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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

28. oldal Gyermekkora óta a horgászat bű-
völetében él Takács Antal, a Megyei Horgász-
szövetség ügyvezető elnöke, akit Sportportré
rovatunkban mutatunk be olvasóinknak.

3. oldal Ezen a héten ismerhette meg a nyilvánosság a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkársága dolgozatának azon
számait, melyek a hazai felsőoktatási intézmények államilag támo-
gatott képzési kereteit meghatározzák. A napvilágot látott eredmény
rendhagyó módon nemcsak a készítőknek, hanem az iskolák vezetői-
nek, tanulóinak, sőt, a szülőknek is adott leckét.

23. oldal Civil szervezetek és a Győri Filharmo-
nikus Zenekar összefogásával idén is megrendezik
a Kantharosz jótékonysági gálát és árverést a
Richter Teremben március elején. Hat borászat és
egy pálinkárium kereskedelmi forgalomban nem
kapható italai kerülnek kalapács alá. 

8. oldal Ünnepélyes keretek
között adták át a közvetlenül 
a folyópart mellett vezető új utat 
a Móricz Zsigmond rakparton. 
A beruházás 400 millió forintba
került.

4. oldal A  győri közönség a ci-
vilnek öltözött táncost is megis-
meri – mondta lapunknak Cser-
pák Szabina Harangozó-díjas
balerina, Miért szeretem Győrt?
rovatunk e heti főszereplője.

Toronymagasan
Írásunk a 7. oldalon
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milliárd forintos árbevételre számít idén a Győri Szesz-
gyár és Finomító Zrt. Folláth György, az igazgatóság el-
nöke úgy számol, ez 10 százalékos növekedést jelen-
tene. Az árbevétel-emelkedést az ez évi kedvezőbbnek
látszó melasz beszerzésre alapozzák. Fő piacuk to-
vábbra is Németország, Svájc, Ausztria és Szlovénia.

8,2 444 forintra mérséklődött a gázolaj ára, szerdától
ugyanis a MOL Nyrt. 5 forinttal csökkentette az
árát. A benzin átlagára – 426-428 forint – ugyan-
annyi, mint egy héttel korábban. Az autósok 20-
25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a
kutaknál.

NAPRÓL NAPRA
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Baktériumölő
padló
Már tesztelik a győri
Petz Aladár Oktató Kór-
házban azt a bakté ri um -
 ölő padlót, amelyet a
Graboplast Zrt. fejlesz-
tett ki. A különleges ter-
mék nanoezüstöt tar-
talmaz. Az előzetes la-
boratóriumi vizsgála-
tok alapján a padló ké -
pes arra, hogy nagy szá-
zalékban pusztítsa el a
burkolattal érintkező
mikroorganizmusokat
és baktériumokat.

Cozma-per 
Márciusra tűzték ki  a
Cozma-per tárgyalását
a Győri Ítélőtáblán. R.
Sándor és társai ellen
emberölés bűntette és
más bűncselekmények
miatt indult eljárás.
Marian Cozmát 2009.
február 8-án hajnalban
gyilkolták meg a veszp-
rémi Patrióta lokál
előtt. 

Kitüntetettek
A Magyar Kultúra
Napja alkalmából ki-
tüntetéseket osztott
ki az önkormányzat a
Richter Teremben tar-
tott ünnepségén. Elis-
merték dr. Horváth
Sándor Domonkos, a
Galgó czi Erzsébet Vá-
rosi Könyv tár és Kö-
zösségi Tér igazgatója,
Nagy Balázs, a Győri
Nemzeti Színház mű-
vésze, a Vaskakas Báb-
színház kollektívája,
valamint Narancsik Il-
dikó művelődésszer-
vező munkáját is.

Legjobbak. Öt győri oktatási intéz-
mény szerepel a 100 legjobb magyar
középiskola című kiadványban. Ezzel
az eredménnyel a kisalföldi megye-
székhely Budapest után a második
helyen végzett a városok között. A
Révai a 4., a Kazinczy 18., a Czuczor
54., az Apor 84. a Krúdy pedig a 97.
lett a sorban.

Elfogták. Késsel fenyegetve akarta
egy férfi kirabolni szombaton este a
Kodály Zoltán úti italdiszkontot. Az
esetet egy vásárló akadályozta meg,
aki táskájával ütötte le az elkövetőt.

Utazás. Élénk érdeklődés kísérte
megyénk bemutatkozását a Pozsony-
ban megrendezett 18. ITF Slovakia-
tour Nemzetközi Utazás Kiállításon. A
standnál több száz érdeklődő fordult
meg. A legtöbben a wellness- és
gyógyfürdőkről kértek információkat.

Teszt. Végéhez ért a Kisalföld Volán
busztesztje. A Nabi Sirius után az elő-
városi modellt is kipróbálta a busztár-
saság és utazóközönsége. A járat töb-
bek között Tét, Mezőörs, Kunsziget és
Abda településeket érintette. A vissza-
jelzések alapján a jármű jól szerepel.

Rablás. Kiraboltak egy győri péksé-
get kedd este. Egy ötven év körüli, fe-
kete sapkát viselő, arcát el nem ta-
karó férfi lépett az esti órákban a bel-
városi üzletbe, ahol késsel fenyege-
tőzve pénzt követelt, majd a néhány
tíz ezer forintos zsákmánnyal távozott.

Ponthatárok. Kihirdették a kereszt-
féléves képzések ponthatárait: az
Apáczai-karon februárban induló sza -
kokra összesen 55-en jutottak be. A
Széchenyi-egyetemen az államilag tá-
mogatott és költségtérítéses szakokra
összesen 259 jelentkezőt vettek fel.

Koncert. A megyei büntetés-végre-
hajtási intézetben adott koncertet
Dinnyés József. A zeneszerző, éne-
kes-gitáros „Vízkereszt után" című
műsorát mutatta be a raboknak. Ma-
gyar költők versei és Dávid király zsol-
tárai hangzottak el.

Rekordértékek az Audi
Hungaria Motor Kft.-nél:
2011-ben ismét jelentő-
sen növekedett a terme-
lési mennyiség a motor-
és járműgyártásban. Az
Audi Hungariánál az el-
múlt évben összesen
1,9 millió motor készült.
Ez 14,3 százalékkal több
az előző év termelési
eredményéhez képest.

A vállalatnál 39.480 autó
hagyta el a gyártósort.
Ez 2010-hez képest 2,4
százalékos emelkedés-
nek felel meg. Az Audi
Hungaria 2011-ben
mintegy ezerkétszáz új
munkatársat vett fel.
Thomas Faustmann, az
Audi Hungaria Motor
Kft. ügyvezetésének el-
nöke úgy fogalmazott,
nagyon sikeres évet zár-
tak, magas termelési vo-
lumennel. Hoz zátette,
köszönhetően innovatív
és vonzó termékeiknek,
valamint munkatársaik
r u g a l m a s s á g á n a k ,
2011-ben jelentős növe-
kedést értek el. A motor-
gyártásban 2011-ben
összesen 14 új motorva-
riánst vezettek be, és két
jubileumot ünnepeltek:
elkészült a 20 milliomo-
dik erőforrás és a 10 mil-
liomodik R4 Otto motor.

A járműgyártás terüle-
tén megtörtént az RS 3
Sportback gépkocsi fel-
futása, valamint elindult
a gyárbővítéshez kap-
csolódó projektek meg-
valósítása. Meg kez dő -
dött a munkatársak kép-
zése és továbbképzése
is az új járműgyári fel-
adatokra, a képzések az
új oktatóközpontban és

a vállalat külföldi telephe-
lyein foly nak. 
A szerszámgyár területe
mint egy kétszeresére,
28.000 négyzetméterre
nőtt 2011-ben. A bőví-
tés a szerszámgyár min-
den gyártási területén –
a készülék- és berende-
zésépítésen, a szerszám-
gyártásban és a kisszé-
riás karosszériaelem-
gyártásban – lehetősé-
get teremt az optimalizá-
lásra, a kapacitás növelé-
sére, valamint technoló-
giai fejlődésre. A szer-
számgyár bővítéséhez
kapcsolódóan a vállalat
mintegy 60 új munkahe-
lyet hoz létre. 2011-ben
fennállásának tizedik év-
fordulóját ünnepelte a
motorfejlesztő központ.
Az Audi Hungaria fejlesz-
tési tevékenységét jár-
műfejlesztéssel bővíti a
jövőben. 

Rekordév 
az Audinál
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FÓKUSZBAN  LAPSZÉL

Miközben sokan a hisztériát
keltenék a felsőoktatási re-
form, így az állami ösztöndíja-
sok számának csökkentése
miatt is, a győri egyetem beje-
lentette: a Széchenyin a kor-
mányzati változtatások kap-
csán idén 30 százalékkal
emelkednek a keretszámok.
Dr. Szekeres Tamás rektor azt
is hozzátette: hosszú folya-
mat eredményeként végre a
munkaerő-piaci igényekkel
szorosabb összhangot mutat
a mostani keretszámstruk-
túra.
A győri egyetemnek financiá-
lis problémái nincsenek, nem
is lesznek – erősítette meg a
rektor. A fő sláger nálunk a
műszaki és az informatikai
képzés, de a többi területen is
jelentős túljelentkezésre szá-
mítanak, ezt mutatják a „nyi-
tott kapuk” rendezvények, és
az edukáción megnyilvánuló
érdeklődés is. 
A Széchenyi napjaink egyik
leggyorsabban fejlődő cam-
pusa. A hallgatók visszajel-
zése is az, hogy érdemes
ehhez a felsőoktatási közös-
séghez tartozni, hiszen nem
csak az intézmény képzési
iránya versenyképes, de a tu-
dásanyag is. Jól harmonizál a
térség gazdaságpolitikai ori-
entációjával, amely – egyértel-
műen látható – a műszaki in-
nováció, a járműgyártás köré
összpontosul.    
A fiatalok is látják, érdemes
győri diáknak lenni. A saját, ál-
lami és európai uniós források-
ból megvalósuló beruházások
hónapról hónapra új, minden
igényt kielégítő, XXI. századi
körülményeket biztosítanak a
Széchenyire járók számára. A
nemzetközi és hazai nagyvál-
lalatokkal, a nyugat-európai és
magyar felsőoktatási intézmé-
nyekkel, valamint a győri ön-
kormányzattal kialakított jó
együttműködés mind a sikert,
a hosszú távú, dinamikus fejlő-
dést vetítik előre. 
A győri egyetem megmaradt,
önálló maradt, és mára az
egyik leginkább támogatott in-
tézménnyé vált. Mert a döntés-
hozók is látják, hogy a Széche-
nyin jól mennek a dolgok. Úgy
is mondhatnánk: felsőfokon. 
Bakács László   

Felsőfokon

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Ezen a héten ismerhette meg a nyil-
vánosság a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium oktatási államtitkársága
dolgozatának azon számait, melyek a
hazai felsőoktatási intézmények álla-
milag támogatott képzési kereteit
meghatározzák. A napvilágot látott
eredmény rendhagyó módon nem-
csak a készítőknek, hanem az iskolák
vezetőinek, tanulóinak, sőt, a szülők-
nek is adott leckét: mindenki számol-
hatott, mely szakokon mennyien ta-
nulhatnak állami támogatással, il-
letve a költségtérítéses képzésben

résztvevőknek milyen mélyen kell a
zsebükbe nyúlniuk. 

A Széchenyi István Egyetem vezetői
egyöntetű elégedettséggel ismertet-
ték, hogy míg az intézményben tavaly
2.660 tanuló vett részt ingyenes kép-
zésben, addig ez év szeptemberétől
3.448 hallgató tanulmányait finanszí-
rozza a központi költségvetés. Ez 30
százalékos növekedést jelent, ami a
műszaki és az informatikai szakok lehe-
tőségeinek bővüléséből ered. Így az
összes felvehető állami ösztöndíjast te-
kintve a Széchenyi országosan a hete-
dik helyen áll, míg csak a műszaki és in-
formatikai területet tekintve a harma-
dik legbővebb kerettel (57 százalékos
plusz létszám az előző évhez képest!)
vág neki az új tanévnek. Ahogyan Sze-
keres Tamás rektor fogalmazott, ez

Egyetemi aranykapu:
aki bújhat, aki nem

gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egye-
tem fő profiljába tartozó képzésekre
minden jelentkezőt államilag támoga-
tott helyre vehetnek fel.

Nem szomorkodtak a közgazda-
sági és jogi kar dékánjai sem, annak
ellenére, hogy előbbi mindössze öt ál-
lamilag finanszírozott helyet kapott,
utóbbi pedig egyet sem. Dr. Szalai
Gyula dékán, a jogászképzés veze-
tője úgy fogalmazott, a karon a tanu-
lók 90 százaléka eddig is saját maga
finanszírozta tanulmányait. További
bizakodásra ad okot, hogy a jurátu-
sok visszakaphatják tandíjukat, ha az
állami szférában helyezkednek el.

Míg a Széchenyin növekedést,
addig a Nyugat-
magyarországi
Egyetem győri
Apáczai Csere
János Karán ösz-
szességében 50
százalékos csök-
kenést jelent a

minisztérium döntése az állami finan-
szírozású helyeket illetően. Az némileg
még Cseh Sándor dékánt is meglepte,
hogy az intézmény sikerágazatának
számító turizmus-vendéglátó szak
egyetlen ösztöndíjas helyet sem ka-
pott, amit éppen az itt megszerzett
diploma kiemelkedő piacképességé-
vel, a képzés vonzerejével indokolt a
döntéshozó. De a korábbinál keveseb-
ben tanulhatnak támogatással andra-
gógiát, szociálpedagógiát vagy rekre-
ációt is. Ugyanakkor a neveléstudomá-
nyi szakirányt gyakorlatilag nem érte
veszteség, itt az előző évekhez hason-
lóan több mint százan készülhetnek a
tanítói, gyógypedagógusi, logopédusi
pályára.

Cseh Sándor dékán arra számít,
hogy az eddigi 1100 elsőéves helyett

szeptembertől öt-hatszáz gólyát
fogad az intézmény, viszont összes-
ségében a kevesebb hallgatóval is
szinten marad a költségtérítésből
származó bevétel. 

Az államilag finanszírozott felsőok-
tatási helyek számának alakulását
persze a végzős középiskolák, azok
diákjai és szüleik is árgus szemekkel
figyelték, hiszen február 15-ig be kell
adni a jelentkezési lapokat.

Domonkos László, a Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Középiskola
igazgatója szerint a műszaki, informa-
tikai képzés iránt érdeklődőknek nincs
okuk aggodalomra, márpedig az itt ta-
nuló diákok döntő többsége ilyen. A
változásból annyi érzékelhető, hogy az
iskola diákjai még a korábbinál is na-
gyobb arányban választják helyben az
érettségi után a kétéves szakirányú
képzést, és már szakmával a kezükben
próbálkoznak, elsősorban a felsőokta-
tás műszaki területein. 

Az iskola profiljának megfelelően
már jóval többen érdeklődnek a köz-
gazdasági, jogi pálya iránt a Kazinczy
Ferenc Gimnázium végzősei közül. A
140 tovább tanulni szándékozó közül
20-25-en gazdasági, 14-15-en jogi
pályára készülnek. Elsősorban ők
gondolkodnak el azon, kell-e változ-
tatni a felvételi stratégián. Németh
Tibor igazgató szerint a családoknak
azt is mérlegelni kell, milyen terhet
tudnak vállalni a továbbtanulás finan-
szírozásáért, illetve milyen terhet ró
később a mostani hallgatókra egy
esetleges diákhitel visszafizetése. Új
szempont az is, hogy az államilag fi-
nanszírozott képzésben résztvevők-
kel szerződést köt az állam a későbbi
külföldi munkavállalás szankcionálá-
sáról, ennek részletei azonban egye-
lőre nem ismertek.

A Széchenyin elégedettek, 
az Apáczain meglepődtek



4 / + / 2012 január 27.

MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Szívesen megnéztem volna Cserpák Szabina óvodáskori
képeit, de sajnos egyet sem hozott magával. A győri szín-
ház művészbejárójával szemben, a Bohém tanya egyik
bokszában beszélgettünk, bemelegítésként a balett-tán-
coshoz illő, korai pályakezdésről. Szabina meséli, hogy az
ovisképek kevés kivétellel pörögve, kézen állva, hídban
vagy spárgában örökítették meg, háromévesen tornára
járt, hétévesen a Gombos-iskola balett tagozatos osztá -
lyá ba íratta az édesanyja.   

Cserpák Szabinát az Isten is balett-táncosnak terem-
tette, de azért jól jött a mama segítsége, aki tudatosan te-
relgette örökmozgó lányát a táncszínház felé. Tehette, hi-
szen a műfaj ekkor már sikerágazatnak számított mifelénk,
az 1979-ben alapított Győri Balett testközelbe hozta a
táncművészi pályát a tehetséges, helybeli fiatalok szá-
mára. Ha másért nem, a nosztalgia kedvéért idézzük ide
a Magyar Állami Balettintézet végzős osztályát, amely
Markó Iván segedelmével vert tanyát az éppen felépült
győri színházban, meghódítva a várost, majd a fél világot,
nem mellesleg megteremtve a helyi utánpótlás általános
és szakiskoláját.

Szabina nagyon győri és nagyon tehetséges növendék
volt, így az 1994-es vizsgákat követően egyenes ágon vált
az akkor már Kiss János vezette, de még az alapító tánco-
sok, mások mellett Bombicz Barbara, Afonyi Éva, Dem-
csák Ottó, Tárnoki Tamás által jegyzett társulat tagjává.
Azt mondja, a fiatalok, az új táncosok mindig alulról kez-
dik, kivételes az olyan szerencse, mint amilyenben neki
volt része. A dolog úgy kerek, ha hozzátesszük, hogy a sze-
rencse, a mázli többnyire Kiss János képében jelent meg,
a balett igazgatója kezdetektől figyelt növendékére, is-
merte képességeit, tudta, milyen szerepeket lehet ráosz-
tani, mi az igazán neki való.    

