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Részletes
tévéműsor
15–18. oldal

28. oldal Fel kell készülni az életre a sporto-
lással egy időben – vallja Décsi Gábor, a SZESE
Győr férfi kézilabdacsapat játékosa, aki klub-
igazgatóként is segíti az egyesület munkáját.

9. oldal Jelentősen átrendeződik a kommersz italok gyár-
tása és forgalmazása a november elsején életbe lépett 50
százalékos jövedékiadó-emelés miatt. Az egyik legnagyobb
hazai alkoholpiaci cég, a Győri Likőrgyár 80 új termék beve-
zetésére készül: az új portfólió előállítási költségei több tíz
millió forintos kiadást jelentenek.

13. oldal Vadonatúj betlehem várja advent
idején a Széchenyi térre látogatókat. Az életkép
a Győri Nemzeti Színház műhelyházában ké-
szült. Rozs Tünde és Pap Éva szobrászok, vala-
mint Ötvösné Németh Edit és Fekete-Németh
Nelli festők tíz hétig dolgoztak az alkotáson.  

3. oldal Közel 13 milliárd forin-
tos kormánytámogatással meg-
kezdődik a Mosoni-Duna és a Szi-
getköz fejlesztési nagyprojektje –
erről Molnár Ágnes államtitkár
beszélt lapunknak.

5. oldal A Szent László-kopo-
nyát vizsgáló tudósok szerint
nagy a valószínűsége, hogy a
Győrben őrzött ereklye valódi, a
csontok a lovagkirálytól szár-
maznak.

Új uszoda épülhet 
Írásunk a 6–7. oldalon
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IMPRESSZUM

millió négyhengeres Otto-motor készült eddig az
Audi Hungaria Motor Kft.-nél. A jubileum azért is fon-
tos, mert ezek sorozatgyártásával kezdődött a cég si-
kertörténete. A prémium erőforrásból jelenleg 3.000
darab készül naponta. A vállalat 7.300 munkatársá-
ból 1.400-an dolgoznak ezen a területen.

10 4,7 százalék megyénkben a nyilvántartott álláskere-
sők aktív népességen belüli aránya az októberi
adatok szerint. Az álláskeresők száma 10 ezer alá
csökkent, nem volt ilyen alacsony a munkanélküli-
ség a 2008–2009-es gazdasági válság óta. Orszá-
gosan megyénké a legkedvezőbb adat.

NAPRÓL NAPRA

November 11.

November 12.

November 13.

November 14.

November 15.

November 16.

November 17.

Adósok
Győrben hat cégnek
van 100 millió feletti
adótartozása – derül
ki a feketelista.hu
adóhatósági adatok
alapján elkészített
elemzéséből. 

Szmog
Győrben az elmúlt na-
pokban a szálló por
koncentrációja meg-
haladta a riasztási kü-
szöbértéket. A győri
önkormányzat arra
kéri a lakosságot, hogy
az elkövetkező napok-
ban szüneteltessék az
avarégetést, és a dízel
üzemű járműveket le-
hetőség szerint csak
szükséges esetben
használják.

Próbaterhelés
a hídon
Próbaterhelés miatt va-
sárnap 8 órától előrelát-
hatólag 20 óráig lezár-
ják a Kossuth-hidat. A
próbaterhelés során 5,
egyenként 20 tonnás
teherautó áll majd a
hídon, továbbá a kibő-
vített hídkonzolon 45,
egyenként 1 köbméte-
res, vízzel telített tar-
tályt helyeznek el. 

Változó 
menetrend
Hétfőtől (november
21.) módosul a helyi
autóbusz-menetrend.
Megszűnik a 2A jelű
autóbuszjárat, a 2, 23,
23A járatok menet-
rendje pedig módosul.
A részletes menetren-
deket keresse a kisal-
foldvolan.hu interne-
tes oldalon. 

Rakpart. Péntek reggel megindult a
forgalom az új úton a Móricz Zsig-
mond rakparton és a felújított Kos-
suth hídon. Már a megnyitás után
sokan hajtottak végig a szakaszon,
amelyhez kapcsolódóan megválto-
zott a forgalmi rend is.

Autóvadász. Győrben is bevetették
az ORFK legújabb járművét, amely a
rendőrségi adatbázisra csatlakozva
kiszűri a körözött üzembentartókat, a
lopott, lejárt műszakival rendelkező,
forgalomból kivont gépkocsikat.

Szeretetnapok. Kétmillió forint
gyűlt össze a szegény sorsú erdélyi
gyermekek megsegítésére az idei
Szeretetnapokon Győrött. A jótékony-
sági programot a Győri Püspökség ez
évben már kilencedik alkalommal
rendezte meg. 

Mentők. Az esetkocsik kivételével a
megye összes mentőautójába új vér-
nyomásmérők kerültek, illetve mind-
egyik mentőautóba vércukormérőket
adományozott egy cég a Győr-
Moson-Sopron megyei Mentésügyi
Alapítvány felkérésének eleget téve. 

Agrárium. Több mint 600 milliárd
forint áll majd rendelkezésre agrárvi-
dék-fejlesztésre és környezeti ügyek -
re 2012-ben – erről Ángyán József, a
Vidékfejlesztési Minisztérium állam-
titkára beszélt Győrben.

Hó. Győrszentivánon hajnalban egy
kevés hó esett, ezért a GYŐR-SZOL
Zrt. hódara és hó hullása miatt látott el
feladatokat egy nagy teljesítményű sí-
kosságmentesítő géppel a városrész-
ben. A hajnali hidegek, a zúzmarás köd
és a lehetséges csapadék miatt már té-
liesek lehetnek az útviszonyok.

Közlekedés. A Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségének képviseletében
Simon Róbert Balázs alpolgármester
tart előadást a XIII. Nemzetközi Közle-
kedési Konferencián a helyi közös-
ségi közlekedés önkormányzatokat
érintő finanszírozási nehézségeiről,
és a lehetséges megoldásokról.

Az innovatív ötletek, az
alakuló vállalkozások tá-
mogatásának fontossá-
gát hangsúlyozták a Fia-
tal Vállalkozók Hete alkal-
mából rendezett kon -
ferencia előadói Győr -
ben a kereskedelmi és
iparkamara épületében.
Borkai Zsolt polgármes-
ter a rendezvény megnyi-
tóján a vállalkozások, az
egyetem és a város kö-
zött kialakult szoros ösz-
szefogásról beszélt,
a mely számos esetben
már eddig is konkrét és
pozitív eredménnyel járt.
Kiemelte a győri oktatási
rendszer átalakítását,
amelynek révén a szak-
képzés iránya találkozik a
munkaerő-piaci igények-
kel. Kara Ákos, a Parla-
ment Munkaügyi és Fog-
lalkoztatási Bizottságá-
nak alelnöke szerint az

Fiatal vállalkozók

újonnan alakuló vállalko-
zások értéket hordoznak
a közösség számára. Dr.
Szekeres Tamás, a Szé-
chenyi István Egyetem
rektora arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy bár a ma-
gyart találékony nemzet-
nek tartják, mégis a fiata-
loknak csak egy töre-
déke (3,7 százalék) az,
aki vállalkozásba kezd.
Mint mondta, az ilyen
rendezvények is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a
frissdiplomások ne csak
az álláshirdetéseket néz-
zék, hanem merjék meg-
valósítani saját ötleteiket
is. Dinnyés Előd kamarai
titkár programjaik közül
az „Üzleti angyal klubot”
emelte ki, amelynek ke-
retében a fiatal vállalko-
zóknak segítenek taná-
csokkal, kapcsolati tő -
kével.

Elkészült a közös árvízi előrejelző rendszer a Rába
folyó teljes ausztriai és magyarországi vízgyűjtőjén
– jelentették be az együttműködő partnerek a Pro-
Raab nemzetközi projekt záró rendezvényén Győr-
ben. Az „Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007–2013” keretében
megvalósult fejlesztés teljes költsége 1.389.000
euró, melynek 85%-át az Európai Unió biztosította
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával. Az elkészült modellrendszer a Rába teljes
vízgyűjtőjére ad folyamatos tájékoztatást 6 napra
előre a folyó vízjárásáról, árvizeiről. A fejlesztés köz-
vetlenül több mint 240 ezer ember árvízi biztonsá-
gához járul hozzá. Az együttműködésnek köszönhe-
tően jobban fel lehet mérni az árvízi kockázatokat.

