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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

28. oldal A közelmúltban a világ legjobb já-
tékvezetőjének megválasztott Kassai Viktor
a napokban Győrben járt, így lett a főszerep-
lője lapunk Sportportré rovatának.

4. oldal Egy ott dolgozó magyar lány szerint azért szeretnek minket
külföldön, mert szorgalmasak vagyunk, nagyon jó munkaszervező ké-
pességgel rendelkezünk, átlátjuk a feladatokat, önálló javaslatokkal
élünk, és mindenhez értünk. Riportunkban külföldön munkát vállaló
magyarok vallanak nehézségeikről és lehetőségeikről.

12–13. oldal A balesetek fő oka a figyelmetlen-
ség. Az otthoni sérülések a leggyakoribbak, leg-
többször a munka utolsó mozzanatainál okozunk
magunknak sérülést a nagy rohanás miatt – töb-
bek között az otthoni balesetekkel is foglalkozunk
Vény nélkül rovatunkban.

3. oldal Az iskolákban jelentő-
sen csökkent a lógások száma,
mióta az 50 órán felüli igazolat-
lan hiányzások után felfüggesz-
tik az érintett családok iskoláz-
tatási támogatását. 

10–11. oldal Ha sikerül vég-
hezvinni a fejlesztéseket a repté-
ren, akkor nagyságrendekkel
megnő az utaslétszám – mondta
lapunknak Vadász László, a péri
repülőtér vezetője.

A turizmus központja
Írásaink és képriportunk a 14–17. oldalon
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millió forintos beruházásnak köszönhetően új üzem-
épületet épített a Märklin Hungária Kft. Győrben, va-
lamint félszáz új munkahelyet is teremtett. A közeljö-
vőben a cég új üzemcsarnokot és bemutató minta-
boltot is épít. 

360 900 millió eurós beruházást valósít meg és 2.100 új
munkahelyet teremt az Audi Hungaria, ezzel el-
nyerte az „Az év befektetője“ díjat. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium azt a vállalatot jutalmazta,
amelyik a legnagyobb mértékben járult hozzá a
magyar gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztatás
növeléséhez.
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Február 2.

Új elnök
Nagy Józsefné Joó Edi-
tet választották a Moz-
gáskorlátozottak Győr-
Moson-Sopron Megyei
Egyesülete elnökének.
A tisztújító küldött-
közgyűlést Szabó
János korábbi elnök
váratlan halála miatt
kellett előrehozni. 

Miss Alpok
Adria 
Borkai Petra nyerte a
Miskolci Egyetemen
rendezett Miss Alpok
Adria Szépségverseny
magyarországi dön -
tőjét. A győri lányt 
21 versenyző közül 
választották a 
legszebbnek.

Fogadóóra
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képvi-
selő február 6-án, hét-
főn 16 órakor fogadó -
órát tart az Arany Já -
nos Általános Iskola
könyvtárában.

Esküvői 
kiállítás
A múlt heti számunk-
ban megjelent, eskü-
vői kiállításokról szóló
képriportunkban nem
közöltük pontosan,
hogy a felvételek egy
része a III. Kisalföldi
Esküvői Kiállításon ké-
szült. A szervezőktől
elnézést kérünk!

Fizika. A Krúdy Gyula-középiskola
hetedik alkalommal rendezte meg a
„Fizika Napját". Idén az energia termé-
szettudományi, technikai és kultúrtör-
téneti vonatkozásait tárták a látoga-
tók elé. 

Tűz. Egy ember meghalt, amikor lán-
gok csaptak fel a Liszt Ferenc utcá-
ban az egyik 3. emeleti lakásban
szombaton. Egy négy négyzetméte-
res helyiség berendezései égtek. 

Fagy. Megteltek a hajléktalanok szál-
láshelyei a hideg idő miatt. A téli idő-
szakban 330 otthontalan embernek
tudnak szállást adni a városban.

Tolvaj. Megszúrta üldözőjét egy be-
surranó tolvaj a Győrhöz közeli Öttevé-
nyen. A családi házban a zajra ébredt
lakók egy idegen férfit találtak az elő-
szobájukban. A menekülő tolvajt a csa-
ládfő és az egyik szomszéd tartóztatta
fel, ekkor szúrt – eljárás indult ellene.

Ítélet. Kedden kezdték tárgyalni és
már meg is született a nem jogerős
ítélet a Győri Törvényszéken annak a
kisfiúnak a halálával kapcsolatban,
aki 2009 nyarán a csornai strandon
sérült meg. A bíróság az első fokú
vádlottat, a büfést – ő mozdította el a
kaput, ami rázuhant a gyermekre –
pénzbüntetésre ítélte, az üzemeltető
cég főmérnökét és vezetőjét próbára
bocsátotta. 

Képzés. Megkezdődött a képzés az
Audi Hungaria projekt- és oktatóköz-
pontjában, az első csoportban 20
szakmunkástanulót képeznek. Jelen-
leg 190 fiatal tanul a már bevált mo-
duláris szakképzés keretei között az
Audinál, de a társaság célja, hogy ezt
a számot 2014-re 250-re bővítse.

Jég. Még nem biztonságos a győri
vizeken korcsolyázni. A nagy hidegek
ellenére még nem fagytak be eléggé
a tavak ahhoz, hogy biztonsággal rá-
merészkedhessenek a csúszkálók. A
héten tovább csökken a hőmérsék-
let, emiatt egyre vastagabb lesz a
jégtakaró.

A Helyi Védelmi Bizott-
ság ülésén a téli, hideg
időjárásra való tekintet-
tel pontosította a riasz-
tási jegyzékeket, a fonto-
sabb személyek elérhe-
tőségét, a szükséges
terveket, valamint a
szükségellátási, melege-
dési, elhelyezési lehető-
ségeket. Itt elsősorban
önkormányzati intézmé-

nyek, iskolák, óvodák,
idősek napközi otthona
jön számításba – tájé-
koztatta lapunkat Doma-
nyik Eszter. A városháza
szóvivője elmondta, a
Lukács Sándor-szakkö-
zépiskolát, valamint a
Kossuth Zsuzsanna
Lány kollégiumot jelölték
ki előzetesen elhelyezési
feladatokra.

Borkai Zsolt polgár-
mester a MÁV-val fel-
vette a kapcsolatot, és
kérte, hogy a vasútállo-
mást nyissák meg a
hideg napokon az éjsza-
kai órákra is. A rendőr-
ség és a polgárőrség
jár őrözik a területen, va-

lamint biztosítja a köz-
rendet az állomáson.

A hajléktalanokat sű-
rűbben keresik fel a se-
gítő szervezetek mun-
katársai. Az egyedül élő
idős, beteg emberek lá-
togatása is folyamato-
san történik. A Nép-
egészségügyi Szakigaz-
gatási Szerv megadta a
bizottság részére az ille-

tékességi területen vár-
ható szülés előtt álló kis-
mamák számát, vala-
mint a dialízises bete-
gek számát települé-
senként, az esetleges
szállítások miatt.

A karitatív szerveze-
tek tájékoztatása meg-
történt, amennyiben
szükséges, segítenek
az esetlegesen úton re-
kedtek, fedél nélkül ma-
radók ellátásában, elhe-
lyezésében. Az Apáczai
Csere János Kar hallga-
tói február 3-án és 6-án
a Baross úti Látogató-
központ előtt 13 és 15
óra között teaosztást
szerveznek.

Győr felkészült
a rendkívüli
hidegre
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Idegenforgalom. Egy modern
európai város és agglomeráció -
ja aligha tervezhet jövőstraté-
giát e terület erősítése nélkül.
A Bor kai Zsolt vezette győri ön-
kormányzat részéről is joggal
merült fel a 2006-os választá-
sok után, hogy a szükséges
koncepció kidolgozásával, a
térség településeinek együtt-
működését kérve va lódi fej-
lesztési irányokat határozzon
meg a kül- és bel földi turiz-
mus élénkítéséért. A héten
megnyílt, külsőségeiben rend-
kívüli és újszerű, fiatalos han-
gulatú és vendégcsalogató
győri látogatóközpont létreho-
zásával a megyeszékhelyre ér-
kezők számára kialakítottak
egy biztos pontot, ahol min-
den kulturális, művészeti, a
tartalmas szabadidő-eltöltés-
hez és a térséggel való megis-
merkedéshez szükséges infor-
mációt első kézből lehet meg-
kapni.  A város ezzel egy elvá-
rásnak is eleget tett, hiszen a
gazdasági beruházások, az in-
tenzív építészeti és értékőrző
fejlesztések, valamint a kultu-
rális élet erősödése miatt is na-
gyobb az érdeklődés Győr iránt,
mint bármikor valaha. 2006
előtt soha nem volt olyan
együttműködése Győrnek a
szomszédos kistelepülésekkel,
mint napjainkban. A város ke-
rékpárutakra pályázik, ame-
lyek összekötik a környező köz-
ségekkel. Nagy figyelem össz-
pontosul arra, miként lehet a
falusi turizmust a pezsgő vá-
rosi művészeti eseményekkel
összekapcsolni. És soha nem
volt még olyan erős közeledés
Győr és a világörökség részét
képező, nagy szakrális idegen-
forgalmi vonzerővel rendel-
kező Pannonhalma között,
mint amilyen a közelmúltban
létrejött. A turisztikai célokat
egész év ben erősítik a beveze-
tett gasztronómiai rendezvé-
nyek, például a néhány év alatt
országos elismertségre szert
tett győri bornapok. 
A korábban bezárkózó Győr
2006 után kitárta kapuit a ven-
dégek előtt. Egy eredményeire
büszke várost látnia kell min-
denkinek! Ezt a célt szolgálja
az újonnan megnyílt látogató-
központ is. 
Bakács László

Nyitott város

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A győri általános és középfokú
oktatási intézményekben je-
lentősen csökkent a lógások
száma azóta, hogy a kormány
bevezette: az 50 órán felüli iga-
zolatlan hiányzások után fel-
függesztik az érintett családok
esetében az iskoláztatási tá-
mogatást. 

Az őszi jogszabályváltozás eredmé-
nyei most, a félévi bizonyítványok ki-
osztásánál látszanak. Győrben 88
diáknál fordult elő 50 óra feletti iga-
zolatlan hiányzás, míg korábban ez
a szám a duplája volt. A szakembe-
rek szerint az új szabályozás nem
csak a gyermek, de a szülő felelős-
ségére is apellál, és komoly vissza-
tartó ereje van.

Győrben sincs olyan iskola, ahol
ne volna notórius hiányzó diák. A leg-
több hiányzás a Gyepszél utcai Eöt-
vös József Általános és Szakiskolá-

ban fordult elő. Az egyik helyen volt
olyan tanuló, aki 125 órát lógott. Ösz-
szességében mégis az tapasztal-
ható, hogy a szigorúbb körülmények
miatt javul az iskolába járási morál,
és a renitens diákok is hatásosabban
fegyelmezhetők.   

Bevált a kormányzati szigor: 
Győrben is csökkent az iskolai
hiányzások száma  

– Alsó tagozatban is vannak, il-
letve voltak olyan gyerekeink, akik
nem jöttek rendesen iskolába.
Ebben az esetben valószínűleg nem
az állt fenn, hogy reggel elindult a
gyermek, és nem érkezett meg,
hanem az, hogy valami oknál fogva a
szülő nem hozta el az intézménybe.
Hogy ennek mi lehet vagy lehetett az
oka? Elképzelhető, hogy úgy gondol-
ták, otthon nagyobb szükség van rá
a kisebb gyerekek felügyeleténél,
esetleg dolgoznia kellett, vagy azért
maradt távol, mert ez volt a legké-
nyelmesebb megoldás. Azt mondha-
tom azonban, hogy amióta a rendel-
kezést bevezették, ezt már nem na-
gyon merik megtenni a szülők, hiszen
elég komoly következményekkel jár –
mondta a Győr Plusznak Csengeri
Mária, az Ady városi Közoktatási Fő-
igazgatóság vezetője. 

Ami az egész város statisztikáit il-
leti, tízórás hiányzást 438 diák gyűj-
tött össze a kisalföldi megyeszékhe-
lyen. Az új jogszabály szerint az isko-
lák vezetőinek ekkor értesíteniük

kell a jegyzőt,
aki levélben, hi-
vatalosan is ér-
tesíti, egyben fi-
gyelmezteti a
szülőket. A dor-
gálás többnyire
sikeres. 

– 88 esetben függesztettünk fel is-
koláztatási támogatást 50 órát meg-
haladó hiányzás miatt – tájékoztatott
Szabóné Vörös Ágnes, a Polgármes-
teri Hivatal Népjóléti Osztályának ve-
zetője, akitől azt is megtudtuk, hogy
az iskoláztatási támogatás alsó ha-

tára 12.200, felső határa pedig 23
ezer forint tanulónként. Az összeg
mértéke függ a családban lévő gyer-
mekek számától, de attól is, hogy
nem küzdenek-e tartós betegséggel.
A felfüggesztett támogatásra újra jo-
gosult lehet valaki, ha azt az önkor-
mányzat megállapítja. Szabóné
Vörös Ágnes szerint ehhez az kell,
hogy a gyermek teljesítse a tanköte-
lezettségét. Amennyiben a felülvizs-
gálati időszak, azaz három hónap
alatt nincsen igazolatlan hiányzása,
abban az esetben megszüntetik a fel-
függesztést.

– Ahol nem olyan jók a családi kö-
rülmények, a gyerekkel van valami
magatartásbeli probléma, azoknál
van a legnagyobb gond – ezt már dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester
mondta lapunknak a téma kapcsán.
Az oktatást felügyelő győri városve-
zető szerint természetesen nem csak
a hátrányos helyzetű családok gyer-
mekei hiányoznak sokat, előfordul,
hogy a renitens diák éppen jómódú,
erős egzisztenciájú környezetből
származik, és úgy érzi, mindent meg-
engedhet magának.   

– Egyértelműen kijelenthető, hogy
az elmúlt időszakban csökkent az 50
órán túli hiányzások száma. Szerin-
tem ez egy jó irány, komoly vissza-
tartó ereje van, és nem utolsósorban
a szülő felelősségére is apellál – fo-
galmazott az alpolgármester.  

Ha a lógós diák szülei nem tettek
meg mindent a hiányzások meg-
szüntetéséért, és a gyerek távolléte
a szülőnek is felróható, akár 50 ezer
forintig terjedő bírság is kiszabható
a számára. 

A szigor miatt javul 
az iskolába járási morál

?
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: zoljánszky alexandra, 
szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

– Ha tönkremegy valami, tőlünk kér-
nek segítséget, és örömmel nyugtáz-
zák, hogy ezzel mennyi pénzt meg-
spóroltunk nekik – ad lehetséges ma-
gyarázatot az Ausztriában dolgozó
Tremmel Dóra arra, hogy miért kere-
sett külföldön a szakképzett magyar
munkaerő. A 27 éves, főiskolai vég-
zettségű nőt ugyanaz az ok terelte
több mint egy évvel ezelőtt az egyik ti-
roli hotel irányába, mint sok magyar
társát: a pénz. „1300 euró az alapbér,
ez átszámítva most mintegy 390 ezer
forint, és akkor még nem beszéltünk
a 13. és a 14. havi juttatásokról, vala-
mint a jelentős adókedvezményekről”
– mondja, majd hozzáteszi, az ottani
munkáltatók pontos, precíz, és – ami
a legfontosabb – gyors munkát vár-
nak el a magyaroktól, mert tisztában
vannak azzal, hogy a bér, amit fizetnek,
jelentős összegnek számít Magyaror-
szágon. Persze ezért a pénzért nem-
csak hogy meg kell dolgozni, hanem
sokszor el kell viselni azt is, hogy az
osztrák munkaadók nem mérik
egyenlő mércével magukat és egy
másik nemzet tagját. „Nagyon rossz
tulajdonságuk, hogy azt gondolják, ők
soha semmiben nem hibásak, ilyen-
kor általában a magyarokra terelik a fe-
lelősséget, mert sokan a hiányos
nyelvtudás miatt nem tudnak véde-
kezni” – mutat rá Tremmel Dóra. 

– De van, akinek azért is meg kell
küzdenie, hogy egyáltalán ember-
számba vegyék – erről már Pásztor
Mónika mesél, aki ma már összessé-
gében pozitívnak értékeli az Ausztriá-
ban töltött két évet, szerinte jobban

megbecsülik ott a tisztességesen dol-
gozókat, mint itthon. A 42 éves köz-
gazdász sok mindent kipróbált a 24
hónap alatt, volt társalkodónő, de ki-
segítő is. Ő azt vallja, a biztos nyelvtu-
dáson kívül előnyt jelent, ha van a kö-
zelben ismerős, akihez fordulhatunk
az idegen országban. Ismerős pedig,
ha másképp nem, akkor egy régebb
óta kint dolgozó magyarban általában
akad. Főként május elseje óta az oszt-
rák munkaerő-piaci korlátok feloldá-
sával ugyanis megnőtt az érdeklődés
az ausztriai és németországi munka-
lehetőségek iránt: a külföldi állást ke-
resők körülbelül 65 százaléka sze-
retne elhelyezkedni a két országban.
További 30 százalékuk egyesült király-
sági, 5 százalékuk pedig egyéb EU-

tagországbeli munkavállalási lehető-
ségekről kér információt. 

– Elsősorban a szakközépiskolai és
főiskolai végzettséggel rendelkezők
keresnek külföldi munkát, de az érdek-
lődők között fellelhetők a szakképzet-
lenek is. Sokan hajlandóak lennének
végzettségükhöz képest alacsonyabb
szintű munkát is elvállalni – fűzi a té-
mához Rimányiné Somogyi Szilvia, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjá-
nak igazgatója. 

Ezt példázza Farkas Zsuzsanna tör-
ténete is: a gazdálkodás és menedzs -
ment szakon egyetemi diplomát szer-
zett, 24 éves lány Londonban dolgo-

zik, vizuális koordinátor az egyik leg-
nagyobb nemzetközi divatcégnél. A
jól hangzó pozíció pedig nem mást
takar, mint hogy az üzletben az áruk el-
rendezéséért felel. Szerinte ősszel éri
meg szerencsét próbálni azon a terü-
leten, ahol ő is dolgozik, ugyanis a ka-
rácsonyi hajtás miatt több munka -
erőre van szükség. Hozzánk minden
második embert felvesznek – mondja.

Zsuzsa átlagosan napi nyolc órát
dolgozik, amit egyórás ebédidővel sza-
kíthat meg, és ha úgy érzi, tarthat egy
20 perces szünetet is a nap folyamán.
Havi egy szabad hétvégéje van, és heti
két szabadnapja. A hazatérés gondola-
tát későbbre halasztó lány egyébként
nem javasolja senkinek, hogy csak úgy
nekivágjon a ködös Albionnak. – Leg-

alább 1500 font-
tal érdemes Ang-
liába kiutazni.
Nekem nem volt
ennyim, de talál-
tam valakit, aki
segített. Nagyon
drága itt élni: egy

szobát 470 fontért bérelek rezsivel
együtt, és természetesen itt is van elő-
leg, a havi metróbérlet pedig 130-140
fontba kerül – részletezi a fix kiadáso-
kat. Persze az, hogy az élet mennyire
drága, attól is függ, hogy mennyiből
gazdálkodhatunk. Egy nyolc hónapja
egy angliai kisvárosba a párjával ki-
utazó fiatalember ugyanis épp azért
szállt repülőre, mert szerinte varázsló-
nak kell lenni ahhoz, hogy az ember ki-
jöjjön a magyarországi fizetéséből.
Most szakácsként dolgozik, barátnője
pedig pincér. „A szigetországban
stresszmentesebb az élet, és a magya-
rok nagyon jó munkaerőnek számíta-
nak. Az angolok precizitásban is jóval

elmaradnak tőlünk” – fűzi hozzá. A fia-
talok azt tervezik, 3-4 évig maradnak
kint, hogy aztán megspórolt pénzüket
hazahozva lakást vásároljanak, vagy
esetleg nyissanak egy kisebb éttermet. 

Kevesebben, de vannak olyanok is,
akik Európában sem találják meg a
nekik tetsző országot. Egy lapunknak
név nélkül nyilatkozó férfi például egé-
szen Ausztráliáig ment. Azt mondja,
egy ottani átlagember többet és ke-
ményebben dolgozik, mint egy ma-
gyar. Persze Ausztrália kivételes hely-
zetben van, mert itt a világ szinte min-
den nemzetisége együtt él. A Győr
Plusznak nyilatkozó férfi közvetlen
munkatársai között is van például
német, angol, finn, lengyel, chilei, bra-
zil, kolumbiai, indiai, amerikai, kana-
dai, koreai vagy éppen japán. – Az em-
berek nyitottak és toleránsak, amíg
nem sértik egymás szokásait, kultú -
ráját. Aki be tud, vagy legalább be
akar illeszkedni, rendesen megtanulja
a nyelvet és az itteni szokások és tör-
vények szerint él, azt szívesen látják az
ausztrálok is” – mondja a 2007 óta
Sydneyben lakó férfi.