Kiss János a mélyvízbe dobta Cserpák Szabinát, a ki-
sebb szólószerepeket gyorsan követték a vezető táncost
megillető megbízások: a Stabat Mater, Az operaház fan-
tomja, a Carmen, a Purim, a Rómeó és Júlia, a Macbeth,
a Hamlet című darabokban. A felsorolás nem teljes, rá -

adásul illene néhány jó szót szólni mindegyik címszerepről,
főszerepről. Érjük be most annyival, hogy a Carmen volt a
legnagyobb vállalkozás, mert beugró táncosként három
nap alatt kellett megtanulni, a Purim Esztere hozta meg a
világsikert, a Rómeó és Júlia teljesítette be a szerepálmot,
ráadásul az akkori nagy szerelem, Pátkai Balázs oldalán.

A balettos pálya rövid, színpadokon meg próbatermek-
ben töltött húsz év után a Harangozó-díjas Cserpák Szabina
is barátkozik egy hétköznapibb élet gondolatával. Ennek leg-
biztosabb jele, hogy hajlik a mérlegkészítésre. A bevételi
oldal első tétele az, hogy nem bánt meg semmit, a munka
nem veszett kárba, minden úgy a legjobb, ahogyan történt.
Az iskola elvégzése után eszébe sem jutott, hogy a Győri Ba-
letten kívül máshol is táncolhatna, később meg egyszerűn
elképzelhetetlen volt számára, hogy szerepeit, társait, bará-
tait, családját, szülővárosát hátrahagyva másutt, idegenben
is szerencsét próbáljon. Erős a kötelék, mert nemcsak Sza-
bina szereti Győrt, hanem Győr is szereti Szabinát. Úgy
tűnik, egymáshoz vannak méretezve. 

Ül az újságíró a Bohém tanyán és hallgatja, amit a Ha-
rangozó-díjas balerina a szülővárosáról mond. A győri
közönségről, akik a civilnek öltözött táncost is megisme-
rik, pedig ez nem akármilyen teljesítmény. Apró örömök.

A doki látatlanban, soron kívül hívja be rendelőjébe a Cser-
pák Szabina nevű beteget, egy idős hölgy boldog, mert
válthatott néhány szót kedvenc táncosnőjével. Aztán ott
vannak az aranyos, bosszantó, nagyszájú, tehetséges,
örökmozgó gyerekek, akiket az időközben egyetemi dip-
lomát szerző táncos egykori középiskolájában tanít. Azt
mondja, jó velük együtt dolgozni, színpadra vinni őket.
„Magamat látom bennük.” 

Cserpák Szabina:
„Magamat látom bennük”  

A kritika

A győri közönség 
a civilnek öltözött 

táncost is megismeri

Új generáció

„Egyszer, amikor fiatal
táncos voltam, szí-
vemre vettem egy kri-
tikát. Aztán elgondol-
kodtam, hátha nem
nekem van igazam.
Azóta örülök minden
sornak, amit az együt-
tesről vagy rólam
írnak, igaz, többnyire
dicsérni szoktak.”  

„Ismét generációvál-
tást él meg a Győri Ba-
lett, egyre több fiatal,
külföldi táncos érke-
zik. Magukkal hozzák
otthoni kultúrájukat,
jó hangulatot teremte-
nek, színesítik a társu-
latot, az előadásokat.”

Bemelegítés
„Ritka, ha egy táncos
sérülés nélkül dol-
gozza végig az életét.
Nekem szerencsém
volt. Szerencse, gene-
tika, meg persze odafi-
gyelés, alapos bemele-
gítés, nem csak a szó-
lótánc előtt.”  
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A HÉT TÉMÁJA RIPORT

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Januártól ugyan megmaradt a
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás állami támogatása, de
némiképp csökkent a központi
finanszírozás. A korábbi, fejen-
kénti 30 ezer forintos éves nor-
matíva 25 ezerre apadt, így
azoknak az önkormányzatok-
nak, amelyek az idős, beteg
emberek számára fenn akarják
tartani a szolgáltatást, jobban
a zsebükbe kell nyúlniuk.

– Lecsúsztam az ágyról, és nem tud-
tam felállni. Csengettem, és rögtön
érkezett segítség – mondta lapunk-
nak egy 84 éves győri asszony, aki-
nek mindkét térdébe protézist ültet-
tek, ezért nehezen mozog. Gyakran
előfordul, hogy az ágyból sem tud fel-
kelni, ilyenkor használja a jelzőkészü-
léket.  

– Ha hívni akarom az ügyeletes nő-
vért, akkor megnyomom a gombot,
és ha ott vannak közel, egyből felve-
szik a telefont. Beleszólnak, és mon-
dom nekik, hogy mi a baj. Nagyon jó
dolog, hogy az új berendezéseken ke-
resztül már beszélni is lehet. Nem is
tudom, mihez kezdenék, ha nem
volna ez a kis készülék.  

Győrben a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatát az Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény látja el azon szerződés értelmé-
ben, amely jelenleg is érvényben van
a fenntartó önkormányzat, és a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális Hiva-
tal között.    

– Vérnyomásmérő, vércukormérő,
lázmérő, kötszerek. Minden megvan!
– Gyors ellenőrzés, és indul a nővérrel
a járőrautó. Győrben és a megye-
székhely szakszolgálatával szerző-
désben álló 10 kistelepülésen jelen-
leg 300-nál is több készüléken riaszt-
hatnak a rászorulók a nap 24 órájá-
ban. A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás azt a célt szolgálja, hogy a
többségében egyedül élő, de magu-
kat ellátni tudó idős embereket sike-
rüljön az otthonukban tartani, és ne
legyen szükség az esetükben intéz-
ményen belüli ellátásra.  

– Nagyon bevált, és egyre elfoga-
dottabbá válik ez a szolgáltatás – fo-
galmaz Panker Mihály, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
igazgatója. – Sok idős ember szorul
támogatásra, gondoskodásra az ott-
honában, nekünk pedig szakmailag
az egyik legfontosabb célunk az,
hogy amíg otthon gondozható, ápol-
ható valaki, addig ezen ne változtas-

Segítség gombnyomásra: tovább
bővül a jelzőrendszeres szolgálat

sunk. A házi segítségnyújtásnak a ké-
szülék nagyon fontos kiegészítő
eleme, mivel olyan biztonságos hát-
teret tudunk vele teremteni, amivel
éjjel-nappal élhet, ha úgy érzi, hogy
segítségre szorul – mondta az igaz-
gató.  

A jelenlegi, közel 400 készülék az
EESZI kapacitását nem fedi le telje-
sen, hiszen félezer jelzőrendszeres
berendezéssel is működhet a hálózat
a győri közgyűlés döntése és az en-
gedélyek alapján. Ez azt jelenti, hogy
azoknak, akik úgy érzik, szükségük
lehet a készülékre, van lehetőségük
jelentkezni, és igénybe venni. A  hon-
lapon részletes tájékoztatót lehet ta-
lálni a berendezések működéséről,
az igénybevétel módjáról.       

– Nagyon sokan vannak azok, akik
már a határán vannak, hogy idősott-
honi elhelyezést igényelnek. A beke-
rülési idő azonban 1,5-2 év egy ilyen
bentlakásos otthonba, és ez nem
csak a mi hálózatunkra igaz, hanem
a megyében és országosan is. Ezek-
nek az embereknek ez a szolgáltatás
nagyfokú biztonságot jelent, kiegé-
szítője tulajdonképpen annak az ott-
honi gondoskodásnak, ami alapeset-
ben a házi segítségnyújtást jelenti, de
nagyon jól együtt lehet működni a há-
ziorvossal és az ápoló szolgálatokkal
is – teszi hozzá Panker Mihály.  

– A szolgáltatás önköltsége tavaly
közel 24 millió forint volt, melyből az
egy készülékre jutó önköltség 71.614
forint – ezt már Simon Róbert Balázs
alpolgármester mondta, aki hozzá-
tette, a feladatellátáshoz az önkor-
mányzat közel olyan mértékű dotá-
ciót biztosít, mint a finanszírozási
szerződés alapján kapott támogatás.
A 24 millió forintból közel 14 millió fo-
rintot központi támogatásból kaptak
meg, ez az összeg 2012-ben mint -
egy 3 millióval lesz kevesebb. 

– Ez tehát felveti azt a kérdést,
hogy önkormányzatunk tudja-e pó-
tolni a kieső részt saját erőből? Azt
tudom mondani, hogy most is zajlik
a költségvetés összeállítása, és ezt a
3 millió forintot ki fogjuk egészíteni –
árulta el a pénzügyekért felelős alpol-
gármester. 

Korszerűsítésre is pályáznak 
A kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) kere-
tében pályázatot hirdetett önkormányzati, állami, egyházi és nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítésére. A fejlesztések
közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcso-
portjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társa-
dalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi
közösségben való aktív részvétele növekedjen. A kiírás forrását az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségve-
tése társfinanszírozásban biztosítja.
A százszázalékos intenzitású pályázaton az EESZI is részt vesz, 180 mil-
lió forintot szeretne az intézmény megszerezni a Kálóczy tér 9–11. szám
alatt működő, 135 férőhelyes idősotthon korszerűsítésére. Az idősek
otthona 1980-ban épült, azóta több belső átalakításon ment már ke-
resztül, elsősorban a funkcionális igények változása, valamint az ellátás
színvonalának emelése miatt.  Az utóbbi években a lakó- és ellátó terü-
letekre tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni, azonban a konyha felújítása
csak az üzemelő rész komfortfokozatának emelésére terjedt ki. 
A tervezett beruházás fő célja a konyha fölé történő emeletráépítéssel
megszüntetni azt a problémát, hogy az otthonban élő idős emberek az
éttermet az épületen kívülről tudják megközelíteni. Az itt élő idősek élet-
minőségének javítását célozza az épület korszerűsítése, a nyílászárók
cseréje, az árnyékolás megoldása, a teljes körű akadálymentesítés, va-
lamint az épület hőszigetelése.

Nem tudtam 
felállni, 

csengettem, 
s jött a segítség
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A 2011-ben kiadott belvárosi
behajtási engedélyek február
15-ig érvényesek, az újakat ja-
nuár 31-ig igényelhetik meg a
jogosultak az útkezelő szerve-
zetnél. Az érintettek Konkoly Ta-
mást kereshetik e-mailen (kon-
koly.tamas@utkezelogyor.hu),
a 96/516-186-os telefonszá-
mon, illetve személyesen ügy -
félfogadási időben (hétfőn
8.30–15 óra, szerdán 12.30–
15 óra, csütörtökön pedig 8–
17.30 óra között) a szervezet
Eszperantó u. 32–34. szám
alatti székhelyén. Érvényes en-
gedély hiányában a hatóságok
február 16-ától szankcionálhat-
ják az autósokat. 

Megváltoznak a Dózsa György rak-
part, a Községház köz, az Ady Endre
utca és a Damjanich utca forgalmi irá-
nyai – tájékoztatta lapunkat Máthé-
Tóth Péter, az útkezelő szervezet mű-
szaki vezetője. A Dózsa György rak-
part Rónay Jácint és Községház köz
közötti szakasza egyirányú lesz a Köz-
ségház köz irányába. A korábban egy-
irányúsított Községház köz forgalmi

Közgyűlési
meghívó
Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése
a városháza dísztermében ja-
nuár 27-én (pénteken) 10 óra-
kor nyilvános ülést tart.

Az ülésen az alábbi napirendek ke-
rülnek tárgyalásra:
1. Javaslat Győr Megyei Jogú

Város közigazgatási területén a
közterületek fellobogózásáról
szóló önkormányzati rendelet
megalkotására.

2. Tájékoztató az idősek életminősé-
gének javítását célzó 2011. évi fel-
adatterv végrehajtásáról, és javas-
lat a 2012. évi feladattervre.

3. Javaslat delegálásra Megyei Terü-
letfejlesztési Konzultációs Fórumba.

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város
2012. évi élősport-támogatási
rendszerének meghatározására,
és a pályázati kiírás elfogadására.

5. Javaslat kötelezettségvállalásra
jövőbeni nemzetközi sportese-
mény lebonyolításához. 

6. Javaslat közterületek elnevezé-
sére.

7. Javaslat előzetes kötelezettség-
vállalásra pályázati önrész bizto-
sítása céljából.

8. Tájékoztató a 2011. november hó-
napban az intézmények által saját
hatáskörben, továbbá a polgár-
mesteri hivatalban végrehajtott
előirányzat-változtatásokról.

9. Javaslat közérdekű kötelezett-
ségvállalás szervezésére Győr
Megyei Jogú Város Gyermektá-
borának felújításával és eszköz-
fejlesztésével kapcsolatban.

10. Javaslat az Egészséges Újszü-
löttekért Alapítvány támogatá-
sára.

11. Javaslat a győri 3707/3/A/88,
6029/2/A/2 és 7422/A/5 hrsz.-ú
társasházi lakások értékesítésére.

12. Javaslat a győri 7142/A/15
hrsz.-ú ingatlan (Győr, Árpád u.
24.) értékesítésére.

13. Javaslat a Radó Tibor Általános
Iskola és Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazga-
tói, magasabb vezetői beosztá-
sának ellátására vonatkozó pá-
lyázat kiírása.

14. Tájékoztató a bizottságok és a
településrészi önkormányzatok
döntési hatáskörben hozott ha-
tározatairól.

15. Tájékoztató a közgyűlés által a
polgármesterre átruházott ha-
táskörben hozott döntésekről.

16. Javaslat fejlesztési célú hitel-
szerződés módosítására. 

17. Javaslat önkormányzati hatósági
ügyekben hozott határozatok el-
leni fellebbezések elbírálására. 

Dr. Csörgits Lajos
aljegyző

Változik a forgalmi rend
Révfaluban

rendje érvényben marad. Az Ady
Endre utca Rónay Jácint és Báthory
utcák közötti szakasza egyirányú lesz
a Rónay Jácint út irányába. A Damja-
nich utca egyirányú lesz a Rónay Já-
cint és Báthory utcák között a Bát-
hory út irányába. Az új forgalmi irá-
nyokat január 31-én 8 órától vezetik
be, ezért ehhez kapcsolódóan a for-
galmirend-változtatással érintett út-

szakaszokon ideiglenesen megállási
tilalmat rendelnek el annak érdeké-
ben, hogy senki ne parkolhasson az
új irányokkal szemben. Máthé-Tóth
Péter azt javasolja, hogy január 31-én
reggeltől addig ne parkoljon senki az
érintett útszakaszokon, amíg vissza
nem vonják az ideiglenesen kihelye-
zett tiltótáblákat. Ez várhatóan még
aznap megtörténik.

A belvárosi
behajtási
engedélyek
megújításáról

Az új forgalmi rend
miatt egyirányú lesz

a Damjanich utca
egy szakasza is

Az elhatározás nem egyszerű! A bölcsi
mellett azonban nyomós érvek szól-
nak: egyre nagyobb szüksége van a
gyerekeknek egy kis közösségi életre,
a velük egykorúak társaságára. Az el-
lenérvek táborába mindössze egyet-
len, de annál jelentősebb érzés kerül
mindig: hogyan lesz képes elszakadni
egymástól az anya és gyermeke?

A szorongást legyőzendő jó ötlet a
gyermekkel együtt 1-1 délelőttöt eltöl-
teni a bölcsődében, ismerkedni a gyer-
mek számára vadonatúj játékokkal, a
már beszokott gyerektársasággal. Itt
fontos megjegyezni, hogy a szülő ilyen-
kor ne csak a saját, esetleg síró gyere-
kére figyeljen, hanem vegye észre a régi
bölcsődéseket is: ők is sírdogálva kezd-
tek, de láthatóan már jól érzik magukat. 

Könnyebb a szülőnek magát is
meg nyugtatnia, ha a körülményeket ő
is megfelelőnek tartja: nincs tömeg,

Bölcsőde, minden kezdet nehéz
épp annyian vannak a gyerekek, hogy
mindenkire egyformán jut a figyelem-
ből, a simogatásból; tiszta, rendezett a
csoportszoba; a gondozónők pedig
szakmailag felkészültek, „értik a gyere-
kek nyelvét”.  

A Tappancs és NOOK Minibölcsi
ideális hely a gyermekek számára,
hogy továbbra is családias környezet-
ben nevelkedhessenek, minél több
inger érje őket (naponta más és más
foglalkozások színesítik a napokat), ki-
alakulhassanak a társas kapcsolatok,
és végül, hogy biztonságban érezhes-
sék magukat. 

Nyílt bölcsi-bemutató napot
tartunk a szülőknek 2012. február
10-én, pénteken 17 órától. Közben
dr. Fejes Irén gyermekorvossal kötetlen
beszélgetés keretében az 1–4 éves
korú gyermekek életkori sajátosságairól
beszélgetünk egy forró tea mellett. (x)

győr, jókai u. 1. 96/423-611, 20/805-1356, www.vidamkolykok.hu
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Ismét városunk végzett az
első helyen a nyugat-du-
nántúli és a közép-dunán-
túli régió megyei jogú vá-
rosainak statisztikai mu-
tatók alapján készített
összehasonlításában. Az
egy évvel korábbihoz ké-
pest fontos területeken
erősödött a város.

A KSH adataira támaszkodó fel-
mérést hagyományosan min-
den év elején elvégzik a kisal-
földi megyeszékhelyen. A 2010-
es év eredményeit Simon Ró-
bert Balázs mutatta be a város-
házán. A kilenc megyei jogú vá-
rost (Győr, Székesfehérvár,
Szombathely, Tatabánya, Veszp -
rém, Zalaegerszeg, Sopron,
Nagykanizsa és Dunaújváros)
összesen tizennyolc szempont
szerint vetették össze. Az ered-
ményekből kitűnik, Győr a leg-
fontosabb mutatókban erősö-
dött az egy évvel korábbiakhoz
képest.

