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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

4. oldal A győri és Győr környéki kis- és középvállalkozásokhoz Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyéből 160 fémipari szakember ér-
kezik a „Munkaerő-mobilitás elősegítése” elnevezéssel indított prog-
ram keretében. A mobilitást lakhatási és utazásiköltség-támogatással
ösztönzi a kormány, amely 320 millió forintot biztosított a program
megvalósítására. A partnerségi megállapodást a napokban írták alá.

19. oldal Jubileumot ünnepel a
nyúli Márton Lakóotthon: tíz éve,
hogy a működtető Híd a jövőbe
Alapítvány elkezdte tevékenysé-
gét: otthont teremtettek 12 au-
tista és Down-kóros fiatalnak.

5. oldal Az eddigiektől merőben
eltérő, látványos és izgalmas könyv
jelent meg városunkról, amely be-
mutatja, miért szeretjük annyira
Győrt, miért érdemes másoknak is
felkeresni.

22–23. oldal Münchenbe, egy szerethető
nagyvárosba kalauzoljuk Utazás rovatunk olva-
sóit. Akik nem szeretnének messzire utazni, a
környék varázslatos szépségeit vonultatjuk fel.

Írásunk a 28. oldalon

Őszi
bajnokok

fotó: mti/koszticsák szilárd
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió forintból megújult a Győrt Bakonybánkkal össze-
kötő mellékút hat kilométeres szakasza: a pályaszerke-
zet újraépítésén, megerősítésén túl kitisztították az ár-
kokat és rendezték a padkát is. A felújítással csaknem
3.000 helyi lakos utazási körülményei javultak. 

523 13 ezer orvoshoz forduló közül 33 főnél jelentkeztek
influenzaszerű tünetek, így elmondható, emelke-
dett az influenzás betegek száma megyénkben, de
a vírus aktivitása még mindig alacsony. A betegek
legnagyobb része 35 és 59 év közötti.

NAPRÓL NAPRA

November 9.

November 10.

November 11.

November 12.

November 13.

November 14.

November 15.

Betörés. A takarítónő érte tetten a
fiatalokat, akik egy éjszakai bárba
törtek be. A járőrök a személyleírás
alapján még aznap a Duna-parton
elfogták az elkövetőket.

Emlékezés. Ünnepi műsorral emlé-
keztek Török István 1958-ban már -
tírhalált halt győri honvéd őrnagyra:
megkoszorúzták a tiszteletére emelt
emlékművet, majd Büki Lajos, a Tör-
ténelmi Igazságtétel Bizottság elnök-
ségi tagja tartott beszédet. 

Hamis fogás. Több mint 330 har-
mincezer hamis alsónadrágot foglal-
tak le a pénzügyőrök az M1-es autó-
pálya győri pihenőjében. A Kínából
Magyarországra szállított áru értéke
meghaladja a 330 millió forintot.

Fiatal Gazda. Az új földtörvény volt
az egyik kiemelt témája a Fiatal Gazda
Információs Börze helyi állomásának,
ahol az agrár-generációváltás ügyét
tárgyalták át a szakemberek.

Baleset. Felborult egy konténert
szállító kamion egy belvárosi bevá-
sárlóközpont melletti körforgalom-
ban. A balesetben nem sérült meg
senki.

Karrier nap. Harmadik alkalom-
mal rendezték meg a Karrier Napot
az Apáczai-karon. A program célja,
hogy megismertessék a fiatalokkal
a karrierépítés lehetséges eszközeit,
módjait. 

Tóbejárás. Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő a kivitelező cég
munkatársaival bejárás keretében
mutatta be az adyvárosi I. sz. táro-
zótó felújításának lépéseit. A tóból
4.000 köbméter fenékiszapot és
mederanyagot távolítanak el, a nö-
vényzetet gyérítik, olajfogókat sze-
relnek fel, s a műtárgyak felújítására
is sor kerül. 

Rendhagyó 
biológiaóra
Rendhagyó biológiaóra
volt csütörtökön a Ma-
gyar Tudományos Aka-
démián (MTA). Az elő-
adók az MTA által a
Szentágothai-emlékév
alkalmából a középis-
kolásoknak Utazás a
koponyánk körül cím-
mel meghirdetett ver-
seny döntősei voltak.
Az elsőként a döntőbe
került Balogh Anna
Magdolna, a győri
Révai Miklós Gimná-
zium és Kollégium ta-
nulója az emlékek rög-
zülésének folyamatát
mutatta be.

Hajléktalan-
felmérés
Az utcán élők szükség-
leteinek felmérésében
segít a következő hóna-
pokban a Széchenyi
István Egyetem Szociá-
lis Munka Tanszéke. A
kutatás a Hajléktalano-
kat Segítő Szolgálat
„Tágas városom kis la-
kásra cserélném" című
pályázatának része. A
felmérés célja a hajlék-
talanok önálló lakhatá-
sát, és munkaerő-piaci
integrációját segítő fej-
lesztések megalapo-
zása. Az első eredmé-
nyek 2013 februárjában
lesznek majd elérhe-
tőek.

Érintőképernyős infor-
mációs fallal és ingyenes
internetezési lehetősé-
get biztosító Wi-Fi Hot -
spottal rendelkező infor-
mációs ponttal gazdago-
dott a város, amely a

győrieket és a turistákat
egyaránt hasznos infor-
mációkkal látja el.
A Megyeház téren állítot-
ták fel azt az alumínium-
borítású, 1,5 négyzetmé-
teres, fedett SMART ki-
oszkot, amelyet a Sam-
sung Electronics Ma-
gyar Zrt. ajándékozott
Győrnek. A 12 millió fo-
rint értékű találkozási
pont érintőképernyője
segítségével a város
honlapján, a gyor.hu-n
keresztül böngészhetjük
az aktuális információ-
kat. Az oszlop tetején ta-
lálható ledfal szintén
napi aktualitásokkal látja
el az érdeklődőket – is-
mertette a kioszk főbb
jellemzőit Baradits Szi-
lárd, a Samsung online
marketingmenedzsere.
A találkozási pont a Tele-
nor Magyarország Zrt.
jóvoltából ingyenes WI-
Fi hotspotként is szolgál,

az oszlop közelében
könnyen csatlakozha-
tunk a széles sávú veze-
ték nélküli hálózatra.
Borkai Zsolt polgármes-
ter a találkozási pont át-
adásán köszönetet mon -

dott dr. Facskó István-
nak, a Samsung Electro-
nics Zrt. elnökének a fel-
ajánlásért. Hozzátette,
Győr nyitott az innovatív,
újszerű megoldásokra
és kiemelt figyelmet for-
dít az idegenforgalomra,
a hozzánk látogatók
minél szélesebb körű tá-
jékoztatására.
Dr. Facskó István hang-
súlyozta, Győrt gazda-
sági ereje, gazdag kultu-
rális kínálata, sportélete
vonzóvá teszi az em-
berek számára, ezért lelt
éppen itt otthonra a bu-
dapesti Samsung Mee-
ting Point testvére. Az
elnök kifejtette, a cég és
a város már eddig is gyü-
mölcsöző együttműkö-
dést tudhat magáénak,
büszke arra is, hogy
részt vállal az ország
egyik legjobb fesztiváljá-
ból, a Győrkőcfesztivál-
ból is.

Új találkozási
pont Győrben
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Él és virul Győrben a Guten-
berg-galaxis – ezzel a felütés-
sel kezdte múlt vasárnap dél-
utáni műsorát a Kossuth Rá -
dió, ami két okból is örömmel
és büszkeséggel töltött el. Egy -
részt mindig jó érzés, ha a vá-
rosról, ahol élek, amelyet ma-
gaménak érzek, országos jó hí-
reket közölnek a médiumok,
másrészt ezúttal rangos kultu-
rális eseményre irányította a
figyelmet a bemondó hangja. 
Sokan állítják, Győr hagyomá-
nyosan iparváros, s szó, ami
szó, leggyakrabban gazdasági
teljesítményével, legendás
gyáraival, az autóipari beszállí-
tóktól nyüzsgő ipari parkjával
hívja fel magára a hazai és
időnként a nemzetközi közvé-
lemény figyelmét. Szó sincs
arról, hogy ne lenne ez épp
elég ok arra, hogy feszüljön a
lokálpatrióta mellen a kabát,
mégis jó értesülni, hogy más
területeken is az átlagból ki -
emelkedő teljesítményekre
képes szűkebb pátriánk. 
Az országos figyelemre pedig
minden okot megadott a XII.
Győri Könyvszalon: színpadi
produkciók, zenei csemegék,
írók, költők olyan mennyiség-
ben és minőségben fordultak
meg három nap alatt a szín-
ház falai között, ami még a leg-
kényesebb ízlésű művészetra-
jongókat is ámulatba ejthette. 
A standok közötti zsúfolt kö-
zökben persze szintén találko-
zott kultúra és gazdaság, emel-
kedettség és napi gond – sza-
lon és szalonna: gyakorta álla-
pította meg ugyanis az értő
közönség, hogy bizony több a
vágyott könyv, mint az arra el-
költhető pénz. Amit persze
vizsgálhatunk megint – leg-
alább – két szempontból. Egy-
felől sajnálatos, hogy anyagi
lehetőségeinket meghaladja
azoknak a köteteknek a
száma, melyeket ízlésünk sze-
rint könyvespolcunkon szíve-
sen látnánk. Másfelől jó hír,
hogy legalább művészeti érté-
kekben, irodalmi javakban ma
is bővelkedünk. 
Ozsvárt Tamás

Szalon 
és szalonna

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

INNO-AUTO 2012 – Az autóipar inno-
vációs tevékenysége a Centrope
régió ban és Magyarországon címmel
rendezett konferenciát és üzletember-
találkozót a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara. A
rendezvényen kilenc ország mintegy
100 vállalkozása képviseltette magát,
a jelenlévők elsőként Turóczy László,
a Nemzetgazdasági Minisztérium ver-
senyképességért felelős helyettes ál-
lamtitkárának tájékoztatását hallgat-
hatták meg a kormányzat kutatás-fej-
lesztési és innovációs stratégiájáról.
Az államtitkár-helyettes a program ki-
induló helyzetéről szólva elmondta: ta-
pasztalataik szerint Magyarországon
gyengék a tudásbázisok, a tudáster-
melés, széttöredezett az infrastruk-
túra, hiányosak az együttműködési
formák, és nem optimális a tudás fel-
használásának mechanizmusa: egyál-
talán nem, vagy csak rosszul működ-
nek a szereplők közötti összekötteté-
sek. Ugyanakkor rámutatott: Győr e
tekintetben kivétel és pozitív példa
arra, hogyan alakítható ki hatékony in-
novációs tevékenység egy prosperáló
ágazat – az autóipar –, az egyetem és
az önkormányzat között.

A kormányzati stratégia éppen az
említett gyengeségek felszámolását
tűzte ki célul – tért rá a helyettes ál-
lamtitkár a teendőkre. A tervek meg-
valósításának feltétele új tudásbázi-
sok létrehozása, a meglévők erősí-
tése, a tudásáramlás és a tudásfel-
használás hatékonyságának javítása.
Olyan programot dolgozott ki a mi-
nisztérium, amely 2020-ig el kívánja

érni, hogy a gazdaságban a jelenlegi-
nél jóval nagyobb szerepet játsszanak
a tudásvezérelt folyamatok. A megva-
lósításba bevont csoportok széles
körből származnak, kutatóműhelyek,
nagyvállalati fejlesztési központok,
kis- és középvállalatok, innovatív be-
szállítók és kockázati tőkebefektetők
egyaránt alanyai lehetnek a fejleszté-
seknek.

A program számszerűsített célokat
is tartalmaz. Az egyik legfontosabb
mutató szerint 2020-ig szeretnék el-
érni, hogy a hazai GDP 18 százalékát
kutatás-fejlesztésre, valamint innová -
ció ra fordítsa az ország. További cél 30
új műhely beléptetése a nemzetközi
kutatás vérkeringésébe, 30 nagyválla-
lat kutatás-fejlesztési központjának le-
telepítése, 300 kis- és középvállalat
nemzetközi piacra történő kilépésének
támogatása. Az elképzelések valóra
váltását az állam közvetlen eszközökkel
– pénzügyi előnyök biztosításával, pá-
lyázatokkal, vásárlá-
sokkal – és közvetet-
tekkel – törvényi szabá-
lyozással, adókedvez-
ményekkel – egyaránt
támogatja, de számíta-
nak a kockázati tőke
bevonására és a garan-
ciavállalás ösztönző
hatására is.

A kutatás-fejlesztési és innovációs
stratégiát a kormány a konzultációs fo-
lyamat lezárását követően várhatóan
még ebben az évben elfogadja, s jö-
vőre megkezdődhet a megvalósítása.

A konferencián dr. Peredy Zoltán, a
Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai
főosztályvezető-helyettese előadásá-
ban rámutatott a program ágazati le-

bontásának fontosságára. Kiemelt in-
novációs területnek tekintik az egész-
ségügyet, a közlekedést, az energeti-
kát, az élelmiszeripart és a járműipart.
A pénzügyi támogatás tekintetében
az Európai Unió, a különböző nemzet-
közi alapok és pénzpiaci eszközök
vonhatók be a fejlesztések finanszíro-
zásába. A hazai források közül példa-
ként említette a főosztályvezető-he-
lyettes a kutatási alap 35 milliárd forin-
tos és a gazdaságfejlesztési program
73 milliárd forintos büdzséjét.

Radetzky Jenő miniszteri biztos a
Wekerle-tervet, a Kárpát-medencei
gazdasági övezet stratégiai program-
ját ismertette a szakmai találkozó
résztvevőivel, melynek célja a nemzet-
gazdaság kiszolgáltatottságának mér-
séklése, a regionális együttműködés
ösztönzése, a kis- és középvállatok
megerősítése. 

A konferenciát nemzetközi üzlet-
ember-találkozó követte, a megyei ka-

mara történetében először rendhagyó
formában: a cégek képviselői első lé-
pésként 120 másodpercben mutat-
hatták be magukat és vállalkozásukat,
majd ezt követően kerülhetett sor a
klasszikus, kétoldalú megbeszélések
lefolytatására. A visszajelzések alap-
ján ez a találkozási forma osztatlan tet-
szést aratott a résztvevők körében.

Tudásvezérelt folyamatok 
a gazdaságban

Győr példa, hogyan 
alakítható ki hatékony

innovációs tevékenység
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HIRDETÉS  MUNKAERŐ, FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Aszfaltburkolatot kapott a
ménfőcsanaki Öreg utcából
nyíló zsákutca és teljesen meg-
újult a gyirmóti Erdei utca is.

Az Öreg utcából nyíló Panoráma utca
egy kiépítetlen felületű, murvázott út
volt a felújítás előtt, amely sok gondot
okozott az itt lakóknak. Az Öreg utca
már 2009-ben teljes egészében új
burkolatot kapott, és most elkészülhe-
tett a belőle nyíló zsákutca aszfaltbur-
kolása is. Az építés során nagy hang-
súlyt kapott a vízelvezetés rendszeré-

nek kiépítése is. Az Arvia Építő Kft. ki-
vitelezésében elkészült munka mint -
egy 15 millió forintba került.

A közelmúltban készült el az Erdei
utca felújítása is, amely több mint
negyvenéves, felületi bevonattal ren-
delkezett. Ezt teljesen elbontották, he-
lyette új pályaszerkezetet és két réteg-
ben új aszfaltburkolat készült. A vízel-
vezetést zárt rendszerben oldották
meg a Gerle és Vaskapu utcai rend-
szerre kapcsolódva. A Magyar Aszfalt
Kft. kivitelezésében megvalósult felújí-
tás értéke közel harmincmillió forint.

Borkai Zsolt polgármester a beru-
házások átadásakor úgy fogalmazott,
két olyan utca újulhatott meg a közel-

szerző: gy. p.
fotó: o. j. p.

A győri és Győr környéki kis- és
középvállalkozásokhoz Borsod-
Abaúj-Zemplén és Nógrád me-
gyéből 160 fémipari szakember
érkezik a „Munkaerő-mobilitás
elősegítése” elnevezéssel indí-
tott program keretében. A mo-
bilitást lakhatási és utazásikölt-
ség-támogatással ösztönzi a
kormány, amely 320 millió forin-
tot biztosított a program meg-
valósítására.

A projektet Győrben, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarában indították útjára a
résztvevő szervezetek, amikor aláír-
ták a partnerségi megállapodást. A
végrehajtandó feladatokat rögzítő
dokumentum szerint Borsod-Abaúj-
Zemplén és Nógrád megyékből ösz-
szesen 160 géplakatos, forgácsoló,
hegesztő érkezik a Győrben és kör-
nyékén működő kis- és középvállal-
kozásokhoz. Mint közismert, a fém -
ipari cégeknél egyre inkább szükség
van a jól képzett munkaerőre, ami-
ből kevés van.

A partnerségi megállapodás aláírá-
sán részt vett a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium foglalkozáspolitikáért fele-
lős államtitkára, Czomba Sándor is,
aki köszönetet mondott a projektet út-
jára indítóknak, a Fémipari és Szak-
képzési Klaszternek, a megyei iparka-
marának, s az érintett megyék munka-
ügyi szervezeteinek. Az államtitkár be-
vezetőjében megjegyezte, hogy a
program sikerre van ítélve, mert az
élet valós problémáira reagál.

– Programokat lehet gyártani, azok-
hoz forrásokat biztosítani, aztán vagy
történik valami, vagy nem. Ebben a

Szakemberimport a keleti megyékből

projektben mi azt szeretnénk, ha ér-
demleges dolog történne, a program
eredményes lenne, s ez ebben az eset-
ben így fog történni. Az ország keleti ré-
szében munkahelyhiány van, a nyuga-
tiban meg folyamatosan azt hallani,
hogy nincs elég képzett szakember.
Azzal, hogy Borsod és Nógrád me-
gyékből Győrbe hozunk szakembere-
ket, nem az a cél, hogy újkori népván-
dorlást indítsunk az országon belül.
Azonban sokan keresnek hónapok,
sőt, évek óta munkát a keleti régióban.
Ezért meg kell teremteni annak a lehe-
tőségét, hogy el tudjanak helyezkedni

– mondta Czomba Sándor. Az Ország-
gyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi
Bizottságának alelnöke, Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő hozzátette,
hogy a program a rugalmasságot bi-
zonyítja.

Mindig próbálunk egy adott hely-
zetre reagálni. Néhány nappal ezelőtt
elindítottuk a női munkavállalói pro-
jektet az Audiban, szeptemberben a
pályakezdőkre koncentráltunk.

– Elsődlegesen azt szeretnénk,
hogy a megyében élő álláskeresők ta-
láljanak munkát. Azonban ha egyes
szakmákban nem lehet a megfelelő
végzettségű munkavállalót találni, el-
engedhetetlen, hogy az ország más
részéről pótoljuk őket. A győri vállalko-
zásoknál igény van jól képzett fém -
ipari szakemberekre, s a cégek tesz-
nek is azért, hogy a nekik szükséges
munkaerőt megszerezzék. Tevéke-
nyen részt vesznek a kiválasztási folya-
matokban, azok koordinálásban –
hangsúlyozta Kara Ákos.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben 3.500, Nógrádban ezer képzett
fémipari szakembert tartanak nyilván.
A Győrbe és környékére érkező 160
embert közülük választják ki a munka-
ügyi szervezetek.

múltban, amelyek rendbetétele már
régi lakossági igény volt. Hozzátette,
az önkormányzat és a város útkezelő
szervezete kiemelt figyelmet fordít a
lakóutcák rendben tartására, hiszen
azok minősége nagyban befolyásolja
az ott élők mindennapjait.

Szabó Jenő képviselő elmondta, a
két utca felújításával a lakóknak tett két
ígérete vált valóra. Nagy szükség volt
ezen útfelületek rendbetételére, hiszen
azok állapota rendszeresen bosszúsá-
got okozott a tulajdonosoknak. Külön
öröm, hogy mindkét területen sikerült
megoldani a vízelvezetési problémákat
is. A vízelvezető rendszerek az elmúlt
napok esőzései során jól vizsgáztak.