Árvízi jelzőrendszer 



2011. november 18. / + / 3

INTERJÚ   LAPSZÉL

Éveken át hiába vártak a táj -
rehabilitációra és a vízpót-
lásra az alsó- és felső-sziget-
közi, valamint a Mosoni-
Duna által érintett városok és
községek lakói. Hiába kínál-
koztak európai uniós források,
hiába lett volna szükség végre
a magyar–szlovák tárgyalások
során az erélyesebb fellépésre,
érdekérvényesítésre, a Sziget-
köz problémája, valamint a
Mosoni-Duna térségének kör-
nyezeti és vízügyi rekonstruk-
ciója hidegen hagyta a ko-
rábbi döntéshozókat.
A mostani kormányzati hatá-
rozat egyértelmű állásfoglalás
arra nézve, hogy az állam
végre elkötelezett a régió fej-
lesztése mellett. És elkötele-
zett Győr önkormányzata, va-
lamint a megyei kormányhi-
vatal is, akik fontos lobbistái
voltak a beruházásnak. Mol-
nár Ágnes államtitkár győri
bejelentése új reményt adhat
arra, hogy Szigetköz nem lesz
örökké mostohagyerek. Hogy
a térség, amelyet a Duna elte-
relésével halálra ítéltek, új
esélyt kaphat az érvényesü-
lésre. Mindannyian tudjuk,
akik itt élünk, milyen termé-
szeti érték, kincs rejlik itt,
amely kiaknázatlan. Milyen
idegenforgalmi aranytartalé-
kok állnak kihasználatlanul a
Szigetközben, ezáltal a falusi
vendéglátásban, a vízi turiz-
musban, a Győr, Mosonma-
gyaróvár, Pozsony és Bécs vi-
szonylatában alternatívaként
jelentkező vízi közlekedésben.
Örökre el kell temetni azt a
szemléletmódot, amely oda
vezetett, hogy a szigetközi te-
lepülések még a szúnyogir-
tásra sem kaptak elegendő
központi finanszírozást, így
csak a győri nagytérség támo-
gatásában reménykedhettek.
A Szigetköz élni akar, az érin-
tett települések polgármeste-
rei és országgyűlési képvise-
lői pedig évek óta elkesere-
dett erőfeszítéseket tesznek
azért, hogy végre odafigyelje-
nek a javaslataikra.
A jövőbeni fejlesztések új
lehetőségeket és új munka-
helyeket ígérnek. Itt az
ideje, hogy végre az ígére-
tekből valóság legyen.
Bakács László

Új esély a reha-
bilitációra

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A kormány környezeti értékeink meg-
óvása, és az állampolgárok életminő-
ségének javítása érdekében döntött
úgy, hogy az Új Széchenyi Tervben tá-
mogatja a Mosoni-Duna és a Sziget-
köz fejlesztési nagyprojektjeit – jelen-
tette be Molnár Ágnes, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspo-
litikai koordinációért felelős államtit-
kára Győrben. 

„A beruházások a vízrendszer víz-
minőségi és -mennyiségi állapotá-
nak javítását, az ökológiai körülmé-
nyek helyreállítását, valamint a
vizes élőhelyek rekonstrukcióját te-
szik lehetővé” – hangsúlyozta Mol-
nár Ágnes.

A 6,3 milliárd forint összköltségű,
„Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi
vízgazdálkodási rehabilitációja” cí -
met viselő fejlesztés során pótolni
tudják majd a Duna Bősnél történt át-
kormányzása okozta vízhiányt, csök-
kentve a természetvédelmi területe-
ken kialakult káros hatásokat. A pro-
jekt nyomán hatékonyabbá válik az
árvízi védekezés feltételrendszere, és

hosszú távon a kedvezőtlen feliszapo-
lódási folyamat is visszaszoríthatóvá
válik. A kormány támogató döntése
22 települést és közel 200 ezer főt
érint, a rehabilitáció révén tisztábbá
válik a környezet, és javul a térség la-
kosságának életminősége.

A 6,2 milliárd forintból megvaló-
suló „Szigetköz mentett oldal és hul-
lámtéri vízpótló rendszer ökológiai

célú továbbfejlesztése” című projekt
célja a Duna elterelésével már nem
érintett alsó-szigetközi hullámtéri és
mentett oldali medrek rehabilitációja.
Jelenleg az érintett medrek a Duna
medersüllyedésének következtében
az év egy részében szárazak, és ez a
vízi élővilág életfeltételeinek romlását
vonta maga után. A vízpótló hálózat
kialakításával biztosítható az értékes

élőhelyek vízellá-
tása, és javulnak a
belvízelvezetés fel-
tételei. Molnár
Ágnes a pénteki
sajtótájékoztatón
aláhúzta: a fejlesz-
tések a közmun-
kások tervezett
bevonásával kap-
csolódnak a Start
munkaprogram-
hoz, amely újabb

munkahelyeket, újabb lehetőségeket
jelent a helyi lakosok számára.

A tervezett beavatkozásokról ter-
mészetvédelmi szakemberek bevo-
násával döntöttek. A fejlesztésekkel
elérhető az Észak-Hanság vízellátá-
sát biztosító mosonmagyaróvári Mo-
soni-Duna duzzasztó rehabilitációja,
megvalósulhat a Mosoni-Duna és a
Lajta duzzasztó ökológiai árjárható-

sága, valamint hallépcső épül a Mo-
soni-Duna és az Öreg-Duna között.

„A települési önkormányzatok, a
megyei önkormányzat és szakmai
szervezetek hosszú és kitartó mun-
kája kellett ahhoz, hogy a mostani
döntés megszülethessen – mondta a
sajtótájékoztatón Kara Ákos győri 
országgyűlési képviselő, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Közgyűlés al-

elnöke. „Nagyon örülök a döntésnek,
magam azért is várom ennek a pro-
jektnek az elindulását, mert ez mun-
kahelyeket teremt,  munkát biztosít-
hat a megyei kis- és közepes vállalko-
zásoknak” - fogalmazott a győri poli-
tikus. 

Széles Sándor Győr-Moson-Sop-
ron megyei kormánymegbízott arra
emlékeztetett, hogy  a térségfejlesz-
tési társulás 2000-ben fogadta el azt
a programot, amelyre ez a projekt
alapul. A két projekt részeként a kő-
gátak helyett füves, lidós partokat
alakítanának ki, hogy  az emberek
közelebb juthassanak a vízhez,
ugyanakkor mederszűkítésekkel érik
el, hogy a hordalék ne ülepedjen le a
belterületi szakaszokon. A tervek kö-
zött szerepel a folyóágak átjárhatósá-
gának javítása, valamint a mára „le-
fűződött” szigetek sziget jellegének
visszaadása.

Közel 13 milliárdos kormány-
támogatással indul a Mosoni-

Duna és a Szigetköz
nagyprojektje

Pótolni tudják majd 
a Duna Bősnél történt
átkormányzása miatti
vízhiányt
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GAZDASÁG OKTATÁS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Kommunikációs szakközépiskolai osztályt
indít az Adyvárosi Főigazgatóság Móra Fe-
renc Középiskolája a következő tanévben,
amely szakmai alapozást nyújt az iskola kö-
zépfokú, emelt szintű újságíró I. szakképzé-
séhez, illetve a Széchenyi-egyetemmel
közös szervezésben működő felsőfokú saj-
tótechnikus szakképzéshez.

A kommunikációs szakközépiskola célja
az érettségire felkészítés mellett, hogy a
diá kok megszerezzék az előismereteket a
kommunikációs szakmához.

Olyan tantárgyak szerepelnek az óra-
rendben, mint például az újságírói gyakor-

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

A győri kereskedők előrejelzése szerint 30 száza-
lékkal is visszaeshet idén a téli gumik iránti keres-
let, mivel az autósok, de a cégek egy része is meg-
próbálja megspórolni a kerékcserét, vagy használt
abroncsokkal átvészelni a telet. Ráadásul a leg-
több szerviz, készülve az alacsonyabb érdeklő-
désre, nem is rendelte meg időben az új gumikat,
így több műhelyben hiánycikknek számítanak
egyes típusok. Téli gumit interneten is lehet ren-
delni, de sokszor a beszerzés így sem megy hama-
rabb, mint a kereskedésekben.

A lehűléssel egy időben megélénkült a forga-
lom a győri gumiszervizekben is. Az egyik legláto-
gatottabb műhelyben körülbelül 80 autó abron-
csait cserélik le naponta.

– Mindenki egy kicsit húzza, halasztja a kerék-
cserét. Abban bízik, hogy még egy kicsit jó idő lesz,
és vár – ismeri el a győri Lázár István is, aki húsz

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Ez a címe annak a középiskolai ver-
senynek, amelyet a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal hir-
det meg diákok számára. A verseny
alaptémája a közigazgatás és a kap-
csolódó ismeretek. 

A feladatok általános közéleti isme-
reteken, ehhez a témához kapcsolódó
lexikális tudáson és gyakorlati ismere-
teken alapulnak. A verseny célja, hogy
a középiskolás korú diákokat megis-
mertesse a közigazgatás rendszerével,
valamint gyakorlati ismereteket nyújt-
son számukra mindennapi ügyeik inté-
zéséhez. A kérdéssor három nagy té-
makört fed le az általános közéleti is-

Kommunikációs osztály a Mórában

Ne spóroljunk a téli gumin:
egyes típusok hiánycikkek

éve vezet rendszeresen, és nem mulasztaná el a
kerékcserét, ha annak eljön a szezonja. 