A kérdés persze az esetek többsé-
gében az, hogy vajon a húszas évek
kalandvágyó, romantikus próbálkozá-
sai után végül hol alapít családot a kül-
földön munkát vállaló ember? Új ott-
hont talál-e, vagy hazahúzza a szíve?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
kiutazók nagy része hazatér, és ki
tudja, talán kamatoztatja is azon
adottságait, amik miatt az Ausztriá-
ban dolgozó Tremmel Dóra szerint
szeretnek minket külföldön: „Szorgal-
masak vagyunk, nagyon jó munka-
szervező képességgel rendelkezünk,
átlátjuk a feladatokat, önálló javasla-
tokkal élünk, és mindenhez értünk.” 

Útkeresők: külföldi munkák
magyar szemmel

Szeretnek minket, mert 
átlátjuk a feladatokat
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Az állományba visszatérő
rendvédelmi dolgozókkal
erősítené meg az Orszá-
gos Rendőr-főkapitány-
ság a települési járőrszol-
gálatokat. A korengedmé-
nyes nyugdíj megválto-
zása után január elejétől a
főkapitányságoknál, így a
Győr-Moson-Sopron me-
gyeinél is jelentkezhetnek
azok, akik ismét felvennék
az egyenruhát, mielőtt
azonban újra szolgálatba
állnak, egészségügyi és
pszichikai alkalmassági
vizsgálaton kell átesniük. 

A visszatérő rendőrök, és a bün-
tetés-végrehajtástól nyugdíjba
vonult dolgozók munkájára ob-
jektumőrzéseknél, traffipax-ál-
lomások kezelésénél, és a térfi-
gyelő kamerarendszerek mű-
ködtetésénél számítanak majd
elsősorban. 

Győrben a nyugállományba
vonult rendőrök hasonló terüle-
teken való alkalmazása nem új
keletű. Alig két hónapja Hor-
váth Csaba városi rendőrkapi-
tány beszélt újságíróknak a
módszer sikereiről. Mint ismert,
a győri önkormányzat százmil-
lió forintos fejlesztéséből 70
térfigyelő kamera vigyázza a
kis alföldi megyeszékhely rend-

Járőrözés, térfigyelés, traffipax

Lesz helye a visszatérő 
egyenruhásoknak 

jét. A rendszer nemcsak a leg-
forgalmasabb belvárosi utcá-
kat pásztázza a nap 24 órájá-
ban, de a bevezető főutakat is fi-
gyeli, emellett 18 infravetős, éj-
jellátó kamera az esti bűnmeg -
előzési munkát segíti. A kame-
raképeket a győri kapitányság
ügyelete mellett kialakított mo-
nitorhelyiségben, 24 órán ke-
resztül nyugállományú rend-
őrök végzik. Csak az idei évben
közel 500 eseményre hívták fel
a kamerák a figyelmet. Mivel a
város a rendszer fejlesztésére
2012-ben is
jelentős ösz-
szeget kíván
elkülöníteni,
nagy valószí-
n ű s é g g e l
szükség lesz
a visszatérő
k o l l é g á k
munkájára a
térfigyelő ka-
merák működtetésénél.  

A rendőrhiány csökkenté-
sére pályázatot írt ki az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság. Aki
jelentkezik, fél év tanulás után
rész-szakképesítést szerezhet.
Az ORFK január eleje óta bizto-
sítja a visszatérő rendvédelmi
dolgozók elhelyezését is. Úgy-
nevezett szenior állományt
hoztak létre, ahol az újonnan
szolgálatra jelentkezők könnyí-
tett, de hasznos tevékenységet
látnak el. 

– A szenior állomány tagjai
elsődlegesen a helyi és területi
rendvédelmi szerveknél a köz-
lekedésbiztonság és bűnmeg -
előzés feladataiban vesznek
részt. Elsősorban járőrtársként
végzik majd a feladatukat a kü-
lönböző településeken, vagy
olyan feladatot látnak el, amely
nem igényel fegyveres szolgá-
latot, például traffipax keze-
lése, térfigyelő rendszerek mű-
ködtetése, kezelése – tudtuk
meg Bényi Mónikától, az
ORFK szóvivőjétől.  

Az 57 év alatti munkaképes
egyenruhásoknak, akik nem tér-
nek vissza az állományba, ellátá-
suk után 16 százalékos személyi
jövedelemadót kell fizetni. Az ed-
digi jelentkezők számáról Bényi
Mónika február közepére ígért
konkrétumokat, mivel az állo-
mányba vételt tüzetes orvosi,
pszichikai alkalmassági vizsgá-
lat előzi meg. Akik korábban a
büntetés-végrehajtásnál szol-
gáltak, kiképzést kapnak alap-
vető rendőri ismeretekből is.

Elsősorban olyan 
feladatot látnak el,

ami nem igényel 
fegyveres szolgálatot  
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A Honvédelmi Minisztérium
mellett januártól az állami
kézbe vett egészségügyi és szo-
ciális intézmények is kötelesek
árajánlatot kérni a büntetés-
végrehajtástól beszerzéseik
előtt. 

A szabadságvesztését töltő 12 ezer el-
ítélt közül jelenleg a büntetés-végre-
hajtás 12 gazdasági társaságában
több mint 3.500-an dolgoznak or-
szágszerte. A büntetések és az intéz-
kedések végrehajtásáról szóló 1979.
évi 11. törvényerejű rendelet előírja az
elítéltek munkavégzési jogát és köte-
lezettségét, meghatározza, hogy foko-
zatonként (fegyház, börtön, fogház)
hol és milyen feltételek mellett végez-
hetnek munkát, és azt, hogy a dol-
gozó elítéltek kötelesek tartásukhoz
hozzájárulni. 

Az elítéltek az összes büntetés-
végrehajtási intézetben végeznek
munkát (intézetfenntartás, ellátás),
de termelő tevékenység általában az
erre a célra alapított gazdasági társa-
ságoknál folyik. A büntetés-végrehaj-
tási intézetek mellett 12 gazdasági
társaság működik, alapfeladatuk –
törvényi kötelezettségként meghatá-

Sebvarró tűk, lepedők, fehér köpenyek: 
a rabok lehetnek a kórház begyártói 

rozott közfeladat – a fogvatartottak
foglalkoztatásának szervezése és
végrehajtása. Tevékenységi körük
megoszlása szerint nyolc ipari és
négy mezőgazdasági társaság műkö-
dik. A börtöncégektől rendelhető ter-
mékek és tevékenységek köre széles:
konfekcionált textilipari termékek,
munkaruházat, alsó- és felsőruházat,
lábbelik, fűrészáru, egészségügyi pa-
pírok, nyomdai tevékenység, fém-
szerkezetek, fém épületelemek,
iroda- és konyhabútorok, hulladék-
gazdálkodás, textiltisztítás.

A fogvatartotti munkáltatás má -
sik formája az úgynevezett költség-
vetési munkáltatás, melynek során a
fogvatartottak az intézetek fenntar-
tásában (felújítás, karbantartás), a
működést kiszolgáló funkcióinak el-
látásban (mosoda, konyha, stb.)
vesznek részt. 

A 2011 év végi adatok szerint a
gazdasági társaságoknál munkálta-
tott fogvatartottak száma 3.426 fő
volt, ez 354 fős emelkedés jelent az
előző évhez viszonyítva. A két foglal-
koztatási formában közel 7.000 fog-
vatartott dolgozik. A büntetés-végre-
hajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvé-
delmi szervek irányában fennálló
egyes ellátási kötelezettségekről egy
2011. július 1-jétől hatályos kor-

mányrendelet határoz. A rendelet ha-
tálya alá a központi államigazgatási
szervek, a rendvédelmi szervek és a
büntetés-végrehajtásért felelős mi-
niszter vezetése, irányítása vagy fel-
ügyelete alá tartozó szervek tartoz-
nak. 2012. január 1-jétől bővült az el-
látotti kör az alábbi intézményekkel:
az egészségügyért felelős miniszter

irányítása alatt álló, az egészségügy
területén működő országos intéze-
tek, az állam tulajdonába, illetve fenn-
tartásába tartozó egészségügyi in-
tézmények, a szociál- és nyugdíjpoli-
tikáért felelős miniszter irányítása és
felügyelete alá tartozó szociális intéz-
mények, valamint a Magyar Honvéd-
ség. Az oktatási intézményekre a ren-
deletek hatálya nem terjed ki.

A győri Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház raktárosa még tudott olyan
sebvarró eszközöket mutatni lapunk
munkatársának, amelyek – ugyan
már kimentek a forgalomból, de –
még a makói börtönből valók. Seb-
varró tűk, lepedők, fehér köpenyek. 

A győri kórház az elmúlt évtizedekben
is igénybe vette a rabok munkáját.  

– Bármelyik büntetés-végrehajtási
intézmény – például Sopronkőhida,
ahonnét korábban nem is rossz minő-
ségű textíliát vásároltunk – jelen pilla-
natban csak akkor tud beszállítónk
lenni nagyobb tételben, ha egy közbe-
szerzési eljárás alapján nyertes pályá-
zatot nyújt be – mondta dr. Tamás
László János, a győri kórház főigaz-
gató-főorvosa.

A 100 ezer forintnál drágább, de
a közbeszerzési értékhatárt, azaz 8
millió forintot el nem érő termékek-
nél és szolgáltatásoknál kötelező a
BVOP Központi Ellátó Szervétől ár-
ajánlatot kérni, a hulladékkezelésnél
ez a kötelezettség már 100 ezer forint
alatt él.   

– Intézményünkben minden beszer-
zés, érintsen az fogyóeszközöket, beru-
házásokat, gyógyszert, kötszert, lepe-
dőt, bármit, szolgáltatást vagy biztosí-
tást, mindent közbeszereztetnünk kell.
A megfelelő értékhatárokon belül – fo-
gyóanyag tekintetében 8 millió forint ez
az értékhatár – nincs mérlegelési lehe-
tőségünk, és ebben a tekintetben egy

miniszteri vagy
kormányrendelet
nem írhat felül
egy közbeszer-
zési törvényt.
Rácz Jenő, a Ma-
gyar Kórházszö-
vetség elnöke

szerint a kormányrendelet kiegészíti a
Közbeszerzési Törvényt, és előnyöket
jelent nemcsak a büntetés-végrehaj-
tás, de az egészségügyi intézmények
számára is. 

– Nagy valószínűséggel ők a pia-
con olyan árat tudnak ajánlani a spe-
ciális helyzetüknél fogva, ami kedvező
árfekvésű lehet, és abban az esetben
azok az intézmények jól járnak, akik
tőlük vásárolnak, hiszen kedvezmé-
nyesebben tudnak hozzájutni ezekhez
a termékekhez, ugyanakkor a bünte-
tés-végrehajtás pedig a ráfordított
költségek egy részét vissza tudja ter-
melni, és ez szerintem egy meghatá-
rozó cél – mondta Rácz Jenő.

A börtöncégek sokszor
jobb árajánlatot adnak

40 millió forintos fejlesztés valósult meg
18,225 millió forintos európai uniós támo-
gatással a győri Szavill Consulting Kft.-nél.
Szabó Csaba ügyvezető a 2012. január
31-i projektzáró rendezvényen elmondta,
hogy az autóipari termékek gyár tás tech -
nológiai fejlesztése valósult meg, mely ki-
terjed a gyártási technológia fejlesztésére,
ellenőrzési tevékenység meghatározására,
szériagyártásra történő felkészítésre. A
Szavill Consulting Kft. a korábbi tanács -

Beszállítói státus fejlesztése 40 millióból
adói, fejlesztői tapasztalataira épít ve a fém-
és lemezmegmunkálási tevékenységét kí-
vánja erősíteni, bővíteni. A Szavill Consul-
ting Kft. 2008. júliustól folytatja fémmeg-
munkáló tevékenységét, az autóipar szá-
mára elsősorban prémium kategóriába
tartozó személyautók és épületgépészeti
termékek egyes funkcionális alumínium-,
lemez elemeinek megmunkálását végzi.
2012. márciustól tovább bővíti gyártás-
technológiáját. A fejlesztés legfőbb újdon -

ság tartal ma a szabályozási paraméterek-
ben, komplexitásában (teljes technológiát
átfogó integrált rendszer: gyártás, ellenőr-
zés, eszközök meghatározása), és dinami-
kus  működésében rejlik.

A fejlesztés során kiemelten fontos az
alumínium- és lemezprofil vékony fala
miatt a megmunkálás befogásakor a  de-
formálás, sérülés elkerülése. A fejlesztés
kitér a megmunkálási paraméterek kikísér-
letezésére. (X)
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Civil szervezetek és a Győri Filharmonikus Zene-
kar összefogásával idén is megrendezik a Kant-
harosz jótékonysági gálát és árverést a Richter
Teremben március elsején. A bevétel nagy részét
nehéz sorsú gyermekekkel foglalkozó intézmé-
nyeknek ajánlják fel a szervezők. Most ismerjék
meg a kikiáltási tételeket.

Bock József egy nem mindennapi válogatást ajánlott árve-
résre a Bock Cuvée kereskedelmi forgalomban már nem
kapható, legjobb évjárataiból. Ebben a formában már a
neves villányi pincében sem szerezhető be az összeállítás.
Szőke Mátyás egy egyedülálló válogatást hoz Győrbe a
pince legszebb fehér és vörös muzeális tételeiből. Ez a vá-
logatás az élő bizonyíték arra, hogy a mátrai borok hosszú
életűek. 

A Royal Tokaj Borászat Áts Károly főborász keze munká-
ját dicsérő, hat palack dűlőszelektált tokaji aszút kínál árve-
résre. A különleges borok egy kiváló évjáratból valók, 2003-
ból. Az Eurobor Kft. – Tűzkőbirtok egy hárompalackos kü-
lönleges válogatással jelentkezik, amelyben helyet kapott

Különleges tételek a Kantharosz-árverésen
a „300” elnevezésű bor utolsó palackjainak egyike, vala-
mint a birtok díjnyertes, már nem megvásárolható borai
közül a két legmagasabban díjazott bor. Dúzsi Tamás a
szekszárdi borvidék legjobbjait hozza Győrbe. A családi
pincészet csúcsborainak egy vertikális, azaz több egymást
követő évjáratból álló összeállítását kínálja árverésre. A pan-
nonhalmi Babarczi Szőlőbirtok egy csodálatos évjáratra
emlékezik válogatásával, amelyben 6 palack rajnai rizling,
a pincészet büszkesége kapott helyet. Kereskedelemben
már nem beszerezhetők ezek a palackok sem. Takács Zol-
tán és családja felajánlása abszolút ritkaság: egy 100 éves,
6 puttonyos tokaji aszú a tolcsvai muzeális pincéből. –
Anyai nagyanyám, Szikszai Anna születésének 100. évfor-
dulója alkalmából, az ő emlékének adózva ajánlom fel ezt
a tételt – mondta el Takács Zoltán. A pannonhalmi évszá-
zados pálinkafőzési tradíció csúcsosodik ki abban az erdei
gyümölcs pálinkaválogatásban, amelyet a Pannonhalmi
Pálinkárium ajánlott fel. A válogatás három különlegessé-
get tartalmaz: a kökénypálinkához a Sokoró lankáin, az ér-
lelt csipkebogyóhoz Csanak vonulatain, a vackorkörte (vad-
körte) pálinkához pedig a Pannonhalmi borvidék erdeiben
termett az alapanyag. Szinte hihetetlen, de ebben a doboz-
ban több mint 150 kg erdei gyümölcs íze, illata és zamata
összpontosul.
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KULTÚRA KONCERT, KIÁLLÍTÁS

A napokban ünnepelte 108. születés-
napját Gallai Rezső, Győr és az ország
legidősebb embere. A jeles alkalomból
a város nevében Borkai Zsolt polgár-
mester köszöntötte fel. Rezső bá csi a
Lepke utcai Idősek Átmeneti Gon do -
zóházában él, napjait aktívan tölti, korán
kel, mindennap meghallgatja a híreket.
Nagyon szeret beszélgetni lakótársai-
val, és szívesen tévézik. Szerinte nincs
titka a hosszú életnek, a Jóistennek kö-
szönheti, hogy még mindig él.

szerző: fodor lászló
fotó: gy. f. z.

Berkes Kálmán, a Győri Filhar-
monikus Zenekar művészeti ve-
zetője hamar belopta magát a
zeneszerető győri közönség
szívébe. Most éppen az év
egyik kiemelkedő hangverse-
nyére készül. Február 10-én
mint klarinétművész lép a Rich-
ter Terem színpadára, a dirigá-
lást régi „harcostársára”, Ko-
csis Zoltánra bízta.

A következő hangversenyen ba-
rátja, Kocsis Zoltán dirigálja a
győri muzsikusokat, milyen
régre nyúlik vissza barátságuk?

Életem egyik nagy szerencséjé-
nek tartom, hogy 12 éves koromban
megismerkedtem Kocsis Zoltánnal,
akinek kamara-partnere vagyok
immár 48 éve. Gyakorlatilag együtt
nőttünk fel, Zoli rengeteget volt ná-
lunk, állandóan zenéltünk, de azért a
pingpongra, focizásra is volt időnk.
Rengeteg közös élményem van vele.
Emlékszem, hogy aznap este, amikor
megnyerte a Rádió Zongoraverse-
nyét 1970-ben, szüleivel együtt ün-

szerző: földvári gabriella 

Baross Gábor halálának 120. évfor-
dulójára emlékezve rendeznek kiál-
lítást a győri Városi Levéltárban.
Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter szerint a vasminiszter városunk
országgyűlési képviselőjeként is
múlhatatlan érdemeket szerzett,
szerepe meghatározó Győr törté-
netében. Az 1883-as árvíz után Ba-
ross Gábor jóvoltából kapott a
város biztonságos gátakat, védmű-

veket, neki köszönhető a Rába-ket-
tős híd, a Duna-parti vontatóvá-
gány és a rendező teherpályaudvar
megépítése, a városi telefonszolgá-
lat létrehozása, a kereskedelmi és
iparkamara megalapítása. Halála
után átadott, nevéhez fűződő fej-
lesztés a személyi pályaudvar átala-
kítása és a Baross híd megépítése.

Rezső bácsi
108 éves

nepeltük a győzelmét – zsíros kenye-
ret ettünk és teát ittunk. Együtt tanul-
tunk Kurtág Györgynél, majd Mihály
Andrásnál, és nagyon sok koncerten
játszottunk együtt Magyarországon,
Európában és Japánban. 

Zenei pályájuk mikor keresz-
tezte egymást először?

Első lemezfelvételünket is együtt
készítettük: Bartók Kontrasztok
című kompozícióját vettük fel, alig

Régi barátok a színpadon
17 évesen. Ez felvétel ma is létezik,
a Bartók-összkiadásban CD-n is
megjelent. Később sokat trióztunk
Perényi Miklóssal, amely szintén a
legszebb élményeim közé tartozik.
Szólistaként sokat szerepeltem Ko-
csissal, Mozart klarinétversenyét
sokszor játszottam az ő vezényleté-
vel, a Nemzeti Filharmonikusokkal, a
Budapesti Vonósokkal és legutóbb
a Győri Filharmonikusokkal is.

Előnyt jelent a mostani hang-
versenyen, hogy régóta ismerik
egymást?

Kocsis Zoltánnal mindenki szá-
mára élmény az együttzenélés –
számomra mindig ő marad  „A Part-
ner". 48 év közös játék azt jelenti,
hogy egymás gondolatát is ismer-
jük – ő azonnal reagál a legkisebb
zenei megmozdulásra is –, érzi a
partnerét. 

Február 10-én szólistaként lép
a közönség elé, de a zenekart
sem hagyja teljesen magára.

A mostani koncert azért érdekes
számomra, mert a Richard Strauss-
darabban szólistaként játszom – Sza-
lai Edinával, első fagottosunkkal
együtt –, de nekem kell előkészíteni a
zenekart, mielőtt Kocsis „belép" a
produkcióba. Ráadásul február else-
jén érkeztem haza Japánból, tehát át-
állásra nem volt időm, olyannyira
nem, hogy a reptérről egyenesen a
zenekari próbára érkeztem. De bízom
a zenekarunkban és abban, hogy az
előbbiekben említett nagyon mély
zenei kapcsolat Zolival segíteni fog,
és igazi örömet nyújt majd a muzsiku-
sainknak, de mindenekelőtt a közön-
ségünknek.