Megújuló utcák Gyirmóton 
és Ménfőcsanakon

2012. december 4-én 
licit útján értékesíti 

az alábbi ingatlanait:

• Győr, Eszperantó u. 32.; 
Telephely; Hrsz: 4534/1; 
Teleknagyság: 8589 m2; 
Kikiáltási ár: 
393.000.000 Ft,

• Győr, Vörösmarty u. 15.; 
Lakóház, udvar; 
Telek: 230 m2; 
Kikiáltási ár: 
43.200.000 Ft.

A hirdetmények a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyongaz-

dálkodási Osztályán 
(Győr, Városház tér 1. 
Telefon: 96/500-239), 
valamint az interneten

(www.gyor.hu) 
tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az eddigiektől merőben el-
térő, látványos és izgalmas
könyv jelent meg városunk-
ról, amely bemutatja, miért
szeretjük annyira Győrt,
miért érdemes másoknak
is felkeresni.

A város gondozásában megje-
lent Győr kiadvány a Könyvsza-
lon keretein belül mutatkozott
be a nagyközönség számára. Az
első olvasói visszajelzések rend-
kívül pozitívak, hiszen a könyv
úgy mutatja be városunkat,
ahogy mi, győriek látjuk. Ked-
venc helyeink, történeteink, tör-
ténelmi és szakrális emlékeink
villannak fel a különleges nyom-
datechnikával készített album
lapjain, amelyben ismert és elis-
mert győri közéleti személyisé-
gek – művészek, szakemberek,
sportolók is mesélnek arról,
miért szerettek bele a kisalföldi
városba.

Már a könyv borítója is rend-
hagyó, látványos hologramszerű
technikával készült, így a város-
háza szinte megelevenedik, ha
az olvasó az albumot kézben
tartva mozgatja azt. A belső ol-
dalakon egy-egy kihajtható,
nagyméretű kép is helyet kapott,

a különböző témákhoz elhelye-
zett QR-kódok pedig okostelefo-
nunk alkalmazásával érdekes, a
városunkat bemutató filmeket
nyithatnak meg.

A könyv bemutatóján Borkai
Zsolt polgármester elmondta, az
önkormányzat évek óta tervezi
egy az eddigiektől eltérő, repre-
zentatív kiadvány megjelenteté-
sét, amely azt a Győrt mutatja
be, amit mi, győriek annyira sze-
retünk. A polgármester úgy érzi,
sikerült olyanná formálni a köny-
vet, amely visszaadja mindazt,
amit erről a városról gondolunk,
és amiért erre a városra büszkék
vagyunk. Az olvasó láthatja a
város szépségét, gazdasági ere-
jét, kulturális pezsgését, spor -
tosságát.

A könyvben egyébként a
képek dominálnak, a nagyméretű
fotók magukért – és a városért –
beszélnek. A rövid kísérő szöve-
gek nem pontos meghatározáso-
kat, leírásokat tartalmaznak,
hanem egy-egy érzést, hangula-
tot, benyomást közvetítenek arról,
amit mi, győriek érzünk, ha elsétá-
lunk nevezetes műemlékeink,
kedves helyeink mellett.

Koloszár Tamás, a Győr
könyv főszerkesztője a könyvké-
szítés hátteréről mesélve kijelen-
tette, a feladat nem volt más,
mint a szerzőgárdával együtt el-

készíteni a világ legjobb Győr-
könyvét. Kiemelte, olyat szeret-
tek volna alkotni, amely európai
mércével is figyelemre méltó, és
valóban méltó módon reprezen-
tálja a várost.

A könyvben személyes győri
élményeiről, kötődéséről mesél
Borkai Zsolt polgármester, dr.
Pápai Lajos győri megyés püs-
pök, Gyurmánczi Diána, a Győri
Balett és Nagy Balázs, a Győri
Nemzeti Színház művésze, Bana
József, a városi levéltár igazgatója,
Verebics Ibolya operaénekes, Pa-
lotai Károly olimpiai bajnok labda-
rúgó és nemzetközi játékvezető,
Pálinger Katalin kézilabdázó, Kiss
János, a Győri Balett igazgatója,
Berkes Kálmán, a Győri Filharmo-
nikus Zenekar művészeti veze-
tője, Thomas Faustmann, az Audi
Hungaria Motor Kft. ügyvezetésé-
nek elnöke és dr. Szekeres Tamás,
a Széchenyi István Egyetem rek-
tora.

A könyv szerzői között lapunk
több újságírója és fotósa is meg-
található. A kiadvány érdekes-
sége, hogy amatőr fotósok alko-
tásai is helyet kaptak benne,
akik képeiket az önkormányzat
által hirdetett fotópályázatra ne-
vezték be.

A Győr könyv a Baross úti Lá-
togatóközpontban vásárolható
meg 4.990 forintos áron.

Különleges könyv egy
különleges városról
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ELISMERÉS SZOBORAVATÁS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Apor Vilmos győri püspök bol-
doggá avatásának 15. évfordu-
lója alkalmából avatták fel a
mártír vértanú egész alakos
szobrát a Püspökvár tornyának
tövében.

Apor Vilmos vértanú püspököt II.
János Pál pápa 1997. november 9-én
iktatta a boldogok sorába. Az esemény
15. évfordulóján a Győri Egyházmegye
megemlékezésekkel tisztelgett a vér-
tanú Apor Vilmos előtt. A programok
kiemelkedő eseménye a mártír püs-
pök Lebó Ferenc által készített szobrá-
nak felavatása volt, amelyet Alberto
Bottari de Castello érsek, Magyaror-
szág apostoli nunciusa áldott meg.

A kezét áldó, védő mozdulattal
emelő Apor-szobrot dr. Pápai Lajos
győri megyés püspök és az adomá-
nyozó Gasztonyi László leplezte le, aki
úgy fogalmazott, lokálpatriótaként
nagy hatással vannak rá azok a sze-
mélyiségek, akik sokat tettek a váro-
sért vagy embertársainkért. Apor Vil-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Teljesen megújult Marcalváros II. egyik
legforgalmasabb, gyalogos útvonalak
által keresztezett területe. A panelépü-
letek közötti teret nem csak az itt lakók
használják, hiszen orvosi rendelő,
gyógy szertár, szupermarket és több
üzlet is működik mellette. A tér közepén
állították fel a városrész első köztéri al-
kotását, az ölében macskát tartó kis-
lányt, amelyet Lebó Ferenc készített.
Mellette a tér burkolatában kőlapokból
kialakított ugróiskola található. 

Felavatták Apor Vilmos szobrát
mos nem kisebb dolgot, az életét adta
másokért, pusztán szeretetből.

Borkai Zsolt polgármester a püs-
pök önzetlenségét, önmagát is felál-

dozni képes szeretetét emelte ki, aki-
nek hatalmas tettét nem csak a győ-
riek, de az egész magyarság ismeri.
Mint fogalmazott, Apor Vilmos a jel-
képe annak, hogy nem az életünk
hossza számít, hanem hogy a nekünk
adott időben mit teszünk, hogyan

éljük életünket. A polgármester köszö-
netet mondott Gasztonyi Lászlónak
azért a városa iránt érzett elkötelezett-
ségért, amely olyan felajánlásokban is

testet ölt, mint a közelmúltban átadott
Szent László-alkotás, vagy a most fel-
avatott Boldog Apor Vilmos szobra.

Széles Sándor kormánymegbízott
arról az ajándékról beszélt, amely nem
pusztán egy műalkotás, hanem egy
olyan emlék is, amely az önzetlen-

ségre, az embertársaink iránt érzett
szeretetre hívja fel a figyelmünket.
„Apor Vilmos halála előtt megkö-
szönte a Jóistennek, hogy ilyen nagy-
pénteket adott neki. Ez minden el-
mond emberi nagyságáról.”

Apor Vilmost az üldözöttek védel-
mezőjeként ismerjük, hiszen a máso-
dik világháborúban számos embert
mentett meg felekezetre és etnikumra
való tekintet nélkül. Az 1945-ös tragé-
dia bekövetkeztekor is sok embert
bújtatott a Püspökvárban, ahová
orosz katonák törtek be, hogy nőket
vigyenek el, de Apor Vilmos a testével
védelmezte őket. Ekkor érte a halálos
lövés. Sírhelyét ma a bazilikában talál-
juk, a Püspökvár pincehelyiségei
pedig tartalmas emlékkiállítás helyszí-
néül szolgálnak.

Szintén a 15. évforduló kapcsán je-
lent meg Nagy István: Győr vértanú
püspöke, Apor Vilmos című könyve,
amely a Győri Könyvszalon keretein
belül mutatkozott be a nagyközönség-
nek. A kiadvány a püspök győri fő-
pásztori szolgálati idejéből származó
prédikációinak, lelkigyakorlatainak és
egyéb beszédeinek kincsestára.

Lány macskával
A szobor ünnepélyes leleplezésén

Borkai Zsolt polgármester elmondta,
a város nagy gondot fordít az ország
műemlékekben harmadik leggazda-
gabb belvárosának megújítására,
azonban fontos, hogy valamennyi vá-
rosrész fejlődjön, ezért történnek azok
a beruházások, amelyek az itt élők
számára teszik még otthonosabbá, él-
hetőbbé lakókörnyezetüket. Rózsavöl-
gyi László, a terület önkormányzati kép-
viselője kifejtette, korábban ez a terület
csupán az átmenő forgalomtól volt
nyüzsgő, mára azonban a városrész fő-
terévé, egy igazi közösségi hellyé vált. 

Több szempontból is különleges volt
a megyei Prima-díjak átadásának
estje az egykori győri zsinagógában.
Amellett ugyanis, hogy a kisalföldi
megyeszékhely három valóban pél-
damutató életutat bejárt személyi-
sége részesült az elismerésben, meg-
tisztelte a rendezvényt a Prima Pri-
missima Díj  alapítója, Demján Sán-
dor is. A VOSZ elnöke ünnepi beszé-
dében az ország, a régió stabilitásá-
val kapcsolatban kiemelte a gazda-
ság, azon belül is a termelés fontos-
ságát, hiszen véleménye szerint ez a
jólét alapja. Ugyanakkor rámutatott a
kultúra, a tudomány és a sport támo-
gatásának fontosságára is. A szerve-
zet megyei elnöke, Sragner László
arra tért ki, nagy dolog, hogy a vállal-

kozók a válság ellenére
is áldoznak a nonprofit
szféra képviselőinek el-
ismerésére. Győr pol-
gármestere, Borkai
Zsolt kiemelte a város
és a vállalkozók közötti
szoros kapcsolatot,
amely előrelendíti a tér-
séget. 

szerző: w. a.
fotó: matusz károly

Prof. dr. Oláh Attila nemzetkö-
zileg is elismert sebészpro-
fesszor, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház orvosigazga-
tója, Keglovich László olimpiai
bajnok labdarúgó, testnevelő
tanár, valamint dr. Szekeres
Tamás, a Széchenyi István
Egyetem rektora vehette át a
napokban a megyei Prima-dí-
jakat. A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetségének
(VOSZ) megyei szervezete
nyolcadik alkalommal ismerte
el a megye közéletének ki -
emelkedő alakjait.

Átadták a megyei
Prima-díjakat
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KÖZTEREK HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Mit ábrázol a „Nosztalgia
egy elmúlt életkor után”?
Honnan ugrik a vízbe a
„Béka”? Hol fonódnak össze
az Ölelkező formák? Dr.
Csörgits Lajossal utánajár-
tunk, milyen köztéri alkotá-
sok díszítik városunkat. Az
aljegyző megjegyezte, na-
gyon hajmeresztő kezde-
ményezéssel még nem, de
néhány furcsasággal már
találkozott a témában.

Talán kevesen tudják, de a város
köztéri alkotásainak listája 158
szobrot, domborművet, emlék-
táblát jegyez, s számuk időről
időre bővül.

Évente mintegy 4-5 alkalom-
mal keresik meg az önkormány-
zatot köztéri szoborállítás ötleté-
vel, ebből átlagosan kettőt, hár-
mat – mint például a Kislány
macskával – meg is tud valósí-
tani a város – mondta lapunknak
Csörgits Lajos. Az aljegyző kifej-
tette, köztéri műalkotás állítását
bárki – a városvezetés, képviselő
vagy magánszemély – kezdemé-
nyezheti. Az ötletgazdának a pol-
gármesteri hivatal illetékes osz-
tályát kell felkeresnie, ahol aztán
a tervet lektorátussal vélemé-
nyeztetik – sorolta Csörgits
Lajos. Az aljegyző kifejtette,
szakértők megvizsgálják, való-
ban indokolt-e az alkotás állí-
tása, van-e rá lakossági igény,

hogy milyen finanszírozási felté-
telei vannak, illeszkedik-e a kör-
nyék hangulatába, valamint
hogy a tervezett hely – többek
között például a talajmechanika
miatt – alkalmas-e az elhelye-
zésre. Ezután kerülhet csak az
ügy a képviselők elé, az alkotás
tényleges felállításához ugyanis
a közgyűlés elfogadó döntése
szükséges. Ha nem közterületre
tervezik az alkotást, akkor a kép-
viselő-testületnek véleménye-
zési joga van.

Csörgits Lajos szerint az is
befolyásolja a szoborállítás me-
netét, hogy mennyire konkrét a
terv. Van, aki úgy kérvényezi,
hogy állítson a város valahol egy
szobrot, de van, aki teljesen pon-
tos elképzelésekkel érkezik: ki-
fejti, mit ábrázoljon, hova sze-
retné, milyen anyagból és mek-
kora alkotást.

Az aljegyző elmondta, szinte
folyamatosan
érkeznek a
me gkere sé -
sek a hiva-
talba: vannak
újító és vissza-
térő ötletek,
h o z z á t e t t e :
„Öröm lenne,
ha a város
minden kérést teljesíteni tudna,
ezért kompromisszumok ra tö-
rekszünk”. Megjegyezte, néha
vannak meghökkentő elképzelé-
sek is, amikre nemet kell mon-
dani, például mikor olyan formát
szeretnének megjeleníteni,

amely nem felel meg a közízlés-
nek. 

Az átlagot idén is tartja a
város, új Szent László-szoborral
gazdagodott a Káptalandomb,
november 9-én leplezték le, s ál-
dották meg Apor Vilmos szobrát,
Marcalváros II. városrészben
pedig november 13-án adták át
a környéknek a Kislány macská-
val köztéri alkotást. 

Győr szobrainak nagy része
hősök tiszteletére, valamilyen
jeles eseményre vagy azok év-
fordulójára készült, de vannak,
amik szimbólumon keresztül
mutatnak be egy-egy jeles pilla-
natot, közvetítenek célt vagy
eszmét, míg mások esztétikai
érzékünkre hatnak, otthono-
sabbá, barátságosabbá teszik a
környezetünket. A „Bárány-
felhő” alkotás mellett sétálunk
el a Kuopio parkban, a Rába
Hotel mögötti parkolónál futnak

össze az Ölelkező formák, a
„Nosztalgia egy elmúlt életkor
után” alkotásnál állunk, mikor a
csónakos szobornál meren-
günk el, és a „Békát” figyeljük,
mikor a Megyeháza tér szökő-
kútjába feledkezünk bele. 

Évente két-három
szobrot állítanak

a városban

Bárki kezdeményezheti
szobor állítását

2012. december 11-én 
licit útján értékesíti 

az alábbi ingatlanait:

• Győr, Reptéri u. 4 db ép. telek; 
Hrsz: 5524/5-8; 
Teleknagyság: (2 db) 2.097 m2

és (2 db) 2.938 m2; 
Kikiáltási ár: 8.270.000 Ft+27% áfa és
11.575.000 Ft+27% áfa

• Győr, Somos u. és Bokréta u. 4 db ép.
telek; Hrsz: 9301/6; 7; 9; 10; 
Teleknagyság: 886; 866; 854 és 900 m2; 
Kikiáltási ár: 9.610.000 Ft+27% áfa,
9.410.000 Ft+27% áfa, 
9.280.000 Ft+27% áfa és 
9.770.000 Ft+27% áfa

• Győr, Közép u. 2.; ép. telek; 
Hrsz: 3207; Teleknagyság: 695 m2; 
Kikiáltási ár: 24.325.000 Ft+27% áfa

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 
Vagyongazdálkodási Osztályán 

(Győr, Városház tér 1. 
Telefon: 96/500-239), 
valamint az interneten 

(www.gyor.hu) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
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FELHÍVÁS  KÖZLEKEDÉS, KONCERT

Burján Hanna gyógykezelésének támogatására rendezett jótékony-
sági rockkoncertet a Hetedik Bekezdés és a Maybe zenekar, a kon-
cert teljes bevételét átadták a családnak.

A kislány születése óta egy súlyos betegséggel, az úgynevezett
Smith-Lemli-Opitz szindrómával küzd, vagyis a rengeteg műtét el-
lenére normál úton nehezen táplálható, így hasi szondán keresztül
jut élelemhez. Hanna állapotán Németországban végezhető speciá -
lis terápiával tudnak javítani, ami rendkívüli anyagi terhet ró a szü-
lőkre. A család a következő kezelésre fordítja az adományt.

szerző: gy. p.
fotó gy. p.

Térítésmentes műszaki átvizs-
gáláson fogadta az autósokat a
megyei rendőr-főkapitányság
baleset-megelőzési bizottsága
a közlekedési felügyelőség
győri vizsgabázisán a napok-
ban. A lehetőséggel 54 autótu-
lajdonos élt, hogy meggyőződ-
jön, járműve megfelelő műszaki
állapotban van-e a téli közleke-
déshez.

A megváltozott közlekedési környe-
zet váratlan helyzet elé állíthatja a jár-
művezetőket. Éppen ezért időben fel
kell készülni arra, hogy egyik pillanat-
ról a másikra olyan időjárási és útvi-
szonyokkal találkozhatunk, amelyek
a nyáritól lényegesen eltérő vezetés-
technikát igényelnek. Arra is figyelni
kell, hogy a járművek műszaki álla-
pota megfelelő legyen. Ezért rendez-
zük minden évben évszakváltáskor,
tavasszal és ősszel az ingyenes át-
vizsgálást. Ez teljesen megegyezik a
műszaki vizsgával, a közlekedési fel-

Ingyenes átvizsgálással
készültek a télre

ügyelőség szakemberei hibajegyzé-
ket készítenek s átadják a tulajdonos-
nak, hogy a hibákat kijavíttathassa és
biztonságos autóval közlekedhessen
– mondta Rosta Roland százados, a
megyei baleset-megelőzési bizott-
ság titkára.

A műszaki átvizsgálásra érkező tu-
lajdonosok közül többen meglepőd-
tek, amikor járművükön hibákat talál-
ták a szakemberek, ugyanis abban a
meggyőződésben érkeztek a felügye-
lőségre, hogy minden rendben van
autójukkal. Pedig az 54-ből 24 gépko-
csi megbukott volna az „éles” vizsgán.

– Természetesen nem mindegyik
autó volt balesetveszélyes a feltárt
hiba miatt, de a vizsgán nem ment
volna át. Leginkább a világításokkal,
fényjelzőkkel volt gond. Többen ér-
keztek kopott nyári abronccsal. Igaz,
nem kötelező a téli gumi, de taná-
csoljuk a használatát. Viszont a ko-
pott mintázat mindkét abroncsnál el-
fogadhatatlan. Volt olyan autó, ame-
lyiknek futómű- vagy fékhibája volt. A
jó és hibás autók aránya a korábbi
évekhez hasonló volt most is –
jegyez te meg Rosta Roland. 

A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított
„Nemzetiségekért” díj adományozására évente egy alka-
lommal, december hónapban kerül sor.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatot olyan személyekre vagy kö-
zösségekre lehet tenni, akik/amelyek nemzetiségi területen – első-
sorban a Győrben működő nemzetiségi önkormányzat által képvi-
selt nemzetiség érdekében – a nyelvi, szellemi, tárgyi kultúra meg-
őrzése, kutatása, gyarapítása és az egy-egy nemzetiséghez kötődő
hagyományok ápolása, megismertetése, nemzetiségi közösségek
összetartása, települési nemzetiségi önkormányzatok munkájának
segítése, támogatása révén, valamint szociális vagy egészségügyi
területen a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő mun-
kát végeztek.