A legtöbben anyagi helyzetük, hiteleik miatt to-
logatják a cserét. A tapasztalat az, hogy aki január
közepéig nem rakatja fel a téli gumit, az később
már nem költ rá. Aki viszont húzza az időt, akár 10-
14 napot is várhat, mire hozzájut az új gumihoz,
ami többe kerülhet neki, mintha időben megvásá-
rolta volna.

– Az átlagos méretű gumiabroncsokat ki tudjuk
szolgálni, a kisebb teherautóknak hiánycikk a gu-
mija, de egy héten vagy 10 napon belül elérhető
mindegyik – mondja Hatvani Gedeon, aki hozzáte-
szi, annak, hogy egyes gumitípusok hiánycikknek
minősülnek, részben az az oka, hogy a kereskedők
előre látták, idén minden korábbinál kevesebben
vásárolnak majd téli abroncsot. Az idei szezonban,
egy kis- és alsó középkategóriás autó esetében ál-
talában 60 és 100 ezer, egy középkategóriás jár-
műnél 150 ezer forintba kerül egy új garnitúra téli
gumit megvásárolni.

Ismerjük meg együtt a modern közigazgatást! 
meretektől – kormány, minisztériu-
mok, államigazgatási intézmények – a
területi közigazgatáshoz kapcsolódó
ismereteken át – önkormányzatok,
polgármester, jegyző, kormányhivatal
kormányablak – a közigazgatási gya-
korlati ismeretekig (az előző két témá-
hoz kapcsolódó, mindennapjainkat
érintő feladatok). 

A verseny feladatai közérthető for-
mában igyekeznek a mindennapi éle -
tünkhöz szükséges gyakorlati tudást
megadni, és törekednek a modern
technika eszközei nyújtotta lehetősé-
gek kihasználására is. A versenyre há-
romfős csapatok jelentkezését várják. 

A verseny két fordulóból áll majd:
az iskolai forduló megrendezésére
november 22-én 14-től 16 óráig

kerül sor internethasználattal egybe-
kötve. A második fordulót a 2012.
március 15. utáni héten rendezik
meg a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat dísztermében. A ver-
senyről szóló kiírást, valamint a ver-
seny feladatsorát a megye minden
középiskolája számára elküldik. 

– A célunk, hogy olyan gyakorlati
információkat is átadjunk a diákok-
nak, amelyek a hétköznapi életük
során hasznukra válhatnak. A verse-
nyen 9–12. évfolyamos középiskolai
tanulók vehetnek részt. A legeredmé-
nyesebb tanulók ellátogathatnak
Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe
– mondta Paár Veronika, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal sajtóreferense. 

lat, beszédtechnikai gyakorlat, pszichológia
és marketing.

A diákok szakmai informatikát is tanulnak,
amely eredményeképp a 10. osztály végén
ECDL-vizsgát tesznek, de nem csupán a kö-
telező, hanem képszerkesztés és webkezdő
modulokból is. Mozgókép- és médiaismeret
tantárgyból pedig érettségiznek a diákok.

Csengeri Mária, a főigazgatóság vezetője
hangsúlyozta, hogy a képzés elméleti és gyakor-
lati tudást kínál. Továbbtanulás esetén újság író-
gyakornokként, újságíróként vagy kommuniká-
torként helyezkedhetnek el a fiatalok.

„A cégeknek szükségük lesz jó kommuni-
kációs szakemberre, hiszen nem elég megter-
melni a termékeket, azokat meg is kell ismer-
tetni a potenciális piaccal” – tette hozzá.
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szerző: földvári gabriella  
fotó: nagy károly zsolt

A Szent László-koponya -
ereklye szeptemberi vizs-
gálatának eredményeiről
számoltak be a tudósok az
elmúlt hét közepén a győri
Hittudományi Főiskolán. A
szakemberek szerint nagy
a valószínűsége annak,
hogy az ereklye valódi, a
csontok Szent László ki-
rálytól származnak. 

A győri bazilikában őrzött, Szent
László királyunknak tulajdonított
koponyát az ereklyetartóból ki-
vették és természettudományos
vizsgálatoknak, méréseknek ve-
tették alá. A koponyát utoljára
150 évvel ezelőtt, Simor János
győri püspökségének idején
érintette emberi kéz. Szent
László születésének pontos
ideje nem ismert, I. Béla és a len-
gyel Riksza hercegnő fiaként,
1045 táján látta meg a napvilá-
got Lengyelországban. Halálá-
nak dátuma 1095, a temetkezés
helyszíne Nagyvárad volt. 

Lászlót 1192-ben II. Celesz-
tin pápa avatta szentté, ami után
nyughelyét felnyitották, testét
díszes sírba, fejét külön ereklye-
tartóba helyezték. Az eredeti,
fából készült ereklyetartót egy
1406-os tűzvész elpusztította, a
koponyának nem esett baja. A
ma látható hermát Zsigmond ki-
rálysága alatt kiváló erdélyi ötvö-
sök készítették, a koponyát
ezüsttel vonták be, legfelső ré-
szét szabadon hagyták, hogy ott

megérinthető legyen. A herma
később a Báthory családé, majd
1606-ban a török elől hozzánk
menekülő nagyváradi főpap,
Naprághy Demeter jóvoltából a
győri püspökségé lett. A mell-
szobrot  Prágában restaurálták,
a török megszállás éveit Boros-
tyánkő várában vészelte át.

A  végén az állkapcsot elvá-
lasztották a koponyától, napja-
inkban vélhetően Bolognában
őrzik. A nyakszirtcsontból Zichy
Ferenc püspök  1775-ben egy
darabot a nagyváradi székes-

A koponya szelleme
egyháznak adományozott. A
győri herma 1861-ben került a
bazilika Héderváry-kápolná-
jába. Tartalmát idén szeptem-
berben elsősorban antropoló-
giai méréseknek, tipizálások-
nak, anatómiai, alaktani vizsgá-
latoknak vetették alá. A szak-
emberek megállapították, hogy
a koponyát eredetileg földbe te-

mették, majd hosszú évszáza-
dokon keresztül speciális körül-
mények között, kőszarkofág-
ban és fém ereklyetartóban tá-
rolták. A koponya egy 50–60

éves kora között elhunyt férfié.
Három fogat találtak, amelyek
kopottak, de épek.

Megtörténik az ereklye DNS-
vizsgálata is, bár nincs összeha-
sonlítási alap, hiszen eddig még
nem történt DNS-tipizálás az
Árpád-házi királyok temetkezési
helyéről származó csontmarad-
ványokból. A mintavételre a fogat
használták a kutatók. A koponyá-
ról háromdimenziós digitalizáló
módszerrel is készültek felvéte-
lek, amivel a koponya térbeli ki-
terjedését lehet bemutatni, hite-

lesen rekonstruálni. CT-vizsgálat-
tal mutatták ki, hogy Szent
László koponyáján jóindulatú
csontdaganat volt. 

A CT-felvétel során rögzített
adatokból matematikai mód-
szerrel egy 3D-s modell készült,
majd 3D-s nyomtatással létre-
hozták a hiteles másolatot és a
virtuális képet. Ennek a modell-

nek a felhasználásával a későb-
biekben plasztikus arcrekonst-
rukcióra is sor kerülhet. Ehhez
azonban szükség lenne az álka-
pocsra, amelyről nem lehet biz-
tosan tudni, hol van.

A koponyaereklyén elvégzett
vizsgálatok eredményeinek ki-
értékelése még zajlik, a munká-
latokat film és több ezer dara-
bos fotósorozat dokumentálja.
A Győri Püspökség a tudomá-
nyos eredményeket kiállításon
szeretné bemutatni tavasszal,
abban reménykedve, hogy
Szent László kultusza ismét fel -
éled, a nagy király az érdeklő-
dés középpontjába kerül. 

Egy monda szerint 1762-
ben földrengés volt Győrben, s
az emberek Szent Lászlóhoz fo-
lyamodtak segítségért, men-
tené meg a várost. Nem történt
nagy kár, ezért Zichy Ferenc
püspök elrendelte, hogy min-
den évben körmenetben vigyék
végig a hermát a városon. Ez a
szokás 1950 és 1989 között
szünetelt, a rendszerváltás óta
ismét része a győri hagyomá-
nyoknak. Időpontja június 27.,
Szent László napja. 