Emlékkiállítás
a vasminiszternek 

Bana József, a levéltár igazga-
tója a kiállításról szólva megje-
gyezte, 1998-ban, Baross születé-
sének 150. évfordulóján már rende-
zett kiállítást a város, most ezt az
anyagot frissítik fel, egészítik ki,
egyebek mellett a trencséni múze-
umból származó iratokkal, ilavai
festményekkel és képeslapokkal. A
rendezők győri képzőművészek al-
kotásait is várják a vasminiszterről
és Győrről. Az emlékkiállítás terve-
zett időpontja április 18., a megnyi-

tón fellép az
Ilavcsan kórus.
Azt már dr.
Schmidt Péter,
a Baross Em-
léktársaság el-
nöke mondta
el, hogy a

győri tárlatot szeptemberben Ila-
ván is bemutatják. Az 1892-ben,
44 évesen elhunyt gazdaság- és
közlekedéspolitikus a magyar
állam által építtetett mauzóleum-
ban nyugszik szülőföldjén, Ilava vá-
rosához közel, a Vág völgyében. A
kétnyelvű őszi megnyitón a tervek
szerint a kismegyeri kórus lép fel.    

Baross Gábor jóvoltából
épült a Rába-kettős híd

Jó ütemben halad a Mobilis Interaktív Kiállítási Köz-
pont demonstrációs eszközeinek szerelése. A közel
1,7 milliárd forintos európai uniós támogatással, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával megvalósuló projekt keretében elkészült in-
teraktív eszközök három héttel ezelőtt érkeztek meg
Győrbe, és a tervezők – a londoni Science Projects
munkatársai – azóta folyamatosan szerelik őket
össze, hogy a hamarosan kezdődő próbaüzem kez-
detére minden készen álljon. A nagyközönség a
március 15-re tervezett, látványos programokkal
színesített megnyitó keretében veheti birtokba Győr
új „tudományos játszóházát”.

Helyükre kerülnek az interaktív
eszközök a Mobilisban
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KULTÚRA HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

„Az egyház erősíti Győr és Dunaszerda-
hely kapcsolatát. Hívő emberek között
nincsenek határok, mi, keresztények leg-
alább kettős állampolgárok vagyunk: a
földi, és remények szerint majd az égi
haza polgárai is” – mondta dr. Herdics
György dunaszerdahelyi esperes, amikor
a magyarság értékeinek, hagyományai-
nak megőrzése, a kulturális örökség ápo-
lása érdekében végzett tevékenységé-
nek elismeréséül a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepségen meg -
kapta Győr díszoklevelét és az ezüst em-
lékérmét.

Dr. Herdics György szerint a
két város nemcsak a távolsá-
got tekintve áll közel egymás-
hoz, hanem ami ennél is fon-
tosabb, lelki közelség van

Győr és Dunaszerdahely között.
Az esperes hangsúlyozta, hiába

élünk más országban, a kul-
túránk ugyanaz.

A két város hosszú
ideje rendez közös progra-

mokat: volt már olyanra is
p é l d a ,
h o g y
D u n a -

szerdahelyről
1500 ember jött egy-

szerre Győrbe zarándo-
kolni. Hamarosan a bete-
gek világnapja alkalmá-
ból érkezik Győr-Szi-

getbe egy csoport. „Ezen
túl minden hónapra jut va-
lami, ami összeköt ben-
nünket” – hang-
súlyozta Her-
dics György.

U g y a n -
csak a
város dísz-
oklevelét
és ezüst
e m l é k  -
é r m e t
kapott dr.
Nagy Frigyes,
Dunaszerda-
hely nyugal-
mazott alpol-
gármestere a
Magyar Kul-
túra Napja alkalmából tartott ünnepségen. „Mi,
kárpát-medencei magyarok egy nemzetet alko-
tunk, közös célunk, hogy szellemileg és lelkileg
gyarapodjunk” – hangsúlyozta Nagy Frigyes.

A nyugalmazott alpolgármester kifejtette, a
két város már évtizedek óta ápol baráti kapcso-
latot egymással. „Elértük, hogy ha egy duna-
szerdahelyi Győrbe jön valamilyen ünnepségre,
nem érzi magát idegennek, és a szigetköziek is
otthon érzik magukat Dunaszerdahelyen. Ez
óriá si eredmény” – magyarázta.

Nagy Frigyes Dunaszerdahelyet utolsó bás-
tyának nevezte, kifejtette, a város kivételes hely-
zetben van: lakosságának közel 80 százaléka
magyar ajkú. Ha a vonzáskörzetet is beleszá-
moljuk, 120-140 ezer emberről van szó.

A két település közötti kapcsolat a jövőben
sem szakad meg: az ünnepi és baráti találkozók
rendszeresek maradnak.

„Lelki közelség van Győr 
és Dunaszerdahely között”

szerző: f. g.

Győr kulturális életében végzett több évti-
zedes tevékenységének elismeréséül Győr
Közművelődéséért díjat vehetett át dr.
Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér
igazgatója a közelmúltban. A kitüntetett
huszonhat éve szolgálja az intézményt,
nyolc éve igazgató.

Mit jelent önnek a Győr Közművelődésé-
ért díj?

Természetesen örömet, hiszen ki ne örülne
annak, ha a munkáját elismerik, ki ne vágyna pozitív
visszajelzésekre? Ha a szülővárosában kapja az
ember az elismerést, az különösen jó érzés. 

Ön sokoldalú, több diplomával rendel-
kező szakember. Könyvtárt igazgat, szerep-
lője a város kulturális életének, publikál, or-

Felelősség egymásért 
szágos szakmai szervezetekben tevékeny-
kedik. Mi az, ami igazán fontosnak érez?

A felelősséget egymásért, hiszen bármilyen
eredmény, siker, produktum csak együttműködés
során jöhet létre. Csak akkor működik a dolog, ha
mindannyian egy szívvel akarjuk, hogy jót hozzunk
létre. Le kell gyűrnünk az „ellenszelet”, ami nem
más, mint saját emberi gyarlóságaink. 

Ön szerint az emberek elégedettek le-
hetnek a közművelődési intézmények, a
könyvtárak állapotával, munkájával? 

Győr kulturális élete hihetetlenül gazdag és di-
namikus. Az ideális szerintem az, ha az emberek
nem pusztán elégedettek, hanem az intézmények-
től és önmaguktól is még többet követelnek. Mert
a jó még több jó iránti vágyat generálhat, és ha az
ilyen irányú igények erősödnek, akkor alighanem
elértük a célunkat. A társadalom humánummal és
műveltséggel való „telítettsége” nem egykönnyen
elérhető, ám bizonyosan üdvözült állapot lehet. 

Villáminterjú
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Hogyan értékeli a 2011-es évet? Milyen
irányba változtak a számok a személy-, il-
letve a teherszállítás területén? A kiemel-
kedő 2010-es év után maradt „felszállópá-
lyán” a péri reptér? 

Rosszabb évünk sose legyen, mint a mögöt-
tünk lévő esztendő. 2010-hez képest talán egy ki-
csit gyengébben teljesítettünk, de változatlanul el
tudtuk magunkat tartani, nem volt szükség önkor-
mányzati segítségre. A Győr–Pér Repülőtér Kft.-
nél évente mintegy félmilliárd forint fordul meg, a
reptér most már képes arra, hogy ezt megtermelje,
igaz, majdnem ennyibe bele is kerül. Még a végle-
ges mérlegadatok nincsenek meg, de erős null-
szaldósnak érzem a 2011-es évet. A cargo, azaz a
teherszállítás visszaesett, több mint 300 géppel
kevesebb fordult meg nálunk az előző évhez ké-
pest, azaz mintegy 550 repülőgépet rakodtunk ki
és be. Ezt megérezte a gazdálkodásunk is, ugyan-
akkor a személyszállításban nyolcezerrel több
utast kezeltünk, így abszolút rekordot állítottunk
be ezen a területen, 18 ezer feletti utaslétszámmal.
Ezek 80 százalékban az Audi munkatársai, illetve
vendégei voltak. Folyamatosan növekszik a forga-
lom annak kapcsán is, hogy az új beruházás na-
gyon komoly szakembermozgást igényel. 

Az Audi fejődésének köszönhetően a
reptér is jelentős fejlődés előtt áll. Mire ké-
szülnek és mikor indulnak el a fejlesztési
munkálatok?

Éppen a környezetvédelmi hatóságokkal foly-
nak most egyeztetések a terület fejlesztésével kap-
csolatban. Ha minden engedélyt sikerül megsze-
rezni, és elindulhat a beruházás, akkor a meglévő
1450 méteres futópályát valamivel több, mint két
kilométeresre fogjuk növelni.  Ez egyrészt jó lesz
az Audinak, mert nagyobb gépekkel tudnak majd
utazni, ugyanebből az okból jó lesz a teherszállítást
igénybevevő más ügyfeleinknek is, de jó lesz a vá-
rosnak, a régiónak is, hiszen ezen a pályán már fo-
gadni tudjuk majd azokat a típusú repülőgépeket,
amelyek ma a leggazdaságosabban üzemelnek.
Ilyen a Boeing 737 típuscsalád összes tagja, illetve
az Airbus hasonló méretű altípusai. Ezek többnyire
100 és 190 közti utasférőhellyel rendelkeznek, és
ezeket használják a sikeresebb fapados társasá-
gok. Persze ez egy csomó egyéb feltétel megte-
remtésével is együtt jár, hiszen megfelelő kapaci-
tású utasterminált is kell majd építeni, bővíteni kell
a parkolót, talán parkolóházat kell építeni, tehát
mindent a gépek kapacitásához szükséges igazí-
tani. És akkor megjelenhetnek majd olyan nyilvá-
nos szolgáltatások, amelyek eddig nem, vagy csak
nagyon kis mértékben voltak elérhetők. Elsőként

„Ha sikerül véghezvinni a 
akkor nagyságrendekkel 
az utaslétszám”

Az üzemanyagot 
terhelő adó miatt 
nincsenek az 
országban belföldi 
kereskedelmi járatok

Ha beülök egy repülőgépbe, akkor
a földön hagyom a gondokat. Mert
egy komolyabb gép vezetése igény -
li az odafigyelést, hogy teljesen ott
legyél, így nem marad hely a gon-
doknak – jellemzi a repülés terá-
piás hatását Vadász László, a Győr–
Pér Repülőtér Kft. ügyvezető igaz-
gatója. Az 56 éves reptérvezető Öt-
tevényen született, és már egészen
fiatalon megfordult a fejében,
hogy – nomen est omen – vadász-
pilóta lesz. A Jedlik-középiskolá-
ban egyik tanára, Sánta János te-
relte a repülés, illetve a vadászpiló-
tákat kereső hadsereg felé. A kecs-
keméti orvosi vizsgálaton azon-
ban „csak” kisebb sebességű gé-
pekre találták alkalmasnak, így
1972. április 4-én végre is hajtotta
első felszállását. Tíz évvel később
Péren landolt, ahova először repü-
lőoktatónak vették fel, majd 1985-
ben reptérparancsnok lett. A rend-
szerváltás után maradt, és sokad-
magával azon munkálkodott,
hogy hogyan lehetne az akkor
még inkább füves legelőhöz hason-
lító repteret felfejleszteni. 1994-
ben lett ügyvezetője a repülőteret
fejlesztő társaságnak. Több kisebb
pályázat után a Phare CBC prog-
ramban nyert összeggel és az Audi
Hungaria által biztosított pénz-
ügyi források felhasználásával
2000-ben kezdtek neki a fejlesztés-
nek.  A repülőtér úgy épült meg
2003-ra, hogy helyi forrásokat
nem kellett felhasználni. „Senki az
országban nem tudott ilyen ol-
csón repülőteret építeni, mint mi.
Csináltunk egy éjjel-nappal foga-
dóképes repteret fénytechnikával,
állóhelyekkel, gurulóutakkal, köz-
úti kapcsolattal kevesebb, mint
egymilliárd forintból. Amikor meg -
épült, ki kellett találni, hogy ho-
gyan működjön. Ez nekem való fel-
adat volt, mert az én agyam vala-
hogy erre van ráállva, ez inspirál.”
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gózni, akiknek közelebb lenne a budapesti repülő-
tér. Ez az úgynevezett sürgősségi cargo egyébként
olyan, hogy ha mondjuk 1-2 százalékkal növekszik
az európai autóipar teljesítménye, az nálunk akár
100 százalék forgalomnövekedést is hozhat,
ugyanakkor 1-2 százalékos visszaesés meg ugyan-
akkora forgalomcsökkenést eredeményezhet. Erre
nagyon nehéz felkészülni. A teherszállító gépek
száma 0 és 27 között változik. Csak egy adat a hek-
tikusságra, 2009-ben szeptember közepéig 50 te-
herszállító gép indult-érkezett, szeptember köze-
pétől az év végéig meg 500. Beindult az autóipar.
Akkor más repterekről kellett embereket hozni,
mert nem győztük. Az alapelv nálunk, hogy soha
senkinek nem mondjuk, hogy ne jöjjön. Valahogy
mindenkinek megoldjuk a gondját a nap 24 órájá-
ban, de az alap nyitvatartási idő 8-tól 18 óráig tart.
Most lesz egy feszített alapműködés a nyitvatar-
tási időben, és mellette szórványos éjszakai cargo
lesz. Azt ezzel a létszámmal el bírjuk viselni, ha
netán az begorombul, és éjszaka mondjuk 8-10
gép jön, ami egy időben általános volt, akkor biz-
tos, hogy kell erősítenünk. 

A kormányzat valamilyen módon támo-
gatja a vidéki reptérfejlesztéseket vagy
gondolkodik erről?

Inkább azt mondanám, hogy gondolkodik erről.
Született egy légügyi koncepció, aminek az elké-
szítésébe minket is bevontak. Ez a koncepció
most a törvényhozásnál van, akkor lesz hivatalos,
ha valamikor átmegy a parlamenten.  

A Vidéki Repülőterek Szövetsége elnö-
keként egy éve úgy nyilatkozott: „Ferihe-
gyen kívül csak Debrecen és Sármellék
reptere kapja ingyen a határforgalomban
be- és kiléptető szolgálatot, a vidéki légiki-
kötőknek maguknak kell gondoskodni a
tűzoltófeladatok ellátásáról, míg a főváros-
ban ezt a szolgáltatást a katasztrófavéde-
lem biztosítja.” A vidéki reptereket tehát
számos olyan teher sújtja, amelyekkel Bu-
dapesten nem kell számolni. Tudnak ebben
változást elérni?

Egyelőre nem, eddig folyamatosan falakba üt-
köztünk. Egyébként az adójogszabályok változta-
tását is szorgalmazzuk. Magyarországon azért
nincsenek belföldi kereskedelmi járatok, mert el-
lentétben a nemzetközi példákkal, itt adókkal ter-
helik a repülő-üzemanyagot. Így aztán Magyaror-
szágon nem tudott kialakulni egy csomó dolog,
ami mindenhol máshol van. Ha a belföldi repülés-
ről beszélünk, akkor nemcsak a személyszállí-
tásra gondolunk, hanem a postajáratokra, teher-
szállító járatokra, légi taxira, de egy bizonyos mér-
tékű menetrend szerinti forgalmat is igényelne a
gazdaság, mert az üzletembereknek általában
drágább az idejük. 

fejlesztéseket,
megnőhet

az üdülő charterek azok, amelyeknek realitása
lehet, hiszen a győri, Győr környéki ember nagyon
sokat utazik, csak ezt egyelőre Budapestről,
Schwechatról vagy Pozsonyból teheti meg.  

Jól hangzik, esetleg már arra is van-
nak ter vek, hogy hova indítanának innen
járatokat?

Nincsenek, és ez valószínűleg nem is nálunk,
hanem az utazási irodáknál, a nagy charterszer-
vező társaságoknál fog eldőlni. 

De azt már most kijelenthetjük, hogy az
Audi-fejlesztésnek köszönhetően a sze-
mélyszállítási forgalom egyfajta robbanás
előtt áll?

Ha ezeket a fejlesztéseket sikerül megvalósí-
tani, akkor egyik évről a másikra nagyságrendek-
kel meg fog nőni az utaslétszám. 

Milyen arányban kell majd megnövelni a
reptéren dolgozó munkatársak számát? Ha
már itt tartunk, meddig bírják még 16
fővel?

Ha megvalósulnak a fejlesztések, az egy elég
nagy ugrás lesz, akkor legalább duplájára kell,
hogy nőjön a létszám. A nagyobb és több gépet
több emberrel tudjuk csak kiszolgálni. Egyébként
néha már most a működőképességünk határán
vagyunk. Épp a jövő héten lesz megint egy komoly
erőpróba: az Audi növeli a járatainak a számát. Ta-
valy úgy kezdtük az évet, hogy volt heti hat járatuk,
év végére lett kilenc, és most hétfőtől heti 13 lesz. 

A cargónál mire számítanak?
Ezt a területet nem tudjuk prognosztizálni, any-

nyira a gazdasági folyamatoktól függ, de főként au-
tóipari anyagok, alkatrészek utaznak tőlünk. Ezek
nem elsősorban az Audihoz kapcsolódnak, hanem
a Magyarországra települt autóipari beszállítókhoz.
Az összes európai gyárba innen szállítanak. Aki az
Audinak tükröt gyárt, az tükröt gyárt mondjuk a Re-
nault-nak is, de beszélhetünk a vezérlőegységek-
ről is, azokat is Magyarországról szállítják az ösz-
szes típushoz,  és ezeknek jó részét nálunk rakják
be. Még olyan beszállítók is innen szeretnek car-

Interjú Vadász Lászlóval, 
a Győr–Pér Repülőtér Kft. 
ügyvezető igazgatójával
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Michael van Straten 144 oldalas,
szépen illusztrált diétás szakács-
könyve összefoglalja a legfontosabb
tudnivalókat, számtalan hasznos ta-
nácsot ad és megtanít arra, hogyan
használhatjuk ki legjobban az ome -
ga-3 zsírsav sokrétűen jótékony ha-

szerző: dr. bereczki árpád phd szemész főorvos
fotó: o. jakócs péter

Győrben a Szempont Szemészeti Lézer-
központban évek óta végzünk olyan alig
egy-két percig tartó, fájdalommentes be-
avatkozást, amely egy életre élesíti a  sze-
mek „látását".

Egy dioptriát két másodperc alatt korrigál az a
német lézerkészülék, mellyel az Egyesült Államok-
ban a vadászpilóták és a NASA űrhajósainak a sze-
mét is kezelik. Ezt a fájdalommentes eljárást alkal-

mazzuk Győrben is, a világ egyik legmodernebb
berendezésével. Az utóbbi 16 évben a lézerrel vég-

A hét orvosi témája:

tását. Talán újra kedvet csinál ahhoz,
hogy a halételek ismét elfoglalják
méltó helyüket étkezési kultúránk-
ban. Omega-3 zsírsavból az em-
berek többsége a szükséges meny-
nyiség felét sem juttatja a szerveze-
tébe, holott létfontosságú tápanyag.

zett látáskorrekció egyre pontosabbá és teljesen
biztonságossá vált. Például az sem okoz problé-
mát, ha a szem közben félrenéz, mert ez a modern
lézer követi annak mozgásait, így csak a megfelelő
területen avatkozik be. A  páciens azonnal távoz-
hat, pár óra múlva már maximális látásra képes,
másnap gépkocsit vezethet.  

Eldobható a szemüveg, a kontaktlen-
cse?

A lézeres szemműtétek közül az excimer lézer-
kezelés a szemüveg és a kontaktlencse végleges
elhagyását lehetővé tevő szemészeti beavatkozás,
amely egyben a szemüveggel és kontaktlencsével

sem javítható, magasabb rendű
fénytörési hibák korrekciójára is al-
kalmas.

A SzemPont Szemészeti Lézer-
központ Magyarország első Wave-
light szemészeti lézerközpontja,
melyet a legkorszerűbb német mű-
szerekkel szereltek fel. Itt történik
a lézeres látásjavítás, mely végle-

ges megoldást nyújt a páciensek számára. A látás-
korrekcióban ma már jelentős szerepe van a ha-

gyományos eszközök mellett a lézeres látásjavítás-
nak, és a szemészeti implantátumok beültetésé-
nek is.

Kinek javítható a látása lézerrel?
Az excimer lézer azoknak tud segíteni, akik sze-

retnének normál szeműekké válni, szeretnének
megszabadulni dioptriás szemüvegektől, kontakt-
lencséktől, vagy annak várható szövődményeitől.
Az új femtosecundum lézerrel a 45 év felettiek ol-
vasószemüvegét tesszük szükségtelenné. Ez kül-
földön már bevált kezelés.

