét a bajnokság alapszakaszában. Hétvégén
zöld-fehér rangadót rendeztek az egyetemi csar-
nokban, a Ferencváros látogatott a Rába partjára.
A győri csapat a sima isztambuli vereséget köve-
tően nem kezdett jól, sőt, még a nagyszünetben is
a Ferencváros vezetett. A második félidőben aztán
agresszívabb védekezésre váltottak a hazaiak, és
egy parádés, 17–0-ás roham után állva hagyták el-
lenfelüket. A végeredmény 75–58 lett az UNI Seat
Győr javára. Fűzy Ákos vezetőedző elmondta, ki-
sebb hullámvölgyben van a csapat, amelyre a ket-
tős terhelés miatt számított is, csak valamivel ko-
rábbra várta a megtorpanást. A szakember abban
bízott, hogy a lapzártánk után lejátszott Kaunas el-
leni Euroliga-mérkőzésen csapata visszatalál a he-
lyes útra, és maga mögött hagyja a fásultságot. 

A győriek vasárnap 18 órakor Baján folytatják baj-
noki szereplésüket, majd szerdán 18 órakor Prágában
lépnek pályára az Euroligában. A csapat tizenöt kitartó
és szerencsés szurkolója a helyszínen tekintheti meg
a mérkőzést. További hír a klubbal kapcsolatban, hogy
februártól családi jegyet vezet be az UNI Seat Győr, két
felnőtt és két gyermek összesen ezer forintért válthat
belépőt a csapat mérkőzéseire. 

A Győri Audi ETO KC továbbra is hibátlan a
magyar élvonalban, legutóbb a Siófokot fek-
tették két vállra a zöld-fehérek. A Balaton-par-
tiak jól helytálltak Győrben, megnehezítették
a hazai csapat dolgát, csak az utolsó öt percre
fáradtak el a vendégek, ekkor sikerült két
számjegyűvé tenni a különbséget. A végered-
mény 16–11-es félidő után 30–20 lett az Audi
ETO javára. A csapatból a két kapus mellett
ezúttal a Görbicz–Lekic–Löke hármast lehe-
tett kiemelni. A mérkőzés talán legemlékeze-
tesebb pillanata Andrea Lekic találata volt né-
hány perccel a mérkőzés vége előtt. A szerb
klasszis felugrás után 360 fokos fordulatot kö-
vetően talált a vendégek kapujába. A győriek
ezúttal nem mozogtak olyan frissen, de a ve-
zetőedző elárulta, kemény edzések vannak a
Bajnokok Ligájára készülő játékosok mögött.
Karl Erik Böhn együttese pénteken 18 órakor
Szekszárdon lép pályára. Hír a klub háza tájá-
ról, hogy pályázati pénz felhasználásával feb-
ruárban beléptető kapukat helyeznek üzembe
a Magvassy Mihály Sportcsarnokban. 

A Rába ETO futsalcsapatára
három nap alatt két idegen-
beli bajnoki mérkőzés várt.
Előbb Nagykátán léptek pá-
lyára a zöld-fehérek a tava-
szi szezon második forduló-
jában. Marcos Angulo
együttese tartalékosan is
könnyed győzelmet aratott,
Lódi háromszor, Gyurcsányi
kétszer, Harnisch egyszer
volt eredményes, a végered-
mény pedig 6–1 lett a győ-
riek javára. A csapatban első
NB I-es mérkőzését ját-
szotta Czeglédi Márió, így
újabb saját nevelésű játékos
mutatkozhatott be az élvo-
nalban.

Ezt követően az UEFA
Futsal Cup miatt tavalyról
elhalasztott bajnokiját pó-
tolta a Rába ETO Gödöllőn.

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
férfi kosárlabdacsapata Sopronban
a SMAFC–NYME vendégekét kezdte
meg az NB I/B-s bajnokság alapsza-
kaszának második körét. Kozma
Tamás tanítványai egy végletekig ki-
élezett mérkőzésen egyetlen ponttal
jobbnak bizonyultak a vendéglátó
egyetemistáknál. A záró felvonás hi-
hetetlen izgalmakat hozott, az utolsó
40 másodpercben négy alkalommal
változott a vezető csapat személye. A
végén egy labdaszerzés bravúrgyő-
zelmet ért, a megyei rangadót köve-
tően pedig már a harmadik helyen áll
a győri csapat. Kozma Tamás együt-
tese pénteken 19 órakor a Budapest
Honvédot fogadja az újabb siker re-
ményében. 