A koponya egy 50-60 éves
kora között elhunyt férfié,
akinek három foga épen
megmaradt.



szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Kijelenthetjük, nem csak a gazdaság, de a
sport vonatkozásában is Győr a jövő vá-
rosa. A kormány – összhangban a Nemzeti
Együttműködés Programjával, amelyben
kiemelt stratégiai ágazatként határozta
meg a sportot, mint az egyetemes és a ma-
gyar kultúra részét – egybehangzó támo-
gatásáról biztosította Győr pályázatát a
2017-es, 14. alkalommal megrendezésre
kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) szervezésére. Ez az állam részéről
több mint 9,5 milliárd forintos garanciavál-
lalást jelent, a rendezés finanszírozásával
együtt. Győrben új, minden igényt kielé-
gítő, korszerű létesítmények épülhetnek,
amennyiben sikerül elnyerni a rendezési
jogot. Ilyen volumenű sportberuházásra
egy ütemben még soha nem volt példa a
megyeszékhely történetében. Hogy a ma-
gyar kormány szimpatikusnak találta Győr
pályázatát, köszönhető a győri önkor-
mányzat és a MOB komoly szakmai előké-
szítő munkájának is, és annak a lobbierő-
nek, amelyet Borkai Zsolt fejtett ki, nem
csak polgármesterként és Győr ország-
gyűlési képviselőjeként, de a Magyar Olim-
piai Bizottság elnökeként is.    

Polgármester úr, mit is kell tudnunk tulaj-
donképpen az EYOF-ról? 

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 1990-
ben hívta életre Jacques Rogge, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság jelenlegi elnöke annak érdeké-
ben, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági kor-
osztályos versenyzőknek az olimpiai játékok esz-
meiségének megismerésére, filozófiájának elsajá-

Ifjúsági olimpia házi

títására, valamint a testben és lélekben is erős jö-
vőbeni nemzedék kialakítására. Az EYOF a konti-
nens egyetlen multi sportrendezvénye. A NOB az
olimpiai játékok szintjére emelte az EYOF esemény-
sorozatát, amelynek köszönhetően rendelkezik az
olimpiai jogokkal, úgy mint az olimpiai öt karika,
olimpiai láng, olimpiai himnusz, olimpiai jelképek
és az olimpiai játékokra érvényes lebonyolítási rend.
A 8 napos fesztivált kétévente rendezik meg, 49 or-
szág közel négyezer versenyzője és hivatalos kísé-
rője részvételével, ahol a 14–17 éves korosztály leg-
jobbjai 9 olimpiai sportágban (atlétika, judo, kerék-
pár, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tenisz, torna,
úszás) mérik össze erejüket, így joggal nevezhetjük
az olimpiai játékok előszobájának. Hazánk eddig
valamennyi EYOF-on képviseltette magát, és jelen-
tős sikereket ért el. Az idén a törökországi Trabzon-
ban rendezett versenyen az éremtáblázat 6. helyén
végzett a 36 fős magyar küldöttség.

Miért érzi fontosnak, hogy Győr is jelent-
kezzen, és benyújtsa a pályázatát a 2017-es
kontinenstorna megrendezésére? 

Magyarország 1896 óta legelső alkalommal
nyerhetné el olimpiai sportverseny rendezési
jogát. Ez történelmi, sőt, úgy hiszem, vissza nem
térő esély nem csak Győr, de hazánk számára is.
Az EYOF a NOB által elismert esemény, amelyet
nagy médiaérdeklődés övez, egyszóval kiváló ide-

genforgalmi és marketingértékkel bíró rendez-
vény, amely nemzetközileg kiemelt sportdiplomá-
ciai jelentőséggel bír. Az EYOF keretei között ver-
senyző 14–17 éves korosztály a legszenzitívebb,
ugyanis ebben a korban dől el, hogy kiből lesz a
jövő példaképe, olimpiai bajnoka, és a magyar szí-
neket képviselő felnőtt válogatott versenyző. A
rendezési jog elnyerése esetén a magyar ifjúság
társadalmi és sportbeli aktivizálása garantált. A
fesztivál sikeres megrendezése belépőt jelenthet
nem csak egy későbbi, esetleges olimpiai játé-
kokra való pályázat, de számos Európa- és világ-

Felépülhet egy
50 méteres verseny-
uszoda, továbbá
három új csarnok 
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gazdája lehet Győr
bajnokság rendezési jogának elnyeréséhez.
Ráadásul a sikeres megrendezéshez szükséges
létesítményfejlesztés az általunk igencsak fontos-
nak tartott munkahelyteremtés mellett megfelelő
utóhasznosítással kiváló lehetőséget nyújthat re-
gionális szinten arra, hogy a sportági szakszövet-
ségek új bázisai jöjjenek létre Győrben. Azt hi-
szem, a felsorolt érvek alapján mindenki megérti,
hogy városunk számára miért volt fontos a pályá-
zat beadásával kapcsolatos szervezési munka
megkezdése.

Miből gondolta, hogy a kormány mellé-
áll Győr törekvéseinek, és támogatni fogja
az ön elképzeléseit?  

Azzal kezdeném, hogy a pályázat benyújtásá-
hoz szükséges kormánygarancia elengedhetetlen
kelléke a sikeres kandidációnak. Annál is inkább,
mivel a megrendezéshez a források három fő kom-
ponensből tevődnek össze: a rendezési és lebo-
nyolítási költségekből, a sportlétesítmények épí-
tési és felújítási költségeiből, valamint az úgyneve-
zett olimpiai falu kialakításának, építésének, azaz
a szálláshelyek megteremtésének költségeiből.
Győr városa az elmúlt években számos világese-
mény sikeres megrendezésével és lebonyolításá-
val tett tanúbizonyságot arról, hogy alkalmas hely-
szín lehet egy ilyen grandiózus versenysorozat há -
zi  gazdájának. Győr mint sportos város kiemelt for-
rásokat biztosít a helyi sportélet fejlesztésére, az
eredményes sportolók nevelésére, képzésére.
Adott a sportszerető közeg, és a helyi cégek részé-
ről is aktív a szponzoráció, ami bizonyítja a nagy
társadalmi felelősségvállalást.

Említette az új sportlétesítményeket. Mi
minden épülne állami támogatásból abban az
esetben, ha Győr kandidációja sikeres lenne? 

A város lakossága régóta várja már, hogy fel-
épüljön Győrben egy 50 méteres versenyuszoda.
Ha elnyerjük a rendezés jogát, terveink szerint
2014-re elkészülhet a létesítmény. Készültek elő-

zetes koncepciótervek, nem hétköznapi beruhá-
zásról van szó, amely hosszú évtizedekig mara-
dandó, óriási értéke lesz Győrnek. Megvalósíthat-
nánk továbbá három új csarnok megépítését, mo-
dern atlétikai pálya épülhetne futófolyosóval, öl-
töző- és kiszolgálóhelyiségekkel. Professzionális
teniszpályákat építhetnénk, melyek az utánpótlás-
nevelés szempontjából is fontosak. És nem utolsó
sorban, megújulnának Győr már meglévő sportlé-
tesítményei, így például a Magvassy Mihály Sport-
csarnok és az egyetemi csarnok is.

Ezekkel a fejlesztésekkel Győr nem
csak gazdasági erejét, de a sportéletben
betöltött szerepét tekintve is kiemelkedik
majd az országban…

Egyértelműen. De én alapvetően
azt mondanám, hogy egy sikeres
győri pályázat nem pusztán a mi vá-
rosunk szempontjából generál po-
zitív hozadékot, hanem egész Ma-
gyarország számára kedvező vál-
tozások elindítását vonhatja
magával. Új alapokra helyez-
heti, és katalizátorszerepet
tölthet be a magyar utánpót-
lásnevelés megerősítésé-
ben. Győri centrummal re-
gionális és hazai edzőtá-
borozási központ szület-
het a létesítmények át-
gondolt és megfelelő
utóhasznosításával, hi-
szen az európai színvo-
nalú sportinfrastruktúra
a magyar és külföldi ver-
senyzők számára is csábító felké-
szülési lehetőséget kínál majd. Az
EYOF európai, valamint globális or-
szágimázs-építés. Fokozza a gazda-
sági szereplők érdeklődését, további fejlődést
generál, és ránk irányítja a nemzetközi közvéle-
mény figyelmét. Beindulhat a sportturizmus, fel-
lendülhet a magyar sportgazdaság. Nő Győr és
Magyarország turisztikai vonzereje, és emelkedik
a kereskedelmi szálláshelyek iránti érdeklődés.
Olyan pozitívumokról beszélek, amelyek nagy ha-
tással lehetnek a város, a régió és az ország jö-
vőjére is.

A kormánygarancia a vele járó közel 10
milliárd forintos támogatással adott, és
Győr is felkészült, ráadásul, ha jól tudom,
pillanatnyilag az egyetlen pályázó a 2017-
es fesztivál megrendezésére. Mikor vár-
ható döntés a helyszínről?  

Az Európai Olimpiai Bizottság november 23–25.
között Szocsiban megrendezendő közgyűléséig kell
benyújtani egy rövid összefoglalót, ami bemutatja a
pályázat főbb irányvonalait. Amennyiben ezt elfogad-
ják, hivatalosan kandidáló várossá válik Győr.  A vég-
leges pályázati anyagot pedig a jövő év közepén várja
az Európai Olimpiai Bizottság. A végleges döntésre
2012 novemberében kerül sor a szervezet közgyűlé-
sén, melyen minden tagállam egy szavazattal rendel-
kezik. Valóban jók a kilátásaink, hiszen Győr városa
egyedüliként jelezte az augusztus 1-jei határidőig
szándéknyilatkozatával, hogy tervezi, hogy pályázatot
nyújt be a 2017-es játékokra.