A kereskedelmi szálláshe-
lyek vendégéjszakái tekinteté-
ben városunk a második helyen
áll. Míg 2009-ben ez a szám
187.567, addig 2010-ben már
233.869 volt. Az alpolgármes-
ter hozzáfűzte, Győr színvona-
las programokat, rendezvénye-
ket kínál egész évben, ami pozi-
tív befolyással bír a város ide-
genforgalmára.

A regisztrált vállalkozások
számában folyamatos, lassú
növekedés tapasztalható,
2009-ben ezer lakosra 173,
2010-ben 176 jutott. Az egy
adófizetőre jutó személyi jöve-
delemadó 2010-ben 409.000
forint volt, ami a második leg-

Győr továbbra is őrzi 
vezető helyét a régióban

több a kilenc város közül. A fel-
mérésből az is kiderül, hogy a
nyilvántartott álláskeresők
száma a vizsgált városok közül
Győrben a harmadik leg -
alacsonyabb, 5,2 százalékos.
Egy évvel korábban második
helyen álltunk, de így is csökke-
nés tapasztalható, hiszen 2009-
ben ez a szám 5,9 százalék volt.
A pályakezdők aránya az állás-
keresőkből 6,6 százalék. Simon
Róbert Balázs hangsúlyozta, az
előzetes információk szerint a
2011-es adatok további javu-
lást mutatnak majd.

Kedvező változás tapasztal-
ható az egy háziorvosra jutó la-
kosok számában is, hiszen míg
2009-ben egy orvosra 1517,
addig 2010-ben 1492
beteg jutott. Növekedett a
saját jogú nyugdíjasok átla-
gos nyugdíja, 2009-ben ez
az összeg 98.979, 2010-
ben 104.225 forint volt. 

A vezetékes gázt fo-
gyasztó háztartások aránya
93,3, míg a közüzemi ivóvíz-
vezeték-háló-
zatba bekap-
csolt, vala-
mint a
rendsze-
res hul-
ladék-
gyűj-

tésbe bevont lakások aránya
egyaránt 100 százalék váro-
sunkban. Tíz ezer lakosra ve-
títve 2010-ben ötven új lakást
építettek, ami magasan a leg-
több a kilenc város közül, és
jóval több az egy évvel korábbi-
hoz képest is, amikor ez a szám
Győrben 34 volt. Az alpolgár-
mester szerint ebből arra lehet
következtetni, hogy a Győrből
való kiköltözés helyett egyre in-
kább a betelepülés a jellemző,
vagyis Győr vonzó hely a mun-
kavállalók és a családok szá-
mára.

A tizennyolc szempont sze-
rinti összevetésben Győr végzett

az első helyen. A ko-
rábbi évekhez

képest annyi
változás tör-
tént, hogy ez-
úttal Székes-
fehérvár meg-
előzte Sop ront

a képzeletbeli
dobogón.

Ha a lapunk megjelenésével egy
időben, pénteken délelőtt ülé-
sező győri közgyűlés elfogadja
az erről szóló előterjesztést,
akkor szombattól elérhetőek
lesznek a www.gyor.hu interne-
tes oldalon a város 2012. évi
élősport-támogatással kapcso-
latos pályázatainak felhívásai.
Idén egy időben, már az első

Szombattól elérhetők a sport -
pályázatok a város honlapján

képviselő-testületi ülésen kiírják
az egyesületek és az egyéni
eredményes sportolók számára
a pályázatot azért, hogy ameny-
nyiben eredményesen pályáz-
nak, minél előbb támogatáshoz
juthassanak. A tavalyi évhez ké-
pest több változás is érinti a pá-
lyázatokat, a benyújtási határidő
pedig rövid (február 15.), ezért

érdemes a város honlapját kö-
vetni, és a kiírás után amint
lehet, megkezdeni a szükséges
dokumentumok összegyűjtését.
Jövő heti számunkban a teljes
pályázati felhívásokat közöljük.
Az egészségkárosult sportolók-
kal foglalkozó egyesületek pá-
lyázati lehetőségeit a februári
közgyűlés tárgyalja. 
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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.
fotó: o. j. p.

Ünnepélyes keretek között dr.
Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter adta át a közvetlenül a fo-
lyópart mellett vezető új utat a
Móricz Zsigmond rakparton. A
400 millió forintos beruházás-
hoz a Kossuth híd konzolfelújí-
tása, és az átkelőn egy kerék-
párosút kiépítése is kapcsoló-
dott 87 millió forint értékben. 

Az új út a híd alá vezetve halad, és
az Újkapu utcai csomópontnál tér
vissza a Móricz Zsigmond rakpart
szintjére. A forgalmi tengely áthelye-
zése számos forgalmirend-átalakítás-
sal járt: A belvárosban megváltozott
többek között az Újkapu utca, a Bás-
tya utca, a Vörösmarty utca, majd a
Liszt Ferenc utca forgalmi iránya. 

A tervezők csak olyan építőanya-
gokkal és úttartozékokkal dolgoztak,
amelyek az árhullámból, árvízből
adódó terheléseknek ellen tudnak
állni. A tervezés során elvárás volt,
hogy teljes értékűen használható lé-

tesítmény épüljön, ezért a Kossuth
híd alatti terület mélyítésével biztosít-
hatóvá vált a szabványos, 4,5 méte-
res híd alatti szabad nyílás magas-
sága. Az alsó rakparti út előkészítési

munkálatai 2011 májusában kez-
dődtek a régi pályaszerkezet, kocka-
kövek elbontásával. A háromrétegű
aszfaltburkolat kiépítését, majd az
Egyházmegyei Hivatal kerítésének
áthelyezését, és a Dunapart Reziden-
cia előtti lépcső átfordítását köve-
tően a forgalomtechnikai eszközöket,
burkolati jeleket, jelzőtáblákat, korlá-
tokat, napelemes prizmákat építet-
ték be. A forgalom november 7-én in-
dulhatott meg az új útszakaszon. Az
alsó rakparti út építésével együtt az
1928-ban épült, rácsos acélszerke-
zetű Kossuth hídon is átalakításokat
végeztek. Felújították a híd kifolyási
oldali konzolját, melyet szélesített já-
rófelülettel láttak el, így a kerékpárút-
hálózat kapcsolatát biztosítani lehe-
tett a Rónay Jácint utca és Jedlik
Ányos utca között, figyelembe véve
az alsó rakparti út megváltoztatott
forgalmi irányát. 

A felújítás során elbontották a jár-
daburkolatot, a vasbeton járdale-
mezt, a gyalogjárda-hossztartókat,
valamint a korlátot. Az új kerékpársáv
kopás- és UV-sugárzást álló védőbe-
vonatot kapott. A régi hídkorlátot

pedig a szabvány szerinti magasítás
után helyezték vissza. A kerékpáros-
nyomvonal biztosítása érdekében a
Kálóczy téren új gyalogos- és kerék-
páros-átvezetést alakítottak ki. 

Átadták az alsó
rakparti utat
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2012. április 13-án kerül megrendezésre a győri
Széchenyi István Egyetemen a

III. Nyugat-dunántúli Regionális 
Innovációs Kiállítás 
és Találmányi Vásár,

amelyre Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék
területén tevékenykedő, kutatást-fejlesztést folytató

vállalkozások, innovátorok, egyéni feltalálók, 
kutatók, oktatók és diákok jelentkezését várják 

a szervezők. A kiállításon való részvétel ingyenes.

Az Innovációs Kiállításon lehetőség nyílik az utóbbi 
3 évben kifejlesztett új termékek és/vagy 

szolgáltatások, jelentős fejlesztési eredmények 
partnerkeresés és üzletszerzési céllal történő 

bemutatására.

A Találmányi Vásáron olyan szabadalmaztatott vagy
szabadalmi eljárás alatt álló magyar találmánnyal
lehet megjelenni, amelynek hasznosítása 2012. 

áprilisig megkezdődik. Ennek megfelelően a 
pályázónak rendelkeznie kell bemutatható 

prototípussal, termékkel, működő eljárással vagy
szolgáltatással.

A rendezvényre 2012. március 20-ig lehet 
jelentkezni az UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.-nél 

Telefon: 70/330-0439, E-mail: tahinj@sze.hu.

További információ és letölthető jelentkezési lap:
www.univgyor.hu

FELHÍVÁS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A varázslatos iskolabusz című
mese ihlette azt a programot,
amely a nebulók számára igyek-
szik vonzóvá tenni a közösségi
közlekedést. Az ingyenes va-

rázsbuszok péntekenként indul-
nak Ménfőcsanakról és Győr -
szent ivánról, az első február 3-
án, a menetrend szerinti jára-
tokkal közel egy időben. A gye-
rekek nemcsak utazhatnak a
csodajárgánnyal, hanem szem-
léletformáló kisfilmeket is néz-
hetnek iskolába menet.

A fenntartható közlekedés
egyik alternatívája a közösségi
utazás, ezért már fiatalkorban
fontos megértetni a gyerekek-
kel, hogy milyen következmé-
nyei lesznek a jövőben annak,
ha nem részesítik előnyben a
fenntartható közlekedési mó-
dokat. A „Közlekedj tudato-
san! – Fenntartható közleke-
dést ösztönző szemléletfor-
máló kampány Győrben” pro-
jekt keretében induló „varázs-
busz” az iskolások számára
igyekszik vonzóvá tenni a kö-

A varázslatos iskolabusszal
mehetsz iskolába

zösségi közlekedést az autó-
val szemben. 

A buszokon utazás közben
minden alkalommal más téma-
körben vetítenek kisfilmeket a
gyerekeknek többek között a
fenntartható közlekedésről, a
filmek által ösztönzik őket tuda-

tos döntések meghozatalára. A
közel 10 perces, szemléletfor-
máló kisfilmek megtekintésére
egészen május 25-ig a varázs-
busz menetrendje szerint min-
den pénteken lehetőségük lesz
a fiataloknak, akik játékos for-
mában, mégis gyakorlati szem-
pontokkal bővítve sajátíthatják
el a megfelelő környezetbarát

gondolkodásmódot. Az utazás
során az iskolások fenntartható
közlekedési kiadványt is kap-
nak, mely tartalmazza a buszon
vetített kisfilmek legfontosabb
témaköreit. 

A kisfilmek újranézhetők a
www.kornyezetbaratgyor.hu

weblapon, melyekhez rövid
kvíz kérdések kapcsolódnak
majd. A helyesen válaszolók
részt vehetnek a tavaszi félév
végén a fenntartható közleke-
dés témájú vetélkedőn, melyen
a sikeresen résztvevők értékes
nyereményeket kaphatnak.

A program európai uniós pá-
lyázatból valósul meg.

Témakör Időpont Kisfilm címe

Közösségi közlekedés

2012. február 3. CO-kibocsátás, szállópor, szmog
2012. február 10. Társas kapcsolatok
2012. február 17. Élhetőbb város
2012. február 24. Utasbarát közlekedés

Kerékpáros közlekedés

2012. március 2. Kerékpár, elektromos kerékpár és elektromos roller
2012. március 9. Gördeszka, görkorcsolya, roller
2012. március 23. A világ más tájain megvalósított törekvések
2012. március 30. Kerékpártárolók és kölcsönzők
2012. április 13. Kerékpárutak

Alternatív közlekedés 2012. április 20. Napelem, biodízel, áram
2012. április 27. Hibridek

Természeti értékek
2012. május 4. Természeti értékeink óvása
2012. május 11. Győrszentiváni tanösvény

Esélyegyenlőség a 
közlekedésben

2012. május 18. Gyengénlátó és nagyothalló emberek mindennapjai 
a közlekedésben

2012. május 25. Mozgáskorlátozottak mindennapjai a közlekedésben

Megállóhely Indulás Menetidő
83-as út, gyirmóti elágazás 6:58 0
Új élet út 7:00 2
Ormos utca 7:02 4
Ménfőcsanak, vasúti 
megállóhely 7:04 6

Ménfőcsanak, Győri út, 
körforgalom 7:06 8

Ménfőcsanak, vendéglő 7:07 9
Győri út, iskola 7:08 10
Ménfőcsanak, malom 7:10 12
Ménfőcsanak, Királyszék út 7:12 14
Baross Gábor híd 7:27 29
Gárdonyi Géza utca 7:29 31
Révai Miklós utca 7:30 32

Ménfőcsanaki varázsbusz

Megállóhely Indulás Menetidő
Győrszentiván, Kálmán Imre út 6:56 0
Vajda u., Móricz Zsigmond iskola 6:58 2
Sugár út, Vajda utca 7:00 4
Sugár út, óvoda 7:02 6
Kör tér 7:04 8
Győrszentiván, részönkormányzat 7:05 9
Győrszentiván, Homoksor, 
Napos út 7:08 12

Jogar utca 7:09 13
Törökverő út 7:10 14
Déryné út, mozi 7:11 15
Váci Mihály-iskola 7:12 16
Budai út, Árkád üzletház 7:27 31
Gárdonyi Géza utca 7:29 33
Révai Miklós utca 7:30 34

Győrszentiváni varázsbusz
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Évente feltérképezik a hajléktalanokat
Győrben. Ez tulajdonképpen egy beszélge-
tés, ahol többek között a fedél nélküli lét
okairól, időtartamáról, a munkához való vi-
szonyról kérdezik őket. Kik és hányan
élnek az utcán a városban? 

A hajléktalanok nagyon heterogén népességet
képviselnek. Most is van nálunk a segítőházban
egy jogász például, de lakik itt egy teljesen analfa-
béta is, aki a nevét sem tudja leírni. Életkorban és
életútban is nagyon különböznek ezek az emberek.
Sokuknak sokféle addiktológiai problémája van.
Sokféleképpen viszonyulnak a dolgokhoz. A hajlék-
talan és a nem hajléktalan tulajdonképpen abban
különbözik, hogy hogyan tud megküzdeni a gon-
dokkal. Minden embernek megvan a maga prob-
lémája, ennek a problémának a megoldásában
vagy nem megoldásában jelent köztes megállót a
hajléktalanság. Jelen pillanatban 280 különböző
név forog a nyilvántartásunkban, velük 2011-ben
találkoztunk az utcán és láttuk el őket. Úgy gondol-
juk, hogy 180-200 ember állandóan az utcán van,
még télen is. 

Van reális visszaút az utcáról? A felméré-
sek szerint megdöbbentően előítéletesek
vagyunk a szegényekkel szemben.

Van egy 50 férőhelyes rehabilitációs otthonunk,
ide megpróbáljuk az intézménynek azokat az esz-
közeit, forrásait úgy csoportosítani, hogy ez kifelé
nyomja az embereket. Százból 12-14 embert tu-
dunk visszailleszteni a társadalomba, ez kevés, de
országos viszonylatban jó arány. Akkor van igazán
esély a visszailleszkedésre, ha a hajléktalan dolgo-
zik, ha a munkavégző képességét, a saját egzisz-
tenciája újrateremtésének a képességét vissza-
nyeri. 1991 és 1994 között 1,4 millió ember tűnt el
a magyar munkaerőpiacról. Hova lettek? Itt élnek!
Nem igaz, hogy nem dolgoznak, a magyar ember-
nél szorgalmasabb nincs. Képes arra, hogy innen,
Likócsról elinduljon, kimenjen az autópályára, ez 9
kilométer – oda-vissza 18 –, azért, hogy annyi üve-
get összegyűjtsön, hogy meg tudja venni magá-
nak a cigarettát meg a két fröccsöt. Melyikünk csi-
nálná ezt meg? Persze sajnos sokan nem tudnak
kitörni ebből az állapotból, most már 250 felé jár
azoknak a száma, akik az elmúlt 20 évben hajlék-
talanként hunytak el. Nagy részüket az intézmé-
nyen keresztül a város temettette el. 

A város egyébként teljes mellszélesség-
gel önök mögött áll? 

Igen, és nagyon fontos a munkatársaimnak,
hogy a város támogatja ezt az ügyet, hogy nincse-
nek egyedül hagyva. 61 állandó munkatársból 42
foglalkozik közvetlenül a hajléktalanokkal, télen ez

„A hajléktalan és a nem 
abban különbözik, hogy 
küzd meg a gondokkal”

A hajléktalanok 
nagyon heterogén 
népesség, a jogásztól
az analfabétáig 
vannak köztük

Amikor elkezdtük ezt a munkát,
semmit nem tudtunk a hajléktala-
nokról, most valamivel több az is-
meretünk, de még most sem va-
gyunk a teljes tudás birtokában –
sommázza az elmúlt húsz évet
Sütő Csaba. A Hajléktalanokat Se-
gítő Szolgálat 59 éves vezetője
Ajkán született, ám gyerekkorát
már a Balaton-felvidéken töltötte,
miután családja Monostorapátira
költözött. A gimnáziumi évek vit-
ték Sümegre, ahol „több tekintet-
ben példát adó személyekkel talál-
koztunk, szívesen emlékszem az
utolsó általam ismert polihisz-
torra: Gémes tanár úrra.” Az 1971-
es érettségi után egy évig katona
volt, majd agrártudományi egyete-
met végzett Keszthelyen, amely
után szerződése falujába szólította
vissza. „Nem akarták a végzettsé-
gemet elismerni, féltem a röghöz
kötöttségtől is, ezért Győrbe jöt-
tem.” A kisalföldi megyeszékhe-
lyen két mezőgazdasági szövetke-
zetben dolgozott, majd az Áfésznál,
végül a húsiparban helyezkedett
el. „Nagyon szerettem a szakmá-
mat, ezért komoly problémát je-
lentett , amikor a ’90-es évek ele-
jén  láttam, hogy csúszik szét az
egész.” A mezőgazdaság válsága
miatt pályát váltott, és az 1991-ben
három részre szakadó családsegítő
szolgálat hajléktalanokkal foglal-
kozó intézményének vezetői
posztjára pályázott. Épp húsz éve
irányítja a szervezetet, a munkát
kezdetben Páternoszter Piroskával
ketten végezték. Fejlesztettek, pá-
lyáztak. „Érdekes időszak volt, egy
részét tudtuk a dolgoknak, a
másik részét akkor találtuk ki.”
Ma 270 állandó és 60 idényférőhe-
lye van intézménynek. Ezenkívül
nappali melegedővel, népkonyhá-
val és orvosi ellátással is rendel-
keznek. Az intézményvezető sport-
tal és olvasással lazít, „a könyv ér-
tékes dolog, 3.000 kötetem van.”
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eket, akik egy napot dolgoznak egy liter borért
vagy egy doboz cigarettáért. Mi egyébként arra
törekszünk, hogy a rehabilitációs programunk-
ban kifejezetten a versenypiacon helyezzünk el
embereket, mert ott van a hosszú távú megélhe-
tés, onnan lehet visszailleszkedni a társadalomba.
Egyetértek a kormánnyal: a közmunka nem lehet
végső cél. Ezeket az embereket, az ügyüket kép-
viselni kell. Ezek az emberek képesek hasznot
hozni a városnak. Különböző takarításokon, lakás-
bontásokon, mindenben részt vesznek. Egy dol-
got nyíltan vállalok, az nálam nem megy, hogy
életerős emberek itt csak úgy elvannak naphosz-
szat. Vagy direkt, vagy indirekt módon ki van
mondva, hogy itt dolgozni kell, és megmutatjuk,
hogy hol van erre lehetőség.