A díj odaítélésére javaslatot tehet Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának polgármestere, Győr Megyei Jogú Város képvi-
selő-testületének tagjai, a Győrben működő települési nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületei, a győri székhellyel rendelkező
nemzetiségi szervezetek, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának intézményei.

A javaslat beadási határideje: 2012. november 30.
Postacím: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi

és Önkormányzati Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1. 
A javaslat benyújtására nyomtatványon van lehetőség, amely át-

vehető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portáján
– Győr, Városház tér 1. –, vagy letölthető a www.gyor.hu honlapról.

A vonatkozó helyi rendelet alapján 2012. évben 5 díj átadására
kerülhet sor. A beérkezett javaslatok közül csak a határidőig benyúj-
tott, tartalmilag hiánytalan javaslatok vehetők figyelembe.

A „Nemzetiségekért” díjat Győr Megyei Jogú Város közgyűlésé-
nek felhatalmazása alapján a város polgármestere adományozza.

Felhívás Nemzetiségekért
díj adományozására

Jótékony
koncert

szerző: gy. p.

A Claas legnagyobb teljesítményű, több mint 500 lóerős univerzális erőgépé-
hez szállít futóműveket a Rába. A német gyártó zászlóshajó termékének futó-
műveit a győri Rába Futómű Kft. fejlesztette ki és gyártja a jövőben. Az új üz-
letnek köszönhetően a mezőgazdasági szegmensből származó árbevétel je-
lentős növekedése várható a győri cégnél. A projekt a Rába Fejlesztési Intézet
keretein belül, a Claas céggel szoros együttműködésben valósult meg – jelen-
tette be közleményben a győri székhelyű társaság.

Új Rába-futómű kerül 
a Claas termékébe
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A szoftver-újrahasznosítás
egye lőre még ismeretlen fo-
galom Magyarországon,
pedig a „használt” szoftver
vásárlása ma már több or-
szágban is bevett költség-
csökkentő szokás a cégek
életében. 

A legtöbb vállalkozás működésé-
hez elengedhetetlen különböző
jogtiszta számítógépes szoftverek
beszerzése, ezek azonban gyakran
igen költségesek. Ma még csak ke-
vesen ismerik az újrahasznosított
szoftverek által kínált lehetőséget,
amelyek révén a felhasználó jog-
tiszta, de jóval olcsóbb termékek-
hez juthat hozzá. Hétköznapi érte-
lemben ha egy árura a használt jel-
zőt akasztjuk, azon valamilyen funk-
cióbeli vagy esztétikai értékcsökke-
nést is értünk. Ezen szoftverek ese-
tében azonban ilyen sérülésről
nem beszélhetünk. Előnyük, hogy
míg az új termékek esetében legin-
kább csak a legfrissebb verziók vá-
sárolhatók meg, addig a „használt”
szoftverek esetében a korábbi ver-

Újrahasznosítható szoftver?
ziók is elérhetők – mindez egy a té-
mával foglalkozó konferencián
hangzott el, amelyet a napokban
tartottak Győrben.

Horváth Tamás, egy használt
szoftverekkel foglalkozó győri cég
ügyvezetője lapunknak elmondta,
a szoftver-újrahasznosítás jogi
alapja több mint 10 éve létezik,
amely megteremtette a tiszta, legá-
lis másodlagos licence piacot, rá -
adásul egy 2012 nyarán született
németországi bírósági döntés –
mely a magyar jogrendre is köte-
lező érvénnyel vonatkozik – kétsé-
get kizáróan leszögezte, hogy a
szoftver-újrahasznosítás teljesen
legális és jogszerű. Ezen bírósági
döntés kimondja továbbá, hogy a
gyártó nem veheti el és nem tilt-
hatja semmilyen formában a ter-
mék továbbadásának jogát, mert a
licence ugyanolyan vagyontárgy,
mint bármely más tulajdon. Ma
már az Európai Unión belül ez az
irányadó. Ha ennek ellenére a gyár-
tók bármilyen formában mégis ki-
kötéseket tennének a licence-szer-
ződésben, akkor az semmisnek te-
kintendő, ráadásul a licence-hez le-
töltött frissítések és javítások is a li-

cence részét képezik, így azok is to-
vábbértékesíthetőek.

A konferencián az is kiderült, az
újrahasznosított szoftvereket bárki
használhatja, vállalkozások, ma-
gánszemélyek, sőt, közintézmé-
nyek is. Az újrahasznosításban bár-
mely licence típus szóba jöhet,
amely piactól, típustól, verziótól
függően 30, 50, de akár 70 száza-
lékkal is takarékosabb megoldás,
mint az új termék vásárlása. Aki
tehát legális szoftverlicencekkel
rendelkezik, eladhatja őket, ezzel
visszanyerheti a termékért kifizetett
díj egy részét. A felvásárlás azon-
ban szigorú szabályokhoz kötött,
éppen azért, hogy valóban csak
jogtiszta termékek kerülhessenek
a másodlagos piacra.

Aki ismeri ezt a lehetőséget, és
nem feltétlenül van szüksége az
adott termék legfrissebb verziójára
– legyen szó akár operációs rend-
szerekről, irodai alkalmazásokról,
grafikai programokról, szerverter-
mékekről vagy éppen vállalatirányí-
tási rendszerekről –, rengeteg
pénzt spórolhat a „használt” szoft-
ver megvásárlásával – zárta szavait
a téma előadója. 

Nem állás, életérzés!
Első nagyszabású Karrier estjét rendezi
az Openhouse Országos Ingatlan Háló-
zat november 22-én 17 órától. A résztve-
vők részleteket tudhatnak meg a cég
által kínált karrierlehetőségekről és a
legjobb érvényesülési módszerekről a
lakásértékesítés, hitelügyintézés terén.
Szó lesz arról az egyedülálló rendszer-
ről is, amit azoknak találtak ki, akiknek
van főállásuk, de tippadóként szívesen
működnének együtt az Openhouse-zal.
A részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött, november 20-ig az agnes.ki-
raly@oh.hu e-mail címen várják a je-
lentkezéseket. A Karrier est helyszíne a
Múzeumház Teázóban (Bécsi kapu tér
4.) lesz.
Az Openhouse filozófiája: „Profizmus
az ingatlanszakmában – Megszállott-
ság az ügyfélkiszolgálásban.” A cég
ezért hatékony képzési rendszerrel;
mentorprogrammal és teljes körű mar-
ketingtámogatással segíti új munka-
társait, hogy aztán hosszú távon egy
profi módon együttműködő csapat tag-
jai lehessenek.

(X)
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Nem is olyan régen még csak
két győri polgárnak volt auto-
mobilja. Petz Lajos kórházigaz-
gató 1909-ben vásárolt egy Fiat
típusú járművet, míg Sándori
Ferenc vaskereskedő 1911-ben
lett egy német NAG boldog tu-
lajdonosa.

Ők voltak az úttörők, akiknek példá-
ját a húszas évek közepéig nyolcvan
vagyonos, többnyire a modern ipar
alkalmazásában álló értelmiségi kö-
vette. Az új életstílus hívei 1929 szep-
temberében alapították meg azt a
Győri Automobil és Motor Clubot,
amely a zsidók egyesületi tagságát
tiltó törvény megjelenéséig, a jármű-
vek katonai besorozásáig, vagyis
nagyjából egy évtizeden át működhe-
tett. A klub hiteles krónikáját első-
ként az idei könyvszalon közönsége

szerző: földvári gabriella

A Vaskakas Bábszínház no-
vember közepén vendégeket
fogadott, három előadás ere-
jéig engedte át színpadát és
közönségét a Káva Kulturális
Műhely művészeinek és drá-
mapedagógusainak. A fővá-
rosi társaság szokatlan törek-
véseiről a szakmai program
vezetője, Romankovics Edit
beszélt lapunknak. 

A Káva tizenhat éve működik, szín-
házi nevelési programjaik közön-
sége általános és középiskolás diá-
kok, osztályközösségek szerte az or-
szágban. A műhely munkatársai ha-
zánk legtapasztaltabb szakemberei
közé tartoznak a dráma, a színházi
nevelés területén. Romankovics Edit
szerint a magyar oktatási rendszer-
ben kevés idő jut arra, hogy a taná-
rok és a diákok fontos emberi prob-
lémákról beszélgessenek. A Káva
előadásai ezt a hiányt pótolják.

A gyerek, az ember akkor lesz
boldog, akkor érzi magát otthon a vi-
lágban, ha ismeri önmagát és a kör-
nyezetét, a világot, amelyben él. A
Káva programjain résztvevő fiatalok
alkotó módon, a művészekkel
együtt gondolkodva találhatnak vá-

A Finn Nagykövetség és a Győri Ma-
gyar–Finn Baráti Kör az alábbi mottóval
vetélkedni hívja a 14–18 éves győri kö-
zépiskolásokat: „Ismerd meg Finnor-
szágot!”. Ha nem voltál még sosem
Finnországban, de érdekel az északi
életstílus, akkor december 12-én 17
órakor a Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtárban a helyed. Nincs más dol-
god, mint két csapattársat választani
magad mellé és közösen elmélyülni a
finn irodalom, történelem, életmód és
országismeret rejtelmeiben. A vetél-
kedő témakörei között szerepelnek
még a finn szokások, a képzőművészet,
a zene, illetve a sport is. Fontos, hogy

Kedves Győri Gyerekek!
Drága Kicsi Barátaim!

Ismét eltelt egy év, nálam pedig, itt a Mikulás
Birodalomban beköszöntött az igazi tél.
Olyan sűrű pelyhekben esik a hó, hogy még
a Manócskáim sem mehetnek ki az udvarra,
helyette segítenek összerendezni azokat a
leveleket, amelyeket nekem írtatok. Ebben az évben is nagyon sokan
gondoltatok rám, nagyon sok szép levél, rajzocska érkezett. Bizonyára
sokaknak, akik már szeptember, októberben írtak, megdobbant a kicsi
szíve, amikor megérkezett a válaszom. Most is nagyon sokan kértétek
az Aranydiót! Ezért megnyugtatok mindenkit, hogy az idei termést ismét
elviszem hozzátok, amennyiben megígéritek, hogy érkezésemig szófo-
gadó, jó gyerekek lesztek. Nagyon szeretlek benneteket, egész évben
sokat gondoltam rátok, és most itt az idő, hogy értesítselek benneteket
az érkezésem időpontjáról. Mivel titkon sokat járok köztetek, láttam,
hogy betartottátok a legutóbb tett ígéreteiteket, így ebben az évben min-
den kisgyereknek viszek csomagot és meglepetést. 
Idén december 5-én, reggel 9 órakor érek a győri városháza előtti
térre, ezt követően sok óvodába és iskolába is el fogok látogatni.
December 8-án 15 órakor találkozhattok velem a Széchenyi téren is.
Azokat a levelező Barátaimat, akik választ kapnak tőlem, a levélben
írtak szerint szeretettel várom a Győri Nemzeti Színházba a nagy talál-
kozásra a 9, 11 és 13 órai programokon. 
Már nagyon várom a veletek való találkozást.

Szeretettel, a Mikulás bácsi
www.mikulasbirodalom.hu

A győri autózás
aranykönyve 

ismerhette meg Takács János jóvol-
tából. A szerző nem helytörténész,
nem levéltáros. Azt írja, mindössze
győri mivolta és a veterán járművek
iránti rajongása késztette kutatásra,
a könyv magánkiadására. A források
korabeli újságok és a városi levéltár-
ban őrzött dokumentumok, a gazdag
képanyag Sándori Nándornak kö-
szönhető, aki a klub egykori titkára-
ként három fotóalbumot helyezett
biztonságba az utókor számára a
helyi autós közélet első tíz évéről.

Győr Európa főútvonalán, Buda-
pest és Bécs között félúton kötelező
pihenőhelye volt a kor autósainak,
akik bizton számíthattak a városi klub
tagjainak baráti segítségére és a
Royal szálló szolgáltatásaira. Nagy va-
csorák és izgalmas túraversenyek,
tiszteletet parancsoló autócsodák és
tiszteletre méltó győri polgárok eleve-
nednek meg Takács János művében,
a Győri Automobil és Motor Club
megkésett aranykönyvében.   

képben legyél Győr finnországi testvér-
városával, Kuopióval is, ráadásul ha a
csapatod nyer, egy hétvége erejéig köz-
vetlen közelről is átélheted a kuopiói
életérzést.  A szervezők a sikeres felké-
szüléshez többek között a Finn Nagykö-
vetség honlapját (www.finland.hu), a
Magyar-Finn Társaság weboldalát
(www.magyarfinntarsasag.hu), illetve
Pente Bernadett: Rokon népünk kony-
hájában című könyvét ajánlják. 

A jelentkezéseket november 25-ig,
e-mailben a Finn Nagykövetségen Pe-
regi Dóra címére (dora.peregi@for -
min.fi) várják, az iskola, illetve a csapat-
tagok nevének megadásával.  

Ismerd meg Finnországot!

Gubanc Győrben
laszt az élet kisebb-nagyobb kérdé-
seire. Az előadás fórumként műkö-
dik. A gyerekek elmondhatják véle-
ményüket, kibeszélhetik érzéseiket,
veszekedés nélkül ütköztethetik
gondolataikat, közös játék során for-
málhatják magukat és társaikat.

A Gubanc, melyet Győrben
három Gyakorló iskolai osztály látott,
a gyermek és ifjúsági színházak idei
biennáléján nívódíjat nyert. A zsűri
szerint ez a darab kapcsolta össze a
legizgalmasabb és a legkomple-
xebb módon a színházat és a neve-
lést. Az előadás főszereplője egy kis-
fiú, aki megpróbálja leküzdeni a ki-
szolgáltatottságot. A játék során szí-
nészek és gyerekek valamennyien
nézői, alkotói és résztvevői is a törté-
netnek. A cél, hogy megértsék az
őket körülvevő és bennük élő, isme-
rős és ismeretlen világokat.

A darabot Schilling Árpád ren-
dezte, Bori Viktor, Sárosdi Lilla, Se-
reglei András és Romankovics Edit
játszották. Az előadásaik ingyene-
sek, a Káva mindenhová elmegy,
ahová hívják. Első győri fellépésük
sikerét látva a Vaskakassal különle-
ges együttműködést terveznek,
szaktudásukat adják át a helyi báb-
színészeknek, így a város diákjai
rendszeres résztvevői lehetnek a
drámai játékoknak. 
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Szigethy Gábor irodalmár, író
és rendező érti a dolgát, a
Zichy-palota Polgári Szalon
című programsorozatának
házigazdájaként rendre kelle-
mes estekkel szolgálja ki kö-
zönségét. Az elmúlt hónapok
színházról, borról, csokoládé-
ról szóló beszélgetéseihez ké-
pest a besúgásról szóló no-
vemberi talk show kevés örö-
möt ígért, de a műsorvezető
ennek a témának is megta-
lálta a szórakoztató oldalát.
Vendégként Okváth Imre, az
Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának főosz-
tályvezetője és Maszlay Ist-
ván, a Győri Nemzeti Színház
művésze volt a segítségére. 

A beszélgetés történeti visszapillan-
tással kezdődött, tisztázva, hogy a
besúgás nem új találmány. Okváth
Imre szerint már barlanglakó eleink
gyakorolták, tehát a legősibb két
szakma egyikéről van szó. A múlt
legismertebb téglája a 18. század
Velencéjének öregedő nőcsábásza,
Giacomo Casanova, akinek lenyűgö-
zően kisstílű feljelentő leveleiből a
Polgári Szalon kö-
zönsége is hallha-
tott néhányat az
est fénypontjaként,
Maszlay István tol-
mácsolásában. A
korabeli Velence
és a múlt század
hetvenes-nyolcva-
nas éveinek Ma-
gyarországa sok hasonlóságot mu-
tatott, mindkét hatalmi rendszer ösz-
szeomlás előtt állt. Casanova nem
tartótisztnek, hanem felügyelőnek
jelentett, a dolog egyébként ugyan-
úgy működött, mint a rendszervál-
tás előtt, hazánkban. Mai ügynöki
hálózatunkról csak annyit tudha-
tunk, létezik, remélhetően tisztessé-
gesebb játékszabályok közé szorítva.   

A levéltáros minden hazai titkok
tudójaként a házassághoz hasonlí-

A szalonból jelentjük 
totta a tartótiszt és a besúgó kap-
csolatát. A megkörnyékezés, a be-
szervezés utáni közös munka köl-
csönös függőséghez vezethetett
még akkor is, ha az együttműködés
kényszeren alapult. Az emberek
többsége zsarolható, Molnár Gál
Péter, a kitűnő színházi író és kritikus
az átlagostól eltérő szexuális beállí-
tottsága miatt került a belső reak-
ciót elhárító csoportfőnökség háló-
jába. Szigethy Gábor nem véletlenül
választotta műsora főszereplőjének
Casanova mellé a Népszabadság
egykori teljhatalmú kritikusát. Úgy
gondolja, MGP nem szolid hangú je-
lentéseivel, hanem gyilkos kritikáival
követett el bűnt. Ügynöki státust, vé-
dettséget élvezve bármit megen-
gedhetett magának, írásai vezettek
Latinovits Zoltán halálához.  

Casanova az irigy, rosszindulatú
és pénzsóvár ügynöktípus megtes-
tesítője, míg MGP, alias Luzs-
nyánszky a magasan kvalifikált,
kényszerből együttműködő ügynö-
kök sokaságának egyike. Így vagy
úgy, mindketten tragédiákat okoz-
tak és maguk is komoly emberi de-
formációkat szenvedtek el. Okváth
Imre a másik oldal, a tartótisztek vi-
selt dolgait is szóba hozta az esten,
már csak azért is, mert a mai ma-

gyar hírszerző, kémelhárító és
egyéb hasonszőrű szervezeteket
jellemzően a nyolcvanas évek BM
főcsoportfőnökségének egykori
hadnagyai vezetik. Új szellemben,
de a napi híreket ismerve koránt-
sem problémamentesen. Az vi-
szont tényleg jó hír, hogy a Polgári
Szalon kedd esti közönsége már
derülni tudott Casanova, Luzs-
nyánszky és a többiek felolvasott
ügynöki jelentésein.  

Casanova az irigy, 
pénzsóvár ügynök 

megtestesítője

A Kultúra&Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. november
29-én árverés útján bérbe adja a Győr, Baross G. út 21–23. sz.
alatti, 6,94 m2 területű pénzváltó helyiségét. A hirdetmény a Kul-
túra&Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft.-nél (Látogatóközpont,
Győr, Baross G. u. 21. 96/336-171) tekinthető meg.

Hirdetmény
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A népviseletbe öltözött hölgy
óriási kofferrel érkezik. Már
pakol is, előkerül a rongysző-
nyeg, a festett sámli, a tekenő,
a kanna, a kalap, a kendő, a fa-
ragott bot, a kolbász, a pi-
tyóka, a murok és a fuszulyka.
Ízes, erdélyi tájszólásban be-
szél: „Tudjátok-e, hogy én Er-
délyországból jöttem és hogy
Erdélyország hol van? Ott van
Romániában, a szomszédos
országban, de attól még olyan
szép, amilyennek az Isten
megteremtette, gyönyörű he-
gyekkel, völgyekkel, tavakkal,
csobogó patakokkal. És szé-
kely embereket is pottyantott
oda a teremtő!" A hölgy Cser-
nik Szende székely mese-
mondó és lábbábos, aki az el-
múlt hétvégén a Győri Könyv-
szalon mesekuckójában káp-
ráztatta el a gyerekeket.

A mesemondás is, a lábbal bá-
bozás is különleges mester-
ség. Hogyan talált rájuk, hol
lehet ezeket megtanulni? 