A  legprecízebb eredmény lézerkezeléssel ér-
hető el a látásjavításban. Csak a Wavelight készü-
lék képes –14 és +6 dioptria között egy lépésben
korrigálni. Ez a német cég ma a világ vezető lézer-
gyártója. Ez a bizonyított eredményeknek, a pon-
tosságnak és a biztonságnak köszönhető.

A mai modern szemészeti klinikák már minden-
hol a világon magas szinten végzik implantátu-
mokkal is a látáskorrekciót. Ezen implantátumok
már nem csak a szürkehályog kezelésére alkalma-
sak, így a lézerrel nem kezelhető, vagy túl nagy di-
optriatartományban lévő pácienseknek is megol-
dást jelenthetnek. 

Csökkenti a szív-érrendszeri és a cu-
korbetegség kialakulásának kocká-
zatát, enyhíti a különböző gyulladá-
sos betegségek tüneteit. Az omega-
3 zsírsavak nélkülözhetetlenek az
agy és a központi idegrendszer
egész séges működéséhez.

A NASA űrhajósainak 
szemét is lézeres eljárással
kezelik

Olvasni jó!

Az Omega-3 zsírsav a konyhában

Az éles látás élménye szemüveg nélkül!
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A hét kérdése:
a balesetekről és a megelőzésről

Válaszol: Dr. Szálasy László baleseti sebész

szerző: kovács veronika
fotó: o. j. p.

A balesetek fő oka a figyelmetlenség. Az
otthoni sérülések a leggyakoribbak, leg-
többször a munka utolsó mozzanatainál
okozunk magunknak sérülést a nagy roha-
nás miatt. A szakemberrel a balesetek meg-
előzésének lehetőségeiről is beszélgettünk.

Tapasztalatai szerint milyen balesetekkel
keresik fel a betegek a rendelőket?

A betegek a legkülönbözőbb balesetekkel kere-
sik fel a rendelőket, sajnos nem egyszer indokolat-
lanul. Előfordul, hogy háziorvosi beutalóval jönnek,
esetleg nem is baleseti eredetű panaszokkal jelent-
keznek. Várnak órákat a végleges ellátás reményé-
ben, aztán elégedetlenül távoznak. Szoktam mon-
dani: attól, hogy különböző szakrendelőkben adott
esetben több hónapos az előjegyzési várólista, a
baleseti rendelésen dolgozó orvos még nem lesz
jártasabb más jellegű betegségek ellátásában.

Melyik a gyakoribb: a munkahelyi, az ott-
honi vagy a sportsérülés?

A székrekedés, és amit ellene tehetünk

Sokoldalú stressz
A stressz mindennapjaink része.
Számtalan formában
jelentkezhet, olykor
egészen szokatlan
testi tüneteket pro-
dukálhat. Ilyenek a
gyakori émelygés, hányinger, de okoz-
hat hajhullást és a vérnyomás ingado-
zása következtében orrvérzést is. A
tartós stressz árthat a rövid távú me-
móriának és legyengíti az immun-
rendszert is. Mindezt rendszeres élet-
vezetéssel, napi sportolással, megfe-
lelő táplálkozással kivédhetjük.

Cseppfertőzés
Tudta ön, hogy tüsszentéskor 160
km/órás sebességgel szóródnak szét a
cseppecskék a levegőbe? Influenza
esetén a vírus az orr nyálkahártyájá-

ban fészkel és in-
gerli, amitől az
megduzzad, és a
betegnek tüsszen-
tenie kell. A gyor-
san szálló kóroko-

zók egyméteres körzetben bárkit
megfertőzhetnek. 

Vérnyomás
A vérnyomást mindkét karon mérni
kell, mivel a bal és a jobb karon mért
értékek közötti különbségek rejtett ri-
zikótényezőkre utalnak. A kutatók
arra a következtetésre jutottak, hogy
a két karon mért szisztolés értékek
közötti különböző
mértékű különbsé-
gek rejtett perifé-
riás érbetegségre,
érszűkületre, agyi
érbetegség, valamint szív- és érrend-
szeri betegségek kockázatára utalhat-
nak, és 60 százalékkal nagyobb az
egyéb okok miatt fellépő halálozás.

Ebből a három csoportból talán az otthoni bal-
esetek fordulnak elő a leggyakrabban, ezek kö zül is
kiemelkedik az idősek tomportájéki, combnyaktá-
jéki törése. Ezért is figyelni kell arra, hogy az idős,
adott esetben gyengébb általános állapotú betege-
ket minden osztályról nagy elővigyázatossággal,
alapos körültekintés után, előkészítést követően bo-
csássák az otthonukba. Az idősebb embereknek és
hozzátartozóiknak is gondoskodniuk kell a külön-
böző veszélyforrások kiküszöböléséről.

Mi a balesetek fő oka, mire érdemes fi-
gyelnünk? 

A balesetek fő oka egyértelműen a figyelmet-
lenség. Persze tudatosan elkerülni a baleseteket
egyáltalán nem könnyű. Tanulságos az a tapasz-
talat, hogy síelés során legtöbbször az utolsó le-
sikláskor, favágás, fűrészelés esetén az utolsó
munkamozzanatnál történik jellemzően a baleset.
A tevékenységek vége felé ugyanis csökken a
koncentráció, gondolatban talán már a következő
feladatra, eseményre koncentrálunk. Utólag
azonban már hiába sajnálkozunk a történtek
miatt. Fontos, hogy minden munkánál, feladatnál
legyünk körültekintőek, elővigyázatosak. A bal-
eset szakszerű ellátása érdekében forduljunk
szakemberhez.

Manapság az egyik leggyako-
ribb civilizációs betegség a székre-
kedés. Köszönhető mindez a fino-
mított élelmiszerekből álló, rostsze-
gény táplálkozásnak és a mozgás-
szegény életmódunknak éppúgy,
mint a nem megfelelő folyadékfo-
gyasztásnak és a stresszel kísért
rendszertelen életvitelnek.

Rosthiányos táplálkozás
Egyesek szerint a székrekedés a

vastagbél alkalmazkodása a rost -
hiá nyos táplálkozáshoz. Következ-
ménye lehet a divertikulózis, ami a
vastagbél nyálkahártyájának több-
szörös tasakszerű kiboltosulása, és
szerepe lehet a vastagbéldagana-
tok egyre gyakoribb kialakulásában
is. Közrejátszik a székrekedés kiala-

kulásában a bélmozgások renyhe-
sége és a belek görcsös összehúzó-
dása is. 

Renyhe bélműködés
Renyhe bélműködés esetén a

bélhuzam stimulálására törek-
szünk. Nagyon fontos, hogy annyi
salakanyag képződjék, amennyi
elegendő ingert jelent a székletürí-
téshez. 

Az étkezési búzakorpa, zab-
korpa, korpás pogácsa, korpás
lisztből készült kenyerek diétás
rostjai jó vízkötő képességükkel is
megakadályozzák a salakanyag be-
sűrűsödését. 

A teljes kiőrlésű gabonafélék
mellett a nyers saláták, a paradi-
csomsaláta, a savanyúkáposzta, a

kelkáposzta, kelvirág, a répafélék
és a gyümölcsök közül az apró
magvas ribizli, málna, eper, a szilva,
az alma és körte megkönnyítheti az
emésztést és serkenti a bélmozgá-
sokat.

Kefír és szilva
Kedvező hatású lehet, ha reggel

felkeléskor éhgyomorra egy pohár
aludttejet, joghurtot, kefirt, alma-
vagy a szilvakompótot, vagy 10-15
db előző este vízben áztatott aszalt
szilvát vagy szilvalekvárt eszünk. 

Igen fontos a belek rendszeres
kiürítésére való nevelés. A székreke-
désben szenvedő ember minden
reggel felkelés után, lehetőleg min-
dig azonos időben menjen az illem-
helyre. 
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Pályázati 
felhívások
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályá-
zatot hirdet 
pályázati úton támogatott sportegye-
sületek (kiemelt és nem kiemelt sport-
ágak), valamint utánpótlás-nevelés
fejlesztést végző alapítványok támo-
gatására. 
A támogatásra fordítható pénzkeret: 
a 2012. évi költségvetési főösszeg 1%-ának
57,7%-a.
A pályázat célja:
Győr város területén működő sportegyesüle-
tek, valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést
végző alapítványok pályázati úton történő tá-
mogatása.
Támogatás igényelhető:
(2012-ben megvalósított/megvalósítandó
célokra)
A. Utánpótlás képzés-nevelés támogatására
B. Működési támogatásra
C. Beruházásként kis értékű és nagy értékű

eszközvásárlásra
Pályázati adatlap és pályázati útmu-
tató megtekinthető:
Győr MJV Polgármesteri Hivatal Sportügyi
Osztályán, Győr, Batthyány tér 1., illetve le-
tölthető a  www.gyor.hu honlapról.
Információ: 
Győr MJV Polgármesteri Hivatal Sportügyi
Osztály (9022 Győr, Batthyány tér 1., illetve 
telefonon: 96/527-708).

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Megnyitott az országban kuriózumnak
számító győri Látogatóközpont kedden a
város sétálóutcáján. A kétszintes turista-
csábító létesítményben nem csak a vendé-
gek, de a győriek is számos érdekességet
fedezhetnek fel városukkal és a térséggel
kapcsolatban, valamint kibővült szolgálta-
táspaletta várja őket a centerben.

A Baross úti Látogatóközpont földszintjén ajándék-
bolt kapott helyet, ahol egyedi, Győrrel kapcsola-
tos szuveníreket vásárolhatnak a vendégek.
Ugyanitt egy ETO-sarkot is kialakítottak, illetve egy
pénzváltó várja a látogatókat, az eligazodást pedig
érintőképernyős rendszer segíti. A teljesen aka-
dálymentesített épületben egy lift is segíti az eme-
letre jutást, ahol Tourinform Iroda várja a vendége-
ket, valamint interaktív kiállítás, amely a város és a

kistérség érdekességeit mutatja be. A látogatók
például felülhetnek egy kerékpárra, amelyen teke-
rés közben az előttük pergő filmek segítségével
barangolhatják be a környező településeket. A
Győrbe érkező turisták a kiállítótérben színes
képet kapnak a helyi értékekről, az információszer-
zést pedig prospektusok is segítik. Az emeleten
helyet kapott még egy konferenciaterem is.

A győri Látogatóközpont
a vendégek méltó 
fogadószobája

Az új Látogatóközpont méltó fogadószobája a
Győrbe érkezőknek, a helyieket pedig kibővült
szolgáltatáspalettával várja. Az irodában továbbra
is vásárolhatnak belépőjegyeket a városi rendez-
vényekre, tájékozódhatnak a helyi programokról, il-
letve számos érdekességet fedezhetnek fel váro-
sunkkal és a térséggel kapcsolatban, ötleteket
kaphatnak Győr környéki kirándulásokhoz.

Borkai Zsolt polgármester a center átadóján
felidézte az összefogást, amely Győr és a kistér-
ség települései között fogant, és egyik legna-
gyobb produkciója a Látogatóközpont. A polgár-
mester kifejtette, közösen olyan marketingtevé-
kenységet építenek fel, amely megismerteti az or-
szágban élőkkel, valamint a külföldiekkel Győrt és
térségét. 

Az összefogásnak már számokkal alátámaszt-
ható eredményei vannak: 2010-ben nagymérték-
ben emelkedett a vendégéjszakák száma, 2011-
ben pedig az előzetes információk alapján to-
vábbi pozitív változások történtek, a város idegen-

forgalmi adóbevételei, a vendé-
gek és a vendégéjszakák száma is
jelentősen megnőtt, még a sike-
res 2010-es évhez képest is.

Maráczi Gábor, a Magyar Turiz-
mus Zrt. stratégiai igazgatója rá-
mutatott, Győr jelentősen hozzá-
járul a magyar turisztika fejlődésé-
hez. Mint mondta, Győr dinamiku-

san fejlődő város, rengeteg mérvadó esemény-
nyel, idegenforgalmi attrakcióval csábítja a turis-
tákat. Kiemelte a Győri Balettet, a pezsgő szín-
házi életet, valamint az egész évet végigkísérő
fesztiválokat.

Hozzátette, általában szkeptikus a szlogenekkel
kapcsolatban, ám Győrre valóban igaz, hogy a jövő
itt épül.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályáza-
tot hirdet 
EGYÉNI, EREDMÉNYES 
VERSENYZŐK TÁMOGATÁSÁRA 
egyesületi kereteken belül.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 
2012. évi főösszeg 1%-ának 2,56%-a.
A pályázat célja: 
Győr város területén működő sportegyesüle-
tek egyéni, eredményes versenyzőinek támo-
gatása.
Támogatás igényelhető: (2012-ben meg-
valósítandó célokra a sportszervezetükön ke-
resztül)
A. kiemelkedő hazai és nemzetközi verse-

nyekre való felkészülésre és részvételre;
B. az eredményes felkészüléshez szükséges

sporteszközök és felszerelések beszerzé-
sére.

Egy sportegyesület több versenyzőre, ver-
senyzőnként legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft
értékben nyújthat be pályázatot. Egy pályáza-
ton belül mindkét támogatási cél megjelöl-
hető.
A pályázat beérkezési határideje:
2012. február 15. (szerda) 12.00 óra
Pályázati adatlap és pályázati útmutató
átvehető:  Győr MJV Polgármesteri Hivatal
Sportügyi Osztályán, Győr, Batthyány tér 1., il-
letve letölthető a  www.gyor.hu honlapról.
Információ: Győr MJV Polgármesteri Hiva-
tal Sportügyi Osztály (9022 Győr, Batthyány
tér 1., illetve telefonon: 96/527-708).

A Győrbe érkező turisták
a kiállítótérben színes képet
kapnak a helyi értékekről 
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szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

A 2011-es esztendőben tovább
növekedett a városunkat felke-
reső turisták száma. Győr fesz-
tiváljai egyre keresettebbek, a
Győrkőcfesztivál ma már az or-
szág egyik legnépszerűbb ese-
ménye. A fejlődés széles körű
összefogás eredménye. Szom-
bati-Serfőző Esztert, a győri
Polgármesteri Hivatal Város-
marketing és Sport Főosztá lyá -
nak vezetőjét kértük, hogy ide-
genforgalmi szempontból érté-
kelje az elmúlt évet.

A teljes évre vonatkozó adatok még
nem állnak a rendelkezésünkre, de ez
előzetes információk alapján már
most elmondható, hogy a kimondot-
tan jól sikerült 2010-es évhez képest
is sikerült előrelépnünk, mind a ven dég -

 éjszakák, mind pedig a befolyt idegen-
forgalmi adó tekintetében. Az elmúlt
évek munkájával sikerült elérnünk azt,
hogy az országban beszéljenek Győr-
ről, és hogy a város potenciá lis úti cél
legyen a családok számára. A 2010-
es esztendőben Győr volt a Magyar
Kultúra Városa, 2011-ben pedig dísz-
vendégként vettünk részt a Budapesti
Utazás Kiállításon. Ez a két esemény
lehetőséget adott számunkra, hogy a

korábbiaknál hatékonyabban mutat-
kozzunk be. Országos szinten is meg
tudtuk mutatni Győr értékeit, látniva-
lóit, rendezvényeit.

Összefogást hirdettünk a város, a
szállásadók és a kulturális programo-
kat kínáló intézmények között. Ennek
fontos elemei azok a programcsoma-
gok, amelyeket közösen tudunk aján-
lani a turisták számára – kezdte a fő-
osztályvezető.

Hogyan készül Győr a 2012-es
évre turisztikai szempontból?

Az év egy nagyon fontos ese-
ménnyel indult, épp a héten adtuk át
a Látogatóközpontot. A Baross út
21–23. szám alatt megtalálható tu-
risztikai központnak a megnyitása
mérföldkő Győr idegenforgalmának
tekintetében. Az eddig egy kis pavi-
lonban működő Tourinform Iroda
mostantól a városhoz méltó helyen
tudja fogadni a látogatókat. A házban
interaktív kiállítás keretében ismer-

kedhetnek meg
az érdeklődők
Győr és a kistér-
ség kínálatával,
az információk
mellett pedig
Győrt népszerű-
sítő emléktár-

gyakat is hazavihetnek az ajándék-
boltból. A Látogatóközpontban töl-
tött idő – amellett, hogy rengeteg in-
formációval és ajánlattal szolgál a tu-
ristáknak – önmagában is egy érde-
kes program lehet a vendégek szá-
mára. A következő jelentős állomás
tavasszal lesz, hiszen márciusban
fogjuk megnyitni a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központot. Az egyetem
szomszédságában található épület

igazi kalandot kínál a vendégeknek,
hiszen az ide érkező látogatók látvá-
nyos bemutatókon, izgalmas fizikai
kísérleteken és 74 interaktív kiállítási
eszközön keresztül ismerkedhetnek
meg a mozgással, a közlekedéssel, a
Győrre oly jellemző autógyártással. A
Mobilis amellett, hogy igazi turiszti-
kai látványosság lehet, fontos szere-
pet játszik majd a fiatalok pályavá-
lasztásának segítésében is. 

Mire számíthatunk a fesztivá-
lokkal kapcsolatban idén?

Természetesen 2012-ben is folytat-
juk a Négy Évszak Fesztivál hagyo-
mánnyá vált programjait. Már nincs is
olyan messze a Tavaszi Fesztivál, ahol
ismét színvonalas előadásokkal, szín-
házi estekkel, zenei programokkal, kiál-
lításokkal köszöntjük a természet meg-
újulását. Nyáron folytatódnak a nép-
szerű rendezvényeink. Ezek közül két-
ségtelenül kiemelkedik a Győrkőcfesz-
tivál, ami ma már nem csak országos,
de nemzetközi hírű. Erre a három
napra megtelik a város családokkal, és
ami a legfontosabb, azok a gyerekek,
akik ellátogatnak a győri mesevilágba,
biztosan vissza fognak térni hozzánk
felnőttként is, és hozzák majd a gyere-
keiket. Tömegeket vonz a nyárnyitó és
a nyárzáró koncert, ahogy országosan
jó hírnévnek örvend a győri bornapok
és a táncművészeti fesztivál is. A ba-
rokk programok az év több szakában
is látványos produkciókat ígérnek. Az
ősz legnépszerűbb eseménye termé-
szetesen a Könyvszalon, a Téli Fesztivál
különleges hangulatát pedig nem is
kell ecsetelni, hiszen nem is olyan rég
élhettük át ezt a csodás időszakot.

Összességében mit vár a
2012-es évtől a turizmus terén?

Turisztikai célpont lettünk

Sikerült elérni, hogy 
beszéljenek Győrről

Személyes tapasztalat, és mások
is mesélik, hogy amikor egy olyan
ember látogat el városunkba, aki már
évek óta nem járt nálunk, az nagyon
elcsodálkozik, hogy milyen fejlődé-
sen ment keresztül Győr, hogy meny-
nyi lehetőséget, programot, érdekes-
séget kínál a város. Ezek az emberek
távozásukkor azt mondják, nem gon-
dolták volna, hogy ennyi élménnyel
gazdagodnak az itt töltött idő alatt. A
célunk, hogy minél többen jöjjenek
Győrbe, és igenis számítsanak arra,
hogy nálunk különleges élmények-
ben lehet részük. Azt várom, hogy az
idei esztendőben még többen vá-
lasztják városunkat utazásuk céljául,
még többen ismerkednek meg Győr
csodálatos történelmi és szakrális
kincseivel, kitűnő vendéglátásával és
sokszínű programjaival. Közös érde-
künk, hogy még többen megszeres-
sék ezt a várost, és hírét vigyék az or-
szágba, a nagyvilágba.
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló 
JÓZSA LÁSZLÓ

ÁRPÁD ÉS PINTÉR
ERNŐ „…drótok közé zárva”

című könyvének bemutatójára
várja az érdeklődőket a Gyirmóti

ÁMK február 8-án 16 óra 30 perckor. A
közelmúltban megjelent könyv a ménfőcsa-

naki leventék belgiumi hadifogságának törté-
netét dolgozza fel. A faluból százhat levente
vett részt a háborúban. 

KOCSIS ZOLTÁN vezényli a Győri Filharmo-
nikus Zenekart február 10-én, pénteken 19
órától a Richter Teremben. Műsoron Strauss:
Till Eulenspiegel vidám csínyjei és Duett-Con-
certino klarinétra, fagottra és zenekarra, vala-
mint Beethoven F-dúr szimfóniája. Közremű-
ködik Berkes Kálmán klarinéton és Szalai
Edina fagotton.

VÁSÁRI KOMÉDIA helyszíne lesz a Gyer-
mekmúzeum szombaton tíz órától. A gyere-
kek jelmezt, maszkot készítenek, és kezdőd-
het a játék, életre kelhet többek között Panta-
lone, a zsugori kereskedő, Colombina, az okos
szolgálólány és Pedrolin, a reménytelen sze-
relmes. A Csikóca gyermekműhely foglalko-
zása a rögtönzött színjáték, a múzeum Masz-
kabál kiállításához kapcsolódik.