Kemény kézzel kell irányítani az itt élőket?
Nem kell a hajléktalanokkal kemény kézzel

bánni. Van az embernek egy respektje, ismerjük
egymást, tudják azt, hogy meddig lehet elmenni.
Van, aki ebben néha téved, akkor azzal erélyeseb-
ben fel kell lépni. Ritkán jellemző fizikai atrocitás,
tavaly egy ilyen esetünk volt, amikor az egyik lakó
megütötte a gondozót, most ki van tiltva. A mun-
katársak 80 százaléka egyébként nő, akik praktiku-
sabban gondolkodnak, mint a férfiak, nagyon oko-
san tudnak viselkedni. Vannak szabályok, amiket
előre közlünk, ezek 99 százaléka megegyezik a jog-
szabályokkal. Sem a személyiségi jogot, sem a
más alapvető emberi jogokat nem sértjük. De van
egyfajta „húzd meg–ereszd meg” nevelési mód-
szer, ezt kell valahogy működtetni velük. Felkapott
most a cigarettaprobléma, de ugyanígy mondha-
tom az alkoholt is. Ha valaki 50 éves, és ebből 40
évet aktívan ivott – mert van, aki 8-10 évesen el-
kezdi –, akkor az az én kedvemért nem fogja abba-
hagyni. Nincs olyan ellátórendszer, ami ezen képes
lesz változtatni. Összességében elmondható, hogy
sokkal fegyelmezettebbek, együttműködőbbek
most az emberek, mint az első időkben. 

Az építési törvény módosítása lehetővé
tette, hogy az önkormányzatok általuk nem
kívánatosnak tartott viselkedést, cseleke-
detet megtiltsanak közterületen. Néhány
fővárosi kerület élt a lehetőséggel, és meg-
tiltotta a hajléktalanok ottlétét. 

Szakma ide, szakma oda, én abból indulok ki,
hogy aki közterületen megjelenik, az viselkedjen
normálisan, bármilyen indíttatásból is van ott. Sze-
rintem a kitiltás több helyen jogos. Ami például a
Keleti vagy Déli pályaudvaron van, az nem Európa,
ezen változtatni kell. Ugyanakkor fontos, hogy a le-
hetőséget is meg kell teremteni ehhez az intézke-
déshez, oda kell figyelni a hajléktalanokra, és alter-
natívát kell nyújtani nekik. Ha ez a dolog a mostani
szinten megreked, akkor csak szőnyeg alá söprése
a problémának. 

 hajléktalan
 hogyan 

6 fővel kiegészül. A költségvetésünk 270 millió fo-
rint, ennek 65 százalékát állami normatívaként
kapjuk, 35 százalékát adja az önkormányzat. Ez ko-
moly pénz, ez az ára annak, hogy itt nem történik
különösebb tragédia. Jó a kapcsolatunk a rendőr-
séggel is, az egészségügyi helyzet azonban nehéz.
Sokszor olyan embereket kapunk, akikre nem va-
gyunk felkészülve, nem tudjuk őket ellátni, ezért
szorgalmazzuk, hogy épüljön meg itt egy 24 órás
egészségügyi centrum. Ennek a kialakítását már
az idén elkezdjük, és több ütemben fejezzük be.
Most is 15 ember itt fekszik, akiket ápolni kell. 

Férőhelybővítés nem szerepel a terveik
között?

Folyamatosan pályázunk. Most is van bent egy
olyan pályázatunk, amellyel 120-130 millió forintot
nyerhetnénk. Hetven hajléktalant tudnánk elhe-
lyezni egy évig albérletben. 

Szükség is lehet rá, hiszen a jelen gazda-
sági helyzetben sok egzisztencia került ve-
szélybe.

Figyeljük azt, hogy hányan váltak hajléktalanná
az előző évhez képest. Ez ingadozik, de leköveti a
nagy társadalmi mozgásokat. Most attól félek,
hogy bejelentették: 150 családnak felmondják a
bérleti szerződését, és ez érződni fog. Egyébként
ha most konjunktúra lenne, garantálom, hogy
Győrben 50 hajléktalannal kevesebb lenne. 

A vállalkozói szféra mennyire nyitott
arra, hogy munkával segítse a fedél nélkül
élőket? 

E tekintetben változó a helyzet. Vannak becsü-
letes vállalkozók, akik elviszik a hajléktalant, beje-
lentik, kifizetik, tehát mindent megfelelően csinál-
nak. Aztán van egy réteg, akik 1-2 napos alkalmi
munkára hívják őket, persze nem jelentik be a fog-
lalkoztatást, és két napból is több lesz. Ezt rossz-
nak tartom, nemcsak azért, mert nem szabályos,
hanem mert konzerválja a körülményeket. És van
a vállalkozók harmadik csoportja, akik kifejezet-
ten becstelen szándékkal jönnek, kihasználják
ezeket a sok esetben szenvedélybeteg ember-

Interjú Sütő Csabával, 
a Hajléktalanokat Segítő 
Szolgálat vezetőjével
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szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A Gézagyerek című, mai ma-
gyar drámát mutatja be szom-
baton a Győri Nemzeti Színház
társulata. A kőfejtőben kőné-
zőnek alkalmazott autista fiú
lázadásának történetét Háy
János saját, azonos című novel-
lájából írta át színművé. A
szombati premier rendezője
Forgács Péter. A címszereplőt
Posonyi Takács László alakítja.
A színész fél éve minden héten
kétszer a nyúli Márton lakóott-
honban tölti délutánjait.

Úgy hallottam, rendhagyó
módon készült a címsze-
repre. Miért gondolta úgy,
hogy személyes tapasztala-
tokat kell gyűjtenie az autis-
ták világáról? 

Sokáig az orvostudomány szá-
mára is fehér folt volt az autizmus,
talán az utóbbi húsz-harminc évben
történt előrelépés. Ez nem olyan sze-
rep, hogy sánta az illető, tehát sántí-
tok. Oda kell menni közéjük, velük
élni, figyelni minden rezdülésüket,
ami zártságuk miatt egyáltalán nem
egyszerű, s utána lehet megpróbálni
eljátszani. Talán nem is lehet, legfel-
jebb törekedni rá. Hálás vagyok a
nyúli Márton lakóotthoniaknak, hogy
beengedtek maguk közé.

Ön egy alapvetően vidám,
jó kedélyű színész, amit leg-
utóbb az Ágacska mesében,
Dani kacsaként is bizonyított.
Most egy dráma főszereplője,
olyan hőst alakít, akinek egy
csepp humora sincs. Melyik
világ áll közelebb önhöz? 

A színészet nem kívánságműsor.
Amit rám osztanak, megpróbálom
a legjobb tudásom szerint elját-
szani, legyen az dráma vagy vígjá-
ték. Szerencsés vagyok, hogy
mind két műfajban számítanak rám.

Pásztor Erzsi, a 75 éves, Já-
szai Mari- és Balázs Béla-díjas
művésznő a partnere. Milyen
vele együtt dolgozni?

Célja: az érettségi vizsgára való felkészítés nappali, esti vagy levelezô tagozaton.
Jelentkezés: általános iskolai végzettséggel 4 éves esti/levelezô tagozatra szakmai végzettséggel,
vagy szakiskolai 10. évfolyamos bizonyítvánnyal 3 éves nappali/esti tagozatra egyéni kérelemre
engedélyezett módon, az elôzetes tanulmányok beszámításával akár 2 éves levelezô tagozatra

Jelentkezési határidô 2012. június 15.

Jelentkezési lap letölthetô a www.kliszi.sulinet.hu honlapról, vagy személyesen átvehetô az
iskola tanulmányi osztályán naponta 8—15 óráig.

KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZÔ 
ISKOLA, KOLLÉGIUM  ÉS FELNÔTTEK KÖZÉPISKOLÁJA 
9025 Gyôr, Kossuth Lajos út 7. • Tel.: (96) 319-244, Fax.: (96) 320-024
E-mail: titkarsag@kliszi.sulinet.hu • Honlapunk: www.kliszi.sulinet.hu

A 2012/2013-AS TANÉVBEN AZ ALÁBBI SZAKOKRA, KÉPZÉSEKRE VÁRJUK A JELENTKEZÔKET:

SZAKKÖZÉPISKOLA
A szakközépiskola 9—12. osztályában az érettségi és a szakmacsoport követelményeire

épülô tanterv alapján folyik a tanítás.
AZ ÉRETTSÉGI UTÁN MEGSZEREZHETÔ OKJ-SZAKKÉPESÍTÉS

egyéb szolgáltatások szakmacsoportban
kozmetikus (2 év) fodrász (2 év)

ÚJ LEHETÔSÉG! oktatás szakmacsoportban
pedagógiai asszisztens (1 év) gyógypedagógiai asszisztens (2 év)

SZAKISKOLA
SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSE RÖVIDEBB IDÔ ALATT!

A SZAKKÉPZÉS MÁR A 9. ÉVFOLYAMON MEGKEZDÔDIK!
villanyszerelô szakma (3 év) fodrász szakma (3 év)
nôi szabó szakma (3 év) elektromos gép- és 
elektronikai mûszerész szakma (3 év) készülékszerelô szakma (3 év)

A villanyszerelô, a nôi szabó, az elektromos gép- és készülékszerelô, valamint az elektroni-
kai mûszerész szakmákban tanuló diákok tanulmányi eredménytôl függôen szakképzési

ösztöndíjban részesülnek, amely szakmától függôen akár havi 54.000 Ft is lehet.
MÁS ISKOLÁBAN VÉGEZTED A 10 OSZTÁLYT, ÉS NÁLUNK SZERETNÉL SZAKMÁT TANULNI?
Várunk a fenti nappali tagozatos SZAKMAI képzéseinkre! A képzési idô ebben az esetben 2 év.

Érettségi utáni középfokú OKJ-képzések
Könnyûipari technikus  (ruhaipari elágazással) (2 év)
Kozmetikus (2 év)

Jelentkezési határidô szakképzô évfolyamokra: 2012. március 1.

GIMNÁZIUMI FELNÔTTOKTATÁS

Posonyi Takács László:
Küldjenek egy mosolyt… 

Pásztor Erzsi egy élő legenda.
Csak hálát adhatok a sorsnak,
hogy egyáltalán levegőt vehetek
mellette.

Mit üzen a győri közönség-
nek, mire készüljenek, ha
megnézik a darabot?  

Várom őket szeretettel, már ha
lesz hangom és ebből kifolyólag
egyáltalán én játszom a szerepet.
Kérem, ha megnézték, utána gondo-
latban küldjenek egy mosolyt min-
den autizmussal élőnek. Higgyék el,
ők már azért is nagyon hálásak!

A Gézagyerek 
Háy János drámájának falujában

a „hibás” Géza váratlanul munkához
jut: a kőfejtő futószalagját felügyeli.
Rendkívüli helyzet esetén a szalagot
le kell állítania, de mivel hónapokig
nem történik semmi ilyesmi, Géza
egyre rosszabbul érzi magát, míg
végül munkatársai kegyetlen tréfája

következtében visz-szasüllyed ko-
rábbi katatón állapotába. Géza tragé-
diájának oka humorérzékének teljes
hiánya. Számára a dolgok egyértel-
műek, nincs érzéke a tréfához, a világ
igenekből és nemekből áll.  

Forgács Péter, a rendező 
A Gézagyerek kapcsán azt talá-

lom izgalmasnak, hogy a közönség-
nek ugyanazt a valóságot mutatom,
mint amit Háy János elképzelt. Azok
az írók, akiknek a műveit eddig be-
mutattuk, mind azt mondták, hogy
végre az látható, az elevenedik meg
a színen, amit leírtak. Igyekszem a
rendezésben arra törekedni, hogy a
vizuális világ mellett megmaradjon
a mű eredeti üzenete. 

Kiállítás premier előtt  
A szombati premier előtt, fél

héttől kiállítás nyílik a színház Csil-
lár szintjén a nyúli otthonban élő
fia talok kézműves alkotásiból. Kö-
szöntőt mond Forgács Péter, a
színház igazgatója, a kiállítást
megnyitja dr. Fekete Gáborné, a
„Híd a jövőbe” alapítvány titkára.
Az otthon fiataljai koncerttel is ké-
szülnek az eseményre.  

Fô támogató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győri Művészeti és Fesztiválközpont Győr, Liszt F. u. 20. Tel./fax: 96/320-289
www.fesztivalkozpontgyor.hu

Győr, 2012. február 18.

ZICHY-PALOTA
9022 Győr, Liszt F. u. 20.

20. BAROKK BÁL
A bál fôvédnöke: BORKAI ZSOLT Győr város polgármestere
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szerző: fodor lászló

A zenei életben a fagott elsősor-
ban mint zenekari hangszer ját-
szik szerepet, de olykor lehető-
ség nyílik arra, hogy szólósze-
rephez jussanak a hangszer vir-
tuózai. A Győri Filharmonikus
Zenekar fagottművésze, Szalai
Edina komoly kihívás előtt áll, hi-
szen február 10-én szólistaként
lép pódiumra, ráadásul hazánk
zenei életének kiemelkedő alak -
ja, Kocsis Zoltán dirigálásával.

„Természetesen nagyon örül-
tem, amikor megkaptam a fel-
kérést – mondta el
lapunknak Sza-
lai Edina.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Győrhöz kötődő kortárs
művészek alkotásaiból
nyílt kiállítás múlt szom-
baton a Napóleon-ház-
ban. A II. ART Tárlatot
Grászli Bernadett művé-
szettörténész ajánlotta
a közönség figyelmébe. 

Az ART 9000 hagyomány-
teremtő szándékkal életre
hívott képzőművészeti
prog ramja az idén har -
minc hét győri kötődésű,
többnyire Győr városában
élő alkotónak kínál bemu-
tatkozási lehetőséget. Az
első kiállítást nagy érdeklő-
dés kísérte a Győri Nem-

Szólószerepben
Sze retem azokat a feladatokat,
amik igazán próbára teszik az
embert, úgyhogy nagyon ké-
szülök a fellépésre. Úgy érzem,
ez a koncert mérföldkő lesz
zenei pályámon, ráadásul az a
megtiszteltetés ért, hogy Ko-
csis Zoltán dirigálja ezt a hang-
versenyt. Ennek jelentőségét
talán zenésztársaim tudják iga-
zán átérezni. Zenekari muzsi-
kusként már dolgoztam vele, de
szólistaként nem ismer, ezért
különösen jó érzés, hogy így „is-
meretlenül” is bízik bennem és
méltónak tart Richard Strauss
Duett Concertinójának eljátszá-
sára. Ráadásul úgy tudom,
hogy ez Kocsis Zoltán egyik
kedvenc darabja. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy
megkaptam ezt a lehetőséget,
nagy élmény lesz számomra, és

remélem, a
közönség is
egy szép

zenei élmén nyel
távozik majd a Richter

Teremből.”
A február 10-i koncerten a

már említett darab mellett fel-
csendül még egy Strauss-mű
(Till Eulenspiegel), valamint
Beethoven VI. szimfóniája is.

zeti Színházban, a mosta-
nit a Városi Művészeti Mú-
zeum karolta fel, össze-
vonva a Kortárs Győri Kép-
zőművészeti Kiállítás című
sorozattal. Az így létrejött
Téli tárlat helyszíne a városi
képtár. A meghirdetett,
szabad beadásos pályá-
zatra több mint félszázan
jelentkeztek, a zsűrizés fel-
adatát Székely Zoltán, Kiss
Melinda és Grászli Berna-
dett művészettörténészek
végezték el. 

A tárlaton képzett, aktív
művészek, egyetemisták,
főiskolások és autodidakta
alkotók művei láthatók. A
négyszáz négyzetméteres
képtár egyik termében az
absztrakció, a jelteremtés

dominál, a másik a színeké,
selyemfestményekkel, folt-
varrott képekkel, iparművé-
szeti tárgyakkal. A virágte-
rem alkotásai a legkülön-
bözőbb technikákat vonul-
tatják fel a virágábrázolás
műfajában, egy szobát a fi-
gurális festészetnek, a gra-
fikának, a képgrafikának
szenteltek a rendezők. A
pályázók közül Tolnai Imre
és Balogh István meghí-
vást kapott a város 44. mű-
vésztelepére, Szilágyi Jé -
ger Teréz kamarakiállítá-
son mutathatja be alkotá-
sait a Városi Művészeti Mú-
zeumban, Farkas Zsuzsa a
soproni Lábasházban kap
bemutatkozási lehetősé-
get egy önálló tárlattal.   