A mese talált rám. Már akkor,
amikor megszülettem. Erdélyor-
szágban, mesés környezetben nőt-
tem fel, a gyönyörű táj ringatott en-
gemet, sok-sok szép mesén nevel-
kedtem. Tizennyolc éves koromig
csak meséket olvastam magamnak,
később a gyerekeimnek. Egyszer a
gyermekeim óvodai mesenapján
székely népmeséket olvastam fel,
azzal ajándékoztam meg az óvodá-
sokat. Annyira jó, élő íze volt annak
a mesélésnek, annyira tetszett a
gyerekecskéknek és nekem is, hogy
továbbgondoltam. Ha a szájamban
annyira jól áll ez a meseszó, akkor
meg is kell eleveníteni a mesét, a
szereplőket. Akkoriban még felol-
vastam a mesét, foglalt volt a
kezem, de ott volt a két csóré lábam,
hát azokra húztam fel a bábokat. Így
kezdődött a lábitázás. És valahogy
rám kerekedett a meseszoknya is,
arra varrtam a hátteret, a díszletet.
Úgy érzem, az istenke áldott meg
ezzel. Én pedig szeretem átadni az
embereknek a meséket. Mert ma
úgy kell a mese, mint a kenyér az
ember asztalára. 

Honnan valók a mesék, a
sokból melyik a kedvenc?

A szegény emberes és az állatos
meséket szeretem. Gyűjtögetek,

Lábita és meseszó 
bújom a régi mesekönyveket, kere-
sem azt a székely népmesét, amely
még a szájamra, a lábamra áll, ame-
lyik megérint belülről, amiről azt
érzem, hogy nekem kell továbbadni
az üzenetét, hogy az emberek ölébe
pottyanjon. A saját, a székely mesé-
inket azért tartom fontosnak, hogy
tudjuk, honnan jöttünk és hogy
hová tartunk. Hogy nem üres batyu-
val jöttünk, hanem teli batyuval. 

Hogyan fogadják a gyere-
kek, amikor meglátják a bábo-
kat a lábán, amikor meghallják
a székely beszédet?

Ezzel, hogy én így mesélek, a
csodát még jobban megerősítem
bennük. Csodálkoznak, én is rájuk
csodálkozom, hogy ők hogy tátják a
szájukat. Érdekes, hogy egyáltalán
nem idegen nekik ez a tájszólás,
meg is magyarázom a szavakat, ki-
játszódjuk, hogy mit jelent a székely
szó. Kíváncsiak, benne van az ősi
vérben, hogy a székely és a magyar
testvérnép. Ezért nem idegen szá-
mukra. Azért is vagyok, hogy ezt a

„Kantharosz a gyermekek jövőjéért,
a jövő nemzedékéért pályázat” cím-
mel hirdet felhívást a Kantharosz
Civil Összefogás a IV. Kantharosz
gálán befolyó támogatásokra. A pá-
lyázat célja, hogy a segítség eljus-
son a leginkább rászorulóknak. Pá-
lyázatot nyújthat be minden olyan
győri és város környéki közintéz-
mény, alapítvány, civil szervezet és
magánszemély, amelyek tevékeny-
ségébe a gyermekek fejlesztése, fel-
zárkóztatása, ápolása, gondozása-
nevelése tartozik. A pályázónként
elnyerhető támogatás összege vár-
hatóan 100.000 és 2.000.000 forint
között lesz. A pályázat benyújtásá-
nak határideje december 31. Részle-
tek: www.kantharoszgala.hu.

kép és szöveg: gy. p.

Cyprien Katsaris személyében napjaink
egyik legelismertebb zongoraművészét
látja vendégül a Győri Filharmonikus Zene-
kar decemberben azon a zongoraesten,
melyen ere de ti leg Kocsis Zoltán lépett
volna fel, de sajnálatos megbetegedése
miatt nem tudta vállalni győri szereplését. 

A francia zongoravirtuóz zsúfolt kon-
certprogramja ellenére is örömmel mon-
dott igent a felkérésre és vállalta el a fellé-
pést a Győri Filharmonikus Zenekar bérle-
tes hangversenyén. Cyprien Katsarist a kri-
tikusok a világ elitjében tartják számon, vir-
tuóz játékát több országban is kitünteté-
sekkel ismerték el. Cziffra György például
a következőket nyilatkozta róla: „Meggyő-
ződésem, hogy generációjában a legna-
gyobb művészi értéket ő és játéka képvi-
seli". Katsaris jelenleg az egyik legkereset-
tebb és legnépszerűbb zongorista, szá-
mos nemzetközi verseny győztese. Ját-
szott már a világ legjelentősebb koncert-
termeiben Ber lintől New York-ig. Győri fel-
lépésével újabb világsztárt üdvözölhetünk
a Richter Terem színpadán, december 15-i
zongoraestje minden bizonnyal felejthetet-
len élményt jelent majd a közönségnek.

Kantharosz a gyer -
mekek jövőjéért

Világsztár
beugró

gyönyörű nyelvet, amit kaptam, to-
vábbadjam. 

Kiknek mesél a legszíveseb-
ben?

Mindenkinek. Azoknak a gyere-
keknek, akik ismerik a csendet, és
azoknak is, akik nem, hogy legalább
a mese által találják meg. Az a baj a
nagyvilágban, hogy sok a zaj. A gye-
rekek nem ismerik a csendet, nem
tudnak befelé fordulni, a felnőttek
pedig folyton rohannak, azt mond-
ják nincs idő. A meséhez csend
szükséges. A mese kezdetén min-
dig elmondom a hallgatóságnak:

súroljátok fel a lelketeket! És ilyen-
kor kérem, hogy mindenki simo-
gassa fel a mellkasa fölötti részt. Ha-
tásos. A mesevilágban meg tudunk
pihenni és táplálni tudjuk lelkünket,
szellemünket.

Ha itt végzett, merre megy
tovább? 

Hát csak járom az országot a me-
séimmel. Egyre többet hívnak haza is,
Erdélyországba. Ennek is örülök,
mert a mese visszakerül a bölcsőjébe. 



MESTERSÉGEK  HIRDETÉS

2012. november 16.   / + / 13

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Judák Ambrus tanár, gé-
pészmérnök és kosárfonó,
ez utóbbi minőségében a
Gyermekek Háza egyik fel-
nőtt szakkörének vezetője.
Amikor vasúti főállása meg
első számú hobbija, a hosz-
szútávfutás engedi, szebb-
nél szebb használati tár-
gyakat fon fűzfavesszőből. 

Judák Ambrus csaknem két év-
tizeddel ezelőtt tanítványai, a la-
daméri iskola diákjai kedvéért
kereste fel a Gyermekek Házát.
Úgy tervezte, körülnéz, hátha
talál valamilyen gyerekeknek
való kézműves foglalkozást. El-
sőnek egy kosárfonóval, Bauer
Józsi bácsival találkozott, s nem
is kutakodott tovább, nagyon
megtetszett neki a mesterség.
Kitanulta, szakmunkásvizsgát
tett belőle, majd ő maga is el-
kezdte tanítani. Azt mondja,
annak idején könnyű dolga volt,

Fonott világ
mert Józsi bácsi fia, a szintén ko-
sárfonó Bauer Béla helyben,
Pinnyéden termelte meg a fo-
náshoz szükséges vesszőt. Ma
már Tiszafüredig kell elmenni a
speciális, jó minőségű alapanya-
gért. Az idei termés még lábon
áll, az itthoni készlet fogytán van.

A vessző minősége azért fon-
tos, mert Judák Ambrus erős,
strapabíró tárgyakat készít,
csak hasznos dolog, bevásárló-
kosár, lámpaernyő, nagyláda,
kisbútor, kenyértartó kerül ki a
kezei közül. Otthonát is saját ké-
szítésű tárgyakkal rendezte be,
azt mondja, nincs annál kényel-
mesebb fotel, mint amit magá-
nak fon az ember. A szabadidő
szűke miatt csak megrende-
lésre dolgozik, vásárokra, pia-
cokra nem jár, de egy-két jele-
sebb kiállításra, pályázatra min-
den évben elküldi portékáit.
Idén a Mezőgazdasági Múze-
umban díjazták munkáit.

A kosárkészítés a középkor-
ban virágzó kézműipar volt, a
hazai mestertudás apáról fiúra

szállt. Ma ismét népszerű, a
munkanélküliséggel sújtott
Tisza menti vidékeken fűzfa-
vesszőt termesztenek, haszná-
lati tárgyakat fonnak az ügyes
kezű, népművészet iránt fogé-
kony magyarok. A turisták, a kül-
földiek szívesen vásárolják eze-
ket a praktikus, természetes
anyagból készült tárgyakat, de
elég a győri piacra kimenni,
hogy lássuk, a legtöbb hazai há-
ziasszony is fonott kosarakba
pakolja a tojást, zöldséget, gyü-
mölcsöt, virágot.

Judák Ambrus szerint a mai
városi ember természetes alap-
anyagú, praktikus és szép tár-
gyakra vágyik, s egyre többen el
is készítik maguknak ezeket a
tárgyakat. A Gyermekek Házá-
ban működő szakkör iránt is
nagy az érdeklődés, korra,
nemre, foglalkozásra való tekin-
tet nélkül érkeznek a tanítványok,
hogy elsajátítsák a mesterséget.
A társaság kitűnő, az ügyeseb-
beknek néhány óra elég, hogy
megfonják első saját kosarukat. 



MOKKA ALKOTÓMŰHELY. Miért
apró szemű a rizs? Miért szent a fikusz?
Többek között ezekre a kérdésekre kap-
hatnak választ azok az 5–10 év közötti

gyerekek, akik ellátogatnak a Gyer-
mekek Háza szombati képzőművészeti

foglalkozására. Tíz órától kézműves tárgyakat
készíthetnek, meséket hallgathatnak, énekelhet-

nek a kis érdeklődők.  
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KULTURÁLIS kínáló  

A 30Y PÉCSI ROCKZENEKAR november
16-án, pénteken 20 órától a Bridge Klubban
koncertezik. Beck Zoli és csapata november
végén jelenteti meg egyedi hangzásvilágú,
Szentimentálé című lemezét. 

ÜVEGMŰVÉSZET.
Pápai Eme se művé-
szettörténész tart elő-
adást a kortárs magyar
üveg művészetről csü-
törtökön fél öttől az Es-
terházy-palotában. 

PÓKHÁLÓ. Galgóczi Erzsébet regényéből készült tévéfil-
met láthatnak az érdeklődők kedden 17 órától a ménfőcsa-
naki Galgóczi-emlékszobában. Az 1974-ban készült filmet
Mihályfi Imre rendezte, főbb szereplői Avar István, Madaras
József, Koncz Gábor, Moór Mariann és Patkós Irma. 

DÖMÖTÖR GYÖNGYI kiállí-
tása nyílik a József Attila Művelő-
dési Házban november 23-án,
pénteken 17 órakor. A tárlatot
Földingné Nagy Judit hosszútáv-
futó és Baranyai Renáta, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársa ajánlja a közönség fi-
gyelmébe. Közreműködik Seer
Alexandra gitáron. A festmények
december 20-ig, hétköznap 10
és 16 óra között tekinthetők meg. 

HAJÓ- ÉS VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS és
börze helyszíne lesz a ménfőcsanaki Bezerédj-
kastély november 17-én, szombaton 10-től 16
óráig. Balatoni és dunai hajómodellek, a mén-
főcsanaki állomás 8 méteres modulja, régi és
újkori vasútmodellek, épületek és egyéb ma-
kettek várják az érdeklődőket.  

IDEGEN NYELVŰ FILMNAPOK. Az Audi Akademie Hun-
garia ismét idegen nyelvű filmekkel várja az érdeklődőket no-
vember 22 és 25. között. A filmeket eredeti, német, angol,
spanyol és francia nyelven, magyar felirattal vetítik a Kossuth
utca 12. szám alatti épületben 16, 18 és 20 órai kezdettel.
Idén a gyerekeket is várják az Égből pottyant Mikulás és a
Barátom, Knerten című mesével. A filmek megtekintése díj-
talan, előzetes helyfoglalás szükséges. A részletes program
az Audi akadémia honlapján olvasható. 

A RÁBA DAL- ÉS TÁRSASKÖR jótékony-
sági hangversenyt ad november 17-én, szom-
baton 18 órától a József Attila Művelődési Ház-
ban. A koncert bevételét és a felajánlásokat a
Radó Tibor-iskola kapja. Az esten fellép Kame-
neczki Klára és Pazdernik Erzsébet gordonka-
művész, Mezei Melinda énekművész, valamint
Németh Viola zongoraművész.  GYŐRI SZABÓ JÓZSEF EMLÉKÉRE ci-

gányzenés nótadélutánt tartanak november
25-én 15 órától a PÁGISZ-ban. Közreműködik
Gránát Zsuzsa előadóművész, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Nóta Egyesület szólistái, kísér
Németh Rudolf és zenekara. 

MAGYAR ÉVEZREDEK 7VÉGE. Szomba-
ton és vasárnap immár kilencedik alkalommal
rendezik meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban a magyar kultúra hétvégéjét. Elsőként Ba-
lassa Júlia és Belovai Zsuzsanna munkáiból
nyílik kiállítás, amit előadások, kézműves fog-
lalkozások, ételkóstolók követnek.

MANÓCSKA BABABÖRZÉT rendeznek
szombaton kilenc órától az Arany János Általá-
nos Iskola aulájában. Várnak mindenkit, aki
olcsó, de jó állapotban lévő baba-, gyermek- és
tiniruhát, felszerelést és játékot keres. A rendez-
vényen fél tíztől az Erőközpont, Családi Fej-
lesztő és Gyógyítóközpont tart zenés foglalko-
zást kicsiknek, sok mozgással, zenével, kaca-
gással. A belépés ingyenes! További informá-
ció: manocskaborze.freeweb.hu.  

RÉGISÉGVÁSÁR. November harmadik va-
sárnapján, 18-án reggel héttől délután kettőig
ismét várják a régiségek kedvelőit az Árkád
mögötti vásártéren. A szervező Antikexpo Kft.
azt ígéri, ritkaságokban, értékes alkotásokban,
szép régi tárgyakban ezúttal sem lesz hiány.  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 17., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Boxutca - Forma-1 magazin
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Történetek a nagyvilágból  
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
15:55 Séf 
16:10 Doc Martin  
17:00 Gasztroangyal  
18:00 SzerencseSzombat
18:40 Forma-1 Amerikai Nagydíj - 

Időmérő edzés
20:25 Híradó este
20:55 Sporthírek
21:00 Időjárás-jelentés
21:10 Magyarország, szeretlek!  
22:25 Katonák voltunk  
00:40 Rocksztár  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:30 Asztro Show
11:25 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:05 Szeszélyes  
14:15 Sziklaöklű szerzetes  
15:20 Sziklaöklű szerzetes  
16:20 Szuperzsaru  

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:05 Rejtélyek mocsara  
00:00 Ez a fiúk sorsa  
02:15 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 EZO.TV
10:30 Babavilág  
11:00 9 hónap  
11:30 Tűsarok  
12:00 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
13:00 Duval és Moretti  
14:00 Autóguru  
14:30 Sheena, a dzsungel 

királynője  
15:30 Bűbájos boszorkák  

16:30 Psych - Dilis detektívek  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Lovagregény  
22:10 A gyűjtő  
00:20 Rejtélyes manhattani 

haláleset  
02:15 EZO.TV
03:15 Kalandjárat  

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Századfordító magyarok 
07:55 És még egymillió lépés 
08:40 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 Vadállatanyák és kölykeik 
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Santa Fe ösvény  
14:10 Hagyaték 
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Úrilány szobát keres  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:30 Dunasport
22:45 Törzsasztal  
23:40 MüpArt - The Yellowjackets 
01:20 Koncertek az A38 hajón  
02:10 Koncertek az A38 hajón  
03:00 Vers

NOVEMBER 16., PÉNTEK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 DTK  
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Édes élet olasz módra  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:30 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Mezei-Pálfi-Szőke-

Brestyánszki: Záróra   
00:20 Híradó
00:35 Maradj talpon!  
01:25 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel   
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Brandmánia  
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 CSI: A helyszínelők  
22:35 Gyilkos elmék  
23:35 Odaát   
00:35 Reflektor  
00:50 Törzsutas 
01:25 Autómánia

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Babapercek  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Jóban Rosszban  
20:05 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
22:05 Haláli zsaruk  
23:15 Grimm  
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:50 Alexandra Pódium   
02:15 Vers éjfélkor - magyar 

versek  

05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:05 Közbeszéd
09:30 Mesél a fény 
10:15 Tokaj szőlővesszein... 
11:05 India és Nepál 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 India utolsó oroszlánjai 
15:50 Egy francia templom magyar 

képei 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés
21:00 Hírek

Duna Televízió, november 16., péntek, 22:25

Tűz a hó alatt
Amerikai dokumentumfilm

A dokumentumfilm egy sziklaszilárd hitű és
akaratú ember drámai és inspiráló történetét

mutatja be. Az idős szerzetes
mellett megszólalnak más
politikai foglyok, családta-
gok és a dalai láma is, vala-
mint archív felvételek is sze-
repelnek a tanulságos és
szívszorító történelmi doku-
mentumban.

M1, november 17., szombat, 22:25

Katonák voltunk Amerikai–német akciófilm

Egy amerikai helikopteres elit desz-
szantalakulat 400 katonája Hal
Moore ezredes vezetésével Észak-
Vietnam Halálvölgyébe tart, ahol
véres összecsapásra készülnek a vi-
etkongokkal. A körülzárt amerikai -

ak hamarosan hatalmas túlerővel találják szemben magukat, s
rá kell döbbenniük, csak magukra számíthatnak. Néhányan kö-
zülük ismerik a háborút, de többségük most esik át a tűzkereszt-
ségen. Mindannyian a hazájukért harcolnak és mindannyiukat
várja otthon valaki. Csakúgy, mint az ellenséget.

Duna Televízió, november 17. szombat, 12:15

Santa Fe ösvény
Fekete-fehér, amerikai film

1854, Kansas. A négerek felszabadí-
tása Amerika lelkiismereti kérdé-
sévé vált. Az önjelölt próféta, John
Brown erőszakos fellépése az ügy -
ben már-már a polgárháború szélére
sodorja az országot, de a kadétok,
köztük Sullivan és Custer – a későbbi tábornokok – min-
den eszközzel ügyelnek a törvényességre. Pedig a törté-
net csak azzal indult, hogy Santa Féből, a civilizáció pe-
reméről egy karavánt lekísérjenek Új-Mexikóig.

Szuper akciók a Hatos Nyelviskolában!
• Német nyelvtani rendszerezô XI. 29-tôl: 7200 Ft – 16 óra.
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô kurzusok I. 7-tôl,

450 Ft/óra.
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvez-

ménnyel.
• Próbanyelvvizsga-lehetôség a decemberi nyelvvizsgák

elôtt.