HÓFEHÉRKE, avagy a varázstükör krónikái
című mesét mutatja be a Vaskakas bábszín-
ház társulata vasárnap 11 órától. A darabot a
Grimm testvérek nyomán Jeli Viktória írta.
Ennek a mesének a roppant gonosz királynője
a szomszédban él, varázstükrét tévénézésre
használja, de azért időről időre eléje áll, hogy
megkérdezze: „Tükröm, tükröm, mondd meg
nékem, akad-e párom szépségben?" A mesét
Kovács Petra Eszter rendezte, Pallai Mara és
Rab Viki játssza.  

SEHEREZADE és az 1001 éjszaka
meséi elevenednek meg a Savaria
Szimfonikus Zenekar előadásában,
Petró János vezényletével a Bartók
Béla Művelődési Ház színpadán.
Rimszkij-Korszakov művét vetített
képek és szavalatok színesítik. A fia-
taloknak szóló hangversenyek feb-
ruár 6-án 13 órakor és február 8-án
12 órakor kezdődnek.

BERKES KÁLMÁN,
a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeti ve-
zetője, a tokiói Musa -
shino Akadémia ta-
nára vezeti be az ér-
deklődőket Japán
zenei életébe február
6-án, hétfőn 17 órától
a Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtárban.

Az előadó vendégprofesszorként és karmes-
terként dolgozik Tokióban, ahol családot is ala-
pított, egy helybéli hölgyet választva feleségül.
A Japánban zenetanárként című est az Orszá-
gok, tájak, emberek sorozat része.

DR. NAGY MIKLÓS orvos, mű-
gyűjtő és fotóművész kiállítása
nyílik ma, pénteken fél hatkor a
Pannonhalmi Bencés Gimná -
zi  um Tetőtéri Galériájá-
ban. A március 4-ig
nyitva tartó fotótárlatot
Szüts Nóra nyitja meg. 

A IX. HATÁRON TÚLI MAGYAR ÖSSZ-
MŰVÉSZETI FESZTIVÁL néptáncos gálá-
val zárul. Fellép a Cimborák citerazenekar, a
Rege, a Cserók, a Csobolyó néptáncegyüttes
és a felvidéki Megyer Táncegyüttes. A gála
szombaton 15 órakor kezdődik a Bartók Béla
Megyei Művelődési Központban.

A PALETTA HÉTVÉGI VIZUÁLIS
MŰHELY nyolcadik bemutatkozó kiál-
lítása látható február 8-tól a Bezerédj-
kastélyban. Az Apraja-nagyja című tár-
latot 17 órakor Barna Borbála művé-
szeti vezető nyitja meg. Köszöntőt
mond Lázárné Verebes Ilona. Közremű-
ködnek: Barna Izabella (ének), Sutka
Viktória (vers). A tárlat alkotói a legkü-
lönbözőbb korosztályokat képviselik,
láthatók lesznek portrék, csendéletek,
érdekes tárgyak. A kiállítás február 23-
ig tekinthető meg. 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

FEBRUÁR 3., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Fábry
11:10 Zegzugos történetek
11:40 Útravaló
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 
15:15 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este 
22:40 Négy szellem
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
00:00 Melissa és Joey 
00:25 Sporthírek 
00:35 Magyar Rádió Szimfonik Live 
01:50 Család csak egy van 
02:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 CSI: Miami helyszínelők 
23:20 Ments meg! 

00:20 Reflektor
00:35 Törzsutas 
01:05 Odaát 
01:55 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 A pacák 
13:10 Marina 
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 Sodró lendület 2. - 

Hív a természet 

22:55 Aktív
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Alexandra Pódium
01:55 Animációs filmek

04:05 Vészhelyzet 
05:05 Dawson és a haverok 
05:55 A kifutó 
06:45 Vészhelyzet  
07:40 Gyilkos sorok  
08:35 Miami Vice 
09:40 Hotel Ruanda 

1994-ben az emberiség törté-
netének egyik legszörnyűbb
kegyetlensége zajlott Ruandá-
ban, melyről azonban a 
modern világ majdhogynem 
tudomást sem vett.

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 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:10 Shop-stop 2. 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:45 Shop-stop 2. 
02:25 A nagy házalakítás 
03:10 Vészhelyzet

FEBRUÁR 4., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Boci és Pipi 
10:30 Asztro Show 
11:25 Házon kívül
11:50 Autómánia
12:25 Jéglovagok 
13:30 Jéglovagok 
14:30 Eltűntnek nyilvánítva 
15:30 Őslények kalandorai 
16:30 Segítség, felnőttem! 

Josh (Tom Hanks), a tizenhá-
rom éves kamasz élete egy
csapásra megváltozik, amikor
egy csodálatos szerkezet ne-
gyed dollárért teljesíti a kíván-
ságát, mégpedig azt, hogy fel-
nőtt lehessen.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Verdák 

21:55 ValóVilág 
23:10 Hannibál ébredése  
01:30 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Babavilág
10:30 Tűsarok 
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 Számkivetett 
22:15 Solo - A tökéletes fegyver 
00:00 Maradj! 

01:40 EZO.TV
02:40 Kalandjárat 
03:05 Teleshop 
03:35 Animációs filmek

04:00 Gordon Ramsay - A pokol 
konyhája 

05:00 Műsorszünet 
05:45 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:30 Por-irtók 
09:00 Zsírégetők 
09:55 Halottnak a csók  
10:45 Dawson és a haverok 
11:35 Dawson és a haverok 
12:30 Szívek szállodája 
13:20 Egy kapcsolat szabályai
13:50 Vérmes négyes 
14:15 Vérmes négyes 
14:40 Mike és Molly 
15:10 A nagy csapat 
17:05 A szépész és a szörnyeteg
19:05 A hentes felesége 

21:00 Végzetes vonzerő 
23:10 A vádlottak 
01:15 Fertőzésveszély
03:00 Végzetes vonzerő

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:00 A világ felfedezése 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Kvartett
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Lyukasóra 
14:40 Pannonia 3 keréken 
15:10 Hogy volt!? 
16:15 Virág virágossága - Kazettás 

mennyezetű templomok a 
Tiszaháton 

16:40 Ízőrzők: Révfülöp 
17:20 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 Szövetség az ördöggel 
23:20 Dunasport
23:25 Koncertek az A38 hajón 
00:15 Ázsiai Twist Olivér 

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 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 Táplálkozási piramis 
13:20 Családom és egyéb 

emberfajták
13:45 Melissa és Joey 
14:10 A vadonmentő akció 
15:05 A legjobb korban 
16:40 A Szövetség
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Dal 
22:00 Székely János: Caligula 

helytartója
23:45 Magyar Rádió Szimfonik Live 
01:35 Sporthírek

06:00 Gazdakör
06:25 Krisztofóró 
06:30 A nagy ho-ho-horgász 
06:40 Hókusz-Pókusz Cirkusz 
06:45 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 Mesék a folyópartról 
10:20 A Káli-medence kincsei 
11:05 Családi krónikák 
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 Vissza Sherwoodba! 
13:40 Vissza Sherwoodba! 
14:05 Munka-Társ 
14:35 Talpalatnyi zöld
15:10 Törzsasztal
16:10 A pármai kolostor 
17:25 Lélek Boulevard 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Pannonia 3 keréken
19:00 Pygmalion 
21:00 Szeretni jobb 
22:20 Dunasport
02:40 Kiáltás és kiáltás 
00:05 Vers
00:10 Himnusz 
00:15 A szembejövő ember 
01:00 Családi krónikák 

TV2, február 3., péntek, 11:20

A pacák
Amerikai vígjáték

Navin R. Johnson az általános
emberi normák tükrében néz -
ve nem teljesen normális. Egy szegénységben élő fe-
kete család nevelte fel, de már régen serkent az arc-
szőrzete, mire tudatosult benne, hogy ő maga viszont
egyáltalán nem színes bőrű. Navint sokként éri a hír
és úgy dönt, elindul világot látni. Miközben első mun-
kahelyén – egy benzinkútnál – élvezi a munka örömét,
isteni szikra pattan ki a fejéből: egy találmány, amely-
nek segítségével könnyebb le- és felvenni a szemüve-
get. Gondolataiba mélyedve nem is sejti, hogy egy
őrült sorozatgyilkos éppen az ő nevénél ütötte fel a te-
lefonkönyvet és most meg akarja ölni!

Duna Televízió, február 3., 
péntek, 15:10

Hogy volt!?
Magyar ismeretterjesztő műsor

A Ki Mit Tud
1962-től több év-
tizedig a Televí-
zió egyik legnép-
szerűbb műsora
volt, sokaknak
indult ott a karri-
erje. A minden-
kori zsűri pedig olyan volt, mint egy jó
produkció. A mai adásban régi verseny-
zők és egykori zsűritagok idézik fel a Ki
Mit Tud? legendáját.

Viasat3, február 4., szombat, 21:00

Végzetes vonzerő Amerikai thriller

A New York-i ügyvéd randevúzik a csá-
bító Alex Forresttel, míg felesége távol
van. Dan később félresöpri az affért, mint
apró kisiklást, és lezártnak tekinti az
ügyet. De Alexet nem lehet lerázni. Sem
most, sem holnap, semmikor...

Duna Televízió, február 4.,  szombat, 19:00

Pygmalion Magyar tévéjáték

Henry Higgins nyelvtudós fogadást köt Pickering ezredessel, hogy
Lizából, az egyszerű, szegény virágáruslányból hat hónap alatt úri-
nőt farag. Liza beköltözik a professzorhoz, s kezdetét veszi a munka.
Liza beszélni tanul, s megismerkedik a jó modor alapelemeivel.

FEBRUÁRI SZUPER AKCIÓNK!
Intenzív német nyelvtanfolyam álláskeresôk számára:

▪ február 13-tól 40 órában ▪ napi 4 óra, délelôttönként ▪ 450 Ft/óra
Kurzus tartalma:
▪ általános nyelvi kurzusok, munkavégzéssel kapcsolatos szakszavak is
▪ német nyelvû szakmai önéletrajz elkészítése
▪ állásinterjúra való felkészülés
▪ alapvetô munkahelyi szituációk

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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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

FEBRUÁR 5., 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
13:20 Jéglovagok 
14:20 Eltűntnek nyilvánítva 
15:20 Döglött akták 
16:25 Átkozott boszorkák 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
22:25 Tiszta ügy 

Claire, a befolyásos ügyvédnő
élete gyökeresen megváltozik,
amikor egy betöréses rablás
után felkeresi egy FBI-ügynök,
és letartóztatja imádott férjét

00:40 Portré
01:15 Hihetetlen, de halálos

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:00 Ability - a képességek próbája
09:55 Nagy Vagy! 
10:50 Stahl konyhája
11:20 Kalandjárat 
11:50 Több mint TestŐr 
12:20 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
12:50 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
13:50 Monk - Flúgos nyomozó 
14:50 Bűbájos boszorkák 
15:50 Számkivetett
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 A kismenő 
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:00 Célkeresztben 
00:00 Farkas 

02:10 EZO.TV
02:45 Napló
03:35 Animációs filmek

05:25 Zsírégetők 
06:20 Egy kórház magánélete 
07:20 A szépség és a szörny 
08:15 Smallville 
09:05 Topmodell leszek! 
09:55 Szex és New York light  
10:25 Szex és New York light  
11:00 A nagy házalakítás 
11:55 A nagy házalakítás 
12:50 Extralarge: Gyilkosság 

Miamiban  
14:40 A hentes felesége 
16:40 Flyboys - Égi lovagok  
19:10 Harmadik műszak

20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:50 Argo  
23:50 Bugsy 
02:30 Célkeresztben 
03:15 CSI: A helyszínelők

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Az Ótestamentum 
06:55 Zorro 
07:20 Daktari 
08:10 Hal, madár, ember 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Világ-nézet 
11:00 Gyertyaszentelő Boldogasz-

szony-napi szentmise 
közvetítése Szécsényből 

12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Nyelvőrző
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:15 Fűszer és csemege
17:35 Gyöngyhalászat Bahreinben 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:05 Amerikai éjszaka 
22:00 Klubszoba 
22:55 Dunasport
23:10 Porrá leszünk 
00:05 Porrá leszünk 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda
05:55 Zöld Tea
06:25 Delta
06:55 Ma Reggel
09:05 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:45 Úton-útfélen 
09:50 Útmutató 
10:15 Kérdések a Bibliában 
10:30 Református magazin 
10:55 Evangélikus ifjúsági műsor 
11:05 Böszörményi Gergely portré 
11:30 Tiszán inneni református 

gyűjtemény 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Ősz, kikerics, Görgény
13:35 A Hamis Izabella 
14:55 EURO 2012
15:25 Út Londonba
15:55 Telesport 
16:25 Sárkányszív 
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 Születtem Magyarországon
23:00 Rochester grófja - Pokoli kéj 

FEBRUÁR 6., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
10:10 Rex Rómában 
11:00 Út Londonba
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Múlt-kor
14:25 A Szövetség
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 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
05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Nagyágyúk 

23:15 Reflektor
23:30 Áldott gyermek

04:00 Nikita 
05:00 Műsorszünet 
05:20 Dawson és a haverok 
06:10 A kifutó 
07:05 Gyilkos sorok 
08:00 Gyilkos sorok 
08:55 Miami Vice 
09:55 A szépész és a szörnyeteg 
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 Gyilkos számok 
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 Tudom, mit tettél tavaly nyáron

Négy fiatal félelmében olyan
lépésre szánja el magát, ami
örökre megváltoztatja egész
életüket.

23:00 CSI: Miami helyszínelők  
23:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:50 Argo 
02:45 A nagy házalakítás 
03:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

VIASAT3
05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:45 Teleshop 
11:20 Támadás Rommel ellen 
13:10 Marina 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 

22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:10 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 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
16:45 A szén - Egy ősi anyag a 

XXI. században 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Híradó 
21:30 Már nem lakunk itt 
23:05 Dunasport
23:15 Sportaréna 

FEBRUÁR 7., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Mindenből egy van
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 Isten hozta az Isten háta 

mögött
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:30 A rejtélyes XX. század
00:00 Esély 
00:25 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van 
01:20 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Illegális kivándorló 

13:10 Marina 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 A mesterlövész
23:20 Propaganda
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 Balra a nap nyugszik 
03:10 TotalCar
03:35 Animációs filmek

05:25 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:10 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Gyilkos számok  
09:55 A nagy csapat 2. 
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 Gyilkos számok 
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  
23:00 CSI: Miami helyszínelők 
23:55 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:45 Doktor House 
01:40 Doktor House 
02:30 A nagy házalakítás 
03:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

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 
14:40 Múltidéző 
15:15 Sportaréna 
16:10 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
16:55 Zebra
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép
19:40 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:30 Garázs 
22:55 Dunasport
23:00 Magyar Jazz Ünnep 2011. 
23:25 Törzsi szex és házasság 

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 

22:10 Házon kívül
22:45 XXI. század – a legendák 

velünk élnek
23:20 Reflektor
23:35 A Grace klinika
00:35 A Grace klinika  
01:35 A Grace klinika
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

FEBRUÁR 8 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
01:10 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 
16:50 MM 
17:45 Család csak egy van  
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 On The Spot: New York 
22:05 Az Este 
22:40 KorTárs 
23:10 Macskás hölgyek 
00:15 Zegzugos történetek 
00:40 Sporthírek 
00:50 Család csak egy van 
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Dawson és a haverok 
06:15 A kifutó 
07:15 Gyilkos sorok 
08:10 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok 
10:05 Extralarge: Gyilkosság 

Miamiban  
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 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok  
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 Még mindig tudom, mit tettél 

tavaly nyáron 
23:05 CSI: Miami helyszínelők
23:55 Még mindig tudom, mit tettél 

tavaly nyáron 
01:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
02:35 A nagy házalakítás 
03:25 A kifutó

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 Teleshop 
11:15 A vad Kurdisztánon át 
13:10 Marina 
14:10 EZO.TV 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 A Szmokinger 

22:55 Doktor House 
23:55 Aktív 
00:55 Tények Este 
01:30 EZO.TV 
02:05 Babavilág 
02:30 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 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 Talpalatnyi zöld 
16:10 Oslo, a tenger városa 
16:20 Bábel tornya 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép 
19:40 MacGyver
20:30 A király kalóza 
21:20 Híradó 
21:30 Cselek 
23:05 Dunasport 
23:10 Kortárs Jazz Estek 
23:35 Tálentum 
00:05 Afrika színei  

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 

10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 
17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:15 Fókusz
20:15 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:05 Gyilkos elmék 
00:05 Reflektor 
00:20 Virtuális hajnal

FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop 
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel 
07:50 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:15 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Trükkös halál 
15:10 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 

17:25 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:15 Fókusz
20:15 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 
09:00 A Silla királyság ékköve 
10:05 Poén Péntek 
11:00 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó 
13:25 Alpok-Duna-Adria 
13:55 Angi jelenti 
14:25 Négy szellem 
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 MM 
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este 
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Elcserélt lányok 
21:00 DTK 
21:55 Az Este 
22:30 November 

Sophie egy Los Angeles-i
fotós, akinek barátja fegyveres
rablás áldozata lett. A nő fáj-
dalma az idő múlásával sem
csillapodik, hiába próbálja fe-
ledni a tragédiát. 

23:50 Sporthírek 
00:00 Család csak egy van 
00:45 MM

05:30 Dawson és a haverok 
06:20 A kifutó 
07:15 Gyilkos sorok 
08:15 Gyilkos sorok 
09:10 Gyilkos számok 
10:00 Columbo: Columbo a 

guillotine alatt 
11:45 A dadus 
12:20 A dadus 
12:50 Gordon Ramsay - A pokol 

konyhája 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Monk - Flúgos nyomozó 
15:35 CSI: Miami helyszínelők 
16:30 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
17:25 Gyilkos számok  
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 Két pasi - meg egy kicsi  
21:40 Két pasi - meg egy kicsi  
22:05 Esküdt ellenségek: Los Angeles 
22:55 CSI: Miami helyszínelők 
23:45 Két pasi - meg egy kicsi  
00:10 Két pasi - meg egy kicsi  
00:40 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
01:35 Esküdt ellenségek: Los Angeles
02:25 A nagy házalakítás 
03:10 A kifutó

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek 
09:50 Teleshop 
11:25 Nyomoz a páros - Vadászidény 
13:10 Marina 
14:10 EZO.TV 
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 

18:30 Tények 
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 Egetverő haderő  
22:50 Aktív 
23:50 Tények Este 
00:25 EZO.TV 
01:00 Segíts magadon! 
01:25 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 A király kalóza 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Horvát krónika 
11:30 Ecranul nostru 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Élő népzene 
14:45 Szerelmes földrajz 
15:15 Törzsasztal 
16:10 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
16:40 Valóságos kincsesbánya 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Alkotmány utca 
19:10 Térkép 
19:40 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:40 Nyugattól keletre, avagy a 

média diszkrét bája 
23:45 Dunasport 
23:55 Pengető 

M1, február 8., szerda, 23:10

Macskás hölgyek
Kanadai dokumentumfilm

„Őrült macskás hölgy" –
gyakran illetik ezzel a
címkével a négy külön-
böző nőt. Diane, Margot,
Sigi és Jenny élete a
macskáik körül forog, és
a kis kedvenceikhez fűződő érzelmeik ön-
képüknek és önbecsülésüknek is megha-
tározó tényezőjét képezik. De nem a
macskáik száma a kulcskérdés, mint in-
kább az, hogyan igyekeznek elfogadtatni
magukat egy olyan társadalomban,
amely visszautasítással fogadja őket.

Duna Televízió, február 8., szerda, 21:30

Cselek Lengyel filmdráma

Nyári szünet van. Stefek egy kis lengyel faluban él anyjával és nővérével. Az apja
évekkel ezelőtt eltűnt, Stefek egyetlen emléke róla egy gyűrött, összefirkált fény-
kép, amit mindig magánál tart. Egy nap a fiú fejébe veszi, hogy a férfi, aki minden
reggel vele együtt száll fel a vonatra, nem más, mint az édesapja...

TV2, február 9., csütörtök, 21:00

Egetverő haderő Amerikai akciófilm

Három kisvárosi jóbarát, Larry, Bill és Everett egy szép
napon azon kapják magukat, hogy katonai egyenruhá-
ban ülnek egy Irakba tartó repülőgépen. Az éjszaka folyamán átülnek a gépen szál-
lított terepjáróba, amely azonban elszabadul, és kizuhannak a mélybe. Egy kis me-
xikói faluban landolnak, csakhogy meggyőződésük, hogy a Közel-Keleten vannak,
ezért amint kialudták a fáradalmakat, nekilátnak felszabadítani a helyieket...