További hír, hogy a Győri Kosár-
labda Club pályázatot hirdet utánpót-
lás-vezetői munkakör betöltésére. A
pályázat feltétele testnevelő tanári
diploma és kosárlabda-szakedzői
diploma, beadásának határideje
2012. február 15. A pályázathoz, me-
lyet az info@gyorkosar.hu címre
lehet elküldeni, csatolni kell fényké-
pes szakmai önéletrajzot, motivációs
levelet és kereseti igényt is.

AJÁNLJUK
JANUÁR 20., PÉNTEK
Ökölvívás
18.30 Patent Gladiators–Te-
mesvári Oroszlánok (Boxing
ONE Championship, elődöntő,
Krúdy-gimnázium)

Férfi kosárlabda
19.00 GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egye tem–Budapest Honvéd (NB
I/B-s mérkőzés, egyetemi csarnok)

JANUÁR 21., SZOMBAT
Labdarúgás
9.00 X. Alcufer-kupa (felkészü-
lési torna, Magvassy-csarnok)

12.00 Győri ETO FC–Ruzomberok
(felkészülési mérkőzés, ETO Park)

JANUÁR 22., VASÁRNAP
Labdarúgás
9.00 X. Alcufer-kupa (felkészü-
lési torna, Magvassy-csarnok)

JANUÁR 25., SZERDA
Futsal
19.00 Rába ETO–Rákosmenti
FC (Magyar Kupa-mérkőzés,
Magvassy-csarnok) 

Szerencsés
péntek tizen-
harmadika

Győzelem
és hullámvölgy

Ökölvívás. Pénteken 18.30-tól a
Krúdy Gyula-gimnáziumban rendezik
meg a BoxingONE Championship
közép-európai amatőr ökölvívó csapat-
bajnokság elődöntőjét. A házigazda Pa-
tent Gladiators a Temesvári Oroszlánok-
kal mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A
programban helyet kapott a győri illető-
ségű szerb-magyar fiatalember, Vojnic
Tunic Vlatko fellépése is, aki K-1 profi
szabályrendszerben vív egy háromme-
netes presztízsmérkőzést.

Tízgólos siker

Újra az élen
A győriek hengereltek, a 10–
4-es sikerből Dróth, Lódi és
Csopaki két-két, míg Al-
Ioani, Gyurcsányi és Har-
nisch egy-egy góllal vette ki
a részét. A Rába ETO együt-
tese a két győzelemmel újra
a táblázat élére állt, és há-
rompontos előnyre tett szert
a második helyezett Berety-
tyóújfaluval szemben. 

A zöld-fehérek a portugál
Ramada után újabb játékost
szerződtettek. A magyar fel-
menőkkel is rendelkező bra-
zil Carlos Eduardo Martins,
becenevén Café legutóbb a
brazil élvonalban szerepelt,
2010-ben 57 találattal lett
gólkirály. A két új igazolás a
szerdán 19 órakor kezdődő
Rákosmenti FC elleni kupa-
meccsen debütálhat. 
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A Győr-Moson-Sopron Megyei
Sakkszövetség és a Szimultán
Sakk Egyesület hétvégén rendezte
meg a megyei és a városi egyéni és
csapat diákolimpiát. A versenyen,
melynek a Krúdy Gyula Gimnázium
adott otthont, hat korcsoportban
mintegy 120 diák vett részt, ami
magasan felülmúlta a szervezők
minden előzetes várakozását.