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

NOVEMBER 20., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Szeretettel Hollywoodból  
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Édes élet olasz módra  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:30 Híradó
23:45 Barangolások öt kontinensen 
00:15 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Törzsutas 
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:10 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:50 Stahl konyhája  
10:00 Babapercek  
10:10 Teleshop
11:15 EZO.TV
12:20 A tűzsárkány birodalma  

14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Halálos iramban  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 A titok gyermekei  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:40 Valóságos kincsesbánya 
08:05 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Közvetítés a Parlament üléséről
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Magyar elsők 
19:20 Tálentum
19:55 Helló, Doki  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Egy szép napon...   
22:35 Kultikon  
22:55 A Guernica-nemzedék  
00:00 Koncertek az A38 hajón  
00:55 Koncertek az A38 hajón  
01:45 Vers
01:50 Himnusz

NOVEMBER 19., HÉTFŐ
M1
05:24 Hajnali gondolatok
05:25 Világ+Kép  
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Édes élet olasz módra  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Híradó 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Fókusz Plusz  
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Dr. Csont  
22:30 Showder Klub  
23:40 PokerStars.net - Big Game  
00:40 Reflektor  
00:55 Totál szívás  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Királyi zűr  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában 
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:55 NCIS  
02:45 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
03:35 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:05 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Beavatás  
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:35 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a Parlament üléséről
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum
19:35 Liszt Ferenc  
20:05 Liszt Ferenc  

NOVEMBER 18., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:35 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
09:50 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre"
10:05 A Biblia a magyar költészetben
10:15 Evangélikus magazin
10:45 Református ifjúsági műsor
10:50 Sztehlo Gábor 
11:15 Veres Sándor portré
11:45 Jad Vashem
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Telesport 
13:10 Angi jelenti  
13:40 Múlt-kor  
14:10 Margat lovagjai 
15:05 Mikrokozmosz - Füvek népe
16:20 Telesport 
18:50 Híradó este
19:15 Sporthírek
19:20 Időjárás-jelentés
19:30 Forma-1 Amerikai Nagydíj - 

Futam
22:25 Brooklyn mélyén  
00:35 MüpArt Classic - Ligeti-est

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:10 Trendmánia
10:50 Teleshop
11:45 Törzsutas
12:25 112 - Életmentők  
13:00 Szeszélyes  
14:20 Az Overlord hadművelet  

16:20 Vadiúj vadnyugat  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Alkonyat  
22:25 Világok harca - Az invázió  
00:20 Portré  
00:50 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
08:30 Nagy Vagy! 
09:30 EZO.TV
10:00 EgészségMánia  
10:25 Kalandjárat  
10:55 Borkultusz  
11:25 Stahl konyhája  
11:55 Én is szép vagyok  
12:25 Több mint TestŐr  
12:55 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
13:55 Monk - Flúgos nyomozó  
14:55 Bűbájos boszorkák  
15:55 Lovagregény  

18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Charlie angyalai  
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:10 Szellemekkel suttogó  
00:10 Összeesküvés  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:00 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet 
08:30 Beavatás  
09:00 Hagyaték 
09:30 Akadálytalanul 
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise - 

Gyimesfelsőlokról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Rózsafabot  
13:35 Fuvolavarázs
14:25 Magyar elsők 
14:40 Szerelmes földrajz 
15:15 Hazajáró 
15:45 Hogy volt!? 
16:40 Bohóc a falon  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Önök kérték! 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Rózsa Sándor  
20:50 Klubszoba
21:45 Dunasport
22:00 Nagymenők  
00:20 Vers

17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:50 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Győr+ Sport
20:30 Híradó
20:55 Sport
21:05 Győr+ Sport
22:00 Híradó
22:25 Sport
22:30 BCTV
23:00 Telemarketing
00:00 Képújság

GYŐR+

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Győr+ Sport
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
16:00 BCTV
16:30 Telemarketing
17:30 Műsorkezdés
17:40 Rába ETO–Vasas NB1-es 

futsalmérkőzés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 KultÓra
20:30 Híradó
20:55 Sport
21:05 KultÓra
22:00 Híradó
22:25 Sport
22:30 Rába ETO–Vasas 
23:50 BCTV
00:20 Telemarketing
01:20 Képújság

GYŐR+
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Négy szellem  
23:35 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel   
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Autómánia
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Superhero  
23:10 Brandmánia  
23:40 Reflektor  
00:00 Ments meg!  
00:50 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Üvegtigris 3  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Üvegtigris 3  
03:30 Segíts magadon! 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:30 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:00 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Nem mindenki Szabó Géza ám! 
11:05 Híres zeneszerzők nyomában 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari
15:30 Az iszlám Európában  
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 
19:40 Irgalom  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport

NOVEMBER 21., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 On The Spot: Harcosok  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Múlt-kor  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Trendmánia
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  
22:55 Házon kívül  
23:25 Reflektor  
23:40 Siyama - A harcos város  

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:05 Könyvelő a pácban  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Kettős ügynök  
22:20 Ügyféllista  
23:20 Én is szép vagyok  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Kettős ügynök  
02:20 Ügyféllista  
03:15 Babavilág  
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:30 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:45 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 Láz - Afrika felpörög 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Közlekedés XXI. 
15:30 Múzeumtúra - Francia módra 
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:10 Tálentum 
19:40 T.I.R.  
20:45 Híradó

Duna Televízió, november 21., szerda, 21:00

Schmidt története
Amerikai vígjáték

Warren R. Schmidt biztosítási
ügynök a teljes összeomlás szélére
kerül, amikor nyugdíjazzák és a fe-
leségét is holtan találja, akiről utó-
lag kell megtudnia, hogy évek óta

viszonyt folytatott a legjobb barátjával. Nem bírja to-
vább és elutazik lányához, aki épp esküvőre készül. Ér-
kezése tornádóként söpör végig, az öreg Schmidt
ugyanis mindenbe beleszól, kritizálja a jövendőbeli fér-
jet és családját is. De vajon mikor ül el végre a vihar?

Duna Televízió, november 22., csütörtök, 21:00

Tízezer nap
Fekete-fehér, magyar filmdráma

A film a Széles család történetén keresztül ábrázolja
a magyar parasztság sorsát. Megelevenedik a múlt:
a kiszolgáltatottság, megalázottság, kemény küzde-
lem a betevő falatért, nélkülözéssel, csapásokkal teli
házasság. A felszabadulást követő időszakból az ifjú
Széles történetén keresztül felidézi a beilleszkedést

az új körülményekbe, az ötvenes évek politikai hibáinak következ-
ményeit, a forradalmi idők okozta válságot. Az egész krónikán át
végighúzódik a mély barátság, amely Szélest a hajdani szegénypa-
rasztból lett pártfunkcionáriushoz fűzi. 

M1, november 22., csütörtök, 22:40

Négy szellem
Portréműsor

Az élet legkülönfélébb területéről érkezett em-
berek beszélgetnek Marcsival és egymással.
Nem önmagukról beszélnek, hanem a mind-
annyiunk fejében munkálkodó kérdésekről: a
hűségről, a tárgyainktól való függésről, félel-
meinkről és vágyainkról, viszonyukról az idő-
höz és arról, hogy megváltoztatható-e az
ember, és ha igen, megváltoztatandó-e? Játsz-
hatunk-e Istent büntetlenül? Négy különböző
ember, négy nézőpont. Négy szellem.

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 KultÓra
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:50 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Ráta
20:05 Híradó
20:30 Sport
20:40 Ráta
21:10 Híradó
21:35 Sport
21:40 BCTV
22:10 Telemarketing
23:10 Képújság

GYŐR+

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Ráta
10:05 BCTV
10:35 Telemarketing
11:35 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:50 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Megyei Prima Gála
20:15 Híradó
20:40 Sport
20:50 Megyei Prima Gála
21:30 Híradó
21:55 Sport
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 képújság

GYŐR+
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ÁLLATKERT  HOROSZKÓP

KOS
Eljött a pihenés ideje. Rendszerez-
zék eddig elért dolgaikat, eredményeiket
és töltődjenek fel az elkövetkezendő idő-
szakra. Figyeljenek jobban egészségükre
is, törődjenek többet magukkal.

BIKA
Most pluszköltségekbe verik ma-
gukat, ami annyira nem tesz jót lelki vilá-
guknak. Párjukkal több vita van most,
mint eddig, és ez is elszomorítja önöket
kicsit. Lazítsanak, gondolják át még egy-
szer életüket. 

IKREK
Most kijut a kritikából és ez annyi-
ra nincs ínyükre. Próbáljanak felülemel-
kedni ezen és csak a saját dolgaikkal le-
gyenek elfoglalva. Munkájuk rendben
van, lazíthatnak is egy kicsit. Már csak
egészségüket kell rendbe hozni. 

RÁK
Gondolják végig életükben, ki a ba-
rát és ki nem az. Ne hagyják, hogy jó szí-
vük bajba vigye önöket. A kritikát most
igazán nem érdemlik meg, ne is fogadják
el azt. Figyeljenek egészségükre, ízülete-
ikre, térdükre. 

OROSZLÁN
Feltöltődve néznek a következő
hét elé. Végre megoldottak egy nehéz
ügyet és most ez felszabadítóan hat
önökre. Álmodozhatnak, tervezgethet-
nek, legyenek optimisták. 

SZŰZ
Épp elég munkájuk van, még túl is
vállalják magukat. Ez meglátszik ideg-
rendszerükön. Figyeljenek az egyensúly-
ra, lazítsanak, amikor csak tudnak, ne-
hogy lebetegedjenek. Legyenek barátaik-
kal, családjukkal. 

Horoszkóp
MÉRLEG
A Mérleg jegyűek életében most a
szerelem játssza a főszerepet. Ha van pár-
juk, szép időszakot élnek meg. Ha nincs,
eltalálhatja önöket az a bizonyos nyíl.
Rendkívül mozgalmas, izgalmas hét vár
önökre. 

SKORPIÓ
Vegyék kicsit lazábban az életet,
különben sok idegeskedés elé néznek a
héten. Családjukhoz ne vigyék haza a
munkahelyi gondokat, erre senkinek
nincs szüksége. Ha tudnak, lazítsanak ki-
csit, utazzanak el. 

NYILAS
Merjenek nagyot álmodni munká-
juk terén. Akár még munkát is válthat-
nak a héten, vagy elindíthatják a munka-
keresést. Figyeljenek párjukra is, a csalá-
dot se hanyagolják el nagyon. 

BAK
Csak dolgoznak és dolgoznak a hé-
ten. Nem tudnak se pihenni, se lazítani
és ez kissé idegessé teszi önöket. Figyelje-
nek azonban egészségükre is, párjukról
se feledkezzenek meg. Utazzanak el a
hétvégén.

VÍZÖNTŐ
Kicsit megnyugodhatnak, munká-
juk, magánéletük, egészségük rendben
van. Most a tervezésé, a számvetésé ez az
időszak. Rendezzék pénzügyeiket, az el-
rendezetlen szálakat, feladatokat. 

HALAK
Életükben most a párkapcsolat
játssza a főszerepet. Kerüljék a veszeke-
déseket, félreértéseket, azonnal rendez-
zenek minden visszás kérdést. Barátaik-
nak szükségük lenne önökre, ne hanya-
golják el őket. 

kép és szöveg: xantus-állatkert

Kalandra le! Ezzel a szlogennel talál-
kozhatunk a győri Füles Bástya bejá-
ratánál, melyről biztosan kijelenthet-

jük, hogy egy cseppet sem túlzás! A
győri vár eredeti állapotban megőr-
zött falai mentén mintegy 50 faj több
száz egyede várja látogatóit a város
utcái alatt, a színház mögött. A kaza-
matában burjánzó dél-amerikai
dzsun gel óriási akváriumokat, terrá -
riu mokat fogad be, amelyek bepillan-
tást nyújtanak többek között az Ama-
zonas vízgyűjtő területének rendkívül
gazdag élővilágába. Látogatóink vé-
gigkövethetik a 15-20 ezer egyedből
álló levélvágóhangya-kolónia útját
egy 40 méter hosszú, átlátszó csövön
a felső etetőterráriumtól egészen a ki-

rálynő biztonságát adó alsó terráriu-
mig. Találkozhatnak a világ legkisebb
majmával, a törpe selyemmajommal.
Ez a kis erdei főemlős még kifejlett ko-
rában is csak 15 centisre nő meg. 

A 18 méter hosszú, 200 m3-es akva-
terrárium anakondáknak, rájáknak és
pápaszemes kajmánoknak ad otthont.
További terráriumok lakói a sebesen
úszkáló piráják, a komótos leguánok,
a Föld második legnagyobb csótány-
faja és a szivárvány összes színében
pompázó nyílméregbékák. 

A hétszáz négyzetméterre kiter-
jedő kiállítás élményét tetézi, hogy az
egzotikus fajokat nem csupán testkö-
zelből csodálhatják meg az érdeklő-
dők, de némelyiküket megsimogat-
hatják, kezükbe is foghatják a látoga-
tók. Nemrég egy 200 fős doktor-

Amazonasi kalandozás 
a belvárosi Füles Bástyában

halcsapat vette birtokába hatalmas,
új medencéjüket, ahol azóta sokan ki-
próbálhatták manikűrjüket. Sokak
örömére visszatért a Füles Bástya kis
tudományos munkatársa, Maximus, a
csuklyásmajom, aki ezentúl nem
egye dül, hanem barátnőjével várja a
látogatókat. A „kislány” egyelőre még
nem kapott nevet, az ünnepélyes név-
választásra most vasárnap 15 órakor
kerül sor. A látogatók szavazataikat va-
sárnap délig még személyesen vagy a
Facebookon is leadhatják. Hamaro-
san sok-sok programmal kedveske-
dünk látogatóinknak: a Bástya mun-
katársai folyamatosan interaktív állat-
bemutatókkal és előadásokkal várják
majd az érdeklődőket. Programjain-
kat hamarosan olvashatják honlapun-
kon is.

A több mint 500 éves téglafalak,
boltívek középkori hangulata és az eg-
zotikus állatok közelsége felnőttek és
gyermekek számára egyaránt mara-
dandó élményeket nyújtanak.

Kalandra le!
www.fulesbastya.hu
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JUBILEUM  HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Jubileumot ünnepel a nyúli Már-
ton Lakóotthon: tíz éve, hogy a
működtető Híd a jövőbe Alapít-
vány elkezdte tevékenységét: biz-
tonságos otthont teremtettek 12
autista és Down-kóros fiatalnak,
és küzdöttek, hogy a fogyatékkal
élőket befogadja a társadalom.

A küzdelem természetesen folytatódik,
de a kerek évforduló jó alkalom az ösz-
szegzésre, visszatekintésre. Mint már
korábban írtunk róla, a Márton Lakó-
otthont a Fekete házaspár alapította. A
családban három fiú született, két
egészséges és egy autista, Márton. A
sérült gyerekek családjában a legna-
gyobb kérdés, mi lesz, ha a szülők már
nem tudnak segíteni, ezért a legfonto-
sabb, hogy a lehető legnagyobb önál-
lóságra neveljék a gyermeket.

„A lakóink sokat fejlődtek az önállósá-
guk, a kommunikációs és az alkalmaz-
kodó képességük, a kötelességtudatuk,
a kitartásuk terén, az önmagukhoz való
viszonyulásukban. Érzik, már nem nélkü-
lük történnek a dolgok, beleszólhatnak

az őket érintő döntésekbe, ösztönözzük
őket, hogy merjenek kiállni saját érde-
kükben, tudják magukat megvédeni, ne
legyenek teljesen kiszolgáltatva mások-
nak” – számolt be a pozitív változásokról
Feketéné. A családias otthonban munka-

rehabilitáció is folyik, többek között sző-
nek, gyertyát öntenek, papírvirágot ké-
szítenek, fadobozokat díszítenek a fiata-
lok, akikkel egyébként Nyúlon és Győr-
ben számos helyen találkozhatunk, pél-
dául a buszon vagy moziban, a termé -

keiket pedig többek között a Látogató-
központban lehet megvásárolni.

„A cél, hogy észrevegyék a fogyaték-
kal élőket, és ne felejtsék el az em-
berek, bárki kerülhet kiszolgáltatott
helyzetbe. Reméljük, hozzájárultunk

ahhoz, hogy a mássággal élők megíté-
lése kedvezőbbé vált, talán a munkánk
eredményeképp sikerült az elmúlt 10
évben egy-egy téglát kibontanunk az
ép és sérült embertársainkat elvá-
lasztó, olykor áthatolhatatlannak tűnő
falakból” – mondta Feketéné.

A romló gazdasági körülmények elle-
nére sikerült megőrizni az otthon által
nyújtott szolgáltatások kiemelkedő szak -
mai színvonalát. Minden adott lenne a
fejlődéshez, az otthon telt házzal műkö-
dik, és kiváló szakemberek foglalkoznak
a fiatalokkal. A válság azonban elérte
őket is, egyre nehezebb a termékeket el-
adni, ezért más irányba is nyitniuk kell.
Feketéné terveiben szerepel, hogy az ott-
hon mellett kialakít egy konyhakertet,
amit a lakók művelhetnek majd.

„Összességében sikertörténet a
mögöttünk álló tíz év, ám az örömünk
nem felhőtlen: egyre nehezebb fenn-
tartani az otthont, és a jövő évi költség-
vetés sem kecsegtet semmi jóval,
talán a legnehezebb év vár ránk. Ezért
csütörtökön a Parlamentbe utaztunk a
fiatalokkal, hogy a többi lakóotthon
képviselőjével megmutassuk, nem va-
gyunk láthatatlanok” – zárta szavait dr.
Fekete Gáborné.

Sikertörténet a Márton Lakóotthon 10 éve

A jubileum alkalmából hagyomány -
teremtő szándékkal Márton-napi
jótékonysági estet tartanak novem-
ber 23-án a nyúli Szél Fiai Fogadó-
ban. Az eseményről bővebben a
www.martonlakootthon.hu webol-
dalon olvashatnak. Lehetőség van
támogatói jegyvásárlásra is. Min-
den felajánlást örömmel fogadnak.
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FELHÍVÁS  VENDÉGLÁTÁS

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor

A Hotel Klastrom történetének
van egy hosszú és van egy rövid
változata, előbbi a karmeliták
17. századi győri bejövetelével,
utóbbi a rendház modern kori új-
jáépítésével, a kolostorszálló
1987-es, november végi megnyi-
tásával kezdődik. Az avatás dá-
tumából kitalálható, Ányos At-
tila szállodaigazgatót a rövidebb
történet kedvéért, a Klastrom
Hotel huszonötödik születés-
napja alkalmából kerestük fel. 

Nem ágyúztak a franciák, nem bom-
báztak az angolszászok, de azért a leg-
utóbbi két-három évtized sem telt
unalmasan az ódon falak között. Az
épületegyüttes rövidebb történetét
Ányos Attila azzal kezdi, hogy az 1980-
as évek elején igény támadt Győrben
egy Rába hotelhez hasonló, második
számú, komoly szállodára. A döntésho-
zók a Rába-parti, szép fekvésű, de ka-
tasztrofális állapotban lévő egykori kar-
melita rendházat választották, amelyet
az 1950-es államosítás, a szerzetesek
tihanyi száműzetése után szükségla-
kásként használt a város. 

A munkálatok anyagi fe-
dezetét az állami tulajdonú
Volán-vállalatok ad ták ösz-
sze, az 1983-ban megalapí-
tott gazdasági társaság
gesztora a helybéli Kisalföld
Volán lett, az építkezést a
megye lakótelepekre szakosodott állami
építőipari vállalatára bízták. Mind ez nem
hangzik túl biztatóan, az eredmény
mégis lenyűgöző, máig megcsodálható,
köszönhetően többek között a tanácsi in-
gatlankezelő szervezet rutinjának, a mű-
emlékvédők következetességének és
Vági István belsőépítész tehetségének.

Születésnap 
a Klastrom hotelben 

A Nívó-díjas szállodát kereken huszonöt
éve, 1987. november 28-án avatták fel,
első igazgatójának a legendás szakem-
bert, Inkei Lászlót nevezték ki. 

A rendszerváltás után a karmelita
rend is bejelentette jogos igényét egy-
kori tulajdonaira, de a Klastrom Hotel
épületének sorsáról a nagy értékű fel-
újítások miatt csak 2003-ban szüle-
tett végső megállapodás. A rend,
amelyet 1679-ben két atya és három
testvér alapított, három atyával és egy
testvérrel költözött vissza Győrbe. Ke-
vesen voltak, így egykori kolostorukat
a keresztény szellemű turizmus szol-
gálatába állították, üzemeltetésére a
Kármel Kft. vállalkozhatott. Az akkori
igazgató, Jungi Csaba remek munkát
végzett, a keresztény kultúra iránt ér-
deklődő, modernizált zarándokok
megtöltötték a különleges szállodát.  

A Klastrom Hotel huszonötödik szü-
letésnapi partijára készülődő Ányos At-
tila szerint a szervezett egyházi turizmus
forgalma visszaesett, de a vendégek
többsége máig vallásos érzületű. Szere-
tik a kolostor celláiból kialakított szobák,
a boltíves folyosók, a rend könyveit őrző
bibliotéka hangulatát, élvezik a szaunák,
az étterem, a söröző, a belső udvar tera-
szának szolgáltatásait. Vannak lengyel

és skandináv csoportok, akik azt kérik,
kórusként énekelhessenek mise után a
karmelita templomban, de a szálloda
negyven szobájának kétharmados ki-
használtsága a válság 2009-es tető-
zése óta nagyobbrészt az üzletembe-
reknek köszönhető, akárcsak a város
többi szálláshelyén.   

A legutóbbi évtizedek
sem teltek unalmasan

2013. február 1–21. között tartandó
országos kamarai választásokkal az
új agrárkamarai törvény alapján
megalakul az új nemzeti agrár- és
élelmiszer-kamara. 