Duna Televízió, február 9., 
csütörtök, 21:40

Nyugattól keletre,
avagy a média diszkrét
bája Magyar vígjáték

A film főszereplője egy Orion gyártmá-
nyú óriás televízió, amelyet parádés kö-
rülmények között kisorsolnak. Iván-
dzsó Béla vállalkozó és emberei egy hát-
rahagyott orosz katonai teherautón
szállítják a tévét – amelyről kiderül,
hogy kikapcsolhatatlan és elpusztítha-
tatlan – az isten háta mögötti faluban
lakó nyertes otthonába. A sajátos hu-
morú road-movie szereplői átrobognak
a mai Magyarország vizuális világán.
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Sopronba tartva ha időnk engedi,
álljunk meg a nagycenki kastély-
nál. A parkolóban mindig van hely,
s amint zsebre vágtuk az autókul-
csot, azonnal rabul ejt a messze
múltat idéző környezet.  

A történelmi sétát kezdjük a
Széchenyi-kastély parkjában,
amely számos növénykülönleges-
ség otthona. Egzotikus mamutfe-
nyője, platánjai már óriások voltak,
amikor erre sétált gróf Széchényi
Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum
megalapítója fiával, Istvánnal, aki
nem csak Kossuth szerint a legna-
gyobb magyar. A kastély most
emlékmúzeum, vörös szárnya,
az egykori gazdasági épület szál-

Széchenyi faluja
loda és étterem. A virágházban kávézó
üzemel, a lóistállók melletti kocsiszínek-
ben hintók és dísznyergek kiállítását
rendezték be. Aki a főépületbe is belép,

néhány óra alatt minden fontosat
megtudhat a Széchenyi családról.
Az emlékmúzeum létrehozói ala-
pos munkát végeztek.  

Az írott és nyomtatott doku-
mentumok, levelek, könyvek,
képek, térképek, makettek, terep -
asztalok, korabeli tárgyak sokasá-
gán okos eligazító táblák vezetik
végig a látogatót. Leülhetünk

Széchenyi István dolgozószobájá-
ban, az emeleten megnézhetjük ha-
zánk ipar- és technikatörténeti kiállí-

tását, benne a numizmatikai gyűj-
teményt, amely a magyar pénz
múltjáról ad teljes képet. Kézzel
fogható közelségbe kerül
mindaz, amihez a családnak

köze volt, láthatjuk a folyamsza-
bályozást, a közlekedés, a lóver-

seny, a bankrendszer, Budapest
és az ország felvirágoztatásának
eseményeit. 

A történelmi sétát a kastéllyal
szembeni, három kilométer hosz-

szú hársfasoron érdemes foly-
tatni. Széchenyi Antal gróf és
felesége, Barkóczy Zsu-

Szakmacsoport Kód Szakma
Választható
idegen nyelv

Felvehetô
létszám

Közlekedés 24 Jármûfényezô Német, angol 30 fô

Közlekedés 25 Karosszérialakatos Német, angol 30 fô

Gépészet 21 Autógyártó Német, angol 30 fô

Gépészet 22 Szerszámkészítô Német, angol 30 fô 

Gépészet 23 Gépi forgácsoló Német, angol 30 fô 

Gépészet 26 Hegesztô Német, angol 30 fô

Gépészet 27 Szerkezetlakatos Német, angol 30 fô 

Gépészet 28 Víz-, csatorna- és közmûrendszer-szerelô Német, angol 15 fô 
Gépészet 29 Központifûtés-gázhálózat rendszerszerelô Német, angol 15 fô

Gépészet 30 Géplakatos Német, angol 15 fô 

Gépészet 31 Jármûipari fémalkatrész-gyártó Német, angol 15 fô
A szakképzô évfolyam a 11. évfolyamtól szakmai vizsgával zárul. A szakiskolai képzésben jelen-
leg minden szakmánk hiányszakma, így ezeket szakiskolai ösztöndíjjal támogatja Gyôr Megyei
Jogú Város Önkormányzata, valamint a szerszámkészítô, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló és a
hegesztô szakmát tanuló diákjaink állami „Szakiskolai tanulmányi” ösztöndíjban is részesülnek.
Az OKJ-s végzettség megszerzését követôen lehetôség van iskolánkban a CNC-forgácsoló,
épületgépészeti, hegesztôi másodszakmák megszerzésére rövidített képzési idôvel a különbö-
zeti modulok letétele után.

LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI 
ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÔ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Iskolánk méreteit, tanulói létszámát tekintve a legnagyobb kö-
zépfokú intézménye a folyók városának. A gyôri és a környezô
nagyvállalatoknak, azok beszállítóinak egyre több jól képzett
szakmunkásra van szüksége. A nálunk végzett szakemberek-
nek sem az elmúlt idôkben, sem napjainkban nincsenek elhe-
lyezkedési gondjaik!  Iskolánkban jelenleg több mint 1700 diák
tanul. A hozzánk jelentkezô tanulók választhatnak a szakkö-
zépiskolai vagy a szakiskolai képzés között. Az iskola épületé-
vel egybeépített kollégiumunk 240 fô befogadására alkalmas. 
A képzési rendszer
A szakközépiskolai tagozat 9—12. évfolyamán a közismereti
tárgyakon kívül a szakmacsoportoknak megfelelô alapvetô
elméleti, illetve gyakorlati ismereteket tudják megszerezni ta-
nulóink. 11—12. évfolyamon a tanulóink az általuk választott
tárgyakból érettségi elôkészítôn (emelt szinten is) vesznek
részt. A 12. évfolyam befejezése után a diákok érettségi vizs-
gát tesznek. Ezt követôen két lehetôség közül választhatnak
tanulóink: vagy érettségihez kötött szakképzésen vesznek
részt iskolánkban, vagy valamelyik felsôfokú intézményben
tanulnak tovább. Az OKJ-s végzettség megszerzését köve-
tôen lehetôség van iskolánkban a CNC-forgácsoló és a CNC-
programozói, valamint hegesztô szakmai végzettség meg-
szerzésére különbözeti modulok letétele után.
Elhelyezkedési lehetôségek
A sikeres vizsga után az Audi és a legtöbb gyakorlati képzô-
hely munkahelyet biztosít a szakmai bizonyítvánnyal rendel-
kezôk számára.
Szabadidôs programok
Változatos szakkörök várják az érdeklôdôket a szabadidô tar-
talmas eltöltésére: internet, honlapkészítô, fotó, stb. A moz-
gást kedvelôk különbözô sportkörök kínálatából válo gat -
hatnak: kézilabda, futsal, atlétika, sítábor, sárkányhajózás,
testépítés az iskola kondicionálótermében. A lehetôségek ki-
használásának köszönhetôen diákjaink sikeresen szerepel-
nek a különbözô sportversenyeken és a diákolimpián. A szak-
mai és kulturális versenyeken sok tanulónk végez dobogós
helyen, illetve ér el szép helyezéseket mind helyi, megyei,
mind országos szinten.

BIZTOS SZAKMA, BIZTOS JÖVÔ!

Szakmacsoport Kód Szakma
Választható
idegen nyelv

Felvehetô
létszám

Gépészet 11
Gépgyártástechnológiai technikus, épület-
gépész technikus

Német, angol 60 fô

Elektrotechnika-
elektronika

12 Mechatronikai technikus Német, angol 30 fô

Közlekedés 13 Autószerelô, autóelektronikai mûszerész Német, angol 60 fô

Az elôrehozott szakképzés 9—11. évfolyamán a diákok a közismereti tantárgyak mellett az alap-
vetô szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítják el. A szakképzés évfolyamain kor sze rû -
en felszerelt gyakorlati képzési helyeinken sajátítják el tanulóink az alapvetô szakmai fogásokat.
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zsanna 1754-ben ültetett el 645
hársat. Mára a gondos ápolás elle-
nére is kisebb a szám. A húsz
méter széles allén sétálva aki jól fi-
gyel, talán meghallhatja a lovak pa-
táinak dobogását, a rajtuk ülő höl-
gyek köpenyeinek susogását. Az út
végén áll Erdődy Hanna és Széché-
nyi Béla gróf síremléke. A kastély, a
környező park és a hársfasor a vi -
lág örökség része.

Az allé szomszédságában moz-
donypark várja a kirándulókat. A
skanzen közelmúltban megszépült
járgányai gőzösök, személyvago-
nok, teherkocsik, rönkszállítók. A
Kincses nevű gőzös első tulajdo-
nosa a győri Freund és fia cég volt,
a Hany Istók nevű mozdonyt 1923-
ban gyártották, Mosonszentmikló-
son, a Wenckheim-uradalomban

kezdte meg munkáséveit. Áprilistól
októberig, hétvégenként nosztal-
giautazásra csábít a múzeumvasút.
A közel négy kilométeres, keskeny
vágányú sínpár Fertőbozt köti
össze a Széchényi-kastéllyal.

Ha már Nagycenken vagyunk, a
falu központjában is érdemes szét-
nézni. A romantikus plébániatemp-
lom előtt magasodik Stróbl Alajos
három méter magas kőtalapzaton
álló, teljes alakos, Széchenyit ábrá-
zoló bronzszobra. S végül tegyük
tiszteletünket a temetőkertben,
melynek közepén a Széchenyi-
mau zóleum áll.  Itt, a kripta mélyén
alussza örök álmát a legnagyobb
magyar, a sírkamrákban további
negyvenhét grófi leszármazott. A
család napjainkban is az ősi sír-
kertbe temetkezik. 

Érettségi vizsga után közgazdasági és informatikai szakmákat kínálunk a hozzánk jelentkezô diákoknak.
Az iskola bemutatása:
1. A TOP12 iskola közé tartozunk.
2. A munkaerôpiacon rendkívül keresett szakmákat kínálunk diákjainknak.
3. Kompetencia és érettségi eredményeink messze az országos átlag felettiek.
4. A felsôfokú intézményekbe továbbtanulásra jelentkezettek döntô többségét felvették az el-

múlt tanévekben. 
5. Comenius-pályázatok nyertesei vagyunk. 
6. Több külföldi diákcsereprogramunk van. 
7. Bázisiskola vagyunk (rekreációs szak, Vöröskereszt).
8. Kiemelkedô nemzetközi versenyeredményekkel rendelkezünk.
9. Nemzetközi nyelvvizsgaközpont vagyunk.
10. Tehetségpont lettünk közgazdaságtanból.
Felvételi vizsga:
Az iskolánkba jelentkezô 8. osztályos tanulóktól igényeljük az egységes írásbeli felvételi vizsga megírá-
sát. Ennek alapján iskolánk is részt vesz az írásbeli felvételi vizsga lebonyolításában. Felvételi követel-
mény az írásbeli vizsgán min. 30%-os összeredmény elérése (15% szövegértés, 15% matematika).
A felvételi pontok számítása:
• 5—7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, törté-
nelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak fele (100 pont/2),
• matematikából, illetve az anyanyelvbôl tett központi felvételi eredményének az összege (50+50 pont),
• szóbeli alkalmassági elbeszélgetésen +10 pont szerezhetô (kommunikációs készség).
Kollégiumi elhelyezés: fiú és lány tanulóink számára is biztosítjuk.

Tanulmányi terület megnevezése (tanult idegen nyelv)
Képzési

idô
Felvehetô 
létszám

Osztály-
szám

Tago-
zatkód

Közgazdasági szakmacsoportos képzés (német nyelv) 4 év 16 fô
1

10

Közgazdasági szakmacsoportos képzés (angol nyelv) 4 év 16 fô 11

Közgazdasági szakmacsoportos képzés, emelt óra-
számban informatikaoktatás (angol nyelv)

4 év 32 fô 1 12

Idegen nyelvi elôkészítô + közgazdasági szakma-
csoportos képzés (angol nyelv)

5 év 16 fô

1

13

Idegen nyelvi elôkészítô + közgazdasági szakma-
csoportos képzés, emelt óraszámban informatika-
oktatás (angol nyelv)

5 év 16 fô 14

DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA
9022 Gyôr, Bisinger sétány 32. Telefon: 96/312-135, fax: 96/312-135

E-mail: iskola@deak-gyor.sulinet.hu Honlap: www.deakgyor.hu

A 2012/2013. tanévben indítható osztályok:

Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális
Szakképzô Iskola

Iskolánk a 2012/13 tanévben egészségügyi és szociális szolgálta-
tások szakmacsoportos képzéseire várja a 8. évfolyamos diákokat.

Szakközépiskolai képzés — 9—12. évfolyam-érettségi.
2 osztály egészségügyi szakmacsoportban
1 osztály emelt szintû testnevelésképzés+egészségügyi szakmai
alapozás
Érettségire készülô közép- és emelt szintû szakképzéseink:
— ápoló,
— egészségügyi asszisztens,
— szociális szakgondozó-nevelô.
Csecsemô- és gyermekgondozó-nevelô szakmában a Széchenyi
István Egyetemmel közösen felsôfokú szakképzést indítunk.

Szakiskolai képzés — elôrehozott szakképzési rendszerben
(9—11. évfolyam)
1 osztály — szociális gondozó és ápoló
Ösztöndíjjal támogatott képzés!

Hagyományos képzési rendszerben a 
11—12. évfolyamon még szerezhetô
szociális gondozó és ápoló, valamint 
ápolási asszisztens szakképesítés.

szerző: szigethy teodóra
fotó: sz. t.

Magyarország szinte minden sípá-
lyája üzemel már, a hét és az előttünk
álló napok időjárása is a hó szerelme-
seinek kedvez. Eplényben 50–70 cm,
Bánkúton 35 cm, Dobogókőn 10–25
cm a hó vastagsága, Kékestető és

Mátraszentistván pályáit pedig 40–
80 cm hó borítja. A pályák mindenhol
jól síelhetők, van, ahol folyamatosan
üzemelnek a hóágyúk is.

Ha valaki nem elégedett a magyar
lankákkal, Győrtől nem messze, szlo-
vák vagy osztrák hegyekben is csúsz-
hat. Szlovákiában olcsóbbak a bérle-
tárak, mint Ausztriában, de a pályák
rövidebbek, átlagosan 10-12 km
hosszúak. A Síelők weblapja szerint
Szlovákiában Martinske Hole és a

Velka Raca van Győrhöz legközelebb,
valamivel több mint 3 órára. Előbbi-
nél egy napra 23, utóbbinál 26 eurót
kell fizetni egy nap síelésért.

Ausztria Magyarországhoz közeli
pályáin 30 euró a legolcsóbb napi-
jegy. Semmering vagy Mönichkir-
chen hegyéig mindössze két órát kell
autózni. Semmeringen 24 km hosszú

pálya várja a síelőket egy napra 36,5
euróért, ám hétvégén nagyon zsúfol-
tak a lankák. Mönichkirchen talán ke-
vésbé felfedezett, a 13 km hosszú ki-
jelölt „úton” 30 euróért csúszhatunk
egy napig. A határtól kicsit mesz-
szebb, Győrtől 3 és fél órára még ki -
építettebb pályák várják a hó szerel-
meseit. Lachtalban 40 km, Tauplitz-
ban pedig 42 km hosszú a pálya. A
hó vastagsága természetesen min-
denhol kitűnő.

Hétvégi síajánló
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Február séfje: 
Balogh Ádám

Szerző: Gaál József
Recept: Balogh Ádám
Fotó: O. Jakócs Péter

Februári séfünk egész hó-
napra farsangi recepteket
ígér, elsőként tartalmas,
egytálételnek is beillő le-
vest és füstölt sonkával
párosított halételt készí-
tett el munkahelyén, a
Big Ben konyháján. A tes-
tes, de nem nehéz fogá-
sok az egészséges téli táp-
lálkozás elvárásainak fe-
lelnek meg, s az alapanya-
gok is a szezonhoz illenek,
könnyen beszerezhetők.
Balogh Ádám több mint
két évtizede van a pályán,
a Krúdy-iskolában vég-
zett, a kónyi Diana étte-
remben töltötte tanulóé-
veit, majd csornai vállal-
kozóként, bérelt vendég-
lőben próbálta ki az önál-
lóságot. Azt, hogy van élet
a cigánypecsenyén túl,
Svájc egyik két Michelin-
csillagos éttermében ta-
nulta meg. Hazatérve a
Duna-parti Amstel Haty-
tyú, majd a sétálóutcai
Big Ben séfje lett.
Balogh Ádám miniportré-
jához számtalan nemzet-
közi siker, köztük az er-
furti szakácsolimpia csa-
patban nyert ezüstérme
is hozzátartozik. S talán
még az, hogy győri sza-
kácsként az elsők között
tiltott ki a konyhájából
mindent, ami műanyag.
Azt mondja, nem azért
lett szakás, hogy porokat,
kiegészítőket, félkész ter-
mékeket használjon.  

Hozzávalók 4 személyre: Füstölt
császárhús 25 dkg, szárított kolbász 10
dkg, fokhagyma 4-5 gerezd, vörös-
hagyma 1 fej, lilahagyma 1 fej, zellerszár
1 db, paprika 1 db, sárgarépa 2 közepes
darab, fehérrépa 1 db közepes , lencse
20 dkg, mustár (csípős) egy teáskanál,
fűszerpaprika 1 mokkáskanál, zsír 1
evőkanál, babérlevél 1 db, só, bors.

Dióhéjban

Lencseraguleves szárított
kolbásszal, pirított császárhússal

Elkészítése: A császárhúst egy
darabban, két gerezd fokhagymával
és egy fej vöröshagymával puhára
főzzük. A többi zöldséget felaprítjuk
és az alábbi sorrendben, fokozatosan
adagolva pirítani kezdjük: fokhagy -
ma, lilahagyma, babérlevél (egész-
ben), sárgarépa, fehérrépa. Ha a
zöldségek kellően megpirultak, hoz-

záadjuk a mustárt és a fűszerpapri-
kát, majd a császárhús levével felen-
gedve főzni kezdjük. A lencsét több-
ször jól átmosva a levesalaphoz ad -
juk és készre főzzük. Mikor már majd-
nem puha a lencse, hozzáadjuk a
paprikát és a zellerszárat, a külön le-
pirított császárhúst és a kolbászt.
Készre forraljuk.

Hozzávalók 4 személyre: Fogasfilé
60-70 dkg, füstölt sonka 8 dkg, szárított
paradicsom 4 db, kelbimbó (lehetőleg
friss) 80 dkg, sonkahagyma 2 db, vaj 5
dkg, olívaolaj 2 evőkanál, tejszín 2 dl,
majoranna 1 csipet, fehérbor (száraz) 1
dl, só, bors. 

Elkészítése: A kelbimbókat meg-
tisztítjuk a külső levelektől, kiálló tor-
zsáktól, megmossuk, félbevágjuk, majd
leforrázzuk a szárított paradicsomokkal
együtt. A hagymát apróra vágjuk és ser-
penyőben, vajon üvegesre pirítjuk. Hoz-
záadjuk a kelbimbót és a felaprított pa-
radicsomot, jól megpirítjuk, felöntjük
tejszínnel, ízesítjük sóval, borssal és ma-
jorannával. Intenzíven beforraljuk a tej-
színnel a felére. Másik serpenyőben olí-
vaolajon lepirítjuk a sonkaszeletek
mindkét oldalát, majd kivesszük és
hagyjuk pihenni. A halat a bőrös felén jól
megsütjük, átfordítjuk, majd mérsékelt
lángon a borral felöntve, egy-két perc
alatt készre pároljuk. 

Fogasfilé füstölt sonkával, szárított
paradicsomos kelfőzelékkel
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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: A gazda szerint napszúrást kapott a Rózsi. Nyertes: Balogh
Gábor (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Kultúregér

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

Mínuszok fönt, pluszok a föld alatt 
szerző: pannon-víz 
fotó: nemes zoltán 

A hét eleje óta tartó kemény fa-
gyok miatt áthűlt a talaj, a ve-
zetékes ivóvíz is hidegebbé vált
a megszokottnál.  

Odalent, a Pannon-Víz parti szűrésű
kútjaiban jelenleg 10-12 Celsius-
fokos a víz, hiszen a 25-30 méteres
földtakarás kellő szigetelést ad, a hő-
mérséklet alig 2-3 fokkal marad el a
nyáritól. A felszínre került víz néhány
fokot már hűlhet, különösen Sző-
gyén, ahol nyitott a rendszer, a szét-
porlasztott víz hideg levegővel talál-
kozik. A révfalui vízmű zárt, a fedett
csarnokokban lévő vastalanító tartá-
lyokban nem hűl le a hőmérséklet.