A korcsoportok megyei győzte-
sei. Lány-1: Reicher Anna, Bolyai –
Mosonmagyaróvár. Lány-2: Vas-
vári-Tóth Emma, Tulipános – Győr.
Lány-3: Kurcsics Erika, Térségi –
Kapuvár. Lány-4: Kovács Eszter,
Kazinczy – Győr. Lány-5: Lócsi Bar-
bara, Jedlik – Győr. Lány-6: Márkus
Eszter, Berzsenyi – Sopron. Fiú-1:
Lobitz Andor, Bolyai – Mosonma-
gyaróvár. Fiú-2: Németh Bálint,
Móra – Mosonmagyaróvár. Fiú-3:
Csuta Ákos Koppány, Öveges Gya-
korló ÁI – Győr. Fiú-4: Orosz And-
rás, Apor – Győr. Fiú-5: Nyéki
Bence, Révai – Győr. Fiú-6: Báno-
vics Gábor, Krúdy – Győr. 

A korcsoportok városi győztesei:
Lány-1: Tringer Berta, Kodály. Lány-

Javában tart a 2012. évi horgászjegyek
kiváltása. Sorban érkeznek a tagok a
Győr-Újvárosi Horgász Egyesület foga-
dóidejében az Újvárosi Művelődési
Házba. Az engedélyeket Prikler Sándor
gazdasági vezető adja ki. Amíg zajlik a
papírmunka, Csuport Tiborral, az egye-
sület elnökével beszélgettünk. 

– A szervezetet újvárosi polgárok
alapították 1946-ban. A tagok száma
az 1970-es években meghaladta a há-
romszázat, az utóbbi években kétszáz
és kétszázötven közötti a tagunk van,
ebből harminc gyermek. Tavaink, a
Nagy-tó, a Cigány-tó és a Négyszög-
tó 1965 és 1976 között, a kavicskiter-
melés időszakában alakultak ki. A két
kisebb csapadékvízgyűjtő tavunk
2005-ben keletkezett. Szintén az egye-
sület kezelésébe tartozik a Rábca folyó
régi ága az Abdai-zsiliptől a győri uszo-
dazsilipig. Vizeinken a horgászrend
megegyezik az országos horgászrend-
del. Korábbi titkárunk emlékére min-
den évben megrendezzük a Balaskó
Imre Emlékhorgászversenyt. A hagyo-
mányos nyári horgásztáborban évente
harminc gyermek ismerkedik a sport-
horgászattal, a természetben tartózko-
dás szabályaival és a környezet védel-
mével. Jó kapcsolatot ápolunk a me-
gyei horgászszövetséggel, a részön-
kormányzattal és több céggel – tájé-
koztatott az elnök. A telepítésekre rá-

Megyei sakkolimpia
2: Vasvári-Tóth Emma, Tulipános.
Lány-4: Kovács Eszter, Kazinczy.
Lány-5: Lócsi Barbara, Jedlik.
Lány-6: Üveges Dóra, Krúdy. Fiú-1:
Horváth Balázs, Arany. Fiú-2: Pesti
Máté, Péterffy. Fiú-3: Csuta Ákos
Koppány, Öveges Gyakorló ÁI. Fiú-
4: Orosz András, Apor. Fiú-5: Nyéki
Bence, Révai. Fiú-6: Bánovics
Gábor, Krúdy. 

Megyei csapatverseny. Alsós lá-
nyok: Ujhelyi Imre Általános Iskola,
Mosonmagyaróvár. Felsős lányok:
Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mo-
sonmagyaróvár. Középiskolás lá-
nyok: Kazinczy Ferenc Gimnázium,
Győr. Alsós fiúk: Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola, Levél Felsős
fiúk: Fiáth János ÁMK, Töltéstava.
Középiskolás fiúk: Révai Miklós
Gimnázium, Győr.

Győri városi csapatverseny. Kö-
zépiskolás lányok: Kazinczy Ferenc
Gimnázium, Győr. Alsós fiúk: Sza-
badhegyi Magyar-Német Általános
Iskola, Győr. Felsős fiúk: Öveges
Kálmán Gyakorló Általános Iskola,
Győr. Középiskolás fiúk: Révai Mik-
lós Gimnázium, Győr.

Újvárosi sporthorgászok

térve Prikler Sándor gazdasági vezető
veszi át a szót. 