A hazai mezőgazdasági és élelmi-
szer-feldolgozó szektor összes szerep-
lője, így minden őstermelő és egyéni

vállalkozó is alanyi jogon tagjává válik
az új egységes köztestületnek. 

Minden leendő tag november 30-
ig köteles bejelentkezni a nyilvántar-
tásba az agrárkamara honlapján
(www.agrarkamara.hu) keresztül, és
megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os
nyilvántartásba vételi díjat. Mielőbb
jelentkezzen be, mert a regisztráció
a kamarai választásokon való részvé-
tel feltétele. 

A regisztrációhoz országszerte in-
gyenes segítséget nyújt a 200 agrár-
kamarai tanácsadó (elérhetőségi lista:
www.umvp.agrarkamara.hu) és az or-
szágos falugazdász hálózat is. 

A kamara központi ügyfélszolgá-
lata is rendelkezésre áll a 06-
80/911-078-as zöld számon, illetve
a regisztracio@agrarkamara.hu 
e-mail címről is kérhető további in-
formáció. 

Felhívás: 
kötelező regisztráció

Az előző, 2008-as Egészségkép letölthető és elolvasható az önkor-
mányzat honlapjáról: www.gyor.hu.   
Kérjük, tiszteljék meg véleményükkel, javaslataikkal a következő he-
tekben zajló városrészi fórumok egyikét, amelyek mindenki számára
nyitottak!
A fórumokról előzetes információt a WHO Egészséges Városok Prog-
ramirodán kaphatnak az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: who@gyor-ph.hu. Tel.: 96/500-555;  20/920-5226 vagy a
20/450-8443-as  telefonon.  

Tisztelt Győri Lakosok!

Folytatódnak a Győr városi Egészségkép és Egészségfejlesztési terv
készítéséhez a lakossági egészségfórumok. Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata számít a településrész önkormányzati képviselői,
szakértők, civil szervezetek és az érdeklődő lakosság véleményére, ja-
vaslataira.

Az egészségfórumok további időpontja és helyszínei: 

Időpont Városrész Helyszín Cím
2012. november
19. (hétfő) 16.30 Győrszentiván Molnár Vid Berta-

lan Közösségi Ház
9011 Győrszent -
iván, Váci M. u. 3. 

2012. november
20. (kedd) 16.30

Adyváros–
Marcalváros

Fekete István 
Általános Iskola

9023 Győr, 
Kodály Z. u. 31.

2012. november
21. (szerda) 16.30 Belváros Petőfi Sándor 

Művelődési Ház
9022 Győr,  
Árpád út 44. 

2012. november
26. (hétfő) 16.30

Ménfőcsanak–
Gyirmót

Petőfi ÁMK–
Bezerédj-kastély

9012 Győr-
Ménfőcsanak,
Győri út 90.

2012. november
27. (kedd) 16.30

Szabadhegy–
Kismegyer 

József Attila 
Művelődési Ház

9028 Győr, 
Móra tér 1.

2012. december 3.
(hétfő) 16.30

Nádorváros–
Adyváros 

Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár

9023 Győr, Her-
man Ottó u. 22.
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ELISMERÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Rangos elismerésben részesült Győr
a napokban: a Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő versenyen a
város a Magyar Turizmus Zrt. turiszti-
kai díját nyerte el. A megmérettetésre
298 település nevezett, falu kategóriá -
ban Csopak, város kategóriában
Hévíz hozta el a fődíjat. Ez utóbbi volt
a házigazdája a díjátadó ünnepség-
nek is, ahol dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester vette át az oklevelet a győri
önkormányzat képviseletében. 

A versenyen 1997 óta veszünk
részt – tekintett vissza az alpolgár-
mester –, eddig minden évben sze-
reztünk valamilyen elismerést. 2000-
ben Győr kapta a fődíjat, 2001-ben
pedig a nemzetközi mezőnyben ítél-
tek a városnak ezüst fokozatot. A tu-
risztikai különdíj és az ezt megelő-
zőek azt igazolják, az idegenforga-
lom fejlesztésén dolgozó szakember-
gárda erőfeszítései nem hiábavalók,
a szakma is elismeri elért eredmé-
nyeinket.  Ez pedig további befekte-
tésekre, további előrelépésre ösztö-
nöz bennünket.

A tizedik születésnapját ünneplő győri
Rába Quelle Élmény-, Termál és
Gyógyfürdő „10 év, 10 hónap” néven
akciót indított el a Győr-Moson-Sop-
ron megyében élők számára. A jubi -
leu mi felajánlás célja elsősorban a

győriek szórakozásának, pihenésé-
nek és egészségmegőrzésének ga-
rantálása. Az akció lehetővé teszi min-
den győri lakos részére, hogy leg-
alább egyszer lehetősége legyen sze-
mélyesen megismerkednie a Well-
ness-nívódíjas fürdő különleges szol-

Díjat kapott a virágzó Győr
Az ünnepségre dr. Somogyi Tiva-

dart elkísérte Németh Sándor, a pol-
gármesteri hivatal városépítési osz-
tályának munkatársa, valamint Kra-
kovszki József, a GYŐR-SZOL Zrt.
városüzemeltetési igazgatóhelyet-
tese, aki elmondta: a szolgáltató
arra törekszik, hogy az önkormány-

zat törekvéseit támogatva kellemes
környezetet, tiszta, rendezett és
szép közterületeket biztosítson ne
csak a helyi polgároknak, hanem a

városba látogató turistáknak is. –
Ennek érdekében évről évre virág-
díszbe öltöztetjük az ágyásokat –
mondta az igazgatóhelyettes –, gon-
dozzuk a parkok növényeit, karban
tartjuk a játszótereket. 

A Magyar Turizmus Zrt. turisztikai
különdíjával együtt jár az az 500 ezer

forintos promóciós támogatás is,
amellyel az MT Zrt. a város értékei-
nek, turisztikai kínálatának megis-
mertetéséhez járul hozzá. 

Győri nap az
élményfürdőben

2012. december 4-én licit útján értékesíti 
az alábbi ingatlanait:

• Kisvasút u.; ép. telek; Hrsz: 40376/6; Teleknagyság: 607 m2; 
Kikiáltási ár: 3.150.000 Ft+27% áfa.

• Külső Vasút sor; beépíthető ingatlan (zártkerti szántó); 
Hrsz: 45539/2; Teleknagyság: 2.475 m2, 
Kikiáltási ár: 4.175.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Váci M. u. 134/A; ép. telek; Hrsz: 42635/7; 
Teleknagyság: 1734 m2; Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Kossuth L. u. 82.; ép. telek; Hrsz: 7955/1; 
Teleknagyság: 286 m2; Kikiáltási ár: 3.135.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Festő u. 13.; ép. telek; Hrsz: 7955/2; Teleknagyság: 293 m2;
Kikiáltási ár: 3.205.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Vámbéri u. 43.; ép. telek; Hrsz: 8217; Teleknagyság: 870 m2;
Kikiáltási ár: 15.100.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Meder u.; ép. telek; Hrsz: 13292/2; Teleknagyság: 1074 m2;
Kikiáltási ár: 6.930.000 Ft+27% áfa.

• Győr, Rába u. 68.; társasházi iroda; Hrsz: 7570/A/4; 
Alapterület: 169,71 m2; Kikiáltási ár: 5.300.000 Ft.

• Révfülöp, Kacsajtosi utcai hétvégi ház és udvar; Hrsz: 2396; 
Teleknagyság: 8.532 m2; Kikiáltási ár: 42.500.000 Ft.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten

(www.gyor.hu) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

A Geers Hallókészülék Kft.

ÉRTÉKESÍTÉSI 
MUNKATÁRSAT 
keres győri szaküzletébe

Elvárások:
- kereskedelmi vagy egészségügyi

területen szer zett tapasztalat
- érettségi
- számítógépes felhasználói isme -

retek
- jó kommunikációs képesség
- ügyfélorientált gondol ko dás -

mód, empátiás készség
- terhelhetőség és nyitottság

Előnyök:
- GYSE, Audiológus szak asszisz -

tens vagy KEFA végzettség
- német-, angolnyelv-tudás

Jelentkezzen, ha szereti a 
kihívásokat, a változatos munkát,

nyitott az újdonságokra és 
könnyen megtalálja a hangot 

az emberekkel.
Önéletrajzát és motivációs levelét
fizetésigény megjelölésével várjuk

az allas@geers.hu e-mail
címen.

gáltatásaival, családjával, barátaival
szórakozzon, pihenjen, gyógyuljon a
közeli termálvízben. Az akció keretein
belül a győri lakosok 2012. november
18-án, vasárnap 1900 és 2.450 forint
helyett egységesen 1000 forint/fő (3
év alattiaknak ingyenes) vehetik
igénybe a fürdő szolgáltatásait, hasz-
nálhatják a kilenc medencét, az élmé-
nyelemeket, a csúszdákat, a játszóhá-
zat és lazíthatnak az elsősorban moz-
gásszervi fájdalmak enyhítésére kitű-
nően alkalmas gyógyvízben. Az akciót
felhasználók plusz egyszeri kedvez-
ményben részesülhetnek a gyógyá-
szati kezelések igénylése esetén. 45-
60 db, a társadalombiztosítás által tá-
mogatott kezelést (3-4 kezelés/nap a
3 hetes kúra esetén) 18.000–23.250
Ft helyett 10.000 Ft-ért vehetnek
igénybe 2013. október 3-ig.
A jelentős kedvezménnyel a színvona-
las szolgáltatások remek vasárnapi ki-
kapcsolódást jelenthetnek a család-
nak, a nagyszülőktől az unokákig, itt-
hon Győrben, a találkozások városá-
ban és fürdőjében!

www.rabaquelle.hu
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Sífelvonó 
Ausztria csúcsán
Az új Wildschpitzbahn 2.840
méter tengerszint feletti ma-
gasságról indul és 3.440 méter
magasan, a Hintere Brunnen-
kogel hegycsúcson van a felső
állomása. A nyolcszemélyes
kabin öt perc alatt teszi meg az
utat.A csúcson a Keleti-Alpokra
táruló panoráma mellett egy
140 négyzetméteres kávézó is
várja a látogatókat.

Sikeres idegen -
forgalmi szezon 
Sikeres nyári idegenforgalmi
szezont tudnak maguk mögött a
csehországi szállodák, panziók
és kempingek. A cseh statiszti-
kai hivatal jelentése szerint a
második negyedévben 4,9 millió
turistát szállásoltak el, ami éves
szinten 10 százalékos növekedés.
A kereskedelmi szállásokon töl-
tött éjszakák száma 7,8 százalék-
kal 15,3 millióra emelkedett.  A
növekedés elsősorban a külföldi
turisták nagyobb érdeklődésé-
nek következménye. 

Könyv és film ké-
szült a Szigetközről 
Magyar, szlovák és német
nyelvű könyv, valamint ugyan-
ezen a három nyelven megszó-
laló film készült a Szigetköz és a
Mosoni-síkság természeti kin-
cseiről és turisztikai látványos-
ságairól Leader pályázati forrás-
ból. A színes fotókkal illusztrált
könyv harmincnégy település
páratlanul szép vidékét és épí-
tett örökségét mutatja be, ezzel
ráirányítva a figyelmet azokra a
lehetőségekre, amelyeket a ré gió
adottságai folytán kínál az odalá-
togatóknak. A film Rajkától kiin-
dulva mutatja be a Mosoni-Duna
vidékét és a szigetközi ágrend-
szert azt az illúziót adva a néző-
nek, mintha kenuval maga járná
végig ezt a különleges világot.

Utazási kisszótár
Tranzitutas: olyan utazó, aki átha-
lad egy országon vagy városon
megállás nélkül, esetleg rövid pi-
henővel. 

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Ha nincs lehetőségünk vagy
kedvünk messzebbre utazni, de
a természetbe vágyunk, baran-
goljunk a környéken, fedezzük
fel a városunktól karnyújtás-
nyira lévő kirándulóhelyeket.
Győr szerencsés helyen fek-
szik, közelünkben több tájvé-
delmi körzet is található. Cik-
künkben a Szigetközi, a Pan-
nonhalmi és a Hansági Tájvé-
delmi Körzetbe kalauzoljuk ol-
vasóinkat.

Mielőtt pihenőre térne, színpompá-
ban búcsúzik a természet. Ősszel kü-
lönösen lélekápoló az erdőben sétálni,
nézelődni vagy bámulni, ahogy úsz-
nak a „tréfás falevelek” a folyóban. In-
duljunk el például a „Duna ajándéka”,
azaz a Szigetköz felé. Aki bírja az
egyre csípősebb hideget, érdemes bi-
ciklire pattannia vagy vízre szállnia, és
úgy kalandozni hazánk legnagyobb
szigetén. Rengeteg lehetőséget tarto-
gat a festői táj, de mi a hely szűke
miatt csak néhány példát tudunk
hozni. A Győrhöz közeli Dunaszegen
a Morotva-tavi tanösvény a nádasok
világát mutatja be, a madármegfi-
gyelő toronyról szép kilátás tárul elénk
a Holt-Duna szűkülő vizére, Ásványrá-
rónál pedig a legszélesebb a Nagy-
Duna ártere, itt a leggazdagabb a szi-
getvilág. Érdemes rendszeresen visz-
szatérni Szigetközbe, mindig tartogat
újdonságot, felfedezetlen tá-
jakat, élőlényeket. 
A vidék a

Karnyújtásnyira lévő természet
horgászok paradicsoma, de telepített
horgásztavak is várják azokat, akik biz-
tosra mennének.

Ha Győrtől délre vesszük az
irányt, a változatos (Pannonhalmi)
Sokorói-dombság dimbes-dombos
kistájához érkezünk, ahol erdők, sző-
lők, patakok, tavak, öreg pincék, ta-
karos települések, néhol nádfede-
les, döngölt falú házak köszöntik az
utazót. Pannonhalma természete-
sen kihagyhatatlan, de érdemes
még ellátogatunk például Nyúlra és
Győrújbarátra is: a Kiáltóhegyen pá-
ratlan kilátás nyílik a Kisalföldre. A
hegygerincen továbbhaladva a Ma-
gashegyre, majd a Lila-hegyre érke-
zünk, később néhány ősfenyőhöz,

eztán pedig Jánosházapusztára,
amit már csak egy ház alkot. Leg-
gyakoribb kirándulóhelyek állomá-
sai még a Francia-kő, a Rákóczy-fa
és a Várkő, illetve itt lelhetünk rá a
Dunántúl egyik legjelentősebb, vé-

dett gyurgyalagtelepére is. A
tájékozódást turistajelzések
is segítik. Nyúlon az egyik fő

látnivaló a Szurdik vagy Sár-
kánylik elnevezésű vízmosás. 

Sok turistát vonzanak a vi-
dékre a borospincék, túránkat ér-

demes összekötni a kiváló borok
kóstolásával. A Szurdikban kimé-
lyített pince állítólag több mint
500 éves, és számos, a helyi lako-

sok által vájt hangulatos likpincét
találunk erre a löszmélyutak falá-
ban.

Ha Győrből Lébény felé indulunk,
érdemes megállnunk Magyarország
egyik legjelentősebb román kori épí-
tészeti emlékénél, a Szent Jakab
apostol plébániatemplomnál. To-
vábbhaladva a Hansági Tájvédelmi
Körzetbe érünk, amely a Fertő-Han-
ság Nemzeti Park része. Rengeteg
védett növénnyel, gazdag állatvilág-
gal találkozunk a vidéken, a békák
számára például az út alatt átkelőhe-
lyeket építettek. A Hanság hazánk
egyik legnagyobb összefüggő lápte-
rülete volt a lecsapolása előtt, ma
már csak néhány tó, láprét őrzi a vad-

regényes láp rejtelmes hangulatát,
de törekednek az eredeti állapotok
visszaállítására. Túránk során ízelítőt
kaphatunk a Hanságból például a
Hany Istók tanösvényen, amely nevét
a helyi mondavilágban nevezetes fiú-
ról kapta. 1749-ben furcsa emberi
lényt fogtak ki a kapuvári halászok a
lidércfényes mocsárból. A korabeli
írások szerint: „A fiú mezítelen volt,
puszta füvet, szénát és szalmát falt,
nem tűrt ruhát, és ha embert pillan-
tott meg, azonnal a vízbe ugrott és
úgy úszott, mint a hal. Alkalmasint a
vártól nem mesze folyó Rábába ug-
rott és leúszott a Hanyba. Meg se ta-
lálták soha többé."
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nem igazi müncheni nevezetesség is.
Légpárnákra emlékeztető, különleges
burkolata olykor piros, fehér és kék
színekben tündököl, az ismerős szí-
nek láttán a szurkolói szívek is meg-
dobbannak.  

A bajor konyha 
A kedvenc bajor fogások az oszt-

rák és cseh konyha remekeit idézik,
gondolhatunk itt akár a tésztafélékre
vagy a gombócok számos elkészítési
módjára. Többek között kedvelt a gőz-
gombóc, a hagyományos szilvás gom-
bóc, a zsemlegombóc és a burgonya-
gombóc is. A bajor étlapok örök sze-
replője az ökörmell és a süllő.

A müncheniek szokásává vált az ún.
„második reggeli”, amelyre fehér kol-
bászt vagy sertéskoronaként ismert,
sült oldalast esznek. A kolbászt jellem-
zően édes mustárral és pereccel fo-
gyasztják. A sertéskoronához azonban
inkább tormát és nehéz, fekete kenyeret
választanak köretként. Az ételek kísé-
rője általában a világos sör, de a búzasör
is megjelenik különlegességként.

szerző: horváth-simon barbara
fotó: h. s. b., gy. p.

München, a legnagyobb német
tartomány nevében hordozza a
vallást – a Mönch szó szerzetest
jelent –, mottójával pedig az
igazán szerethető nagyváros
életérzését közvetíti látogatói
számára. München az a világvá-
ros, amelynek „szíve van”.  

Nosztalgiázva merülünk el a mün-
cheni fotókban, itthon már látjuk, amit
akkor és ott még csak sejteni mer-
tünk: a város arculata szembeötlő ket-
tősségről árulkodik. Ide érkezve a mo-
dern nagyváros mozgalmassága
tűnik fel elsőként, a következő pillanat-
ban pedig már a mélyen gyökerező

hagyományokkal
találjuk szem-

ben ma-
gunkat .
Ez az

ambivalencia azonnal magával ragad,
az „összeférhetőség” képzeletbeli
mérlege mégis egyensúlyt mutat. 

A bajor fővárosban az őszi nyüzs-
gés alábbhagyott, a híres „sörünnep”,
az Oktoberfest már leköszönt, de
München bőven tartogat még kultu-
rális kincseket, szórakozási lehetősé-
gekkel teli palettával várja a turistákat. 

Így november derekán könnyed ki-
kapcsolódással kecsegtet a Görög
Filmszemle, amit a város egykori be-
vándorlói hívtak életre, az évek során
pedig visszatérő programmá nőtte ki
magát. Ha filmek helyett inkább a
négykerekű csodákra szavaznánk,
akkor a BMW Múzeum családi vasár-
napjain kedvezményes belépők, in-
gyenes tárlatvezetések és izgalmas kí-
sérletek várnak ránk. 

Stílusok találkozása
München legrégibb templomát, a

Szent Péter-templomot a város köz-
pontjában, a Marienplatztól néhány

lépésre keressük. Érdekessége ab -
ban rejlik, hogy építését még a roma-
nika időszakában kezdték, majd góti-
kus átépítésen esett át, a templom-
belső pedig már a barokk stílusjegye-
ket tükrözi vissza. 

A belváros szívében találhatunk ro-
kokó stílusban megálmodott templo-
mot is, amely a Szent Anna nevet viseli.
Természetesen a reneszánszra jellemző
világiasság és emberközpontúság sem
maradhat ki a felsorolásból, ami pedig
a Müncheni Rezidencia egyik épületré-
szében válik „kézzel foghatóvá”. 