Győri centrummal
regionális és hazai
edzőtáborozási
központ születhet
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Nagy lelkesedéssel beszél az EYOF-ról,
annak sportértékéről, és a benne rejlő,
eddig kiaknázatlan fejlesztési, beruházási
lehetőségekről. Jól gondolom, hogy szív-
ügyének tekinti a sikeres győri pályázatot?  

Nézze, azt kell mondjam, hogy egyéni sportoló-
ként volt módom megismerni, milyen érzés a do-
bogó tetején állni. Most csapatban játszom. Több
csapatban is. Ráadásul a győri emberek, a magyar
olimpiai mozgalom, és a magyar sportot kiemelten
támogató politikai vezetés is olyan közösségek, ame-
lyek megérdemlik, hogy sikerélményekben legyen ré-
szük. Azzal tehát, ha elnyernénk a 2017-es rendezés
jogát, olyan erejű győzelmet aratnánk, amely után
most legalább annyira vágyom, mint az 1988-as szöuli
olimpiai aranyéremre. Elégedett pedig csak akkor le-
szek, ha ezt sikerül is valóra váltani.
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HIRDETÉS  FEDEZD FEL GYŐRT!

szerző: papp zsolt györgy
fotó: o. jakócs péter

Győrben élünk, nap mint nap el-
sétálunk gyönyörű műemléke-
ink előtt, és közben nem is sejt-
jük, micsoda értékek birtokában
vagyunk, milyen kalandos törté-
neteket, hihetetlen legendákat
rejt egy-egy belvárosi ház, szo-
bor vagy festmény. Izgalmas tú-
rára hívom hát az olvasót, tart-
son velem, fedezzük fel együtt
Győr szépségeit! Sétánkhoz
Jakab Petrát, a győri polgármes-
teri hivatal idegenforgalmi refe-
rensét kértem fel, kalauzoljon
minket, mutassa meg nekünk
Győr csodás titkait.

A Bécsi kapu térre érkeztünk, és
nagy nehézségek árán megfejtettem
a feladványt. A karmelita templom ol-
dalán a két körablak egy bagoly sze-
meire, a közötte található kiszögellés
pedig a csőrére emlékeztet. Leg-
alábbis Petra szerint…

– A Bécsi kapu téren állt a város
második kapuja, nem nehéz kita-
lálni, hogy ez a Bécsi kapu nevet vi-

Fedezd fel Győrt! – III. rész

A Bécsi kapu tér
selte – kezd bele a tér történetébe
idegenvezetőm. Ezt a kaput is fel-
robbantották, méghozzá Napóleon
seregei. Érdemes tudni, hogy váro-
sunk neve Párizsban egy frekventált
turisztikai látványosságon is olvas-
ható. A Diadalív kövébe vésték az
összes olyan település nevét, ahol
Napóleon győzelmet aratott. A kis-
megyeri csatára emlékezve Győr is
felkerült a műemlékre Raab néven.
– Ha már a Rábánál tartunk, mielőtt
körülnéznénk a téren, sétáljunk le
egy kicsit a partra! – invitál Petra.
Ahogy haladunk, egy különös kis
építmény mellett vezet az utunk. Az
időjárásjelző oszlop csak jókat kíván
nekünk. A német nyelvű felirat sze-
rint: „Mutasson mindig ez az óra
Győr polgárainak és mindenki más-
nak jó időt!” Úgy legyen!

A Rába partján láthatjuk első ki-
rályunk, Szent István lovas szobrát,
mellette, a vár tövében pedig az
ágyúsort. A közhiedelemmel ellen-
tétben ezekkel soha nem védték a
győri várat, hanem egy bécsi öntö-
déből kerültek díszítés gyanánt
mostani helyükre. Én már indulnék
a híd felé, hogy meglátogassam az
újabb kalandokat rejtő Radó-szige-
tet, ám túravezetőm visszahúz: -
Majd egy másik alkalommal, most
gyerünk vissza a térre!

A gyönyörű barokk tér leglátvá-
nyosabb épülete a karmelita temp-
lom. A karmelita rend magyaror-
szági meghonosítása kapcsán a
rend megalapí-
tásának helyszí-
néül Győrt vá-
lasztották. A
templom 1725-
ben készült el.
Különleges alak-
ját még szokat-
lanabbá teszi,
hogy tornya nem a szentély fölött
magasodik, hanem attól jobbra tor-
nyosul. A „Hab Mária-szobrot” az
épület oldalában lévő nyitott kápol-
nában találjuk. Érdekesség, hogy
kriptája, ahol egyházi és világi sze-

mélyek egyaránt temetkezhetnek,
mélyebben fekszik, mint a néhány
méterre folyó Rába vízszintje, azt
mégsem öntötte el soha víz, kö-
szönhetően a kitűnően megoldott
szigetelésnek. A térre visszatérve
Kisfaludy Károly szobrát pillantjuk
meg. A bronzalkotás Mátrai Lajos
munkája.

– Ha közelebbről megnézed Kisfa-
ludy alakját, láthatod, hogy pennát
és papirost tart a kezében. A városi
legenda szerint a szobor reggel

nyolc órakor körbenéz a téren, és fel-
írja az iskolából késő diákok nevét.
Újabban a tilosban parkolókét is! –
teszi hozzá Petra kacagva. Egy
másik legenda szerint a szobor vas-
tag kabátjával védi a mögötte elte-

rülő belvárost a vad szelektől. Körü -
löttünk szépen felújított műemlék jel-
legű házak sorakoznak, nem csoda,
hogy a város 1989-ben elnyerte a
műemlékvédelem Europa Nostra-
díját. Az épületek sorából kimagaslik
a sárga Ott-ház, melynek kovácsolt-
vas erkélye fölött az egykori gazdag
család címere is látható.

– Azt tudni kell, hogy annak idején
a gazdag családok azért is építettek
magas házakat, hogy ezzel is jómó-
dúságukat hangsúlyozzák. Itt azon-
ban az építőmester egy költségtaka-
rékos optikai trükkhöz folyamodott.
Ha szemből nézzük, azt gondoljuk,
hogy kétemeletes az épület, de, ha ol-
dalról vesszük szemügyre, láthatjuk,
hogy a második nem valódi emelet,
csupán egy homlokzat.

– Akkor lehet, hogy nem is voltak
olyan gazdagok Otték? – teszem fel a
kérdést, de választ nem, csupán egy
sejtelmes mosolyt kapok. Legköze-
lebb a Káptalandomb felé vesszük
utunkat. Kiderül többek között, hogy
miről pletykáltak a korabeli asszonyok,
és hogy hol lakott Blaha Lujza.

A Bécsi kapu téren
állt a város 

második kapuja
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A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

Jelentősen átrendeződik a kommersz ita-
lok gyártása és forgalmazása a novem-
ber elsején életbe lépett 50 százalékos jö-
vedékiadó-emelés miatt. 

Az egyik legnagyobb hazai alkoholpiaci cég, a
Győri Likőrgyár 80 új termék bevezetésére készül:
az új portfólió előállítási költségei több tíz millió fo-

rintos kiadást jelentenek. A cég vezetője szerint a
beruházástól nem várnak komoly bevételeket, vi-
szont a túlélésüket szolgálja. Más italgyártók arra
készülnek, hogy csökkentik az egyes ízesített sze-
szes italok alkoholtartalmát, így a korábbihoz ha-
sonló árszinten tudják azokat forgalmazni.        

A kocsmák és vendéglátóhelyek tulajdonosai
szerint nem a forgalmuk, sokkal inkább a nyere-
ségük fog csökkenni az 50 százalékos adóeme-
lés hatására. 

– Arra számítok, hogy majd máshol veszik
meg az italt a nálunk szórakozók, és a kocsiban
isznak, mielőtt bejönnek hozzánk, így csökken a
fogyasztás. Áremeléssel pedig nem tudjuk pó-
tolni a kieső bevételt, hiszen azért ez nem egy
olyan hely, hogy korlátla-
nul tudjuk emelni az ára-
kat. Tehát a bruttó forgal-
munk gyakorlatilag marad
ugyanannyi, csak a nyere-
ség lesz kevesebb – tud-
tuk meg Szarvas Zoltántól,
az egyik győri szórakozó-
hely vezetőjétől.  

Minimum 60-80 új termék bevezetésére ké-
szül a Győri Likőrgyár. Olyan italokat gyártanak
majd, amelyek nem esnek az új jövedékiadó-fize-
tés hatálya alá.  