– Tavainkat intenzíven telepítjük,
pontyból háromnyaras példányokat he-
lyezünk ki, de kerül még a vizeinkbe ke-
szeg és ragadozó hal is. A Rábca egye-
sületi szakaszába kétnyaras pontyot és
előnevelt csukát telepítünk. 2010-ben
az egy főre jutó halfogás meghaladta a
huszonnyolc kilogrammot, a 2011-es
adat várhatóan ennél nem lesz rosz-
szabb. 2011-ben sikerült felújítani a ta-
nyaházat, ami legnagyobb részt társa-
dalmi munkában valósult meg. Terve-
ink között a horgászlétszám stabilizá-
lása, a tagok megfelelő kiszolgálása, a
tanyaház további fejlesztése és terüle-
tének rendezése szerepel. Tagság léte-
sítésével és tájékoztatással kapcsolat-
ban hívható telefonszámunk: 30/475-
6332– zárta szavait Prikler Sándor.

Azzal, hogy Erdélyi Zsófia vasárnap teljesítette az
olimpiai A szintet a houstoni maratoni futóverse-
nyen, 86-ra nőtt – a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) összesítése szerint – az idei nyári játékokra
nevezhető versenyzők száma. Két sportágban –
úszásban és atlétikában – speciális a helyzet, ezekben szintek teljesítése
a feltétele az olimpiai indulásnak. Úszásban versenyszámonként legfel-
jebb két sportolót lehet nevezni a kvalifikációs A szint teljesítése, és
egyet a B szint elérése esetén, illetve váltóban országonként egy staféta
indítható. Hasonló elven alapuló megkötés vonatkozik az atlétákra is,
azzal a különbséggel, hogy náluk már most lehet tudni, hogy ki milyen
számban indul majd. Eltérés továbbá az is, hogy ebben a sportágban
három versenyzőt lehet nevezni A szint teljesítése esetén, míg a B-nél
az úszáshoz hasonlóan egyet. A Magyar Olimpiai Bizottság minimálisan
három aranyérmet és összesen tíz dobogós helyet vár, illetve 94 olimpiai
pont megszerzését tűzte ki célul Londonban. (MTI)

London 2012 – Újabb
magyar induló

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

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

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

Segítsünk
Hannának!
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Horoszkóp
KOS
Intézzenek el minden hivatalos ügyet
még a hét elején, ne hagyják, hogy kicsússza-
nak az időből. Ellenőrizzék hivatalos
papírjai kat, csekkjeiket, rendben vannak-e.
Így a hét második felében a párkapcsolaté és
a családé lehet a főszerep.

BIKA
Figyeljenek jobban a pihenésre, elég
idegesítő, feszült hét elé néznek. Menjenek
el a hét közepén szaunázni, sportolni, külön-
ben ez a sok feszültség visszaüt az egészsé-
gükre. Hallgassanak a barátokra, ne űzzék el
maguktól a segítségüket.

IKREK
Nagyon tevékeny, munkával teli hetet
élnek meg. Ez azonban nem veszi erejüket,
olyan ötleteik vannak, amikkel a jövőjüket
könnyítik meg. Ez a lendület kihat család-
jukra is, pezsdítőleg hat az önök jókedve, öt-
letei. Vonják be őket is ezekbe a feladatokba.

RÁK
Becsapás áldozatai lehetnek a héten.
Kiderül, tényleg barát-e a barát. Fordítsanak
több figyelmet munkájukra és egészségükre.
Szeretteikre számíthatnak, osszák meg prob-
lémáikat, beszéljék ki magukból a rossz érzé-
seket, hamarabb találnak megoldásra.

OROSZLÁN
Gondolkozzanak el, milyen fejleszté-
seket tudnának megtenni munkájukban, éle -
tükben, otthonukban. Ez a tervezés ideje még,
de a pontos tervek megkönnyítik majd az éle -
tüket. Ne feledkezzenek meg a barátokról, ha
hívják önöket bulizni, ne utasítsák vissza.

SZŰZ
Életüket szinte csak a munka tölti ki.
Hogy ne unjanak ebbe bele, próbáljanak a
családjukkal is többet lenni. Fordítsanak
több időt egészségükre, főként az étkezésü-
ket reformálják meg, és ha tudják, a sportot
is iktassák be életükbe. Barátaikra számít-
hatnak ebben az ügyben.