Olimpia és futball
Az 1972-es olimpiai játékokra épí-

tett Olympia park hegyekre tekint, egy
mesterséges tó és egy televíziótorony
tartozik hozzá, ráadásul még sporto-
lási lehetőségeket is kínál. Az Olimpiai
Stadion évekig az FC Bayernnek adott
otthont, mára azonban a csapat elköl-
tözött az Allianz Arénába, amit hét
évvel ezelőtt adtak át. Az építmény
nem csupán egy futballstadion, ha -

München: 
Világváros
nagy szívvel

Búzasör
A búzasör fogyasztásának szabályai az
alábbiak: 
1. Válasszunk a sörösüveg méretével

azonos korsót.
2. Lassan töltsük ki a sört a ferdén tartott

pohárba.
3. A szűretlen söröknél az üveg aljára le-

szállt üledéket keverjük fel, majd öntsük
azt is a pohárba. 

4. A búzasört 10-12°C-os hőmérsékle-
ten fogyasszuk. 

5. Egészségünkre!

A kis címer
München eredeti
címere egy arany-
oroszlánok által őrzött
várkapuban álló szerze-
test ábrázol, aki aranysze-
gélyes fekete csuhát visel,
lábán piros cipő, bal kezé-
ben pedig imakönyv.
1957 óta azonban a kis cí-
mert tartják a város jelké-
pének, amelyen csak a
szerzetes látható. A bajor
főváros színei a fekete és
az arany, amelyekkel még
IV. Lajos német-római
császár idejében terem-
tettek hagyományt. 



24 / + / 2012. november 16.

HIRDETÉS DIÓTÖRŐ



2012. november 16.   / + / 25

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi
keresztrejtvényünk megfejtése: Mondtam már Jenőke, hogy banánt kérek! Nyer-
tes: Hegedűs Beatrix (Győr). Nyereményét vasárnap, az előadás előtt 18.30-tól
veheti át a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban.

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

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

3 2 6
9 7 4 2 3

1 3 4 9
3 6 9 7
1 8 5
2 5 8

4 8 2 1 9
6 5 4 2
8 7 3

2 1 9 6 3
7 2 8 9

4 7 8
3 2 8

8 7 5
2 4

9 3 8 2
6 5 7 4 1
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3 1 4
1 8 5
9 7 2 6 8

9 3 1
2 4 5

4 7 2 8
9

1 7 9
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236185794
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954723618
895341276
612897345
347652189
483216957
521479863
769538421

582194637
713268954
694735218
137652849
846971523
925483176
459316782
368527491
271849365

413985726
976423518
528617349
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651394287
892751634

www.gyorplusz.hu
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kép és szöveg: nagy csaba

Amikor még nem volt hűtőszek-
rény, a füstölés volt az egyik
módja a húsok és húskészítmé-
nyek eltarthatóságának. Abban
az időben háztáji porta nem is
létezett füstölő nélkül. Azóta az
élelmiszeripar és a konyhatech-
nika sokat fejlődött, a házias
füstölt ízek mégis közkedveltek
maradtak.

Sonka, csülök, hagyományos és man-
galicakolbász, házi tepertő, szalámi,
angol- és kenyérszalonna, szomba-
tonként friss véres és májas hurka, téli
időben disznósajt is megtalálható a

kép és szöveg: nagy csaba

Győrben az úthálózat téli síkos-
ságmentesítéséről az önkor-
mányzati utakon a Győri Köz-
szolgáltató és Vagyongazdál-
kodó Zrt. gondoskodik. A szak-
emberek kedden áttekintették
a munkában résztvevő gépeket.

A zrt. gépei közel háromszáznyolc-
van kilométer hosszú úthálózaton,
valamint a közterületi járdákon, a ke-
rékpárutakon, a fizetőparkoló-háló-
zatban, a tereken, a parki átvezető
utakon és a belvárosi sétálóutcákban
látják el a síkosságmentesítési fel-
adatokat. Az üzemeltető a rendelke-
zésre álló munkagépek szükséges
felkészítését elvégezte. A téli üzem
november 15-től  március 15-ig tart.
Ez idő alatt a diszpécserszolgálat fi-
gyelemmel kíséri az időjárás alakulá-
sát. Szükség esetén gondoskodnak
a beavatkozást elvégző állomány
mozgósításáról, kapcsolatban van-
nak a mentőállomás, a tűzoltóság, a
rendőrség és a Volán-társaság szak-
embereivel.

Nagy havazás esetén a GYŐR-
SZOL Zrt. koordinálásában akár
harmincöt gép bevethető a síkos-
ságmentesítésre és hóeltakarításra

A városréti piac minden hó harmadik szombatján országos kirakodó- és kéz-
művesvásárnak, valamint élelmiszerpiacnak ad otthont. Ennek keretében no-
vember 17-én lesz egy kézművesutca, ahol többek között foltvarró, szalma-
fonó, mézeskalács-, kukoricacsuhé-, ásvány-, mackókészítő, szőnyeg-, ördög-
lakat-, sajtkészítő, ékszerkészítő, fafaragó, illetve hagyományos magyar népvi-
selet,  nemzeti jelképekkel díszített ruházat és használati tárgyak képviselik a
kirakodó- és kézművesvásárok sokszínűségét. A kereskedők, árusok és kéz-
művesek szombaton 6 és 14 óra között várják az érdeklődőket.

Házi füstölt áru 
a városréti piacról

bakonyaljai kis településen, Bakony-
szombathelyen tevékenykedő Andrási
család füstöltáru-kínálatában. A szer-
dai piacon Andrási József elmondta:
a család mezőgazdasági termeléssel
foglalkozik, az alapanyagul szolgáló
sertéseket maguk nevelik, a húské-
szítményeket pedig házias módon
dolgozzák fel és állítják elő. Ennek kö-
szönhetően minden nála kapható ba-
konyszombathelyi áru magyar, saját
készítésű és adalékmentes. A minő-
ségi termékekhez jó ár kapcsolódik,
ennek is köszönhető, hogy a Győrből
és vidékről egyaránt érkező törzsvá-
sárlók rendre visszatérnek pultjához.
Andrási József a jó füstölés titkát
egyébként az ősi tartósítási eljárás

egyszerűségében látja.
Egyedi kínálatában külön-
legességnek számít a füs-
tölt dísznósajt. A házias
füstölt ízeket a városréti
pia con szerdán és szom-
baton, a vásárcsarnoknál
szerdán, pénteken és
szombaton kóstolhatjuk
meg. 

Piaci kosár
Friss hurka 1190 Ft/kg
Csülök 1200 Ft/kg
Kenyérszalonna 1490 Ft/kg
Sonka 1900 Ft/kg
Kolbász 1900 Ft/kg
Füstölt disznósajt 1900 Ft/kg
Angolszalonna 1900 Ft/kg
Friss házi tepertő 2000 Ft/kg
Mangalicakolbász 2200 Ft/kg

Kézművesek utcája

Győrben.  A hótoló és sószóró adap-
terrel felszerelt munkagépek a hava-
zás kezdetével egy időpontban in-
dulnak és a hatékonyság érdekében
program szerint haladnak a város út-
jain. Szükség esetén először a hida-
kat és felüljárókat, majd a tömegköz-
lekedési útvonalakat takarítják, sí-
kosságmentesítik a városi buszmeg -
állókat. Amikor az útburkolaton lévő
hó mennyisége öt centiméter feletti,
akkor végezhető hatékonyan a lakó-
utcák ekézése. A közterületi járdá-
kon, a belvárosi sétálóutcákban, a
kerékpárutakon, a tereken és piac-
tereken kisgépekkel történik a síkos-
ságmentesítés. A hidak, alul- és fe-
lüljárók lépcsőit, gyalogátkelő helye-
ket, a buszmegállókat nem lehet
géppel tisztítani, ezért itt kézi erővel
dolgoznak a zrt. munkatársai.

Télies időjárási viszonyok esetén a
só és a zúzalék megfelelő keveréke a
legalkalmasabb síkosságmentesítő
anyag. A só olvasztja a jeget, a zúzalék
elősegíti a tapadást az út és a gumi-
abroncs között. A tömegközlekedési
útvonalakon, a hidakon és a felüljáró-
kon ezt az anyagot használja rész-
vénytársaságunk. A jogszabályi előírá-
soknak megfelelően a GYŐR-SZOL
az indokolt helyeken környezetbarát
jégolvasztó anyagot alkalmaz.

Hulladékudvarok téli nyitva tartása
A GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok november
19-től a téli nyitva tartás szerint üzemelnek. A közszolgáltató a győri
hulladékudvarokban a megszokott napokon, de immár 8 és 16 óra kö-
zött várja a hulladékot szelektív módon elhelyezni kívánókat. A hulla-
dékudvarok nyitva tartása a www.gyorszol.hu weboldalon olvasható.

Közterületi berendezések téliesítése
Az enyhe őszi időjárásnak köszönhetően a megszokottnál két héttel to-
vább működtek a város köztemetőiben a kutak. Állagmegóvás érdekében
a GYŐR-SZOL Zrt. a héten lezárta a sírkertekben a vízvevő helyeket. A kö-
zelmúltban szintén megtörtént a közterületen található ivókutak, csobo-
gók és szökőkutak szakszerű téliesítése. A város tereit és egyes utcáit nyá-
ron díszítő mediterrán növények és a forgalmasabb helyekre kihelyezett
virágládák immár üvegházban várják a tavaszt.

Téli útüzemeltetés



ÁLLÁS

Érettségizett ügyfélkapcsolati és telefo-
nos munkatársat biztosítóhoz felve-
szünk. Rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@ gmail.com. 

Áruterítésre keresünk megbíz-
ható, min. „B” jogosítvánnyal rendel-
kező férfi munkavállalót. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal fizetési igény
megjelölésével az ugyintezes@
laphir.hu e-mail címen, vagy levél-
ben a szerkesztőség  címén
„Munka 2” jeligére.

EGYÉB

BOLHAPIAC, ha eladna, venne,
kinőtte, cserélne, megunta. Bolhapiac
Győrben, a Mészáros Lőrinc utcában
(Lidl mellett) szombaton és vasárnap 6–
14 óráig! Hozza-vigye bátran! Infó:
30/305-2359.

Dióbelet vásárolok délelőtt
9–13 óráig. Győr, Nádor utca 19. 06-
20/979-5105

Téli akció! Költöztetés, bú-
torszállítás városon belül: 2.500
Ft/fuvar! 30/529-7589
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INGATLAN
Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELADÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezet-
ben. Érd.: 30/9370-230.    

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

OKTATÁS
Matematikából és fiziká-
ból korrepetálást, felvételire, érettsé-
gire felkészítést vállalok Nádorváros-
ban. Tel.: 96/320-548, 20/432-7787.

KERES
Nádorvárosban két- vagy háromszobás,
részben bútorozott vagy bútorozatlan
kiadó lakást keresek. Tel.: 06-30/444-
6023

SPORT
Ingyenes Aquafitness első
alkalommal! Fortunatus hotel, hétfő és
péntek 18–19 óráig. Bejelentkezés:
70/2000-202.

HIRDETÉS APRÓ

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel. Tel.: 20/951-0235     

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. Tel.:
20/944-6667.  

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

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

Ledvicei diószén, cser-,
akácfa szállítása mázsajeggyel! Tel.:
20/455-2233. Költöztetés ponyvás au-
tóval. Tel.: 30/9057-819. 

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-
szigetelés és homlokzatjavítás és -fes-
tés. 30/376-2712.

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

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és beváltása.
Tel.: 70/564-2280.   

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 06-20/947-
3928.    

Az üzemeltetési jog teljes berendezéssel 
(4 db professzionális szoláriumgép, számító-
gépes rendszerrel, fodrászpultokkal, egyedi
bútorokkal és dekorációval eladó.

ELADÓ 
BÉRLETI JOG!

ÁR: 4 MILLIÓ FT

Tel.: 06-30/9362-517

SZOLGÁLTATÁS
Izomsorvadást, bénulást,
isiászt, porckorongsérvet
gyógykezelek. Samodai Péter
gyógymasszőr, 30/7543-114,  www.
egeszseg ovo.hu  

ÉPÍTŐANYAG 
NÁLUNK OLCSÓBB!    
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

ELVESZETT
Elveszett egy fél év körüli kiskutya a
Bimbó utca/Tatai utca környékéről. Nős-
tény, zömében fehér rövid szőrű, fekete
folttal körülvett szeme barna, a másik
kék. Aggódó gazdája bármilyen értesí-
tést vár a 70/281-6571-es számon
vagy a Fehérvári úti Éva presszóban.

Az akció 2012. 11. 16—2012. 11. 22-ig érvényes. Amíg a
készlet tart! A kupon 1 kg termék megvásárlására jogosít!
A kedvezmények nem összevonhatók! 

Üzletünkben további termékek: vegyes küllemhibás Bonbonetti termékek 
ömlesztve, csomagolás nélkül! Cherry Queen vegyes desszert, szaloncukor, 

mártott és töltött táblák és szeletek, Dunakavics, francia drazsé, csokis drazsék, 
Tibi rágó, étcsoki bevonó diszkontáron! Nálunk akár 5 Ft-ért is vásárolhat!

Happy Choco Édesség Diszkont
Gyôr, Híd u. 3.

„E HETI” AKCIÓ 
DELTA KAKAÓKRÉMMEL

TÖLTÖTT NÁPOLYI

749 Ft/kg 

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

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

ELADÓ!

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

LAKBERENDEZÔ TANFOLYAM OKJ-s 
felnôttképzés indul 2012. decemberben. 
Utolsó lehetôség „csak” érettségivel, dekoratôr 
alapképzettség nélkül, 10% tandíjkedvezmény!
Bôvebb információ a képzésrôl, a 2013-as változásokról

és kedvezmények igénybevételérôl: www.pius.hu,
06/30/9940892, PIUS Kft. Gyôr, Hunyadi u. 18.

NY.SZ.: 08-0139-05

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

Foglalja le asztalát most, nehogy lemaradjon!
Jöjjön el Ön is, töltsön el egy kellemes 

estét nálunk!

December 6-án 19.00 órától újból
vendégünk a Mojo WorKings!

Mi van a Mikulás 
puttonyában?

Belépődíj 3.000 Ft, 
mely teljes egészében lefogyasztható!

Egy kis kikapcsolódás, egy kis blues…

BÁRKI KÉPES FEJLÕDNI!
november 24—26.,  december 7—9.,  

december 27—29. 9—17 h
Továbbképzések, mandalafestés.

Gyôr 70/335-8871
www.karneolstudio.hu
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JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZ- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÕ 

1. nap 3. nap

Súlyos kérdés:
Összesen 27.400 Ft-ot fizetni 
évente egy Suzuki B10-es KGFB-re

Tudunk jobbat!
30/736-7124 www.e-agentura.hu
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szerző: lakner gábor
fotó: mti/koszticsák szilárd

Az utolsó forduló eredményétől függet-
lenül a Győri ETO FC lett az ősz legjobbja
az OTP Bank Ligában. A listavezető zöld-
fehérek fölényes győzelmet arattak a har-
madik helyezett MTK otthonában, míg a
második Debrecen kikapott az FTC ven-
dégeként, ezzel biztossá vált, hogy ti-
zenöt év után ismét az ETO az őszi baj-
nok. 

A zöld-fehérek végig uralták az MTK
elleni mérkőzést, és ezúttal még az is be-
lefért, hogy az öt szabályos győri gól
közül kettőt tévesen érvénytelenített a já-
tékvezető. A megadott gólokat Varga Ro-
land, Nikola Trajkovic és Völgyi Dániel
szerezték, a hazaiak csak a hajrában tud-
tak szépíteni egy megpattanó lövéssel. 

– Ragyogó mérkőzést játszott a két
csapat. Teljes mértékben a mi akaratunk
érvényesült, rá tudtuk erőszakolni az
MTK-ra, amit akartunk. Több lehetősé-
günk is akadt, amiből további gólokat is
szerezhettünk volna. Nagyon örülök neki,
hogy ilyen jól játszottunk, és külön köszö-
net a közönségnek, hogy támogatta a
csapatot, mert csak közösen lehet ered-
ményt elérni – értékelt Pintér Attila veze-
tőedző. 

A tabellát jelenleg hatpontos előny-
nyel vezető Győri ETO FC az utolsó őszi
fordulóban szombaton 14 órakor az

FUTSAL. A Rába ETO hétfőn 5–2-re nyert a Veszprém vendégeként az él-
vonalbeli futsalbajnokság tizedik fordulójában. A zöld-fehérek közül Lódi mes-
terhármast ért el, rajta kívül Dróth és Luque volt eredményes. A Rába ETO
bár nem játszott csúcsformában, magabiztosan nyert és tovább halad az
alapszakasz-elsőség felé. A tabella első helyén azonban továbbra is a Szeged
áll, amely szintén magabiztosan, 6–1-re diadalmaskodott a sereghajtó BME
ellen. A második helyen álló győriek hátránya mindössze egy pont a listave-
zető mögött, ami könnyedén ledolgozható. A Rába ETO legközelebb hétfőn
18.30 órakor a Gödöllői Bikák csapatát fogadja a Magvassyban. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság kispályás labda-
rúgócsapata a hollandiai Eibergen vá-
rosában vett részt a rendőr futsal világ-
kupán. A világtalálkozót idén 30. alka-
lommal rendezték meg, melyen 54 or-
szágból 202 futsalcsapat szerepelt. A
győri rendőrök csoportjukban legyőz-
ték a holland, a német, az angol, a dán,
a belga és a román ellenfelüket, míg
szoros mérkőzéseken szenvedtek vere-
séget a világkupa esélyesei között szá-

Besztercebánya adott otthont az IFMA Euroliga 2. fordulójának, az amatőr
muaythai szakág egyik legnépszerűbb nemzetközi rendezvényének, ahol
szlovák, lengyel, horvát, szerb és magyar sportolók vettek részt. A győri Uni-
centrál Bulls csapatából ketten mérették meg magukat, a –71 kg-osok me-
zőnyében Horváth Lászó, a –75 kg-osok mezőnyében pedig Mednyánszky
Ádám szerzett aranyérmet. Felkészítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

Eger csapatát fogadja, de további fel-
adatok is várnak még az együttesre. Két
tavaszi fordulót ugyanis még idén leját-
szanak a csapatok, a győriek ráadásul a
Magyar Kupában és a Ligakupában is
pályára lépnek. A klub a hátralévő
három hazai mérkőzésére emlékjegyet
bocsát ki, így kedvezményesen, mind-
össze 2012 forintért mindhárom ösz-
szecsapást meg lehet nézni. Az emlék-
jegy az Eger elleni bajnokira (november
17., 14 óra), a Paks elleni kupameccsre
(november 20., 16.30 óra) és a Debre-
cen elleni bajnokira (november 24., 14
óra) érvényes. A belépőket a Baross úti
Látogatóközpontban, az ETO Shopban
és az Audi Hungaria Shopban lehet
megvásárolni. 

Az NB II-ben a Gyirmót nyerte a vá-
rosi rangadót, miután 5–2-re legyőzte a
Győri ETO FC második csapatát. A talál-
kozó hetven percig döntetlenre állt, a
kék-sárgák azonban jobban hajráztak. A
hazaiaktól Oross (2), Csizmadia, Tóth
Norbert és Erős, míg a vendégektől Ma-
tetits és Aleksidze talált a kapuba. Vasár-
nap 13 órakor ETO B–Ajka, míg 16 óra-
kor Gyirmót–Tatabánya mérkőzéseket
rendeznek. Kedden lejátszották a Liga-
kupa csoportkörének utolsó előtti fordu-
lóját, a megfiatalított Győri ETO FC 2–1-
es vereséget szenvedett a Haladás ven-
dégeként, míg a tartalékos Gyirmót 4–0-
ra kapott ki a Honvéd otthonában. 

Beszterce ostroma

Helytálltak a rendőrök
mon tartott spanyol és török csapatok-
tól. Az egyenes kieséses szakaszban a
legjobb 16 közé kerülésért balszeren-
csés sorsolást követően a francia csen-
dőrválogatott győzte le a győrieket iz-
galmas mérkőzésen, melyen a koráb-
ban kiesett magyar csapatok rendkí-
vüli szurkolással biztatták a mieinket. A
csapat jó szereplését követően a torna
szervezői rögtön meghívták a győri
rendőrökből álló megyei válogatottat a
jövő évi világtalálkozóra.