Téli tárlat 
a Napóleon-házban
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A Zichy-palotában és az egyik nagy bevásárlóközpontban is
nap előtt állókat az elmúlt hétvégén. Az érdeklődők nemcsa
hanem a partikellékekből is kaptak ízelítőt az emeletes tortá
félyével vagy fotósával. Képriportunkat Marcali Gábor és Sz

Esküvői kiállítá

Csomay Zita és párja eredetileg 2013 augusztusára
tervezte az esküvőt, de úgy döntöttek, mégis még idén
összekötik életüket. Az augusztusi esküvőhöz a fő dol-
gokat már összegyűjtötte a pár: lefoglalták a helyszínt,
a fotóst. A részletekbe most fog belemerülni a meny-
asszony. Zitáék is szakítanak a hagyományokkal, parti
jellegű frigyet terveznek, ahova 110 főt várnak.



ESKÜVŐI KIÁLLÍTÁS KÉPRIPORT
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s esküvői kiállításra várták a győrieket, és elsősorban a nagy
k a legújabb ruhatrendeket és ékszereket ismerhették meg,

áktól az ültetőkártyákig. De akár találkozhattak is a lagzi vő-
zigethy Teodóra készítette.

ás a Zichy-palotában
A 18. Esküvői Kiállításon mintegy ezer ember fordult meg. Keglo-
vits Ferencné szerint sikert aratott a program, egymásra találtak
a párok és a szolgáltatók a Zichy-palotában. Az intézmény igazga-
tója úgy látja, változóban vannak a szokások, a hagyományos es-
küvőkkel már ritkán találkozunk: a lakodalmak helyét átveszi a
parti jellegű esküvő, a vőfélyt felváltja a ceremóniamester.

Makány Márta Győrbe hozott
esküvői kollekcióját a romantika
jellemzi. A tervező szerint a
ruhák megálmodásakor nem
szabad figyelmen kívül hagyni az
aktuális trendeket, hiszen a mai
nők ugyanolyan divatosak sze-
retnének lenni az esküvőjükön,
mint a hétköznapi életben.

Márta a kreá ciói elkészítése-
kor érdekes éle té ből, utazá-

saiból merít ihletet.
„Olyannal nem volt prob-

lémám, hogy nem jutott
volna eszembe valami
új, inkább az a ne héz,
hogy meg za bo lázzam

ma gam, rend-
szerbe foglaljam

az ötleteimet” –
mondja a ter-

vező.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló 

A IX. HATÁRON TÚLI MA-
GYAR ÖSSZMŰVÉSZETI
FESZ  TIVÁL kedden 18 órától dr.
Barsi Ernő néprajzkutató „Nyelvjá-
rások Erdélytől a Kisalföldig” című
előadásával folytatódik. Kóka Ro-
zália székely mesemondó bukovi-
nai szerelmes és pajzán története-
ket mesél felnőtteknek pénteken
hat órától a Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban. 

GARDÉNIA címmel mutat be felnőtteknek szóló
előadást a K. V. Társulat a Vaskakas bábszínház-
ban vasárnap délután öt órától. A Pelsőczy Réka
rendezte családtörténeti dráma huszadik századi
lengyel nők életét mutatja be. A nézők egy prózá-
ban elhangzó „operát” láthatnak zongorakíséret-
tel. A szöveg zeneként működik, a „dallamok” is-
merősek lehetnek, hiszen mindannyian énekel-
tünk már belőle részleteket anyánkkal vagy lá-
nyunkkal. Szereplők: Urbanovits Krisztina, Szá-
ger Zsuzsanna, Bartsch Kata, Spiegl Anna.

OPERETTEST helyszíne
lesz január 29-én, vasár-
nap 19 órától a Richter
Terem. A Győri Filharmo-
nikus Zenekar operettmű-
sorában a népszerű sláge-
rek mellett kevésbé is-
mert, különleges darabok
is megszólalnak a műfaj
nagyjainak előadásában.
A Varga Tibor bérletsoro-
zat koncertjén közremű-
ködik Szabóki Tünde,
Janza Kata, Dolhai Attila,
Nyári Zoltán. Vezényel
Rácz Márton. 

ORSZÁGOK, TÁJAK, emberek címmel hirdet februári előadáso-
kat a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér klubja. A
programok témája Nepál, Japán, Malajzia, Szingapúr és Indonézia,
a természeti szépségek és az emberi értékek. A nyitó előadásra feb-
ruár 2-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor. Sipos Erzsébet fotográ-
fus és könyvszerző Nepálról tart vetített képes előadást. 

VARGA MÁTYÁS
„parsifal, parsifal” című
kötetét február 2-án, 17
órakor ismerheti meg a
közönség a Zichy-palo-
tában. A Radnóti- és
Zelk-díjas költővel Ko-
málovics Zoltán beszél-
get. A Műhely-est ven-
dége pannonhalmi ben-
cés szerzetes, aki az
1990-es évektől publi-
kál esszéket, kritikákat
és verseket. Első köny -
ve Barlangrajz címmel
jelent meg magyarul és
franciául, amit verseskö-
tetek és esszégyűjtemé-
nyek követtek.  

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE győri csoportjának
következő összejövetele január 31-én, kedden este hat órakor kezdődik a
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai-karának dísztermében. Múltunk
és jövőnk címmel az arányosított önkormányzatoktól a teljes autonómiáig
vezető útról tart előadást Bácsfainé dr. Hévizi Józsa történelemtanár, az Er-
délyi Szövetség elnöke. 

ÍJFESZÍTŐ HARCÁSZAT. Új sorozat
indul a Bezerédj-kastélyban, ahol ismert
és félreismert nomád harcosok haditech-
nikáját, hadtörténetét ismerheti meg a kö-
zönség. Elsőként kedden 17 órától a le-
győzhetetlenekről és megközelíthetetle-
nekről hallhatnak az érdeklődők. 

MOZGOLÓDJUNK! A mozgásszínház, kon-
takt tánc és az akrobatika alapjait, elemeit ta-
nulhatják meg a fiatalok a Gyermekek Házá-
ban induló foglalkozáson. Olyan 12–16 éves
lányok, fiúk jelentkezését várják, akiket érde-
kel a mozgás művészete. Csoportvezető: Bá-
lint Bernadett, asszisztens: Balla Richárd. A
nyílt nap kedden fél négykor kezdődik. 

LEBÓ FERENC szobrászmű-
vész és Varga György festőmű-
vész közös tárlata látható feb-
ruár 10-ig a Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár és Közösségi
Tér Korunk Galériájában. 
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JANUÁR 27., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
10:00 DTK
10:55 Maupassant filmklasszikusok 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Valóságos kincsesbánya 
14:25 Elcserélt lányok 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Veszélyes szerelem 
16:40 MM
17:45 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Az Este
22:40 Négy szellem
23:35 Családom és egyéb 

emberfajták  
00:00 Melissa és Joey 
00:25 Sporthírek 
00:30 Kylie X 2008 - koncert 
01:25 Család csak egy van 
02:10 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Havazin 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:15 Trükkös halál 
15:15 Sue Thomas - FBI 
16:15 Az éden titkai 

17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 CSI: Miami helyszínelők
23:15 Ments meg! 
00:15 Reflektor
00:30 Törzsutas 
00:55 Odaát 
01:45 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
11:20 Szavak és érzések 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 

16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:05 Kémjátszma 
23:15 Aktív
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:50 Alexandra Pódium
02:15 Animációs filmek

05:55 Topmodell leszek! 
06:45 A kifutó 
07:35 Vészhelyzet 
08:25 Gyilkos sorok 
09:20 Miami Vice 
10:15 Columbo: Gyilkosság, füst 

és árnyak 
12:00 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:10 Törjön ki a frász! 
23:10 CSI: Miami helyszínelők 
00:05 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék
00:55 Törjön ki a frász! 

Frank kisstílű szélhámos, aki az
emberek félelmét kihasználva
akar meggazdagodni. Partnerei
tökéletesek: olcsón dolgoznak,
szolgálatkészek és halottak! 

02:50 A nagy házalakítás 
03:40 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék

JANUÁR 28., 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 
12:00 Autómánia 
12:40 Vác-FTC női kézilabda-

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

18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Taxi 2. 
21:20 ValóVilág 
22:30 Végzetes kitérő
00:25 Hallgatási fogadalom 
02:05 Fókusz Plusz

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné 
10:30 Babavilág 
11:00 9 hónap 
11:30 Egy tini naplója 
12:30 Gyilkos számok  
13:30 TopSpeed 
14:00 Autóguru 
14:30 Xena 

15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények 
19:00 Aktív Extra
19:35 A mag 
22:05 D-Tox 
00:00 A replikáns 
01:50 EZO.TV 
02:50 Kalandjárat 
03:15 Teleshop 
03:45 Animációs filmek

05:45 Egy kórház magánélete 
06:40 Egy kórház magánélete 
07:35 A szépség és a szörny 
08:30 Por-irtók 
08:55 Zsírégetők
09:45 Halottnak a csók 
10:35 Dawson és a haverok 
11:25 Dawson és a haverok 
12:15 Szívek szállodája  
13:05 Egy kapcsolat szabályai 
13:30 Vérmes négyes 
13:55 Vérmes négyes 
14:20 Mike és Molly 
14:45 Tíz elveszett év 

16:45 Van, aki forrón szereti
19:00 Reneszánsz szerelem 
21:00 Könnyed erkölcsök
22:50 Holtak hajnala 
00:50 Columbo: Gyilkosság, füst 

és árnyak 
02:35 Könnyed erkölcsök

VIASAT3

VIASAT3

06:30 Híradó 
06:40 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 Rondó
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Nyelvőrző
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:10 A nagy tevefuttatás 
16:10 Ízőrzők: Bárdudvarnok 
16:40 Emlékezzünk - Corvus-Kora 

Róbert: Holokauszt című 
panorámaképe 

17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Sólyom és galamb 
21:20 Híradó 
21:30 Nicky családja
23:05 Dunasport
23:10 A félelmen túl 
00:10 Pergolesi: Stabat Mater 
00:55 Vers
01:00 Himnusz 

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

emberfajták 
13:30 Melissa és Joey 
13:55 A fagy birodalma 
14:45 Corrina, Corrina 
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 Fehér tenyér

A tízéves Dongót szülei és ke-
ménykezű edzője élsportoló tor-
násznak szánják, élete és nap-
pala tele van fegyelmezéssel...

23:45 Ketten 
00:40 Sporthírek 
00:45 Ellopott élet

06:00 Gazdakör 
06:30 A kék egér 
06:35 Töf-töf elefánt 
06:45 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 A szeleniták titka, avagy utazás 

a Holdra 
10:15 Egészség + 
10:45 A hűség - Advent Andrásfalvy 

Bertalannál 
11:40 Duna anzix 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers 
12:15 Határtalanul magyar 
12:45 Vannak vidékek 
13:15 Vissza Sherwoodba! 
13:40 Vissza Sherwoodba! 
14:10 Munka-Társ 
14:40 Heuréka! Megtaláltam! 
15:10 Hogy volt!? 
16:15 A pármai kolostor 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 A tökfilkó
20:40 Szarka Tamás: Tánc a hóban, 

Daráló 
21:05 Váltság-Nobel-díj  
22:55 Dunasport 
23:10 Liftmesék 
00:30 Vers 
00:35 Himnusz 

TV2, január 27., péntek, 11:20

Szavak és érzések
Amerikai filmdráma

A tizenegy éves Eliza családjában min-
denki a saját gondjával van elfoglalva.
Szüleit csak a karrierjük érdekli. A bátyja
bezárkózik a maga kamaszvilágába.
Amikor Elizáról kiderül, hogy érzéke van
a helyesíráshoz, a megszokott családi
rend felborul. Az újonnan felismert te-
hetsége azonban nem csak örömet okoz,

rengeteg, ko-
rábban nem
sej tett titok
bukkan napvi-
lágra.

Viasat3, január 28., szombat, 19:00

Reneszánsz szerelem Amerikai romantikus vígjáték

Két rivális család verseng a hatalomért és szerelemért a mesés rene-
szánsz világában. Will tanuló, akit professzora küldött dolgozni a vásári
forgatagba. Itt találkozik a kedves és elbűvölő Kate-tel, aki banki mun-
kájával hagyott fel, csakhogy dolgozhasson a vásáron. 

Duna Televízió, január 28., szombat, 21:05

Váltság-Nobel-díj
Amerikai vígjáték

Barkley-t telje-
sen lefoglalja a
doktorijára való
felkészülés. Eköz-
ben kapja a hírt,
hogy apja meg-
kapja a kémiai Nobel-díjat. Az egyetlen gond az,
hogy bár Eli Michaelson kiváló kutató, ám a múltja
nem éppen patyolattiszta. Most hogy reflektor-
fénybe került, a piszkos ügyei kísérteni kezdik. Sőt,
még a fiát is elrabolják a díjátadó ünnepség estéjén.
Elit azonban kemény fából faragták, visszautasítja,
hogy váltságdíjat fizessen a csemetéjéért. 

Duna Televízió, január 27., péntek, 21:30

Nicky családja
Szlovák–cseh–angol–amerikai–izraeli dokumentumfilm

Nicholas Winton 1939-ben, minden hivatalos segít-
ség nélkül megszervezett és megmentett 669 kis-
gyermeket a II. világháború alatt. A legnehezebb a
szülők meggyőzése volt arról, hogy engedjék el egye-
dül gyermeküket Nagy-Britanniába. 

• Tavaszi nyelvtanfolyamok február 4-tôl 

• Angol és német kezdô kurzusok kedvezô áron 

• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF nyelvvizsgára 

felkészítés magánbérletes rendszerben is

• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra

• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel

• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások számára is!

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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JANUÁR 29., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub 

10:00 Trendmánia 
10:30 Teleshop 
11:25 Törzsutas 
11:50 Havazin 
12:20 Jéglovagok 
13:20 Jéglovagok 
14:25 Eltűntnek nyilvánítva 
15:25 Döglött akták 
16:25 Csonthülye 
18:30 RTL Klub Híradó 
19:00 Cobra 11
20:00 ValóVilág 
22:50 Tigris brigád 
01:20 Portré 
01:55 Hihetetlen, de halálos

05:45 Reggeli gondolatok 
06:15 Egzotikus Ázsia  
06:45 Tv2 matiné 
09:10 Ability - a képességek próbája 
09:40 Nagy Vagy! 
10:35 Stahl konyhája 
11:05 Kalandjárat 
11:35 Borkultusz
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
13:05 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok 
14:05 Monk - Flúgos nyomozó 
15:05 Bűbájos boszorkák 
16:05 A mag 
18:30 Tények 
19:00 Napló
20:05 Álmomban már láttalak  

22:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:00 Célkeresztben 
00:00 Blueberry - A fejvadász  
02:00 EZO.TV 
02:35 Napló 
03:25 Animációs filmek

05:35 Zsírégetők 
06:20 Egy kórház magánélete 
07:15 A szépség és a szörny 
08:10 Topmodell leszek! 
09:00 Smallville 
09:50 Szívek szállodája 
10:40 Szex és New York light 
11:15 Szex és New York light 
11:45 A nagy házalakítás
12:35 A nagy házalakítás 
13:30 Extralarge: Jo-Jo 
15:15 Reneszánsz szerelem 
17:15 Álom.net

19:10 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Nikita 
21:50 Egy szőkénél jobb a kettő
23:40 Mi a franc van? 
01:30 Célkeresztben 
02:15 CSI: A helyszínelők  
03:00 Nikita 
03:45 Harmadik műszak

VIASAT3
06:00 Töf-töf elefánt 
06:05 A nagy ho-ho-horgász 
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:40 Az Ótestamentum 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 Zorro 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház 
10:00 Világ-nézet 
11:00 Isten kezében 
11:30 Beavatás 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:15 Élő népzene 
12:45 Lyukasóra 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők 
14:45 Arcélek 
15:15 Hazajáró 
15:45 Múltidéző 
16:20 Gyalog a mennyországba 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Heti Hírmondó 
19:00 Önök kérték!
20:05 Mága Zoltán - Budapesti 

újévi koncert 
21:00 Klubszoba 
21:55 Dunasport 
22:10 Porrá leszünk 
23:05 Luther 
00:00 Koncertek az A38 hajón 

05:27 Hajnali gondolatok 
05:30 Magyar gazda 
05:55 Zöld Tea 
06:25 Delta 
06:55 Ma Reggel 
09:05 Engedjétek hozzám 
09:15 Így szól az Úr! 
09:20 Katolikus krónika 
09:45 A hajnal hírnökei 
10:10 A sokszínű vallás 
10:25 Evangélikus ifjúsági műsor 
10:30 Baptista magazin 
11:00 Baptista istentisztelet 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno 
13:05 Időkerék: Binche városa 
13:25 Út Londonba 
13:55 Telesport 
14:30 Műkorcsolya és Jégtánc 

Európa-bajnokság, Gála 
17:10 Róza néni elintézi 
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 88 perc
23:20 A szibériai borbély
02:15 Sporthírek

JANUÁR 30., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:10 Rex Rómában  
11:00 Út Londonba 
11:30 Agrárpercek 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben 
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina 
13:55 Múlt-kor 
14:25 A Szövetség 
15:20 Angyali érintés 
16:10 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
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz 
06:40 Fókusz Reggel 
07:35 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 Nagyágyúk 
23:15 Reflektor 
23:35 Halálos látomások

05:45 Topmodell leszek! 
06:30 Topmodell leszek! 
07:20 Vészhelyzet  
08:10 Gyilkos sorok 
09:05 Miami Vice 
10:00 Tíz elveszett év 
12:00 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 

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

szándék 
01:10 Hannibál ébredése 
03:10 A nagy házalakítás 
03:55 Gyilkos sorok

VIASAT3
05:25 Teleshop 
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:30 Jégtörők 3. - Az ifi bajnokság  
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 NCIS  
22:05 NCIS: Los Angeles 
23:05 Aktív 
00:05 Tények Este 
00:40 EZO.TV 
01:15 Életfogytig zsaru 
02:10 Életfogytig zsaru 
03:00 Aktív Extra 
03:25 Animációs filmek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:05 Sólyom és galamb 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Isten kezében 
11:30 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:40 Csellengők 
15:10 Klubszoba 
16:10 A mindenséggel mérd magad 
16:20 Élet a viharos 50 fok alatt 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Híradó 
21:30 Paloma 
23:40 Dunasport 
23:50 Sportaréna 
00:40 Napraforgók 
01:15 Vers 
01:20 Himnusz 

JANUÁR 31., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel 
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Mindenből egy van 
11:00 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 Veszélyes vizeken

A tajtékzó sodrású folyón két
gumicsónak halad lefelé. Az
egyik hajóban egy vakációzó
család, a másikban két kaland-
vágyó férfi ül...