MÉRLEG
Járjanak nyitott szemmel, most a sze-
relemé a főszerep életükben. Ha még nincs
párjuk, könnyen megtalálhatják. A héten tele
lesznek energiával, használják ezt ki, és a
fontos ügyeket most intézzék el. Ne feledkez-
zenek el a sportról és a barátokról.

SKORPIÓ
Nagyon jókedvűek lesznek a héten,
ami kihat persze kapcsolataikra, munká-
jukra is. Használják ezt ki, ezzel a könnyed-
séggel sok feladatot megoldhatnak. Párjuk-
kal tartsanak egy hosszú hétvégét, ha mód-
juk van rá, utazzanak el.

NYILAS
Most nagyon jó lehetőségeket, ajánla-
tokat kapnak munkájukban. Rangsoroljanak
a döntés előtt, párjukról se feledkezzenek
meg, mielőtt belevágnak egy új feladatba.
Anyagilag jó lehetőségek ezek, de hallgassa-
nak megérzéseikre. 

BAK
Feleslegesen idegesítik most magu-
kat, nem oldódik meg semmi sem gyorsab-
ban, hiába intézkednek. Próbáljanak a
maguk erejéből előbbre jutni munkájukban,
ez nem lesz könnyű, de legalább nem csalód-
nak. A sport most sokat tud segíteni feszült-
ségeik levezetésében.

VÍZÖNTŐ
Tele vannak erővel, energiával, hasz-
nálják ki ezt, intézzenek el minden félbema-
radt feladatot. Utána megérdemlik a szórako-
zást, a barátokkal töltött délutánokat. Ha
még nincs párjuk, most járjanak nyitott
szemmel.

HALAK
Kicsit lelassultak a dolgok, nehezeb-
ben intézik el ügyes-bajos dolgaikat, mint
eddig. Ezért ne idegesítsék annyira magukat,
inkább halasszák el ezeket a feladatokat a kö-
vetkező hétre. Figyeljenek a becsapásokra,
könnyen csapdába sétálhatnak.

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

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

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

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  A
pénztár 15 perccel előbb zár.
Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat
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 Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905.  
Kodály Zoltán út Az ügyfél-
szolgálat a hét öt napján reggel
8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken
14 órakor zár. A pénztár 15
perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-
375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

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

A Magyar Vilmos Uszodába nyerhet belépőt,
aki velünk játszik. A www.gyorplusz.hu oldalon
kell válaszolni három kérdésünkre, a helyes
megfejtők között tíz alkalomra szóló bérletet
sorsolunk ki. A válaszokat az online@gyor -
plusz.hu címre várjuk január 25-ig.

Győrplusz.hu:
nyerjen
uszodabelépőt!

Dr. Lerner János geográ-
fus, térképész, a Spekt-
rum Televízió szerkesztője
tart előadást január 26-án
17 órakor a Bezerédj-kas-
télyban. Az előadás egy
igazi (fél)sivatagi show.
Látványos fotók és filmek
segítségével Afrika déli ré-
szére, Namíbia és Bots-
wana természeti csodái-
hoz, lenyűgöző nemzeti
parkjaiba és különleges
népcsoportjaihoz kalauzol
el. Az előadó tudományos
expedíciókkal, utazásszer-
vezőként és természetfil-
mesként mintegy félszáz
alkalommal járt a fekete
kontinensen, számos föld-
rajzi témájú ismeretter-
jesztő könyv és album

A Kalahári bűvöletében
szerzője. „Miként lesz az
ember egyetemi oktatóból
világutazó? Er re talán
Saint-Exupéry kis herce-
gének geográfusa adja
meg a legfrappánsabb vá-
laszt: …Hogy jön ne egy
földrajztudós ahhoz, hogy
elinduljon, és számba
vegye a városokat és folya-
mokat, hegy ségeket és
tengereket, óceánokat és
sivatagokat? A geográfus
sokkal fontosabb ember
annál, semhogy ide-oda
kószáljon a világban. Ül a
dolgozószobájában, és fo-
gadja a kutatókat. Kikér-
dezi őket, és lejegyzi emlé-
keiket... Nos, én ennek
épp az ellenkezőjét szeret-
tem volna csinálni…" 