– Az új portfólióval kapcsolatos költségek több
tíz millió forintot tesznek ki, ez tulajdonképpen nem
jön vissza, csak a túlélésünket szolgálja – tájékoz-
tatott Barabás Attila, a Győri Likőrgyár vezérigazga-
tója. – A szeszes ital felől a sör és a bor irányába for-

Szeszadó és cigarettastop: 
a győri piacot is átrendezik
az új szabályozások  

dul majd a fogyasztó, és megnézi, hogy ár-érték
arányban hol tudja olcsóbban megvenni azt a bizo-
nyos alkoholtartalmú italt. Mondhatnánk, hogy ez
jót tesz a magyar bor fogyasztásának, de vélhetően
az olcsóbb importborok forgalma fog megnöve-
kedni, amiből nincs jövedékiadó-bevétel.

Barabás Attila hozzátette: a fejlesztés mellett
a másik megoldás az ízesített szeszes italok alko-
holtartalmának csökkentése. Így a korábbihoz
hasonló árszinten tudják tartani a termékeket.

Már készülnek a vendéglátóhelyeken a janu-
ártól érvénybe lépő cigarettastopra is. A parla-
ment áprilisi döntése értelmében ugyanis jövő év
elejétől tilos lesz a dohányzás minden zárt lég-
terű helyen.

– Én nem dohányzom, csak most van a kezem-
ben cigaretta. Születésnapom van, és ezért rá-
gyújtottam – védekezik érdeklődésünkre egy
férfi az egyik belvárosi étteremben.  

Jövőre a különleges alkalmak sem jelentenek
kibúvót az új törvény alól. A szabályozás célja,
hogy a dohánytermékek forgalmazásának rész-
leges korlátozásával csökkentse a kiskorúak hoz-
záférését ezekhez a termékekhez, illetve hogy vé-
delmet nyújtson a nem dohányzóknak.

Az éttermek vezetői szerint a renitens cigarettá-
zókat nehéz lesz meggyőzni arról, hogy a zárt tér-
ben ne gyújtsanak rá. Ha pedig mégis megteszik,
az ellenőrök a vendéglátóhelyet büntetik meg.  

– Rágyújt, és nem tudunk vele mit csinálni,
kénytelenek vagyunk hamutartót vinni, mert ha
nem, akkor elnyomja az abroszon a cigarettáját, de
volt már példa, hogy valaki a tányért használta ha-
mutartónak – mondja Szabó László étteremtulaj-
donos. – Már a jövő héten kint lesz az étterem előtt
két álló márványasztal, ott dohányozhatnak a ven-
dégeink. Nálunk egyébként az a jellemző, hogy ki-
megy a vendég magától, keresi a helyet, hogy hol
dohányozhat. A vendéglősnek és a kocsmárosnak
is arra kell figyelnie, hogy a boltja előtt biztosítsa a
kulturált feltételeket.   

Leginkább a hagyományos kiskocsmák és
pubok tulajdonosai tartanak a dohányzásellenes
törvénytől. Az ő vendégkörük 80 százaléka cigaret-
tázik, ezért a tiltás forgalomcsökkenéssel járhat.   

– Ez az öt százalék nemcsak forgalomkiesést,
hanem nyereségkiesést is hoz, mert ezt már nem
terheli más teher, csak az alapanyag költsége.

Körülbelül ez az a nyereségráta, amivel például
mi dolgozunk, úgyhogy ez súrolni fogja a veszte-
ség határát – így Velin Csaba pubtulajdonos. 

A januártól életbe lépő új törvény betartását
az ÁNTSZ fogja ellenőrizni, és a tilalom megsér-
tése esetén egészségvédelmi bírságot fog ki-
szabni. A szabályozás életbe lépése után, három
hónap türelmi idő leteltével, 2012 áprilisában
kezdődik a bírságolás. 

A kiskocsmák és a pubok 
tulajdonosai tartanak

a dohányzásellenes törvénytől  
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yvszalon szerző: f. g. 
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Negyven kiállító és nyolcvan program várta a könyv, az iro-
dalom barátait a XI. könyvszalonnak helyet adó színházban.
A siker ezúttal sem maradt el, jól fogytak a kedvezménnyel
árusított kötetek, három nap alatt húszezren voltak kíván-
csiak a hazai írók, költők, kiadók, zenészek és színészek pro-
dukcióira. A szalon Alkotói Díját Varró Dániel vehette át Bor-
kai Zsolt polgármestertől a könyvünnep megnyitóján. A
rendkívüli tehetségű, Szegeden élő fiatal alkotó köszönet-
képpen azt mondta, a költészet nem halott, élettelen valami,
hanem nagyon is élő dolog. A vers tud otthonos, barátsá-
gos lenni, nem kell feltétlenül magasztosnak, fennköltnek,
elérhetetlennek lennie. Végül egy versrészlettel invitálta kö-
zönségét olvasásra: „szóval sok-sok verseskönyvet vegye-
tek,/ húzzák le a súlyos verseskötetek / a kabátzsebeket,
retikülöket, tasókat, / ezt üzenem a nyájas olvasóknak.”

Verses üzenet a nyájas olvasóknak  
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KULTÚRA SZÍNHÁZ, FILHARMÓNIA, KIÁLLÍTÁS

Szerző: Zoljánszky A.

Megjelent a Műhely
folyóirat tematikus
száma, Angyal, a köz-
tes lény címmel. Az
egész kiadvány mot-
tója is lehetne a követ-
kező idézet: „Az an-
gyalokról tudunk, de
nem ismerjük őket –
mindegyik mindig
más. Nem tudjuk, kik
az angyalok, de felis-
merhetjük őket – bár-
melyiket bármikor. Az
angyalok adottak –
megismerésük adódik.
A feladat megoldása
az adott figyelem –
mindig, mindenütt.
Bárkiben, bármiben,
bármikor, bárhogyan
megjelenhet egy an-
gyal. Éberek legyünk,
hogy a jele, a jelenése,
a jelenség jelentése
megadassék szá-
munkra.”

A dupla számban a
verseken kívül esszék,
tanulmányok foglal-
koznak különböző an-
gyalokkal, például hét-
köznapi lényekkel,
akik emberként jelen-
nek meg, vagy rossz,
groteszk angyalokkal.

A folyóiratban je-
lentős képzőművé-
szeti anyag is helyet
kapott, Kossuth- és
Munkácsy-díjas alko-
tók munkái illusztrál-
ják a szöveget.

A Műhelyben jeles
kortárs szerzők is pub-
likálnak, és közel 40
győri alkotó műveit
tárja az olvasók elé a
folyóirat, néhányan
közülük: Burkus Zol-
tán, Horváth József,
Juhász Attila, Komálo-
vics Zoltán, Pusztai
Zoltán, Székely Zoltán,
Tönköl József, illetve
több bencés atya
műve is megjelent a
Műhely különszámá-
ban, melyet vasárnap
a XI. Győri Könyvszalo-
non mutatott be Vil-
lányi László főszer-
kesztő.

szerző: fodor lászló
fotó: illusztráció

November 26-án, Gustav Mahler halálá-
nak 100. évfordulóján a Győri Filharmoni-
kus Zenekar a Titán szimfóniával állít em-
léket a zseniális komponistának a Richter
Teremben.

A világ zeneszerető közönsége Liszt Fe-
renc mellett egy másik nagyszerű zeneszer-
zőről is megemlékezik az idei évben. Gustav
Mahler halálának 100. évfordulóján nem
nagyon találunk olyan zenekart a világon,
mely ne szólaltatná meg a Csehországban
született, osztrák zeneszerző valamelyik
művét. A Győri Filharmonikus Zenekar
Mahler I. (Titán) szimfóniájával tesz eleget
a kellemes kötelezettségnek. Ezt a művet
soha ezelőtt nem játszotta a győri zenekar,

Angyal,
a köztes lény

szerző: pr-cikk
fotó: szigethy teodóra

A hazai fiatal kortárs művészek leg-
jobb alkotásait mutatja be az OTP
Bank győri Teleki utcai fiókja novem-
ber 15–29. között. Az Art Moments
kiállítás-sorozat első állomásának
célja, hogy a kortárs képzőművésze-
tet széles körben megismertesse és
közelebb hozza mindenkihez.

Egy európai körút után kerültek
Győrbe az alkotások, a kezdemé-
nyezés névadó szponzora az OTP
Junior. A sorozat 2010 őszén indult
útjára, az eddig eltelt másfél évben
három alkalommal mutatkozhattak
be a hazai kortárs művészek Buda-
pest több tucatnyi helyszínén, így az
OTP Bank fiókjainak kirakatában is.
Németh József, a pénzintézet
észak-dunántúli regionális ügyve-
zető igazgatója elmondta, úgy
döntöttek, új kezdeményezésként
magyarországi turnét rendeznek a

Rendhagyó kiállítás
az OTP Bankban

válogatott kollekciók legjobb alko-
tásaiból. Az OTP-ben hagyományai
vannak a kiállításoknak, a bank szí-
vesen karolja fel a képzőművészet-
tel foglalkozó fiatalokat. Az igazgató
szerint a kezdeményezés megmu-
tatja, hogy a magyar kortárs képző-
művészet színes, izgalmas, sokrétű,
amelyből mindenki megtalálhatja a
kedvenceit. Hozzátette, az alkotá-
soknak a lehető legjobb helye van a
Teleki utcai fiókban, hiszen ez Győr
egyik leglátogatottabb helye. Anya-
gilag is támogatják a fiatalokat, OTP
Junior közönségdíjként 100 ezer fo-
rintot kapott a megszavazott alko-
tás készítője.