22:05 Az Este 
22:40 Tudorok 
23:40 Barangolások öt kontinensen 
00:10 Esély 
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek 
09:30 Teleshop 
11:05 A csendestárs  
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 Hulk 

23:40 Propaganda 
00:40 Tények Este 
01:15 EZO.TV 
01:50 Utolsó vacsora az Arabs 

Szürkénél  
03:20 TotalCar

05:45 Dawson és a haverok
06:40 A kifutó 
07:30 Vészhelyzet  
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Miami Vice 
10:10 Extralarge: Jo-Jo 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

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

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

szándék 
00:40 Doktor House  
01:35 Doktor House  
02:25 A nagy házalakítás  
03:15 Gyilkos sorok

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép 
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát 
10:50 1 könyv 
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli 
12:10 Vers 
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:40 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 A mindenséggel mérd magad  
16:20 Rotary Irodalmi Díj 2011 
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00 
18:30 Közbeszéd 
19:00 Térkép 
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek  
21:15 Híradó 
21:30 A rajzoló szerződése 
23:15 Dunasport 
23:20 Kaushiki 
00:10 Törzsi szex és házasság 
01:05 Vers 
01:10 Himnusz 

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:40 Fókusz Reggel 
07:35 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 
22:15 Házon kívül 
22:45 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
23:20 Reflektor 
23:35 A Grace klinika  
00:35 A Grace klinika  
01:30 A Grace klinika
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FEBRUÁR 1 ., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska krónika
13:25 Ecranul nostru
13:55 Most a Buday! 
14:25 Gasztroangyal
15:20 Angyali érintés 
16:10 Veszélyes szerelem 
16:50 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 - A Francia 

Idegenlégió 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs
23:05 Életem a Manchester United 
00:05 Szellem a palackból... 
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Vészhelyzet 
05:15 Dawson és a haverok 
06:05 A kifutó 
07:00 Vészhelyzet 
08:00 Gyilkos sorok  
08:55 Miami Vice 
09:55 Álom.net 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

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

konyhája 
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Jennifer 8 

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

szándék 
01:20 Jennifer 8 
03:25 A nagy házalakítás

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:45 Teleshop 
11:20 Meteor 
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 Árnyék nélkül 2. 

22:55 Doktor House 
23:55 Aktív
00:55 Tények Este
01:30 EZO.TV
02:05 Babavilág 
02:30 Animációs filmek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 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 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Önök kérték! 
16:10 A mindenséggel mérd magad 
16:25 Bábel tornya
17:20 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Emma
21:20 Híradó 
21:30 Don Juan, avagy: Don Juan, 

ha nő lett volna 
23:05 Dunasport
23:10 Chaplin szereti a zenét 
00:10 Ezzel a két kézzel, a két 

kezemmel 
01:00 Vers

05:45 Top Shop 
06:10 Jó reggelt, skacok! 
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 

Barbara elájul és beveri a fejét.
Miután jobban lesz, Guillóval
összevesznek, a férfi megfe-
nyegeti, hogy kitálal a lapok-
nak. Julian Carolina segítségé-
vel drogot rejt Laura táskájába,
akit letartóztat a rendőrség.
Carolina bevallja Barbarának,
hogy hazudott Pacheocóval
kapcsolatban. Barbara felhívja
a fiút, ám Tatiana veszi fel, és
azt hazudja, hogy ő Nicolas új
barátnője. 

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 
22:25 Gyilkos elmék 
23:30 Reflektor
23:50 Kettős látás

FEBRUÁR 2., CSÜTÖRTÖK
M1 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 Dr. Csont

23:20 Tudorok 
00:30 Reflektor
00:45 Infománia

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:10 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Poén Péntek
11:00 Párizsi helyszínelők 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Slovenski Utrinki
13:25 Kvartett 
13:55 Angi jelenti
14:25 Négy szellem
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 Elcserélt lányok 
21:00 Fábry
22:20 Az Este 
22:55 Shrink - Dilidoki kiütve 

Mi történik, ha az az ember,
aki általában másokat tart egy-
ben, egyszer csak úgy érzi,
szétesőben van? Henry Carter
a világ leghíresebb színészeit
kezeli.

00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:30 MM

04:10 Gyilkos sorok 
05:10 Műsorszünet 
05:30 Dawson és a haverok 
06:25 A kifutó 
07:20 Vészhelyzet 
08:10 Gyilkos sorok 
09:10 Miami Vice 
10:10 Fertőzésveszély 
11:55 Gordon Ramsay - A pokol 

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

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

Los Angeles 
23:00 CSI: Miami helyszínelők 
23:50 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék 
00:45 CSI: New York-i helyszínelők 
01:40 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles 
02:25 A nagy házalakítás 
03:10 Gyilkos sorok

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája
09:35 Babapercek 
09:45 Teleshop 
11:20 Meteor 

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 Drakula halott és élvezi 
22:50 Aktív
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Segíts magadon! 
01:25 Animációs filmek

VIASAT3
06:30 Híradó 
06:35 Kisváros
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Emma 
10:00 Család-barát
10:50 1 könyv 
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul nostru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Élő népzene 
14:40 Arcélek 
15:10 TÉRkép ráadás
15:40 Az állatok nyelve 
16:10 Ízőrzők: Kiskunhalas 
16:40 Valóságos kincsesbánya 
17:20 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Nyolc évszak 
21:30 Híradó 
21:40 A belgrádi Fantom
23:00 Dunasport
23:05 Koncertek az A38 hajón 
23:55 Eladott életek 
00:50 Vers
02:35 Család-barát

Duna Televízió, február 1., szerda, 21:30

Don Juan, avagy: Don Juan, ha nő lett volna
Francia-olasz filmdráma

Roger Vadim, a női nem nagy ismerője érdekes játékot ját-
szik ebben a filmjében: milyen lehetne az az asszony, aki
a legendás Don Juanhoz hasonlóan képtelen a megállapo-
dott szerelemre, és csak a trófeagyűjtésben leli örömét. Az
ő hódító nője fiatal, csinos, független és nagyon gazdag.

M1, február 1., szerda, 23:05

Életem a Manchester United
Bolgár dokumentumfilm

Marin Zdravkov
Levidzhov 48 éves,
anyjával és Beck-
ham nevű macská-
jával egy bolgár
kisvárosban él.
Életét teljesen be-
tölti a Manchester
United focicsapat iránti rajongás. Fogadás-
ból a klub nevére akarja változtatni a nevét.
Legnagyobb álma valósul meg, mikor sze-
mélyesen jelen lehet a „Vörös Ördögök" egy
mérkőzésén, találkozik a bálványával.

Viasat3, február 2., csütörtök, 10:10

Fertőzésveszély
Amerikai thriller

Rejtélyes és halálos járvány söpör
végig Los Angelesen. Az orvosok két-
ségbeesetten keresik a gyilkos vírus
ellenszerét, de a helyzet kritikus és
lépni kell, mielőtt még késő lenne. A
válságos helyzetben az egyik Los An-
geles-i klinika konzervatívnak tartott
vezetője, dr.
Austin De
 Groose kény-
telen gyors
döntéseket
hozni. 

Duna Televízió, február 2., csütörtök, 23:55

Eladott életek Szingapúri ismeretterjesztő film

Indonéziában évtizedek óta óriási gond a gyerekkereskedelem. Gyermekek milliói
vannak kitéve elmondhatatlan megaláztatásnak és szégyennek. A dokumentum-
filmet gazdag képek és döbbenetes történetek teszik szívszorítóan széppé, úgy,
hogy mégsem a sokk marad meg, hanem a líra.

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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KANTHAROSZ OKTATÁS

szerző: gégény istván

A héten a járműipar jövőjéről szóló tu-
dományos konferenciát tartottak az
MTA fővárosi székházában. A Mobi-
litás és környezet című rendezvény a
győri Széchenyi István Egyetem és a
veszprémi székhelyű Pannon Egye-
tem egyedülálló intézményközi kuta-
tási együttműködésé. A rendezvény
védnöke Pálinkás József akadémiai
elnök és Matolcsy György nemzet-
gazdasági miniszter volt.

Kormányzati és tudományos ol-
dalról valamennyi előadó egyetér-
tett abban, hogy a járműipar fejlődé-
sének előmozdítása, az ezzel kap-
csolatos kutatások támogatása Ma-
gyarország stratégiai feladata, a vál-
ságból kilábalni igyekvő hazai gaz-
daság fontos kitörési pontja. Ezt a
tényt erősítette, hogy a konferen-
cián részletesen áttekintett, 55 al-
projektet magában foglaló komplex
kutatási program előkészítésében
olyan nagyvállalatok is részt vettek,
mint a MOL és az Audi Hungaria.
Hazánk két legjelentősebb cégének
fejlesztési vezetői a konferencián is
felszólaltak, a plenáris ülés során is-

A jövő járművei:
kiút a válságból?

mertették a jövőre vonatkozó ener-
getikai, környezetvédelmi és gyár-
tástechnológiai törekvéseiket.

Hanula Barna, a győri egyetem
Műszaki Tudományi Karának újon-
nan kinevezett dékánhelyettese, az
Audi Járműgyártási Tanszékcso-
port vezetője ugyanakkor óvatos-
ságra intett az elektromos meghaj-
tás mint egyetlen reális alternatíva
bevezetése kapcsán, bemutatva
annak kérdéses költséghatékonysá-
gát, illetve a környezetre gyakorolt
járulékos hatásokat.

A program résztvevői a két egye-
tem kutatási együttműködése kere-
tében eddig elért eredmények is-
mertetése mellett a győri székhely-
lyel megalapított Járműipari Kutató
Központ részeként egy országos
kutatói hálózat kiépítéséről is
egyeztetést folytattak.

A rendezvény a TÁMOP 4.2.1/B-
09/1/KONV-2010-0003 azonosí-
tójú, „Mobilitás és környezet: Jár-
műipari, energetikai és környezeti
kutatások a Közép- és Nyugat-Du-
nántúli Régióban” című európai
uniós projekt részeként került meg-
rendezésre.

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: illusztráció

Civil szervezetek és a Győri Fil-
harmonikus Zenekar összefo-
gásával idén is megrendezik a
Kantharosz jótékonysági gálát
és árverést a Richter Teremben
március elején. Hat borászat és
egy pálinkárium kereskedelmi
forgalomban nem kapható ita-
lai kerülnek kalapács alá. A be-
vétel nagy részét nehéz sorsú
gyermekekkel foglalkozó intéz-
ményeknek ajánlják fel a szer-
vezők. Most ismerjék meg a ki-
kiáltási tételeket felajánló pin-
cészeteket! 

Szűkebb pátriánkból a majd három
évtizedre visszatekintő pannonhalmi
Babarczi Szőlőbirtok és Pince képvi-
seli magát az árverésen. A ma már a
legmodernebb borászati technológi-
ákat alkalmazó vállalkozás üde, illa-
tos, gyümölcsös borokat készít. Ül-
tetvényeinek jellemző fajtái a rajnai
rizling, a tramini vagy az irsai olivér. A
Villányi borvidék jellegzetes ízeit
hozza Győrbe a Bock Pincészet. A

Kantharosz-gála: felajánlások a jó ügyért
család 1850 óta foglalkozik borter-
meléssel, így nem csoda, ha a kitűnő
borok titkát a környezeti adottságok
mellett a szakmai tudással magyaráz-
zák. A jellegzetes vörös fajták háziasí-
tásából olyan cuvée-ket készítenek,
mint az Ermitage vagy Royal Cuvée.
Dúzsi Tamás a nagy öregektől fiatal-
korában ellesett borkészítési módo-
kat alkalmazza, erre jó példa a tradi-
cionális technológiával készült Öreg-
tőkés Kadarka. A Szekszárdi borvi-
dék jellemző fajtáira támaszkodó csa-
lád a világ legsikeresebb roséterme-
lői közé került 2010-ben, de a csa-
ládfő büszke vörösboraira is, amelyek
készítésénél arra törekszik, hogy az
alkotóelemek összhangban legye-
nek. 1989-ben jött létre a Royal Tokaj
Borászat, amely Hegyalja csodálatos
értékeinek megmentését, a kiemel-
kedő minőségű tokaji borok készíté-
sét, és világhírük visszaszerzését
tűzte ki célul. A mádi főtér alatt talál-
ható 13. századi pincerendszerük-
ben érlelődnek a nagy aszúk és fur-
mintok. Büszkeségük egy kései szü-
retelésű, édes borkülönlegesség, az
Áts Cuvée. A Mátrai borvidéket kép-
viseli majd boraival Győrben Szőke

Mátyás és fia, Zoltán. A család főként
fehérboraira büszke, amelyek között
számos csúcsbort találni, de legfon-
tosabb törekvésük, hogy a vidék vö-
rösborairól is híres legyen. A pincék
felszereltsége és berendezése híven
tükrözi a családfő és fia filozófiáját.
Céljuk a borvidékre jellemző fajták-
ból – irányított erjesztéssel – minél
jobb minőségű reduktív borokat ké-
szíteni a termőhely, a fajta és a reduk-
tív technológia összehangolásával.

A Tűzkő Birtok szőlőterületei a Szek-
szárdtól mindössze néhány kilomé-
terre fekvő, hagyományokban gaz-
dag történelmi borvidékén találha-
tók.Az Antinori borbirodalom része-
ként a birtok három területén 50-
50%-ban fehér- és kékszőlők terem-
nek, mind nemzetközi, mind hazai
szőlőfajtákkal. A borászatok mellett a
Pannonhalmi Pálinkárium is jelen
lesz egy felajánlással, igazi kuriózu-
mokat hoznak majd el a gálára.  

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:
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: gaál józsef
fotó: szigethy teodóra

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezér-
igazgatója szerdán délelőtt sajtótájékozta-
tón jelentette be a társaság szolgáltatásai -
nak idei díjait. Az immár végleges, január
elsejétől érvényben lévő tarifák 2,56 száza-
lékkal magasabbak a tavalyinál. A lakos-
sági ivóvíz ára köbméterenként nettó
192,8 forintra, a közületi 218,4 forintra
emelkedik. Az árakat 27 százalékos általá-
nos forgalmi adó terheli. A szennyvízcsa-
torna-használati díj áremelkedésének
mértéke is 2,56 százalék, a lakossági díj
így nettó 388,7 forint, a közületi nettó
453,3 forint lesz az elfogyasztott ivóvíz
minden köbmétere után.

Tőke László elmondta, hogy a társaság
korábban közzétett áremelési terveit az új
víziközmű-törvény írta felül, bevezetve az
állami árszabályozást. Az önkormányza-
tok is infláció alatti, szerény ár emel kedést
szerettek volna, de a 2,56 százalékos köz-
ponti döntés még kedvezőbb a fogyasz-
tókra nézve. A tervezettnél 40-45 millió
forinttal kisebb árbevételt a Pannon-Víz
óvatosabb beruházásokkal és létszám-
stoppal próbálja pótolni.

Az elnök-vezérigazgató szerint az új vízi-
közmű-törvény alapjaiban változtatja meg

Fakivágás
Fakivágási programba kezdett a GYŐR-SZOL Zrt. a
közterületeken. Azokon a helyeken dolgoznak, ahol
többek között a fa balesetveszélyes, a növény egész-
ségi állapota indokolja, a fa túl közel nőtt az épület-
hez, közművek vannak veszélyben, vagy fejlesztések
miatt más növények telepítésére kerül sor. A kiadott
határozatok értelmében a kivágott fákat ez év őszén
vagy a következő év tavaszán pótolni kell.

Közzétették a vízmű tarifáit 
Csatornahasználatra ösztönöz az új jogszabály    

a hazai vizes piac játékszabályait, s a fo-
gyasztókat is érhetik meglepetések. Pél-
dául az, hogy aki nem köt rá a szennyvízhá-
lózatra, pedig ezt megtehetné, február else-
jétől az eddigi talajterhelési díj tízszeresét
köteles befizetni az önkormányzat kasszá-
jába. A díj az elfogyasztott ivóvíz minden

egyes köbmétere után alapesetben 1.200
forint, az érzékeny besorolású területeken
3.600 forint lesz. Győrben ezer olyan ingat-
lan van, amelyiket tulajdonosa nem csatla-
koztatta rá a kiépített szennyvízcsatornára. 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá-
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszeren-
csésebbnek bizonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi
keresztrejtvényünk megfejtése: Ez tavaszvárás, de az őszt is így várta. Nyertes:
Borsodi Csilla (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B
épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Kommunikáció

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

SUDOKU+

SUDOKU++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

1
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Mellé-
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Marokkó 
fővárosa

Rontással
vert

Betűt vés

Részesül

Ablakvédő

Baki
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431697285
289531647
953172468
142865739
678943512
314259876
827316954
596784123
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Gaál

A
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

Január séfje: 
Mészáros Balázs 

Szerző: Gaál József
Recept: Mészáros Balázs és Vajda
Károly
Fotó: O. Jakócs Péter

Szakácsklub rovatunk januári séfje
vendéget hívott, e heti kínálatunk,
a sült csicsókaleves és a tárkonyos
nyúlcomb Mészáros Balázs és Vajda
Károly közös alkotása. A két szakács
jól megfért egy konyhában, hiszen
mindketten az Eurest munkatársai,
a házigazda Győr ben, vendége Ko-
máromban erősíti az angol Com-
pass Group leányvállalatának ha zai
csapatát. A párost a hagyományos
magyar konyha irán ti tisztelet is
összefűzi, mindketten feladatuk-
nak érzik a hazai tradíciók ápolását
és megújítását.
Vajda Károly bakonyi család sarja,
a szakácsiskolát Veszprémben
járta ki, dolgozott Svájcban, Svéd-
országban, ne ves budapesti ven-
déglőkben és számos balatoni, sok-
csillagos szálloda konyháján. E
mozgalmas szakmai előélet után,
további kalandokra vágy va vállalta
el az Eurest komáromi üzemének
vezetését. A főszakács és hatvan
munkatársa háromezer embernek
főz mindennap több menüt, há -
rom műszakban.     
Heti receptjeinkhez Vajda Károly
fűzött lábjegyzetet, elmondva,
hogy a nyúlhús méltatlanul mellő-
zött, zsírtalan, rendkívül egészsé-
ges alapanyag, s a csicsóka is meg-
érdemelné, hogy ismét divatba jöj-
jön. A sült csicsókalevest füstölt
hallal és füstölt nyelvvel is érdemes
kipróbálni. A tárkonyos nyúlcomb
kísérőjeként tálalt dödölle receptje
Vajda Károly édesanyjától szárma-
zik. A bakonyi család a krumpliban
gazdag vidék adottságait kihasz-
nálva minden este dödöllét vacso-
rázott. Egy pohár tej, néha egy kis
hagy ma járt hozzá. 