Őszi bajnok lett
a Győri ETO FC



2012. november 16.   / + / 29

MOZAIK SPORT

A férfi kézilabda NB I/B nyugati csoportjában nem bírt egy-
mással a táblázat első két helyezettje, a listavezető SZESE
Győr 16–16-os döntetlent játszott a második helyezett
Százhalombatta csapatával. A vendégek szinte az egész
mérkőzésen élvezték a játékvezetők támogatását, így nem
meglepő, hogy ponttal tudtak távozni az egyetemi csarnok-
ból. A győriek a szünetben még 9–6-ra vezettek, de a má-
sodik félidőben folyamatosan emberhátrányban kellett ké-
zilabdázniuk. A vendégek a hajrában fordítani tudtak, végül
Szabó András utolsó perces góljával a SZESE otthon tar-
totta az egyik pontot. A rengeteg technikai hibát elkövető
egyetemiek előnye továbbra is két pont riválisukkal szem-
ben. Deáki István együttese legközelebb szombaton 18 óra-
kor Szentendrén lép pályára. 

Vasárnap rajtol a városi kosárlabda-bajnokság, amely ötödik éve nyújt sportolási lehetőséget
az amatőr kosárlabda szerelmeseinek. A bajnokság az országos szövetség döntése értel-
mében ezentúl hivatalosan is a magyar bajnoki rendszer negyedosztályának részét képezi.
A városi bajnokságba idén 12 csapat nevezett, melyek két csoportba sorsolva küzdenek
egymással az alapszakaszban, a végső helyezések a rájátszásban dőlnek el. Az első két he-
lyezett bejut a megyei bajnokság négyes döntőjébe, ahol a soproni csoport legjobbjaival ta-
lálkoznak majd. Idén két Győrön kívüli csapat is részt vesz a küzdelmekben, Mosonmagyar -
óvárról és Veszprémből is érkezett egy-egy nevezés. A városi bajnokság minden játéknapján
tíz mérkőzést rendeznek az egyetem edzőcsarnokában. Az alapszakasz játéknapjai: novem-
ber 18.,  december 2., január 20., február 24., március 24. és április 7. 

A Győri Audi ETO KC ötödik mérkőzését
is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Li-
gája csoportkörében, a magyar bajnok a
Podravka Vegeta otthonában győzött 29–
22-re. Ezzel eldőlt, hogy a zöld-fehérek az
utolsó forduló eredményétől függetlenül
csoportelsőként jutnak tovább a sorozat
legjobb nyolc csapata közé. 

Ambros Martin vezetőedző igazán
elégedett volt csapatával. „Tudjuk, hogy
sok problémája merült fel az ellenfélnek,
ennek ellenére látszott, hogy komolyan
készültek. A teljesítményünkkel igazán
elégedett lehetek, úgy érzem, igazi csa-
patként játszottunk. Ami leginkább fon-
tos, hogy nagyon sokan tanúsítottak jó
játékot, amelyet a további mérkőzésekre,
a fejlődésünket nézve kiemelten fontos-
nak tartok. Ráadásul megszereztük a
csoportelsőséget is, ezért nagyon büsz -
ke vagyok a csapatomra.”

Heidi Löke rengeteg büntetőt harcolt
ki, ezzel is hozzájárulva az Audi ETO győ-

Rossz sorozatot tudhat magáénak a HAT-AGRO
UNI Győr, amely nyolc nap alatt három komoly mér-
kőzést játszott, és mindannyiszor vesztesen hagyta
el a parkettát. Az Euroligában a végső győzelemre
is esélyes Szpartak Moszkvától elszenvedett 74–
56-os vereség nem meglepő, a zöld-fehérek ráadá-
sul tisztesen helytálltak az orosz sztárcsapat ellen.

A következő fiaskó azonban sokkal fájóbb volt,
hiszen a bajnokság legnagyobb rangadóján is alul-
maradt a győri együttes. A zöld-fehérek nagy po-
fonba futottak bele Sopronban, ezzel elszenvedték
második vereségüket is az alapszakaszban. A ven-
dégek gyengén kezdtek, de ledolgozták hátrányu-
kat, a hajrában azonban újított a Sopron, amely
végül 81–58-ra nyert. 

Szerdán késő éjszaka ismét a nemzetközi kupá-
ban lépett pályára a győri csapat, amely ezúttal
Madridban vendégeskedett. A tavalyi Euroliga-sze-
zonban ezüstérmes Rivas Ecopolis 84–65-re nyert
a magyar bajnok ellen. A győriek mindenképpen ja-
vítani szeretnének a zsinórban elszenvedett három
vereség után, erre először vasárnap 18 órakor lesz
lehetőségük, amikor a Szekszárd csapatát fogad-
ják. Ezt követően csütörtökön 18 órakor a török Tar-
sus Belediyespor érkezik az egyetemi csarnokba. 

Csoportelsőséget ért az újabb siker
zelméhez. „Kemény védelemmel szem-
ben küzdöttünk sikerrel. Azonban védeke-
zésben mi is nagyon jól teljesítettünk, har-
cosak, kemények, agresszívek voltunk és
ez meghozta az eredményt. Támadásban
is jól mentek a figurák, az átlövőink képes-
ségeit igazán ki tudtuk használni”

A zöld-fehérek az utolsó, immár tét
nélküli csoportmérkőzésen szomba-
ton 16 órakor a Kolozsvár csapatát fo-
gadják a Magvassyban. 

Karl Erik Böhn szövetségi kapitány
kijelölte a magyar női kézilabda-válo-
gatott 28 fős bő keretét a szerbiai Eu-
rópa-bajnokságra. A listán szereplők
közül kerül ki az a tizenhat játékos, aki
helyet kaphat a decemberi kontinens-
viadalon részt vevő nemzeti csapat-
ban. A győriek közül Herr Orsolya,
Orbán Adrienn, Rédei-Soós Viktória,
Görbicz Anita, Kovacsics Anikó és a
Veszprémben játszó Planéta Szimo-
netta kapott meghívót. 

Vereségek után javítanának

Kezdődik a városi bajnokság

Kiszenvedett
hazai döntetlen
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Az 1956-os melbourne-i olimpiának állít emléket
az a kiállítás, amely november 23-ig látogatható a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtárban. Murányi Ká-
roly értékes és átfogó gyűjteménye bemutatja az
ötkarikás játékokat, amelyek a magyar sportolók
számára jóval többről szóltak, mint a vetélkedésről.
Az ausztráliai utazás kezdetekor még tartott a szov-
jetek elleni forradalom, honfitársainknak úgy kellett
helytállniuk, hogy közben odahaza maradt szeret-
teikért aggódtak. Miután a lánctalpak eltiporták a
szabadságharcot, közülük negyvenen úgy döntöt-
tek, nem térnek haza. A kiállítás megnyitóján töb-

Először a könyvszalonon, majd szűkebb szakmai kö-
zönség előtt mutatta be Heller László a közelmúltban
megjelent könyvét, amely a Győr Városi Tornaszövet-
ség megalakulásának huszadik évfordulójára készült.
„A győri torna nem adja fel” című kötetben az író be-
mutatja a szövetség 20 évének tevékenységét, illetve
mesélnek élményeikről a versenyzők, edzők, szülők,
szurkolók, önkormányzati és tornaszövetségi vezetők
is. A visszaemlékezésen túl az írás célja, hogy elgon-
dolkoztasson, mennyiben sikerült a megalakuláskor
felvállalt törekvéseknek eleget tenni, megvalósultak-e
a célok, álmok. A könyvvel tapasztalatokat is szeretné-
nek átadni a következő generációknak arról, hogy az
összefogás ereje mire képes.

Borkai Zsolt polgármester, MOB-elnök a találko-
zón kifejtette, szép emlékeket idéz fel a könyv, és
olyan emberek szólalnak meg hasábjain, akik sokat
tettek a győri tornáért.

„Szorgalmas időszak volt, együtt tudtunk gondol-
kodni, a nehéz helyzetekben számíthattunk egymásra,
és ez a sikerek egyik záloga volt” – emlékezett vissza.
Leszögezte, polgármesterként és MOB-elnökként ki-
emelten támogatja Győrben a sportot. A tornában sok
a lehetőség, Magyarországon és városi szinten is az
egyik legeredményesebb sportág maradhat. Hangsú-
lyozta, a sikerekhez fontos az infrastruktúra megléte,
ezért a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezési jogának elnyerésével a fejlesztésekben
helyet kap a torna is.

A Győri Könyvszalonon bemu-
tatták „A sport pszichológiája”
című könyvet, amely a sport ál-
talános lélektani előnyeivel fog-
lalkozik, de kitér azokra a veszé-
lyekre is, amelyek befolyással bír-
nak a teljesítményre, az eredmé-
nyességre. A mű segítségével az
olvasók képet kaphatnak a lelki
folyamatok szerepéről, a sport, a
test és a lélek kapcsolatáról. A
könyvben neves sportolók – pél-
dául Szabó Tünde, Kovács
Tamás, Gyulay Zsolt, Monspart

„Sok minden fejben dől el”

„A győri torna
nem adja fel”

Sarolta, Pásztory Dóra – szólnak
a sport lélektanáról.

A szerzők – dr. Kurimay
Tamás, Faludi Viktória, dr. Kár-
páti Róbert – a győri kajak-kenu
öt jeles képviselőjével beszélget-
tek a sportpszichológia gyakor-
lati jelentőségéről. Az érdeklő-
dőkkel Fazekas Tibor és Szta-
nity László edzők, valamint Csay
Renáta, Farkasdi Ramóna és
Nagy Péter versenyzők osztot-
ták meg gondolataikat. Elhang-
zott, alkattól is függ, hogy valaki-

nek szüksége van-e ilyen jellegű
segítségre, miként az is nagyon
fontos, hogy egy sportoló a
megfelelő pszichológust találja
meg. Abban minden beszélge-
tőtárs egyetértett, az igazán üd-
vözítő az lenne, ha nem csupán
kampányszerűen vehetnének
részt a sportpszichológusok az
egyesületek munkájában, ha -
nem a mindennapok részéve
válna a mentális képzés is. Hi-
szen ahogy Nagy Péter fogalma-
zott: „sok minden fejben dől el”. 

Olimpiának indult…
bek között erről is beszélt négy melbourne-i érmes
olimpikon, a tornász Lemhényiné Tass Olga és Re-
viczkyné Köteles Erzsébet, a vízilabdázó Bolvári
Antal és a kenus Mohácsi Ferenc. A sportemberek
felidézték az akkori érzéseiket, a vegyes és gyakran
túlzó hírek okozta bizonytalanságot, továbbá a szá-
mos nehézséget, amellyel meg kellett küzdeniük.
Szóba került a melbourne-i vérfürdő is, a vízilabda
történetének leghíresebb összecsapása, amelyet
Magyarország és a Szovjetunió vívott a melbourne-i
olimpián, egy hónappal az 1956-os forradalom le-
verését követően. 

Újabb érem
Londonból
A Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA) Hatos Gábor-
nak ítélte a londoni olimpia bronzérmét a szabadfogá-
súak 74 kilós kategóriájában. Gulyás István szövetségi
kapitány az MTI érdeklődésére megerősítette, hogy a
FILA hivatalos levélben értesítette a magyar szövetsé-
get és a sportolót a harmadik helyezésről. A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) múlt szerdán hivatalo-
san is bejelentette, hogy doppingvétség miatt diszkva-
lifikálta a londoni játékokról az üzbég Szoszlan Tyigije-
vet, aki a kategória harmadik helyéért rendezett mér-
kőzésén Hatost győzte le. A brit fővárosban eredetileg
nyolc arany-, négy ezüst- és öt bronzérmet gyűjtöttek
a magyar versenyzők, Hatosé a hatodik bronz. (MTI)
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Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

Nyitva: h–p.: 10–20, v.: 10–18 óráig!
Tel.: 06-70/589-2993

5000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2012. nov.16–25-ig.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron megyei Szövetsége országos szinten is példa-
mutató módon segíti a tagegyesületek munkáját.
A támogatás egyik formája a telepítések koordi-
nálásában nyilvánul meg – tájékoztatott Takács
Antal megyei ügyvezető elnök. A sportvezető la-
punknak elmondta: a kisalföldi horgászegyesüle-
tek döntő többsége a megyei szövetség koordi-
nálásában oldja meg a halasítást. Ennek megva-
lósításához megtörténik az igények és a lehetősé-
gek felmérése. Az adatok ismeretében következ-

Szombaton 10 órától a Bercsényi Miklós Gimnáziumban rendezik meg a XXII. Rábalux Kisalföld
Kupa országos gyermek kezdő és kistornász versenyt. A rendezvénnyel a szervezők szeretnék
népszerűsíteni a sportágat, valamint bekapcsolni Győrt az ország tornasportjába. A 2003-ban
vagy utána született kezdő gyermekek 10.30 órától, míg a 2001-ben vagy utána született kistor-
nászok 12.30 órától lépnek a szerekhez. 

Fiatal tornászok vetélkednek

Ezüstöt szlalomozott
Schebek István második helyen zárta a nyolc futam-
ból álló Szlalom Európa-bajnokság Közép-európai
Zóna Kupa versenysorozatát. Az SVM Rally Team szí-
neiben rajthoz álló győri autóversenyző Suzuki Swift-
jével az S-kategóriában indult, amelybe a szériagyár-
táshoz valamelyest közel álló autók szerepeltek. A ko-
rábbi hétszeres rally sprint bajnok pilóta legjobb ered-
ményét érte el a mintegy ötvenfős mezőnyben, mióta
pályaversenyzésre váltott. A civilben könyvelőként dol-
gozó Schebek István elmondta, szerencsés helyzet-
ben volt, hiszen az egyesület fedezni tudta a verseny-
zéssel járó költségeit. 

– Szeretném továbbfejleszteni az autót és jövőre is
elindulni a sorozatban. Pályafutásom megkoronázása
lenne egy első hely, remélem, meg tudjuk teremteni
ehhez a feltételeket. Versenyzői múltam és az
eredmény orientáltságom miatt bízom benne, semmi-
lyen téren nem kell kompromisszumokat kötnöm, és
az élmezőny tagja maradok – mondta céljairól a pilóta. 

szerző: pintér ádám
fotó: speedfit

Tömegnöveléskor sem ajánlatos a túl nagy súlynö-
vekedés rövid idő alatt, mert ekkor az izmok mellé
sok zsír is feljön. Persze ha pozitív az energiamérleg
(több kalóriát eszünk, mint amekkora a napi kalória-
egyensúly-szükséglet, ami elengedhetetlen a tö-
megnöveléshez), akkor valamennyi zsírt minden-
képpen felszedünk, de nem mindegy, milyen arány-
ban. Lényeges, hogy ne akarjunk túl gyorsan ered-
ményeket elérni, mert akkor tömegnöveléskor túl-
zsírosodunk, szálkásításkor pedig izmot veszítünk
és szenvedünk a túlzott diétától, amely miatt ráadá-
sul alig van erőnk edzeni – így egyfajta ördögi körbe
kerülünk. A korszerűbb edzésmódszertan a kiinduló
testtömeg helyett a testzsírszázalékot veszi figye-
lembe. Ennek meg kell állapítanunk magunk szá-
mára a felső határát, amely fölé tömegnöveléskor
sem megyünk, illetve ha elértük, akkor elkezdünk
szálkásítani. A testépítést versenyszerűen űző fér-
fiak számára a felső határ 12 százalék, kb. annyi,

Városi koordináció a halasításhoz
nek a halártárgyalások. A mennyiségek ismereté-
ben lehetséges a szállítás és a halak vízbe helye-
zésének operatív megszervezése. A közös beszer-
zés gazdasági ereje többek között az ár kialakítá-
sakor mutatkozik meg. A halárak egyébként tíz-
százalékos emelkedést mutatnak. Nagy feladat a
szállítás megszervezése. A tógazdaságból a halak
a leginkább költséghatékony módon jutnak el a
tavakba. – Az egyes horgászegyesületeknek
szánt halmennyiségeket túrajáratokra fűzzük, így
minden megtett kilométer hasznosul – részle-
tezte Takács Antal, aki kiemelte: a telepítések me-
gyei szintű megszervezése nagy munka, mégis
szükség van rá, hiszen olyan szolgáltatásról van
szó, amely jelentősen megkönnyíti a tagegyesü-
letek életét. 

A megyei horgászszövetség gondoskodik az
ősszel telepített, több mint harminchétezer kilo -
gramm hal származási bizonyítványának és állat-
orvosi papírjainak rendezéséről is. November első
napjaiban többek között győri, szili, fertőszentmik-
lósi, kunszigeti, mosonmagyaróvári, kimlei, be-
ledi, kisegeri, szerecsenyi és szilsárkányi tavakba
került jó minőségi háromnyaras ponty. A szerve-
zet saját kezelésében lévő vizeinek esetében szin-
tén ősszel aktuális a halasítás. A jegyárbevételek
arányában a Mosoni-Duna-holtágba 55 mázsa,
míg a Zátonyi-Holt-Dunába 70 mázsa háromnya-
ras ponty kerül. Elnökségi döntés értelmében a
telepítés értékének tíz százalékában kétnyaras
csuka is gazdagítja a halfaunát.

Testtömegnövelés egészséges mértékben
amennyi mellett még látszanak a hasizmok. Lehet
valaki kis tömegű, pl. 60-65 kg, ha a testzsírszáza-
léka magas, akkor inkább ezt kell először helyrehoz-
nia, hogy jó alapot teremtsen a növekedéshez. Hi-
szen azután úgyis elkerülhetetlen lesz a zsírosodás,
de nem mindegy, mihez képest kezdünk el zsíro-
sodni. A testtömeg helyett tehát inkább a testkom-
pozíció az, ami elsődleges. 



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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelen-
tés 0–24 óráig: 96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol -
gá lat a 96/50-50-50-es számon
munkanapokon 7–16 óráig. 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat E-
mail: info@gyorszol.hu Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig és pénte-
ken 8–16, csütörtökön 20 óráig. A
pénztár 30 perccel előbb zár. Tel.:
96/512-570.  
Orgona utca Nyitva h–sz.: 8–16,
cs.: 17, p.: 14 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. Tel.: 96/ 505-
051. Fax: 96/505-099. 
ETO Park Nyitva hétfőtől pénte-
kig 9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelen-
tés: 96/311-753. Közterületi hi-
babejelentés a 06-80/204-086-
os ingyenes zöld számon. Ügy -
fél szolgálat: 96/522-630.  Hétfő-
től csütörtökig 7.30–15.30, pén-
teken 7.30–13.30 óráig.

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

HISZEM, HOGY A TISZTESSÉGES 
MAGATARTÁSNAK VAN JÖVÔJE!

2012. november 23. (Péntek) 
9—16 óráig Gyôrben, 

a Rába Hotel Duna Termében 
Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

MI FIZETÜNK A LEGTÖBBET!
Áraink a vásárlás legkisebb 

összegét jelentik!

Lehet hogy több? 
Majd meglátja!

ARANY 
ZSEBÓRA

100.000 Ft— 
300.000 Ft

PATEK PHILIPPE
1930-as évek
Acél: 800.000 Ft
Arany: 1.500.000 Ft

PATEK PHILIPPE
Acél: 800.000 Ft
Arany: 
1.500.000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH
Acél: 500.000 Ft
Arany: 800.000 Ft

I.W.C 
SCHAFFHAUSEN
Acél: 150.000 Ft
Arany: 250.000 Ft

OMEGA 
CHRONOGRAPH
Acél: 150.000 Ft
Arany: 300.000 Ft

JAEGERLE 
COULTRE
Acél: 120.000 Ft
Arany: 200.000 Ft

VACHERON
CONSTANTIN
Acél: 250.000 Ft
Arany: 500.000 Ft

OMEGA 
CONSTELLATION
Acél: 18.000 Ft
Arany: 80.000 Ft

ROLEX OYSTER -
CHRONOGRAPH
Acél: 500 000 Ft
Arany: 800 000 Ft

November 19., 
hétfô 9-12 óráig
MSZP Székház 
Vásárcsarnok 

Gyôr, Herman O. u. 22.