A lényeges változás a vízelosztó há-
lózatokban történik. A várost körülölelő,
300–600 milliméter átmérőjű főnyomó
vezetékek viszonylag védettek, de az
utcai, 80–100 milliméteres elosztóhá-

lózatban és a házi bekötővezetékekben
jelentősen csökkenhet a víz hőmérsék-
lete. A lehűlést a külső hőmérséklet
mellett befolyásolja a cső feletti földta-
karás, a talaj tömörsége, az útburkolat,
a növényzet, a beépítettség és termé-
szetesen a szigetelés. Az utcai közkutak
vize ilyenkor 5-6 fok is lehet. Azok a fo-
gyasztók, akik közvetlenül a nagyobb
átmérőjű vezetékről kapják a vizet, 8-10
fokkal számolhatnak. 

Ha ennél lényegesen alacsonyabb
a hálózati víz hőmérséklete, érdemes
a vízmérőaknában és az épület falá-
ban húzódó csővezetékeken újból el-
lenőrizni a szigeteléseket, nehogy a
vízmérő vagy a vízcső elfagyjon. Mí-
nusz 10 fok alatti hidegben egy
nyitva felejtett pinceablak is okoz-
hatja a vízmérő elfagyását. A néhány
száz forintos hőszigetelő burkolat és
egy kis odafigyelés nemcsak a fagy-
tól véd, hanem a lehűlést is csök-
kenti, így nem kerül olyan sokba a
meleg víz előállítása.

A vezetékes víz minőségéről rendel-
kező kormányrendelet a hőmérsékle-
tet nem szabályozza. A régebbi, hatá-
lyon kívül helyezett hazai szabvány az
ivóvíz kívánatos hőmérsékletét adja
meg, 7–15 Celsius-fok közötti tarto-
mányban. A meleg víz készítéséhez fel-
használt energia a téli időszakban a
megszokottnak akár másfélszerese is
lehet, hiszen majd 10 fokkal hidegebb
vizet kell felmelegítenünk. Mérési ered-
ményeinket kissé árnyalhatja, hogy
télen hosszabb ideig szeretünk meleg
vízben fürdeni, zuhanyozni.

Arról, hogy a víz ne fagyjon meg a
közkutakban, egy speciális szerkezet,
az ejektor gondoskodik. Ha jól meg-
figyeljük, a közkút fogantyújának fel-
engedésekor enyhe hörgő hangot
hallunk. Ekkor lép működésbe az
ejektor, ami visszaszívja a vizet a fagy-
határ alá elhelyezett köpenycsőbe.
Erről árulkodik a hivatalos elnevezés
is: „ejektoros közkifolyó” vagyis télen-
nyáron működőképes közkút.

Fotónkon Szabó Dávid a víz hőmér-
sékletét méri egy szőgyei közkútnál. A
műszer kijelzőjén látható 456 mikro -
siemens a víz vezetőképességét adja
meg, ami a vízben oldott sótartalomra
utal. Alatta az olvasható, hogy a víz hő-
mérséklete 4,7 Celsius-fok.  

szerző: győr-szol

A GYŐR-SZOL Zrt. a közel-
múltban adta postára a 2012.
évi Hulladéknaptárt. A hasz-
nos dokumentumból min-
denki megtudhatja, hogy a
saját szolgáltatási helyén –
címén – mely napokon aktuá-
lisak az egyes szolgáltatá-
sok, így a bio- és maradék,
vagy a vegyes hulladékgyűjtő
edények ürítése, a kukamo-
sás, és ahol működik, ott a
házhoz menő zsákos szelek-
tív gyűjtés. 

A Hulladéknaptár mostantól az in-
terneten is megtekinthető a
www.gyorszol.hu weboldalon. Az
egyszerű kezelés érdekében a hon-
lap nyitólapjának jobb felső sarká-

ban, az „Így parkolhat” című piktog-
ram alatt Hulladéknaptár felirattal
külön belépési felület működik. Ide
belépve, a számlaszám és az
ügyfélkód megadását követően di-
gitális formában megtekinthető a
keresett Hulladéknaptár, amely a
megnyitást követően egyénileg
akár ki is nyomtatható. Az ügyfél -
azonosításhoz szükséges számla-
szám a számla jobb oldalán, a hat-
jegyű ügyfélkód a számla bal olda-
lán, a szürkével színezett részben, a
vevő neve, címe alatt olvasható.

Reméljük, hogy a 2012. évi Hul-
ladéknaptár elkészítésével, a Hulla-
déknaptár világhálón történő meg-
tekinthetőségével a GYŐR-SZOL
Zrt. hozzá tud járulni a 112 telepü-
lésen 260.000 embert kiszolgáló új,
modern hulladékgazdálkodási
rendszer használatához. 

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

szerző: gy. p.

Hétfőtől (február 6.) változik a győri helyi
autóbusz-menetrend. A módosítás kö-
vetkeztében a legtöbb vonalon eltérő
csúcsidei és csúcsidőn kívüli menet-
időt vezetnek be, emiatt néhány perc-
cel változnak az indulási időpontok.
Ennek révén gyorsabbá és kiszámítha-
tóbbá válik a közösségi közlekedés – tá-
jékoztatta lapunkat a Kisalföld Volán. A
menetrendváltozás érinti többek között
az 1-es, 2-es, 6-os, 8-as, 11-es, 14-es,
15-ös, 25-ös, 38-as, valamint a 20Y,
11B, 11E, 22Y, 30, 30A, 37, 37A, 37E,
37Y jelzésű járatokat. A City járatok egy-
séges jelzéssel, a Rónay Jácint utcából
indulnak, és minden esetben érintik a
belváros nyugati részét is (Zechmeister
utca, Honvéd liget), majd megszakítás

nélkül térnek vissza a Rónay Jácint ut-
cába, ezzel teljes körű kapcsolatokat
biztosítva. Szerdai és szombati napo-
kon, a piac nyitva tartási idejében to-
vábbra is érintik a városréti piacot.
A City járatok változatlanul díjmentesen
vehetők igénybe. A változások részletei
megtekinthetők a www.kisalfoldvolan.
hu honlapon, valamint az Árpád úti Vo-
lántourist-irodában és a Hunyadi utcai
helyközi autóbusz-állomáson megvá-
sárolható új menetrendkönyvben, to-
vábbá a változások idejétől az érintett
megállóhelyeken.

Interneten is elérhető
a Hulladéknaptár

Változik a busz-
menetrend
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS
Körömstúdió vállalkozó munka-
társakat keres! Műkörömépítő, masszőr,
pedikűrös, kozmetikus jelentkezését
várom. Érd.: 30/760-4147 

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

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 
Készpénzért vásárolok por-
celánokat, könyveket, kitüntetéseket pén-
zeket, régiséget, komplett hagyatékot:
06-20/415-3873.  

Takarítást, ruhajavítást,
varrást, masszírozást ( japán meridián)
vállalok! 06-70/521-8282  

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Feleslegessé vált hol-
miját elszállítom.  
Tel.: 70/500-1291. 

Saját termelésű minőségi bora-
inkat ajánljuk 300 Ft/l áron. Pannonhalmi
olaszrizling, rajnai rizling, tramini.
Tel.: 06-20/326-8477 

BABABIZOMANYI átvesz:
divatos babakocsikat, utazó- és kiságya-
kat, járókákat, etetőszékeket, bébikompo-
kat, autó- és kerékpárüléseket, légzésfi-

m2-es üzlethelyiség kereskedelmi, szol-
gáltatói tevékenységre vagy irodának
hosszú távra kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

INGATLAN
Győrszemerei családi házat győri
kétszobás lakásra cserélnék, értékegyez-
tetéssel. 06-20/325-7555

Győri panellakásokat
vásárolunk azonnali
készpénzfizetésre.
Irányár: 100.000 Ft/m2.
Érdeklődni: 
06-70/702-3587.

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.

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

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

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

gyelőket, bébiőröket, márkás játékokat.
KORCSOLYAKIÁRUSITÁS ! Győr, Déry T.
u. 16. 06-20/918-0643

Készpénzért festményeket,
Herendi porcelánt, ezüsttár-
gyakat, órákat, könyveket,
antik bútort, szőnyeget, ke-
rámiákat, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101. 

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-kar
szociálpedagógia szakán használt tan-
könyveimet kedvező áron kínálom. A
könyvek nagyon jó állapotban vannak. A
tankönyvek listáját e-mailben kérésre el-
küldöm. Érd.: 06-30/40-33079.

Költöztetést, bútorszállítást, lomtala-
nítást ponyvás teherautóval 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. 

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rako-
dókkal, teljes körű elszállítással, akár
díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 06-
20/944-6667

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

Győr-Szigetben, a Semmelweis utca 8.
sz. alatti bérházban utcafronti, 27 és 50

Marcalváros I. Nádorváros felőli oldalán,
4. emeletes társasház 3. emeletén eladó
egy 49 m2-es, 2 szobás, franciaerkélyes
panellakás. A szobák parkettásak, az
egyéb helyiségek járólap burkolatúak. A
konyhabútor cseréjével átfordított kony-
hát alakítottunk ki. Közelben orvos, iskola,
óvoda, üzletek találhatóak. Irányár:
7.900.000 Ft Tel.: 20/9348645

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

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.

Belvárosi, 38 m2-es, 1 szobás, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, 2 szobás lakásra, 50–60
m2-ig (hirdetési szám: 102). 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 (hirdetés-
szám: 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, 120 m2-es, 3 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
belvárosi, kb. 60 m2-es, határozatlan bér-
leti 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, komfor-
tos vagy összkomfortos győri lakásra,
Kossuth L. u. kivételével (hirdetési szám:
94). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne kisebb,
1 vagy másfél szobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra (hird. szám:
85).  Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

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

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

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás, komfortos,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne elsősorban belvárosi,
2,5–3 szobás lakásra vagy Győr közeli tu-
lajdonra (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, háromszobás,
68 m2-es vagy nagyobb, gáz- vagy távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses la-

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

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

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

TANFOLYAM
FOTÓSTANFOLYAM kez-
dőknek is! Készítsen szép fotókat
mindenki örömére! Jelentkezés: www.la-
posafoto.hu.    

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

OKTATÁS
(3 nyelvű) Oklevelet adó
masszőrképzés 
indul Győrben február 18-án.
Tanfolyam ára: 
45.000 Ft (részletfizetés)
Fnysz: 00111/2011
Érdeklődni: 06-70/369-8655
www.studiumiroda.hu 

Intenzív OKJ-s biztonságiőr-
(18.000 Ft + vizsgadíj), és rendez-
vénybiztosító tanfolyam. Fny:
45/2010. www.heusecurity.hu.
Tel.: 70/967-7227  

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

Farsangi étel-
különlegességekkel

kedveskedünk
vendégeinknek!
Mindenkit szeretettel

várunk! 

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!

INTIMTORNA
TANFOLYAM MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

Természetgyógyász trénerrel!
Egyetlen alkalommal elsajátítható gyakorlatok!

Tanfolyam idôpontja: FEBRUÁR 18.

Bácsai Mûvelôdési Ház, Gyôr, Heltai Jenô út 8.
Jelentkezés: +36-30/325-9787 • www.szivarvanytest.hu

FEBRUÁRI KÉPZÉSEK 
GYŐRBEN:

OM 200 356, Ny.sz.:11-0104-05

Érettségizetteknek:

kisgyermekgondozó, -nevelő
fogászati vagy gyógyszertári asszisztens

Szakirányú asszisztensi
végzettségűeknek:

klinikai fogászati higiénikus 
gyógyszertári szakasszisztens 

Érd.: 30/568-7354, 
bondor.eva1@gmail.com

Kiszámithatatlanul 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.

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

Irányár: 11.600.000 Ft.
Tel.: 30/376-55-72

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN
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„Minden mérkőzés egy vizsga”
országon is elvárják, hogy a legnehezebb mérkő-
zéseket mi vezessük. Motivációt mindig találunk,
szeretnénk megragadni a jelenlegi szinten.  

Más felkészülést igényel az NB I és egy
nemzetközi mérkőzés? Van esetleg ked-
venc közege, ahol szívesen bíráskodik? 

Ugyanúgy készülünk egy magyar bajnokira is,
mint egy külföldi mérkőzésre. Ismerni kell a csa-
patokat, a játékosokat, rengeteg mérkőzést kell
nézni, hogy tudjuk, mi várhat ránk. Számunkra
persze nem az a fontos, hogy kik játszanak, a leg-
nagyobb sztároknak sem a nevét nézzük, hanem
a hátukon a mezszámot. Nekünk mindig sem-
legesnek kell lennünk, a kedvenc futballkul -
túrám az, ahol a fair play szellemében futbal-
loznak, sportszerűek a labdarúgók és nem
akarják átverni a játékvezetőket. Sajnos
sokszor mindent bevetnek, gyakran hi-
ányzik a tisztelet. 

Mitől lesz valakiből jó játékve-
zető? Milyen tulajdonságokkal kell
rendelkezni ahhoz, hogy valaki el-
jusson a legmagasabb szintre? 

Tehetség, alázat, kitartás és némi
szerencse sem árt. Fontos, hogy va-
laki képes legyen lépésről lépésre
haladni, mindig újabb és újabb célt
kitűzni maga elé. Húsz évet dolgoz-
tunk azért, hogy eljussunk a Bajno-
kok Ligája döntőjéig, ekkora utat
nem lehet pillanatok alatt bejárni.
El kell bírni a minden irányból ránk
nehezedő nyomást is, számunkra
minden mérkőzés egy vizsga.
Rendkívül fontos a jó kommuniká-
ció, hiszen nem a büntetés a lé-
nyeg, hanem hogy megelőzzük azt.
Nem szabad vaskalapos szigorral
sem vezetni, ha lehetőség van rá,
tudni kell nagyvonalúnak is lenni. 

Számos technikai újítás beveze-
téséről van szó az utóbbi időkben.
Mit gondol ezekről az eszközökről?

A labdarúgásban az a csodálatos, hogy
világszerte ugyanúgy játsszák, hi-
szen rendkívül egyszerű a szabály-
rendszere. Ha valaki gyermekként
megszereti a sportágat, ugyanazt
látja és élvezi nyugdíjasként is.
Hosszú idő kell ahhoz, hogy bármi-
lyen újítást bevezessenek, és csak
tökéletesen működő, kiforrott tech-
nikát lehet élesben is bevetni. Erről

nem a játékvezetők döntenek, hanem egy
külön testület, de biztos, hogy nagy vita
lesz még erről a kérdésről. 

Mik voltak a legemlékezetesebb
meccsei? 

Rengeteg mérkőzésről őrzök egy-egy kép-
kockát, ami megmaradt az emlékeim közt. Van-
nak köztük kevésbé jól csengő párosítások is,
amik egy-egy ellenőrhöz, kollégához, játékoshoz
kapcsolódnak. Természetesen vannak kiemelt je-
lentőségű meccsek is, mint a világbajnokság, az
olimpia és a Bajnokok Ligája döntője. A játékveze-
tők nem pénzben gazdagodnak meg, hanem él-
ményekben, és ez a legfontosabb. Amikor majd
abbahagyom a bíráskodást, szeretnék visz-
szaemlékezni, hogy mennyi szép dolog tör-
tént velem pályafutásom során. 

szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Két kiváló játékvezető tartott remek han-
gulatú szakmai estet Ménfőcsanakon. Az
egyik előadó a helyi kötődéssel is rendel-
kező Kulcsár Katalin volt, aki már NB I-es
férfimérkőzésen is fújta a sípot. Mellette a
közelmúltban a világ legjobb játékvezető-
jének megválasztott Kassai Viktor elevení-
tette fel emlékeit. 

Számos érdekes történettel fűszerezve megtud-
hattuk, hogy hazánk legmagasabb szinten jegy-
zett játékvezetője – a máig aktívan bíráskodó édes-
apa gondoskodó iránymutatása mellett – hogyan
jutott el a megyei harmadosztálytól a Bajnokok Li-
gája döntőjéig. Kassai Viktor az est végén öröm-
mel válaszolt lapunk kérdéseire. 

Gyakran kap hasonló felkéréseket? Mi-
lyen rendezvényekre látogat el szívesen?

A csapatommal együtt olyan rendezvényeket
vállalunk el, ahol népszerűsíthetjük a labdarúgást.
Iskolai programokra, pályaavatókra szívesen já-
runk, és egyben kötelezettségünknek is érezzük,
hogy részt vegyünk ezeken. Sok mindent kaptunk
a labdarúgástól, ilyenkor pórbálunk valamit vissza-
adni belőle. Ha miattunk néhány gyermekkel több
szereti meg a focit, már megérte.

Egy játékvezetőnek hogyan telik a téli
szünet? Hasonlóképp dolgoznak az erőnlé-
ten, mint a játékosok?

Január elejétől heti négy edzéssel készülök,
személyre szabott edzésprogrammal és szakkép-
zett edző irányításával. Ilyenkor nincsenek mecs-
csek, ugyanis edzőmérkőzéseket nem vezethetek.
Most már hiányoznak a mérkőzések az egész csa-
patomnak, ráadásul még másfél hónap hátra van
az élvonal rajtjáig. Mire elkezdődik a tavaszi szezon,
alig várjuk, hogy kifuthassunk a pályára. 

Rendkívül sikeres évet tudhat maga
mögött, ezt jelzi, hogy az év játékvezető-
jének is megválasztották. Mit jelent ön -
nek ez a díj?

Aki a Bajnokok Ligája döntőjét vezeti, jó eséllyel
zár az élen az év végi szavazásokon is, így várható
volt az elismerés, ami ettől még persze jólesik. Szá-
momra inkább szimbolikus jelentősége van a díj-
nak, hiszen amit mi csinálunk, nem mérhető. Amit
igazán fontosnak tartok, hogy évek óta ott va-
gyunk a világ legjobbjai között, akik a legfontosabb
mérkőzéseket kapják. 

Idén milyen feladatok várhatnak önre?
A Bajnokok Ligájában az egyik nyolcaddöntőt

vezetem majd, és ha ott jól megy a bíráskodás,
akkor további feladatok is várhatnak ránk a Bajno-
kok Ligájában és az Európa Ligában is. Nyáron Eu-
rópa-bajnokságot rendeznek, kontinensviadalon
korábban még nem vettem részt. Ősszel kezdődik
a felkészülés a következő világbajnokságra, amin
szintén jó lenne közreműködni. Emellett Magyar-

Nem a büntetés
a lényeg, hanem hogy
megelőzzük azt
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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!

A Győri Audi ETO KC szombaton 19
órakor Spanyolországban kezdi meg
szereplését a női kézilabda Bajnokok
Ligája középdöntőjében. A zöld-fehé-
rek első ellenfele az az Itxako Navarra
lesz, amely tavaly elbúcsúztatta a
őket az elődöntőben. A győriek célja
természetesen a továbbjutás a leg-
jobb négy közé, és nem szeretnék,
ha idén az elődöntő lenne a végállo-
más. Karl Erik Böhn irányításával
első nemzetközi kupamérkőzését
játssza az együttes. 

A főpróba remekül sikerült, hi-
szen a csapat 36–24-re győzött Bé-
késcsabán. Aggodalomra egyedül
Jovanka Radicevic kényszerű cse-
réje adott okot, de szerencsére nem
tűnik komolynak a szélső sérülése. 

A középdöntővel
folytatódik a BL

Fontos hír a zöld-fehérekkel kap-
csolatban, hogy Görbicz Anita, a
Győri Audi ETO KC saját nevelésű
irányítója öt évvel meghosszabbí-
totta nyáron lejáró szerződését. A
világ legjobbjának is megválasztott
kézilabdázó ösztöndíjat alapított,
mellyel a legjobb utánpótlás-játéko-
sokat szeretné támogatni. 

A Győri Audi ETO KC női csapa-
tából hárman is jelöltek a Nemzet-
közi Kézilabda Szövetség (IHF) Év
játékosa szavazásán. A legjobb öt
közé bekerült a norvég kapus Kat-
rine Lunde Haraldsen, honfitársa, a
beállós Heidi Löke, valamint a szerb
átlövő, Andrea Lekic. A jelöltekre
február 27-ig lehet szavazni a nem-
zetközi szövetség honlapján. 

BL-menetrend. Február 4., 19 óra: Itxako Navarra–Győri Audi ETO KC.
Február 12., 15:15 óra: Győri Audi ETO KC–Midtjylland. Február 19.
17:15 óra: Győri Audi ETO KC–Larvik. Február 24., 18:30 óra: Midtjyl-
land–Győri Audi ETO KC. Március 4., 17:15 óra: Győri Audi ETO KC–
Itxako Navarra. Március 10., 16.45 óra: Larvik–Győri Audi ETO KC. 