Erdélyi Szabolcs, a Hybrid Art
stratégiai igazgatója hangsúlyozta,
éppen ilyen multifunkcionális tere-
ket kerestek a művek bemutatá-
sára. A művészeti szervezetről el-
mondta, a pályájuk elején járó kép-
zőművészeket segítik kiállítási le-
hetőségekkel.

Mahler bemutatkozik

Szomory Dezső 1912-ben írt,
Györgyike drága gyermek című
színművét mutatja be a Győri
Nemzeti Színház társulata novem-
ber 19-én este, a teátrum nagy-
színpadán. A rendező Ács János,
Györgyike Menczel Andrea, part-
nerei: Csankó Zoltán, Sárközi Jó-
zsef, Rupnik Károly, Töreky Zsuzsa,
Szina Kinga és Bátyai Éva.  

Szombaton
premier

sőt, ez a zenemű még sosem hangzott el
győri hangversenyen.

A mű egyébként több szállal is kötődik
hazánkhoz. Mahler 1888-ban, mindössze
huszonnyolc évesen írta a szimfóniát, ami-
kor a Magyar Királyi Operaház művészeti
igazgatója és vezető karnagya lett. A Titán
szimfóniát itt is mutatták be, egy évvel ké-
sőbb, természetesen Mahler dirigálásával.

A Győri Filharmonikus Zenekar novem-
ber 26-án ünnepli a zeneszerzőt, erre az al-
kalomra Keller Andrást kérte fel, hogy „ál-
lítsa színpadra” a Titán szimfóniát. A Con-
certo Budapest Szimfonikus Zenekar Liszt-
díjas igazgató-karmestere először dirigálja
a győri zenekart. Ráadásul egy olyan darab-
bal, amely Mahler egyik legkiemelkedőbb
alkotása, és amelyre a világ minden pontján
megtelnek a hangversenytermek.
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ADVENT KULTÚRA

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

Vadonatúj betlehem várja ad-
vent idején a Széchenyi térre
látogatókat. Az életkép a Győri
Nemzeti Színház műhelyházá-
ban készült. Rozs Tünde és Pap
Éva szobrászok, valamint Öt-
vösné Németh Edit és Fekete-
Németh Nelli festők tíz hétig
dolgoztak az alkotáson.  

A négy hölgy feladata az volt, hogy a
tervezéstől a kivitelezésig készítsék el a
város új betlehemét. A színpadi hatást
keltő szoborcsoport a reneszánsz je -
gyé ben született, az alakokat hét köb-
méter hungarocellből mintázták meg
saját fejlesztésű szakmai fogásokkal, tit-
kos technikákkal. A fellelhető, beszerez-
hető legjobb minőségű, időtálló anya-
gokkal dolgoztak, az új betlehemnek
ugyanis legalább tíz évig kell minden
decemberben a Széchenyi téren állnia.

Reneszánsz betlehem készül
Az alkotókkal a műhelyházban

találkoztunk, a hét elején már az
utolsó simításokat végezték a bet-
lehemen. A jelenet szereplői a meg-
szokottak: a kisded Jézus, a Szűz -
anya Mária, az ács férj, Szent Jó-
zsef, s a látogatóba érkező három
király, Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
Istállóban vagyunk, így három bá-
rány, egy csacsi és egy ökör teszi
teljessé az életképet. 

A szereplők életnagyságúak,
élethűek, valódi haj és szőr borítja
őket. Az alakok, az arcok kidolgozá-
sán a művészi igényesség és a
finom női kezek munkája tükröző-
dik. Az alkotók minden részletre
ügyeltek, közelről szemlélve a tes-
tek legapróbb ráncai is látszanak.
A ruhák nemcsak festettek, hanem
rátétekkel is díszítettek. A királyok
a gazdagságot, a szent család tag-
jai a szegénységet jelenítik meg,
szemléltetve a kontrasztot a két
világ között.

A jelenetben József ölelő mozdu-
lata és az istállóból kitekintő aggódó
pillantása a családját féltő apára vall,
mindenki másnak a kis Jézusra sze-
geződik a tekintete. A betlehemről
csak a nádból készült teteje és az elő-
kert válaszható le. Az istálló két olda-
lán két angyal lebeg, közepén világító
csillag mutatja az utat. 

A művésznők kedvence Boldizsár,
szerintük a szerecsen király személye
sikerült a legjobban, de mindegyik alak
a szívükhöz nőtt a tíz hét folyamán. A
hölgyek azt mondják, ha valaki magára
ismer az alakok valamelyikében, az
csak a véletlen műve lehet.

S végül még egy titok. A győri színház
műhelyházának munkatársai nem emlé-
keznek arra, hogy valaha madár tévedt
volna a csarnokba. Most a tíz hét alatt
kétszer volt látogatójuk, egy fehér ga-
lamb mindkét alkalommal körberepülte
a készülő alkotást. Leszállt, sétált egy ke-
veset, bólintott és távozott. A hölgyek ezt
jóváhagyásnak, jó jelnek tekintik.

szerző: szigethy teodóra

Az anyák megmentője előtt tiszte-
legtek Győrben a magyar tudo-
mány napja alkalmából. Semmel-
weis Ignác Fülöp orvos-tudós em-
léktáblájánál koszorúzott több
szervezet. Borkai Zsolt ünnepi be-
szédében rámutatott, a tudo-
mány mindennek a mozgatóru-
gója. A polgármester hangsú-
lyozta, büszkék lehetünk rá, hogy
sok magyar tudós nevéhez fűző-
dik rendkívüli találmány, forra-
dalmi felfedezés.

Semmelweis Ignác érdemeiről
dr. Papp Mária Magdolna beszélt:
az orvos-tudós 1847 márciusában
rájött, hogy a gyermekágyi lázat az
orvosok és orvostanhallgatók
okozták azzal, hogy boncolás után
mentek át a szülészeti osztályra. A
klórmész-oldatos kézmosást Sem-
melweis Ignác fertőzést megelőző-
ként ajánlotta kollégáinak. Felfede-
zését még abban az évben közzé-
tette. Kötelezte az orvosokat és az
ápolókat a szülészeti osztályokra
történő belépés előtti klóros kéz-
mosásra, majd októberben kötele-
zővé tette az egyes betegek vizsgá-
lata közötti klóros kézmosást is. 

Az ünnepségen dr. Papp Mária
Magdolna főorvos a prevenciós
és gyógyító munka, valamint a
Széchenyi István Egyetem hallga-
tóinak körében végzett példaér-
tékű gondozási és szűrővizsgálati
tevékenységéért ezüst emlékér-
met vehetett át Borkai Zsolttól.

Semmelweis
Ignác előtt
tisztelegtek
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HIRDETÉS KÖZÜGY

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Fizika roadshow-n ismerhetik meg a diákok a
fenntartható közlekedés összefüggéseit. A
programsorozat 25 győri általános és középis-
kolába látogat el a tanév őszi félévében.

– A fenntartható, környezettudatos közleke-
désre nevelés az alapvető célunk, de ezt olyan
módszerekkel tesszük, amelyek különlegesek, fi-
gyelemfelkeltőek, a gondolkodás mellett kíváncsi-
ságra és tevékenységre is ösztönöznek. Az egye-
diség, látványosság, interaktivitás, az élmény-
szerű bemutatás segít elmélyíteni a megszerzett
tudást. A mindennapok fizikája roppant izgalmas
kérdéseket vet fel, és még izgalmas válaszokat ad.
Ezekből szeretnénk átnyújtani egy csokorra valót
– mutatott rá Mészáros Péter, a programsorozat
szervezője, majd hozzátette: a jelenlegi ingatag vi-
lággazdasági helyzetben és az érzékeny, pusztuló
természeti környezetben csak a tudatos, együtt-
működő, előrelátó emberi magatartás lehet a
megmenekülés kulcsa. Ezt a hozzáállást a kisgye-
rekeknek is át kell adni. A közlekedés kapcsolatot
teremt a gazdasági és természeti környezet kö-
zött. Ha nem a megfelelő technikai megoldásokat

Hétfőtől csütörtökig
3-at fizet, 4-et kap!!!
Rendeljen három ételt, 

a negyediket ingyen adjuk!
Az akció 18.00–22.00-ig tart!