Hozzávalók 4 személyre: A
nyúlhoz 4 darab nyúlcomb, 15 dkg
vöröshagyma, 20 dkg sárgarépa,
10 dkg gyökér, 1 dl olívaolaj, 1 dl
száraz fehérbor, 2 dl tejszín, só,
őrölt feketebors, szárított tárkony,
teáskanálnyi étkezési keményítő. A
zöldségpudinghoz 30-30 dkg cuk-
kini, sárgarépa és zeller, 4 dl tej-
szín, 4 tojás, só, bors, szerecsen-
dió. A dödölléhez 70 dkg burgo-
nya, 10 dkg libazsír, 15 dkg finom-
liszt, só.

Elkészítése: A nyúlcombokat
sózzuk, borsozzuk és olívaolajon

Vendég 
Komáromból

Tárkonyos nyúlcomb zöldség -
 pudinggal és dödöllével  

elősütjük. Ezután a hús mellé tesszük
a megtisztított, karikára vágott vörös-
hagymát, a sárgarépát és a gyökeret,
majd felöntjük vízzel, száraz fehérbor-
ral, fűszerezzük tárkonnyal, és fedő
alatt puhára pároljuk. Ha kész, a com-
bokat kiszedjük a léből és leszűrjük. A
tejszínhez hozzáadjuk az étkezési ke-
ményítőt, simára keverjük, majd beha-
barjuk vele a mártást, amit tálaláskor
locsolunk rá a combokra. 

A zöldségeket leforrázzuk és fóliá-
val kibélelt őzgerincformába rétegez-
zük. A tejszínt összekeverjük a tojások-
kal, ízesítjük sóval, borssal, őrölt sze-
recsendióval, majd a masszát ráönt-

jük a zöldségekre. Az egészet gondo-
san betakarjuk fóliával és sütőbe tesz-
szük. Vízgőzbe állítva, 120 fokon egy
órán át gőzöljük.

A dödöllének szánt burgonyát
megtisztítjuk, kockára vágjuk, feltesz-
szük főni annyi sózott vízben, amennyi
ellepi. Amire megpuhul, a lé nagy
része elfő. Ekkor burgonyatörővel ösz-
szetörjük, hozzáadjuk a libazsírt, s
még forrón beledolgozzuk a finomlisz-
tet, hogy a tartalom elváljon az edény-
től. A keveréket pogácsaszaggatóval
vagy kanállal formázva kupacoljuk át
az edényből egy zsíros tepsire. Sü-
tőbe tesszük, megpirítjuk. 

Hozzávalók 4 személyre: Fél kiló csicsóka, fél
liter tej, egy deciliter olívaolaj, két deciliter tej-
szín, só, őrölt feketebors, nyolc darab füstölt
fürjtojás. 

Elkészítése: A csicsókákat megtisztítjuk,
cikkekre vágjuk, serpenyőben, olívaolajon meg-
pirítjuk, sóval, borssal fűszerezzük, fazékba
tesszük, felöntjük tejjel és vízzel, majd puhára
főzzük. Végül botmixerrel turmixoljuk, hozzáad-
juk a tejszínt és felforraljuk. Félbevágott fürj -
tojásokkal tálaljuk.

Sült csicsóka -
krémleves 
füstölt 
fürjtojással
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APRÓ HIRDETÉS

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

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-on-
line.hu  

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

Készpénzért fest-
ményeket, Herendi
porcelánt, ezüsttárgyakat,
órákat, könyveket, antik bú-
tort, szőnyeget, kerámiákat,
dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Tel.: 70/640-
5101.  

Tankönyvek eladók! A győri Apáczai-kar szo-
ciálpedagógia szakán használt tankönyvei-

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

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, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 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 (hirde -
tésszám: 83). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egyszoba+étke-
zős, komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1,5 szobás, 35-40 m2-es,

met kedvező áron kínálom. A könyvek na-
gyon jó állapotban vannak. A tankönyvek lis-
táját e-mailben kérésre elküldöm. Érd.: 06-
30/40-33079.

Költöztetést, bútorszállítást, lomtalanítást
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.  

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

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

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

INGATLAN
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.

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). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás, egyedi
gázfűtéses, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne kisebb, 1
vagy másfél szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hird. szám: 85).  Ér-
deklődni: 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). Érd.: 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,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne győri, há-
romszobás, 68 m2-es vagy nagyobb,
gáz- vagy távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra (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 kezdőknek is! Ké-
szítsen szép fotókat mindenki örömére!
Jelentkezés: www.laposafoto.hu.       

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

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!

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 Márkás szemüvegkeretek

Látásvizsgálat, kontaktlencse 
illesztés, tanácsadás!

—50%*

BEJELENTKEZÉS: 96/335-119
Gyôr, Schweidel u. 23. 

(a színház mûvészbejárójával szemben)
Nyitva: h—p. 9—18, szo. 9—12 óráig

*   minimum airwear-easy lencse vásárlása esetén.

A Hit Gyülekezete Karitatív Szolgálata az elmúlt szombaton élelmi-
szer- és ruhaosztást tartott a Szigethy Attila és a Bartók Béla út sar-
kán felállított sátorban. A szervezet több mint két és fél tonna élelmi-
szert, valamint közel ugyanennyi ruhát osztott szét a rászorulóknak.

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.

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

Farsangi étel-
különlegességekkel

kedveskedünk
vendégeinknek!
Mindenkit szeretettel

várunk! 
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szerző: lakner gábor, nagy csaba
fotó: marcali gábor

Takács Antal több mint hu-
szonöt éve irányítja ügyvezető
elnökként a Sporthorgász
Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Szövetségét. A
gyermekkora óta a horgászat
bűvöletében élő sportvezetővel
a szövetség által végzett sok-
rétű munkáról is beszélgettünk. 

Nincs a megyében olyan sporthorgász,
aki ne ismerné Takács Antalt, a Sport-
horgász Egyesületek Győr-Moson-
Sopron Megyei Szövetségének ügyve-
zető elnökét. A posztot felkérésre vál-
lalta el, és immár több mint huszonöt
éve tölti be ezt a kulcspozíciót. 

– A megyei horgászszövetség orszá-
gosan is élen jár a horgászegyesületek-
nek nyújtott szolgáltatásokban. Kezde-
ményezésünkre kialakult gyakorlattá
vált például a töltésközlekedési enge-
dély kiadása. A dokumentummal –
amelynek ára 2.200 forint – a horgá-
szok közlekedhetnek a Duna, a Rába
és a Mosoni-Duna valamennyi tölté-
sén, ami nagyban megkönnyíti a hor-
gászhelyek megközelítését. Jogsegély-
szolgálatot is üzemeltetünk, továbbá

Egy szenvedélyes horgász
folyamatosan figyeljük a pályázatokat,
és a lehetőségekről rendre tájékoztat-
juk a horgászegyesületeket. Az adózás
és könyvelés szakmai kérdéseiben
szintén az egyesületek rendelkezésére
állunk. A szövetség igény szerint a
mostanában aktuális vízjogi engedé-
lyek intézésében is eljár. Fontos tevé-
kenységünk a halasítás koordinálása,
két évvel ezelőtt kétszázharmincki -
lencezer kiló hal beszerzésében jár-
tunk közben, melynek értéke mintegy
százharmincmillió forint – sorolta a szö-
vetség nagyrészt önként vállalt felada-
tait Takács Antal. 

A sportvezető szívügye a környezet-
védelem és az ifjúság nevelése. A
sporthorgászat népszerűsítése érde-
kében megyénkben a 14 év alatti gyer-
mekek olyan horgászjegyet válthatnak,
amely az összes megyei horgász- és
halászkezelésbe tartozó vízre érvényes.

Minden évben ifjúsági tábort is szer-
veznek, amire különösen büszke az
ügyvezető, hiszen jelképes áron vehet-
nek részt rajta a fiatalok, akik megtanul-
hatják a környezet védelmét és meg-
szerethetik a természetet. A tábornak
a megyei szövetség ásványrárói hor-
gásztanyája ad otthont nyaranta.

– Fontosnak tartom megemlíteni a
Horgász Ifjúságért és Versenysportért
Alapítványunkat is. Szövet-
ségünk szervezi a megyei
versenysportot, a horgász -
egyesületek közreműködé-
sével minden évben meg-
rendezzük az amatőr, a
profi és az egyéni horgász-
bajnokságot. A szövetség Bajcsy-Zsi-
linszky úti irodája is saját tulajdonban
van. Hasonlóképpen örömteli, hogy a
tagegyesületek vagyona az elmúlt idő-
szakban nagyrészt szintén gyarapo-
dott. Jó viszonyt ápolunk a különböző
hatóságokkal, a rendőrséggel, a Győri
„Előre” Halászati Termelőszövetkezet-
tel és a GYŐR-SZOL Zrt.-vel. Talán
ezekből is látszik, hogy rengeteg mun-
kánk van a szövetségben, ezt más-
képp nem lehet csinálni, csak ha va-
laki szereti. Az sem mindennapi, hogy
valaki huszonöt évet lehúzzon egy he-
lyen, talán annak is köszönhető ez,

hogy türelmes vagyok, és könnyen te-
remtek kapcsolatokat. Az irodánk aj-
taja mindig nyitva áll, nincs olyan
gond, amivel ne fordulhatnának hoz-
zánk az egyesületek – fogalmazott Ta-
kács Antal, aki harminc éve a Sziget-
köz Horgász Egyesület alelnöki tiszt-
ségét is betölti. 

– Gyerekkoromtól kezdve horgá-
szom, Nádorvárosban nőttem fel,

akkor még mezítláb jártunk a Pándzsa-
torkolathoz és a Marcalhoz. Engedély-
lyel az Iparcsatornán horgásztam elő-
ször, mostanában ha tehetem, a Szi-
getközben és a győrújfalui bányatavon
töltöm a szabadidőm. Elsősorban
békés halakra megyek, de alkalman-
ként pergetek rablóhalakra is. Tavaly
egy nyolc és fél kilós amúr volt a legna-
gyobb fogásom, de egyébként nem
tartom fejben a különböző rekordokat.
A családban szerencsére tovább él a
hagyomány, hiszen a fiam is horgászik
– tette hozzá az egész életét a termé-
szetben töltő sportvezető. 

A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei
Szövetsége a megyénkbe tar-
tozó horgászegyesületeket fogja
össze. A szervezethez hetvenhét
horgászegyesület csatlakozott,
ami országos viszonylatban a
második legnagyobb szám. A
szövetség a több mint tizenhá -
rom ezer taggal a harmadik az or-
szágos rangsorban. Közülük na-
gyon sokan győri horgászegye-
sületek tagjai, akik jellemzően a
remek adottságokkal rendelkező
városi vizek partjai töltik el sza -
bad idejüket. A szövetségről min-
den információ megtalálható a
www.horgszovgyor.hu honlapon. 

Az irodánk ajtaja
mindig nyitva áll
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A tavaszi szezonra készülő Győri ETO
FC már két nemzetközi edzőmérkő-
zést is lejátszott. Szombaton a Ruzom-
berok volt a zöld-fehérek vendége, a
szlovák csapat pedig 3–2-re győzni tu-
dott az ETO Parkban. A végeredmény
már a szünetig kialakult, és bár a ha-
zaiaknak számos helyzetük volt a má-
sodik félidőben, egyenlíteniük nem si-
került. A győri gólokat Dinjar és Koltai
szerezték. Szerdán aztán a szlovák baj-
nok Slovan Bratislava érkezett a Rába
partjára. Dudás révén az első félidő-
ben az ETO szerzett vezetést, de a má-
sodik játékrészben a vendégcsapat
egyenlített. Az együttesben ezen a
mérkőzésen mutatkozott be Varga Ro-

Hétvégén tizedik alkalommal rendezték meg a Magvassy Mihály Sportcsar-
nokban az Alcufer-kupát, mellyel a szervezők hetedszer emlékeztek Horváth
Ferencre. A kétnapos megmérettetés során tizenhat csapat versengett egy-
mással, köztük a házigazda Gyirmót, amely végül harmadik helyezést ért el.
A kék-sárgák öröme nem volt felhőtlen, hiszen a csapat rutinos középpályása,
Molnár Balázs kéztörést szenvedett. A Győri ETO FC a második csapatával
vett részt a felkészülési tornán, Klement István és Galambos Zoltán együttese
a hatodik helyen zárta a hétvégét. A döntőben – melyen a tavaly a világ leg-
jobb játékvezetőjének választott Kassai Viktor és Erdős József bíráskodott –
a Tatabánya és a Veszprém csapott össze egymással, a 2–2-es döntetlennel
zárult mérkőzésen büntetők döntöttek, ebben 7–6-ra bizonyultak jobbnak a
tatabányaiak. A gólkirály Szabó Levente (Ajka) lett 8 góllal, a legjobb mezőny-
játékosnak Thiago Da Silvát (Veszprém), a legjobb kapusnak Boros Tamást
(Tatabánya), a torna felfedezettjének pedig Szigeti Zsoltot (Csorna) választot-
ták. A fair play díjat a Bágyogszovát vihette haza. 

Edzőmérkőzések
futószalagon

land, aki aláírta három és fél éves szer-
ződését, de korábbi együttesének, a
Bresciának idén és jövő nyáron is vé-
teli opciója van a játékosra. Eldőlt,
hogy Guzmics Richárd és Böde Dá-
niel januárban nem lesz a győriek já-
tékosa, Pátkai Máté ügyében pedig
egyelőre nem közelednek a klubok ál-
láspontjai. Oleg Laizans sem lesz az
ETO labdarúgója, Csertői Aurél veze-
tőedző szak mailag és emberileg alkal-
masnak találta a lett válogatott játé-
kost a szerződtetésre, de túlzó igé-
nyeit a zöld-fehérek nem kívánták tel-
jesíteni. Ugyanakkor Linas Pilibaitis
két és fél évvel meghosszabbította
szerződését. 

Harmadik lett a Gyirmót

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!

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont gimná-
ziumi tagozatainak képzési jellemzôi:
• Általános tanterv szerinti képzés
• Emelt szintû oktatás az elsô idegen nyelv-

bôl, angol, német tantárgyakból
• Választható második idegen nyelv: angol,

német, francia, spanyol
• Fakultációs rendszer — emelt szintû érett-

ségire történô felkészítés
Felvétel feltételei: 
Négy évfolyamos képzés (tagozatkód: 04):
Központi írásbeli felvételi vizsga, szóbeli meg-
hallgatás, tanulmányi eredmények.
Hat évfolyamos képzés (tagozatkód: 06): Ta-
nulmányi eredmények alapján
Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban
folyó nevelés-oktatás jellemzôi:
• Keresztény értékrend szerinti, korszerû ál-

talános mûveltség megszerzése
• Hitéleti nevelés — közösségi programok
• Az idegen nyelvek tanulását, illetve más

kultúrák megismerését segítik ausztriai,

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont OM: 030712
9024 Gyôr, Pátzay Pál u. 46. Tel.: (96) 514-264; (96) 514-265 Fax: (96) 514-270
E-mail: igazgatas@aporisk.hu Web: www.aporisk.hu Igazgató: Koppány László

Felvételt hirdetünk a hat és négy évfolyamos gimnáziumunkba!
német és francia testvériskoláinkkal meg-
lévô kapcsolataink

• Vidéki lány és fiú tanulóink elhelyezését és
teljes ellátását a 240 férôhelyes kollégiu-
munk biztosítja 

• Informatikából ECDL-felkészítés és vizs-
gáztatás

• A tanulók teljes ellátását saját konyhánk és
éttermünk biztosítja

• Tanórán kívüli foglalkozások: sport- és
szabadidôs tevékenységek, színház, zene,
kórus és tehetséggondozó szakkörök (tor-
nacsarnokok, aula, kápolna, informatikai
és szaktantermek) 

• Alapfokú mûvészetoktatás, képzô mû vé -
szeti ágon

Érettségi vizsgát követôen tanulóink szinte ki-
vétel nélkül a felsôoktatásban kezdik meg ta-
nulmányaikat, középfokú, illetve felsôfokú
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal a kezükben. A jól
megközelíthetô, szép környezetben található,
modern és korszerûen felszerelt iskolaköz-

pontunk nyugodt feltételeket és kiváló
felkészítést biztosít az itt tanuló nö-
vendékeknek



AJÁNLJUK
JANUÁR 27., PÉNTEK
Labdarúgás
18.00 Játékvezetők szakmai estje
(Győr-Ménfőcsanak, Véndiófa
ven  déglő)

JANUÁR 28., SZOMBAT
Labdarúgás
11.00 Győri ETO FC B–Slovan Bra-
tislava B (edzőmérkőzés, ETO Park)

JANUÁR 30., HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Üllő FC Cső-
Montage (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

FEBRUÁR 1., SZERDA
Női kosárlabda
18.00 UNI Seat Győr–UMMC Je-
katyerinburg (Euroliga-mérkőzés,
egyetemi csarnok)
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szerző: bögi viktor 
fotó: illusztráció

Folytatjuk két héttel ezelőtti
cikkünket. Hat hónap rend-
szeres edzés után erőseb-
ben ráléphetünk arra a bizo-
nyos gázpedálra és elkezd-
hetjük az igazán kemény ed-
zésmunkát. Ebben az idő-
szakban is szükséges edzés-
elméletről, táplálkozástudo-
mányról, táplálék-kiegészí-
tésről meglévő tudásunk fo-
lyamatos bővítése, korszerű-
sítése. Ehhez sok tanulásra,
kísérletezésre, testünk és lel-
künk mélyebb megismeré-

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem férfi kosárlabdacsapata közvetlen riváli-
sát, a Budapest Honvéd együttesét fogadta az NB I/B-s bajnokság legutóbbi
fordulójában. Kozma Tamás együttese már a mérkőzés első negyedében ko-
moly előnyre tett szert, ezt követően azonban felzárkózott a patinás fővárosi
klub. A hazaiak nem engedték ki a kezükből a vezetést, és azt is elbírták, hogy
a nagyszünetet követően a rutinos Simon Nándor a kiállítás sorsára jutott. A
pontokban gazdag utolsó szakaszt követően végül 90–75-re nyertek a Pan-
kár Tibor vezérelte győriek, akik igazi csapatként működtek ezen az estén. A
GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem sorozatban ötödik győzelmét szerezte, és
továbbra is a táblázat harmadik helyét foglalja el. Az egyetemi csapat legkö-
zelebb vasárnap 17 órakor Bonyhádon lép pályára.