Szerdán elutazott a törökországi
edzőtáborba a Győri ETO FC.
Csertői Aurél együttese tizenkét
napot tölt Belekben, ahol négy ed-
zőmérkőzés vár a csapatra. Az
orosz premier liga és a cseh első
liga hatodik, továbbá az ukrán baj-
nokság harmadik helyezettje és a
moldáv pontvadászat listavezetője
lesz a győriek ellenfele. A csapattal
tartott Pátkai Máté is, akinek leiga-
zolásáról sikerült megegyezni az
MTK-val. A középpályás érkezésé-
vel teljessé vált a zöld-fehérek ke-
rete, több játékost várhatóan nem
igazol az ETO. Nicolas Ceolin egy
évvel meghosszabbította szerző-
dését, de a tavaszi szezont a Hon-

Törökországban az ETO
védnál tölti kölcsönben. Lasha To-
tadze visszatért Grúziába, Berde
István Gyirmóton folytatja, a klub
kölcsönadná továbbá Mihai Nico-
recet és George Ganugravát is.
Utóbbi két játékos kimaradt a Tö-
rökországba utazó keretből, akár-
csak a sérült Kiss Máté. 

A Gyirmót is külföldi edzőtábor-
ban készül, a kék-sárgák Horvátor-
szágba, Novigradba utaztak. A tré-
ningek mellett négy edzőmérkőzés
szerepel a programban. A gyirmó-
tiak tovább erősödtek, a klub Berde
István mellett leigazolta Kardos
Norbertet a Debrecenből, továbbá
a kapus Somodi Bencét egy évre
kölcsönvették a Videotontól. 
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A Magyar Kick-box Szövetség Muaythai szakágának
idei első rendezvényének Ászár adott otthont. A tra-
dicionális muaythai-szabályoknak megfelelően a kö-
nyökkel történő ütések is engedélyezettek voltak és
tették a lehető legizgalmasabbá a versenyt. Az Uni-
centrál Bulls csapatából 63,5 kg-ban Grónai Sándor,
71 kg-ban Horváth László, 75 kg-ban Mednyánszky
Ádám végzett az élen. Felkészítő edzők: Csányi János
és Vlasich Róbert.

Az UNI Seat Győr szezonbeli utolsó Euro-
liga-mérkőzésén az UMMC Jekatyerinbur-
got fogadta. Fűzy Ákos tanítványai az első
félidőben még tartották a lépést a világ leg-
gazdagabb női együttesével. Nagyszünet
után azonban a vendégek felőrölték a győ-
rieket, és végül fölényes győzelmet arattak
(45–85). A zöld-fehérek a súlyos vereség el-
lenére remekül helytálltak az Euroligában,
és letették névjegyüket a nemzetközi poron-
don. Újoncként két csapatot – a lengyel
Lotos Gdyniát és a litván Kaunast – is
maguk mögé utasítottak a halálcsoport-

A GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egye tem csapata közvetlen rivá-
lisának otthonában tudott
győzni vasárnap este, ezzel to-
vábbra is őrzi dobogós helyét az
NB I/B-s férfi kosárlabda-baj-
nokságban. A győriek ezúttal a
velük azonos mérleggel álló
Bonyhádhoz látogattak, és a
szinte hiba nélküli védekezés-
nek, továbbá a roppant eredmé-
nyes támadójátéknak köszönhe-
tően a második negyed végére

A Révkomáromi Cápák, vagyis hivatalos nevü-
kön a Komárno Sharks nyerte a BoxingONE
Championship – közép-európai amatőr ököl-
vívó csapatbajnokságot, miután a pénteki dön-
tőben 11:4 arányban legyőzték a győri Patent
Gladiators gárdáját. A döntőt ismét az öt ma-
gyar válogatottal, Káté Gyulával, Harcsa Zoltán-
nal, Darmos Józseffel, Nagy Krisztiánnal és
Klasz Árpáddal felálló Komárno Sharks nyerte,
noha az utóbbi bokszoló meglepetésre veresé-
get szenvedett Zámbó Dániellel szemben. A telt
ház, közel 2.000 néző előtt megrendezett révko-
máromi nagydöntő igazi ünnepe volt az olim-
piai szabályrendszerű ökölvívást szerető sport-
barátoknak, hiszen klasszisok sorát láthatták
ringben, akik remek mérkőzésekkel szórakoz-
tatták a publikumot.

Keserédes kupabúcsú
ként aposztrofált A-jelű nyolcasban, és a ha-
todik helyen zárták a csoportkört. 

A Jekatyerinburg ellen már nem volt ott
a csapatban Edita Sujanová, aki súlyos térd-
sérülést szenvedett a Szekszárd elleni ide-
genbeli bajnokin. Azt a mérkőzést magabiz-
tosan, 88–64-re nyerték a győriek, akik
ebben a szezonban már nem számíthatnak
a cseh légiós játékára. A zöld-fehérek leg-
közelebb kedden 15.30 órakor a Kanizsai
Vadmacskák ellen lépnek pályára a Magyar
Kupa első fordulójában a könnyed tovább-
jutás reményében.  

Teke. A GYŐR-SZOL TC Nagyberki-
ben  vesztesen hagyta el a játékteret.
A csapat egyik meghatározó játékosát,
ifj. Brancsek Jánost is elveszítette
izomsérülés miatt. Nagyberki Attala
SE–GYŐR-SZOL TC 6:2 (3145–3109).
Kázár Tibor-Szőke Gábor 500 fa, Kris-
tyán István 504 fa, Gosztola Gábor
509 fa, ifj. Brancsek János-Kiss Nor-
bert 520 fa, Nagy Antal 521 fa, Babos
Tamás 555 fa. A női Szuperligában a
Pannon-Flax SE Zalaegerszegen ven-
dégszerepelt. ZTE-ZÁÉV TK–Pannon-
Flax SE 8:0 (3415–2935). Schwarcz
Klaudia 492 fa, Németh Ildikó 498 fa,
Kovács Réka 472 fa, Koppányiné
Simon Csilla 484 fa, Csizmazia Katalin
478 fa, Anduska Beatrix 511 fa. 

A Rába ETO futsalcsapata látványos gólokat
szerezve győzött az Üllő FC Cső-Montage ellen.
A hazai pályán szereplő győriek közül hiányzott
a román válogatottban szereplő Dobre és Al-
Ioani, továbbá a sérült Bárdosi, bemutatkozott
ugyanakkor a bajnokságban Café és Ramada.
A két új igazolás be is vette az üllőiek kapuját, raj-
tuk kívül Dróth, Lódi és Harnisch volt eredmé-
nyes, míg Krizbai saját kapujába talált be. Az
utolsó percben a vendégek kétszer is eredmé-
nyesek voltak, de  a győriek így is magabiztosan,
6–3-ra győztek. 

– Könnyed győzelmet arattunk, végig kont-
rolláltuk a játékot. Az eredmény megfelelő,
mert a végén rutintalan fiataljaink mellett tud-
tak csak felzárkózni az üllőiek. Mi már a ráját-
szásra készülünk, ezért lehetnek fizikailag fá-
radtabbak a játékosaink – mondta Marcos
Angulo, a zöld-fehérek vezetőedzője. A csapat
legközelebb pénteken 21 órakor a Vasas ven-
dégeként lép pályára. 

Ezüstérmes
Gladiátorok

Idegenbeli bravúrgyőzelem

Könnyed játékkal

közel húszpontos előnyre tettek
szert. A mérkőzés végére ugyan
felzárkóztak a hazaiak, de a
hajrá ismét az egyetemieké volt,
így megérdemelten nyertek 95–
82-re. A győriek igazi csapat-
ként működtek és a több extra
teljesítménynek köszönhetően
magabiztosan őrzik harmadik
helyüket a tabellán. 

– Hegedűs az ellenfél mindhá-
rom centerét lejátszotta egyedül,
mezőnyembereink kitűnően szer-

vezték a játékot. Harminc percen
keresztül mi irányítottuk a mérkő-
zést, a mi akaratunk érvényesült.
Fegyelmezett támadójátékunk ki-
lencvenöt pontot eredményezett,
minden pozícióból mi nyertük a
dobóversenyt ezen a mérkőzé-
sen. Sajnálom, hogy most hétvé-
gén nincs fordulónk, mert ezzel a
lendülettel bárkit legyőznénk
most a csoportban – fogalma-
zott a lefújás után Kozma Tamás
vezetőedző.
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MOZAIK  SPORT

szerző: kránitz bernadett
fotó: illusztráció

Bizonyára már többen olvasták ed-
digi cikkeimet, egy kicsit visszasza-
ladva az időben, szeretném bemu-
tatni az előzményeket, hogy is kez-
dődött a Kardirex és a SPEEDFIT
Fitnesz Stúdió közös együttműkö-
dése. 

A Kardirex immár 8 éve hatásosan
működteti Súlyfelejtő programját.
Szakszerű orvosi ellenőrzés alatt áll-
nak a fogyni vágyók. A turnus kezde-
tén teljes orvosi kivizsgálás várja
őket, diétás étrend-összeállítással.
Bátran mondhatom, hogy az előadá-
sok alatt teljes „kiképzést” kapnak a
jelentkezők a helyes táplálkozásról. A
12 hét alatt, amíg a kúra tart, heti há-
romszor, szintén a Kardirexben aero-
bikórára járnak. 

Itt léptünk be mi a képbe másfél
évvel ezelőtt, hogy választhassanak
a mozogni vágyók. Ha valaki a fix
időpontos, kellemes zenéjű, jó han-
gulatú csoportos órákra vágyik,
mehet aerobikozni. Viszont ha napi-
rendje ezt nem engedné, jöhet hoz-
zánk a SPEEDFIT Fitnesz Stúdióba.
Mindennap 6–24 óráig nyitva tar-
tunk, szakszerű edzői irányítással
választhatnak több mint 100 kardio-
(kerékpár, sífutó, taposó, futópad,

A dánok Európa-bajnoki
sikerével eldőlt, hogy a
magyar férfi kézilabda-vá-
logatottnak áprilisban
Svédországban kell kihar-
colnia a londoni olimpián
való részvételt. Mocsai Lajos csapata Gö-
teborgban a házigazdák mellett a brazilok-
kal és a macedónokkal találkozik majd.

– A macedónok remek eredményt értek
el az Európa-bajnokságon több ezer szurko-
lójuk előtt  – nyilatkozta a szövetségi kapi-
tány. – Áprilisban semleges pályán, Skandi-
náviában lehetőségünk nyílik egy nagy mér-
kőzést játszani ellenük. Brazíliát a legutóbbi
világbajnokságon alaposan kielemezve ma-
gabiztosan magunk mögé utasítottuk, de ki
kell emelnem, hogy a dél-amerikaiak veszé-
lyes, jó képességű csapatot alkotnak –
mondta Mocsai Lajos. Szerinte a házigazda
svédek nyilvánvalóan a favoritjai a kvalifiká-
ciós tornának. – Megfelelő ambícióval, hit-
tel, nagyon komoly felkészüléssel a száraz-
földi labdajátékokban egyedüli magyar csa-
patként megpróbáljuk kiharcolni az olimpiai
részvételt – fogalmazott a kapitány. Az olim-
piára a torna első két helyezettje kvalifikálja
magát. (MTI)

Télvíz idején szívesen emlékezünk
vissza a nyár eseményeire. E heti té-
mánk részleteibe Németh Adrián
avat be, aki tagja volt annak a hor-
gászcsapatnak, amely a nyár elején
megnyerte az Első Professzionális
Bojlis Európa Kupa elnevezésű nem-
zetközi horgászversenyt. 

– A versenyidő  115 óra volt, így há-
romfős csapatunk több mint négy
napot horgászott egyfolytában –
kezdte beszámolóját a Pápai úti Peca
Pláza horgászüzletben a versenyző. –
A verseny során kizárólag a horgász-
helyen lehetett tartózkodni, így pél-
dául az etetést is a hagyományos
módszerekkel kellett megoldani. A
sorsolásunk kedvezően alakult, olyan
sekélyebb vizű helyen kezdtük meg a
horgászatot, ami az eltervezett takti-
kánkhoz megfelelően illett. Az időjá-
rás szélsőséges volt, a nappali nyári

A Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub hat kiválasztott utánpótlás-
korú sportolója részt vehetett a
svájci ergométeres nyílt országos
bajnokságon Zürichben A verse-
nyen francia, olasz, német és oszt-
rák klubok is tiszteletüket tették. A
győri versenyzők kiválóan szere-
peltek, minden dicséretet megér-
demelnek, hiszen ilyen magas in-
dulólétszámú versenyen még so-
hasem vettek részt.

Papp Evelin negyvenhárom
versenyzőt maga mögé utasítva

Evezőssikerek Svájcban
óriási versenyben aranyérmet
szerzett korosztályában. Né-
meth Mercédesz a 13 évesek
között elért ötödik, Rippert And-
rás és Bakaity Attila ifjúsági kor-
osztályban elért ötödik és hete-
dik helye is óriási bravúrnak szá-
mít. Dohovics Virág könnyűsú-
lyúként normál súlyban indult,
és a tizenhetedik helyen végzett.
Bajcsi Bertold a serdülő fiúk kö-
zött az idei legjobb teljesítmé-
nyével szintén a tizenhetedik
helyre húzta be az ergométert. 

A győriek nem csak az elért
eredményeikre lehetnek büsz-
kék. A versenyt megelőző na -
pon a svájci szervezők egy 
Guinnes-rekord beállítására
tettek kísérletet. Ebben a Svájc-
ban tanuló Papp Vivien, a klub
korábbi evezőse is segített. A si-
keres kísérlettel már másod-
szor írnak az egyesületről a re-
kordok könyvében, hiszen
2008-ban a győri csapat állí-
totta be a huszonnégy órás er-
gométer-evezés rekordját.

Svédországban
az olimpiáért

Mozgás orvosi háttérrel

ergométer) és fitnesz-, valamint erő-
gépek közül. Nálunk minden korosz-
tály megtalálja a számítását (ki
fogyni, ki erősödni szeretne, ki álló-
képességet szerezni, vagy csak jól
érezni szeretné magát). A 70 éves
Laci bácsi már fél éve, heti három-
szor állandó vendégünk. Ha ön
még nem volt nálunk, egy próbaed-
zés erejére a mi vendégünk! Várjuk
szeretettel stúdiónkban! Bővebb in-
formációt a www.speed-fit.hu hon-
lapon talál!

Négy nap a vízparton
meleg után éjszaka a hegyekkel kö-
rülvett tóparton alaposan lehűlt a le-
vegő. A versenybe a ponty és az amúr
számított bele, a mérlegelés alsó
súlyhatára egy kiló volt. Taktikánkból
adódóan a harmadik és a negyedik
napon voltunk a legeredményeseb-
bek. Jó csalinak bizonyultak a saját
készítésű oldódó, lebegő bojlijaink.  A
Garami Péter, Boskovics Attila, Né-
meth Adrián összeállítású csapatunk
a verseny során összesen 625 kg
halat fogott, ezzel az eredménnyel
nagy fölénnyel megnyertük a nívós
nemzetközi horgászversenyt. A négy-
napos megmérettetést néhány órás
alvással vészeltük át, így az ered-
ményhirdetésre már alaposan elfá-
radtunk, ugyanakkor minden viszon-
tagság ellenére nagyon jó érzés volt
felállni a dobogó legfelső fokára –
zárta szavait büszkén Németh Adrián.



A győri műjégpályára nyerhet
jegyet, aki velünk játszik. A lé-
tesítménnyel kapcsolatos há -
rom kérdésre kell helyesen vá-
laszolni a www.gyorplusz.hu ol -
dalon, a megfejtők között csa-
ládi belépőt sorsolunk ki. A vá-
laszokat február 9-ig várjuk az
online@gyor plusz.hu címre.
A Magyar Vilmos Uszodába
szóló bérletet Szédelyi Mária,
a GYŐR-SZOL ajándék cso -
mag  ját pedig Kovácsné Tán -
czos Ágota nyerte.

Győrplusz.hu: 
nyerjen belépőket!
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KALAUZ  HOROSZKÓP, JÁTÉK, ÁLLATKERT

Horoszkóp
KOS
A héten törődjenek többet párjukkal. Lehet,
hogy féltékenység kereszttüzében találják magu-
kat. Ha ezt sikerül megoldaniuk, nagyon jó hét-
vége elé néznek. Munkájukban valaki be akarja
csapni önöket. Kerüljék a felesleges pénzkiadást,
később nagyon megbánják a túlzott költekezést.

BIKA
Végre kicsit többet foglalkozhatnak ma-
gukkal. Használják ki ezt a hetet. Ha szükséges, ki-
csit diétázzanak, most nagy eredményt érnek el
vele. Párjuk felfigyel önökre, hozzák a legjobb én-
jüket! Ne törődjenek „jóakaróikkal”, nem éri meg.

IKREK
A héten megint az önök nyakába szakad az
összes feladat. Kicsit besokallnak emiatt, de jobb,
ha elvégzik a feladatokat, különben még több ide-
gesség vár önökre. Éppen ezért törődjenek önma-
gukkal is, sportoljanak, mert idegeik nem bírják
sokáig ezt a nagy megterhelést.

RÁK
Végre élvezhetik a nyugalmat. Töltsenek
minél több időt barátaikkal, azokkal a dolgokkal,
amivel fel tudnak töltődni. Pénzükre vigyázzanak,
ne költekezzenek feleslegesen. Munkájukban sike-
reket érnek el, amit el is ismernek.

OROSZLÁN
Osszák be erejüket, idejüket, ne akarjanak
mindent egyszerre megcsinálni. Fordítsanak időt
önmagukra is, így elkerülik az elégedetlenséget,
az idegességet. Párkapcsolatukban kerüljék a félre-
értéseket, a féltékenységet, inkább szervezzenek
jó programokat.

SZŰZ
Idejük nagy részét most párkapcsolatuk
foglalja le. Minél előbb oldják meg a félreértéseket,
mert idegeik nem bírják hosszú távon ezt a fe-
szültséget. Munkájukra is figyeljenek jobban, ne
engedjék, hogy a magánéletük miatt hibázzanak.

MÉRLEG
Most jó időszakot élnek meg, mind párkap-
csolatuk, mind munkájuk terén. Párjukkal szer-
vezzenek hosszú hétvégét, lazítsanak, utazzanak
el. Tervezzék meg ezt az évüket, gondolják át ki-
csit életüket, legyenek tudatosak, most nagyon jó
esélyük van a sikerre.

SKORPIÓ
Életüket a párkapcsolat és az anyagiak kér-
dése tölti ki. Párjukkal legyenek többet, gondos-
kodjanak róla kicsit most jobban, szüksége van rá.
Kerüljék a felesleges költekezést, különben az ag-
godalmak veszik át életükben a vezetést. 

NYILAS
Nagyon jó időszakot élnek. Párkapcsolatuk
egyre jobb, egyre több közös tervet kovácsolhat-
nak. Munkájukban figyeljenek a lehetőségekre,
most nagy előrelépéseket tehetnek. Egészségükre
figyeljenek jobban, a felfázást próbálják meg-
előzni.

BAK
A Bak szülöttek kicsit álljanak most meg,
gondolják végig életüket, tervezzék meg a követ-
kező időszakot. Ne kapkodjanak el semmit, külön-
ben félreértések közepén találják magukat. Csa-
ládjuknak most nagyobb szüksége van önökre, vál-
lalják fel ezt, ne mondjanak nemet.

VÍZÖNTŐ
Tele vannak lendülettel, erővel, használják
is ki ezt az időszakot. Oldjanak meg minden ügyet,
amire eddig nem jutott idejük, energiájuk, foglal-
kozzanak többet párjukkal, sportoljanak és törődje-
nek egészségükkel. Minderre jut idejük, energiájuk.

HALAK
Kerüljék a félreértéseket. A sport nagy se-
gítségükre lehet, hiszen sok feszültséget élnek át
most. Munkájukban sikereket érnek el, ami anya-
gilag is jelentkezik. Párkapcsolatuk rendben van,
ha nincs még, járjanak nyitott szemmel.

folyóparti erdők lakója. Kedvence a
mézgatermő fa, amit családostól, heve-
sen védelmez. A fa nedvéhez egy kis
rágcsálással könnyen hozzájut, metsző-
fogai pengeélesek.  Szívesen fogyaszt
rovart is, ami változatossá teszi étrend-
jét. Ellensége elől a vékony ágakra me-
nekül, rendkívül ügyes mászó. A Xantus-
állatkert belvárosi Füles-bástyájában
két hímmel találkozhatnak a látogatók. 

szöveg: víghné mátrai renáta 
fotó: magyarósi péter

A világ legkisebb majma, a törpe se-
lyemmajom elbűvölő erdei főemlős,
olyan, mintha tündérmeséből lépett
volna elő. Ez az aprócska, kifejletten is
legfeljebb 15 centiméteres karmosma-
jom Brazíliában, Kolumbiában, Ecua-
dorban, Peruban és Bolíviá ban honos, a

A világ legkisebb majma

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.