Húszpontos nemzetközi siker
Az UNI Seat Győr alaposan visszavágott a litván
Kaunasnak az idegenbeli Euroliga-vereségért,
Fűzy Ákos együttese közönségszórakoztató mér-
kőzésen 90–70-re győzött az egyetemi csarnok-
ban. A csapatból Iva Ciglar, Quanitra Hollings-
worth, valamint Rasheed Rita nyújtott kiemelkedő
teljesítményt. Ezt követően Prágában csak a tisz-
tes helytállásra futotta, az USK Praha vendégeként
74–63-as vereséget szenvedett az újonccsapat. A
győriek szerdán 18 órakor a Ros Casares ellen
hazai pályán 18 pontos vereséget szenvedő Jeka-
tyerinburgot fogadják, a zöld-fehérek számára
akkor ér véget az európai idény.

A bajnokságban hétvégén Baján folytatta sze-
replését az UNI Seat Győr, és már az első negyed-
ben eldöntötte a mérkőzést. A két középső szakasz
már nem sikerült ilyen jól, a vendégek különböző
felállásokat gyakoroltak több-kevesebb sikerrel.
Így is magabiztosan, 76–58-ra nyertek a Rába-
partiak. Fűzy Ákos együttese szombaton 18 órától
Szekszárdon lép pályára a bajnokság alapszaka-
szának következő fordulójában. 

Négy között 
a Rába ETO
A Rába ETO magabiztos sikert
aratott a Rákosmenti FC ellen a
Magyar Kupa negyeddöntőjé-
nek visszavágóján. Marcos An-
gulo együttesében bemutatko-
zott a két télen igazolt légiós,
Café és Ramada, valamint két fi-
atal tehetség, Fazekas és Zobák
is lehetőséget kapott a bizonyí-
tásra. A győriek ezúttal 7–2-re
nyertek, a gólokon Café (2),
Gyurcsányi, Harnisch és Faze-
kas osztoztak, illetve két vendég-
játékos is saját kapujába talált
be. A címvédő Rába ETO 20–5-
ös összesítéssel jutott be a leg-
jobb négy közé. 

Mielőtt futni kezd, tanuljon meg járni! 
sére van szükség. Az alapis-
meretek észben tartása
mindezek mellett nem elha-
nyagolható. Amikor erősítő
és izomépítő tréninget vég-
zünk, elsődlegesen mindig
az alapgyakorlatok közül vá-
lasszunk. Ilyen például a
fekve nyomás, húzódzkodás,
vállnyomás, karhajlítás, gug-
golás, felhúzás, sarokeme-
lés, hasprés. Ezek alkalma-
zásával rövidebb idő alatt
megerősödnek és formá-
sabbá válnak izmaink. Ké-
sőbb, már lassan egyéves
edzésmunkával a hátunk
mögött komolyabb eredmé-

nyeket fogunk felmutatni:
testösszetételünk jelentősen
megváltozik, állóképessé-
günk óriásit javul, testileg-lel-
kileg más emberré válunk.
Ekkor már elég rutinnal és
tapasztalattal rendelkezünk
ahhoz, hogy összeállítsuk
saját, valóban ránk szabott
edzéstervünket, amelyet
időnként csiszolgatva, mó-
dosítva állandó fejlődést és
sok-sok pozitív élményt fo-
gunk kapni.

Várjuk szeretettel stúdi-
ónkban! Bővebb informá-
ciót a www.speed-fit.hu
honlapon talál!

Rangadót
nyertek

A Győri Audi ETO KC köny-
nyed játékkal fölényes győ-
zelmet aratott a női kézi-
labda NB I-ben a Szekszárd
otthonában. Karl Erik Böhn
együttese már az első félidő-
ben tizenkét gólos előnyt
harcolt ki, végül huszonöttel
bizonyult jobbnak a 42–17-
re diadalmaskodó zöld-
fehér csapat. Ana Gros ki-
sebb betegség miatt ki-
hagyta a mérkőzést, a tizen-
egy gólig jutó Jovanka Radi-
cevicet pedig ölben kellett
levinni a pályáról egy elcsú-
szást követően. A villám-
léptű szélső a lefújás után
már együtt ünnepelhetett a
társakkal, sérülése nem bi-
zonyult súlyosnak. A győriek
legközelebb kedden 18 óra-
kor a Békéscsaba vendége-
ként lépnek pályára. A klub
szurkolói buszt indít a mér-
kőzésre, hasonlóképp a
Midtjylland és a Larvik elleni
Bajnokok Ligája-összecsa-
pásokhoz. A Bajnokok Ligája
középdöntőjének hazai mér-
kőzéseire az ülőbérletek el-
fogytak, állóbérletek korláto-
zott számban még kaphatók.
Állójegyek vásárlása egyes
mérkőzésekre február hato-
dikától lehetséges. Az Audi
ETO február 4-én Navarrá-
ban kezdi meg szereplését a
legrangosabb kupasorozat
következő szakaszában. 

Negyven
gól felett
az Audi ETO
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Tudta, hogy az egyetemisták 40%-a nem kapja meg
a diplomáját, mert nincs nyelvvizsgája?

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

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

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

Gyôr, Bartók Béla Mûvelôdési Központ, (Czuczor Gergely u.17.)
2012. február 3-án és 10-én, pénteken, 

17 és 19 óra között.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

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

Tanuljon önállóan, képes rá!

A BoxingONE Championship –
közép-európai amatőr ökölvívó csa-
patbajnokság – pénteki, győri elő-
döntőjén eldőlt, hogy a helyi Patent
Gladiators csaphat össze a Komárno
Sharks csapatával a sorozat 2011-es
kiírásának bajnoki címéért. 

A hazaiak most is a jól ismert Rácz-
Nyéki-Zámbó tengely köré épített csa-
patukkal fogadták a temesváriakat, ki-
egészítve két „újonc” fiatallal, Sinkó
Zoltánnal (56 kg) és Lányi Vitalijjal (81
kg), akik a győri klub igazolt versenyzői,
valamint a komoly „gladiátoros” múlt-
tal rendelkező nehézsúlyú Horváth Gá-
borral. Nagy Zoltán ez alkalommal lé-
gióst is csatasorban állított a 75 kiló-
ban versenyző német Xhek Paskali
személyében, aki nem csak hazája
korosztályos bajnoka volt, de fiatal
kora ellenére komoly Bundesliga-ta-
pasztalatokkal is rendelkezik. Kiélezett
mérkőzésen végül az utolsó összecsa-
pás döntött a továbbjutásról, melyen
Georgie Nyéki diadalmaskodott. A
magyar felmenőkkel rendelkező, erdé-
lyi születésű ökölvívó élete egyik leg-
nagyobb csatáját vívta, amikor a má-
sodik körben állva hagyta azt a bok-

Döntőben a Gladiátorok

szolót, aki már többször is borsot tört
orra alá. A döntőt január 27-én rende-
zik Révkomáromban, a találkozót a Di-
giSport élőben közvetíti. 

Eredmények: 56 kg: Sinkó Zoltán–
Dragomir Andrei 2:0. 60 kg: Rácz Sán-

dor–Marius Niculescu 0:2. 64 kg: Geor-
gie Nyéki–Daniel Badulescu 3:0. 69 kg:
Zámbó Dániel–Flavius Biea 0:3. 75 kg:
Xhek Paskali–Cadrin Techeres 2:0. 81
kg: Lányi Vitalij ellenfél nélkül 2:0. 91 kg:
Horváth Gábor–Robert Leucutha 2:0.

A magyar női vízi-
labda-válogatott
bejutott az eind-
hoveni vízilabda
Európa-bajnok-
ság elődöntőjébe,
s ezzel biztosította helyét az áprilisi
olimpiai kvalifikációs tornán, mi-
után kedden 11–9-re legyőzte a
spanyol csapatot. Merész András
együttese már az első negyedben
magabiztos, háromgólos előnyt
harcolt ki, melyet a félidőig még
eggyel növelt, a folytatásban is ma-
gabiztosan tartotta maga mögött
riválisát. A fináléért csütörtökön a
görögökkel küzd meg a válogatott.
A magyar csapatnak a kontinens-
torna legjobb öt csapata közé kel-
lett kerülnie ahhoz, hogy részt ve-
hessen az áprilisi trieszti kvalifiká-
ciós tornán, s az elődöntőbe kerü-
léssel ezt a célját sikerült elérnie. A
válogatott csütörtökön, lapzártán-
kat követően 18 órától szállt me-
dencébe a világbajnok görögökkel
szemben. (MTI)

Közelebb
az olimpiához

Teke. Hazai pályán fontos két bajnoki pontot
szerezve kezdte az évet a Pannon-Flax SE női
tekecsapata. Az ifjúsági csapat is győzelemmel
kezdett, a megszerzett két ponttal bejutottak a
rájátszás országos döntőjébe. Pannon-Flax–
Perenye 8:0 (3402–3266). Csizmazia Katalin
557 fa, Németh Ildikó 594 fa, Kovács Réka 558
fa, Anduska Beatrix 550 fa, Schwarcz Klaudia
567 fa, Koppányiné Simon Csilla 576 fa.  Ifi:
Pannon-Flax–Perenye 4:0 (1081–955). Hősi
Ramóna 557 fa, Frank Noémi 524 fa. 

Győrszentivánon, a
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ-
ban rendezték meg a
Hungarian Open elne-
vezésű nemzetközi
sportlövőversenyt. A
két ma gyar olimpiai
kvótás, Sidi Péter és
Csonka Zsófia nem állt
lőállásba a megméret-
tetésen. A Győr Patent
LK versenyzője, Boros
Lász ló bronzérmet szer-
zett a futócéllövőknél,
csupán két korábbi vi-
lágbajnok, Tasi Tamás
és Sike József tudta
megelőzni a győri tehet-
séget. Szombati vissza-
fogottabb teljesítmé-
nyük után a február kö-
zepén esedékes lég-
fegyveres Európa-baj-

Boros bronzérme
nokságra olimpiai kvó-
taszerzés reményében
utazó puskás Karmacsi
Ildikó, valamint a piszto-
lyos Nemes Adrienn és
Tobai-Sike Renáta is lé-
nyegesen jobban lőtt
vasárnap. A versenyt
komoly botrány árnyé-
kolta be, szombatra vir-
radóra valaki a szövet-
ség elnökét, Krzyzewski
Miklóst lejárató plakáto-
kat helyezett el a műve-
lődési központ ablakain.
Az intézményre a sport-
napilap egyik cik ke ke-
rült ki tizenegy példány-
ban, melyben Sidi Péter
megkérdőjelezi az el -
nök szavahihetőségét.
Az ügyben a rendőrség
ismeretlen tettes ellen
nyomoz. 
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Horoszkóp
KOS
A héten szinte megtáltosodnak, úgy
érzik, mindenre képesek. Használják ki ezt a
lendületet, ne habozzanak, tegyenek meg
mindent céljaik érdekében. Több bírálat, alat-
tomos támadás is éri önöket a munkában és a
magánéletben. Álljanak ki igazuk mellett.

BIKA
Nagyon vigyázzanak most egészsé-
gükre. Ha nem figyelnek oda, könnyen kap-
hatnak gyulladásos megbetegedést. Pénzük-
kel is csak óvatosan! Legyenek nagyon meg-
fontoltak ezen a héten, inkább csak szemlél-
jék az eseményeket, ne döntsenek semmiben.

IKREK
Nagyon tevékenyek lesznek a héten. Ha
munkát szeretnének váltani, most már el-
kezdhetik keresni az újat. Ha ajánlatot kap-
nak, ne utasítsák el, gondolkozzanak hosszú
távon. Most nagyon jó ötleteik vannak, írják le
azokat. Családjukkal pihenjék ki magukat.

RÁK
Nem fognak unatkozni a héten, sok
váratlan esemény éri önöket a magánéletben.
Munkájuk rendben van, de baráti kapcsolatai-
kat ideje rendbe tenni. Hívják össze barátai-
kat, családjukat, ha kell, és öntsenek tiszta
vizet a pohárba. Az idegeskedés ellenére azon-
ban még próbáljanak sokat aludni.

OROSZLÁN
Úgy érezhetik magukat a héten,
mintha egy hurrikán kellős közepébe csöp-
pentek volna. Próbálják így is kezelni ezt, ne
bocsátkozzanak viharba senkivel, ha nem mu-
száj. Inkább koncentráljanak a szerelemre,
hagyják a feszültséget másra. 

SZŰZ
Életüket kitölti emberi kapcsolataik
rendezése. Ki tudják bogozni az eddig átlátha-
tatlan szálakat, és értékes igazságokra jönnek
rá. Munkájuk nagyfokú kreativitást igényel
most. Ez nem az unalom hete. A jó időbeosz-
tással sok idegeskedést spórolnak meg. 

MÉRLEG
A Mérleg szülöttek életét kitölti a sze-
relem. Járjanak nyitott szemmel, ha még
nincs. Tervezzenek olyan programokat, ahol
új társaságba mehetnek, ideje kicsit megújul-
niuk. Vigyázzanak a felfázással, figyeljenek
jobban egészségükre.

SKORPIÓ
Most csalódhatnak egy-két barátjuk-
ban, de ezt már sejtették régebben is. Munká-
jukban is konfliktusok vannak, nem érzi már
jól magát ebben a közegben. Ezért ideje új
munka után nézniük, ahol kellően érdekes
feladatokat kaphatnak.

NYILAS
Ki se látszanak a munkából. Meglehe-
tősen fárasztó hét elé néznek, jobb, ha nem is
idegeskednek semmin, azzal nem tudnak vál-
toztatni az eseményeken. A szerelemről se fe-
ledkezzenek meg, a hétvégére szervezzenek
romantikus, elvonulós, szerelmes programot.

BAK
Meglehetősen nyűgösek lesznek a
héten, de azért próbálják meg ne mindenen
felhúzni magukat. Munkahelyükön sok az ás-
kálódás, intrika, és még anyagilag sincsenek
most a topon. Ezt az idegességet próbálják le-
vezetni valahogy, sok sporttal, beszélgetéssel.

VÍZÖNTŐ
Legjobb heteik egyikét élik, minden
úgy történik, ahogyan azt akarják. Így gondol-
ják át jól, mit szeretnének! De utána ne várja-
nak, essenek neki a feladatnak, és vigyék azt
sikerre. A szerelemben szép napokat élnek
meg, ez kétségtelenül az önök hete.

HALAK
Fejük fölött összecsapnak a hullámok.
Egyre bonyolultabb helyzetbe keverednek ba-
ráti társaságukban, rendezzék minél előbb a
félreértéseket és próbáljanak meg a másik fél
érzelmeivel gondolkozni. Így hamarabb túl-
jutnak ezen az a mélyponton, és megértik az
eseményeket.

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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 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
szerdáig és pénteken 8-tól 16 óráig, csütör-
tökön 20 óráig.  A pénztár 15 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570. 

Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8 órakor
nyit. Hétfőtől szerdáig 16 órakor, csütörtö-
kön 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 pénte-
kig 9–17 óráig tart nyitva. Tel.: 96/815-905.

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

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

szerző: xantus-állatkert
fotó: magyarósi péter

Döme, Bátor, Burkus és Csofi, a győri ál-
latkert örvös medvéi télen is látogatha-

tóak, hiszen hasonlóan a többi állat-
kerti medvéhez, ők sem alusszák át

a hideg hónapokat. Mivel naponta
megkapják a szükséges táplálé-
kukat, nincs is szükségük a hosz-
szú pihenésre. Valójában a termé-
szetben élő egyedek sem alsza-

nak egész télen, Európa egyik leg-
nagyobb ragadozója, a barna medve

ilyenkor csak kevésbé aktív, keveset
mozog, a nyáron felhalmozott táplálékát éli
fel. Vannak olyan fajok, melyek valódi téli
álmot alszanak. Ilyen például a sün. Az
állat anyagcseréje minimális, szívverése és
a légzése lelassul, sőt, még a testhőmér-
séklete is lecsökken. 

Téli álom

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

A GYŐR-SZOL Zrt. ajándékcsomagját nyer-
heti meg, aki velünk játszik. A www.gyor
 plusz.hu oldalon kell válaszolni három kérdésünkre, a helyes
megfejtők között értékes tárgyakat sorsolunk ki. A válaszokat
az online@gyorplusz.hu címre várjuk február 2-ig.

Győrplusz.hu: nyerjen
ajándékcsomagot!