Minden szombat–vasárnap 
ALL YOU CAN EAT akció 

a Tio Pepe Étteremben!
3 fogásos svédasztalos ebéd 

mindössze 1900 Ft-ért!
Az akció 11.30–15.00-ig tart!

a Tio Pepe 
Étteremben!

szerző: győr plusz

Az otthonukban keletkezett
hulladékok szelektív gyűjtése
mindannyiunk feladata és fele-
lőssége. A szelektív gyűjtésnek
ma már rendkívül fontos része
az elektromos és elektronikai
hulladékok (e-hulladékok)
megfelelő kezeléséről történő
gondoskodás is.

Az Electro-Coord Magyar-
ország Nonprofit Kft. arra
szeretné felhívni a lakosság fi-
gyelmét, hogy az elhasznált,
elromlott vagy feleslegessé
vált elektromos és elektroni-
kai készülékek nem a kukába

Gyűjtse az elektromos hulladékot!
valók. Az e-hulladékok ott-
honi gyűjtését szolgáló Jekko
dobozt az elektromos készü-
lékek, energiatakarékos lám-
pák, izzók és elemek gyártói
és importőrei alkották meg.
Ezek a csoportok az Electro-
Coord Magyarország Non-
profit Kft. zászlaja alatt arra
szeretnék ösztönözni az em-
bereket, hogy felelős módon,
szelektíven gyűjtsék használt
elektromos készülékeiket, iz-
zóikat és elemeiket. Hasz-
nálja ön is a Jekko gyűjtő-
edényt környezetünk meg-
óvása és a megfelelő újra-
hasznosítás érdekében!

Mi tartozik az elektroni-
kai hulladékok körébe?

• háztartási kisgépek
(pl. hajszárító, vasaló,
kenyérpirító)

• háztartási nagygépek
(pl. hűtőgép, mosógép,
bojler, villanytűzhely)

• barkácsgépek (pl. fúrógép,
hegesztőtrafó, fűnyíró gép)

• szórakoztató elektronikai 
készülékek (pl. TV, video-, 
DVD-lejátszó, hifi)

• számítógépek, monitorok
• fénycsövek, kompakt
izzók, lámpatestek

Diákok, tanárok is sikítanak
az elektromos biciklin

választjuk, a közlekedés óriási előnyei mellett
megjelennek a jövőromboló veszélyei is.

A roadshow a „Közlekedj tudatosan! – Fenn-
tartható közlekedést ösztönző szemléletformáló
kampány Győrben” című projekt egyik eleme-
ként valósul meg.

A kísérletek egy része a háztartásban is meg-
található eszközökből összeállítható, egy része
pedig mindenképpen különleges demonstrá-
ciós eszköz, amelyek beszerzésére az iskolák-
nak nincs lehetősége.

A fenntartható közlekedéshez kapcsolódó
alapvető fizikai összefüggéseket bemutató esz-
közöket, kísérleteket valamennyi résztvevő ki-
próbálhatja, ezzel is segítve a megértést.

– A diákok rendkívül lelkesek, bevonhatók a
mutatványokba, de a tomboló sikert mindig a
tüzes-vizes-robbantós kísérletek aratják, néha
egyet-egyet ismételni kell. A tanárok is élvezik, ők
különösen annak örülnek, hogy egyrészt ötleteket
kaphatnak, másrészt ezzel a rendhagyó órával szí-
nesíthetik a tananyagot. Aki az elektromos rollert
és az elektromos biciklit kipróbálja, szinte felkiált
az élménytől. Akire nem kerülhetett sor, akkor tap-
sol a legjobban, ha a tanárait látja sikítani az esz-
közökön – mesélte Mészáros Péter.
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NOVEMBER 18., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Mesék a 19. századból: 

Maupassant filmklasszikusok 
10:00 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma kultúra 
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló 
14:25 Natúra
14:50 Lássuk Indonéziát! 
15:05 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:10 Az Este 
22:45 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:10 A hivatal 
23:45 Berlin - Lou Reed koncert 
01:05 Sporthírek 
01:15 Család csak egy van 
02:05 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Infománia
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:20 Rejtélyek asszonya - A kezdet 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt
21:00 ValóVilág 
22:10 Terror a tenger alatt 
00:05 Reflektor
00:20 Törzsutas 
00:45 Ments meg!

01:45 Autómánia

04:10 Segíts magadon! 
04:35 Animációs filmek
05:10 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek
09:35 Teleshop 
11:10 Pénzes asszony kerestetik 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:10 Rex felügyelő 
16:10 Második élet 
17:15 Update Konyha 
17:20 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:35 Jóban Rosszban 
21:20 ÖsszeEsküvők  
22:50 Aktív
23:20 Esküdj! 
23:55 ALL IN - kezdők és 

nagymenők 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
02:00 Hősök 
02:50 Szökevényvonat

05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 

06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:25 Őrangyal 
08:20 Nyomtalanul 
09:10 Batman: Kezdődik 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Beugró Plusz
22:15 Batman visszatér 
00:45 Veszettség - Paris Trout 
02:35 Vészhelyzet 
03:20 Lehetetlen küldetés

NOVEMBER 19., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub

10:00 Winx Klub 
10:30 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:40 Jéglovagok 
13:40 Őslények kalandorai 
14:40 Sue Thomas - FBI  
15:40 Döglött akták 
16:40 001 - Az első bevetés 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:50 ValóVilág 
23:10 Kritikus pont 
01:05 Róma 
02:10 Fókusz Plusz

04:35 Alexandra Pódium
05:00 Animációs filmek
05:30 Műsorszünet 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:25 Egyik kutya, másik nem! 
10:55 Bajnokok Ligája magazin 
11:25 Babavilág
11:55 Tűsarok 
12:25 9 hónap 
12:55 Gyilkos számok 
13:55 Autóguru 
14:25 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Valami Amerika 2 
21:55 Peacemaker 
00:10 Fénysebességen 
01:50 EZO.TV
02:50 Kalandjárat 
03:15 Teleshop 
03:45 Animációs filmek

05:05 Dinotópia - Őslények szigete 
05:55 A szépség és a szörny

06:50 Gordon Ramsay Indiában! 
07:50 Zsírégetők 
08:50 Trendközelben
09:20 Szex és New York light 
09:55 Szex és New York light  
10:30 Greek, a szövetség 
11:30 Luxusdoki 
12:25 Szívek szállodája 
13:20 Szívek szállodája 
14:15 Vérmes négyes
14:45 Mike és Molly 
15:10 Két pasi - meg egy kicsi  
15:40 Beugró Plusz
16:45 Lucky Luke 
17:50 Lucky Luke 
19:00 Columbo: Titkos ügyek
20:55 Monk - Flúgos nyomozó 
21:55 Mindörökké Batman 
00:20 Pénz beszél 
02:10 Trendközelben
02:35 Veszettség - Paris Trou

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Rondó
11:30 Alpok-Duna-Adria 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:15 Nyelvőrző
15:45 Arcélek
16:15 Ízőrzők: Vecsés 
16:50 Virágzó Magyarország 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 De Luca felügyelő 
23:20 Dunasport
23:25 Puskás Ferenc - Egy legenda 

életre kel 
00:15 Megalopolis 
01:05 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Anno
06:25 Angi jelenti 
06:55 Opera Café
09:00 Delta
09:30 Mozdulj!
10:00 Aranymetszés
10:55 Családom és egyéb 

emberfajták 
11:15 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday!  
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Tudomány 2011-2031
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ
13:35 World Music Expo
14:05 Erdőjárók 
14:35 Valaki 
15:05 A természet csodái - 

Különleges állatkölykök 
16:05 Mackómentő akció 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Anyám!
21:50 Balázs Fecó 60 éves 
23:40 Testvérek közt 
01:15 Sporthírek 
01:25 Koncertek az A38 hajón 
02:15 Koncertek az A38 hajón

06:10 Ezer év szentjei  
06:40 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:10 Kolumbusz Kristóf 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 A mesemondó 
08:35 Daktari 
09:30 Szerelmes földrajz
10:00 Egészség + 
10:30 Heuréka! Megtaláltam! 
11:00 Munka-Társ 
11:30 Határtalanul magyar 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Lyukasóra
12:45 Vannak vidékek 
13:20 Felfedező úton a 

Robinson család 
13:50 Felfedező úton a 

Robinson család 
14:20 Hogy volt!? 
15:15 Lélek Boulevard 
15:45 Veszélyben 
16:15 Ördögszoros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:00 Nyikolaj Erdman: Az öngyilkos
21:45 Nászút Vegasba 
23:20 Dunasport
23:35 Ragyogás 
01:30 Vers
01:35 Himnusz 
01:40 Kézjegy 
02:20 Vannak vidékek 

M1, november 18., péntek, 23:45

Berlin – Lou Reed-koncert
Amerikai–angol dokumentumfilm

Lou Reed klasszikus, 1973-ban készült albumának 2007-es koncert-
filmje. Remek dalok élőben, egy nagyzenekar és gyermekkórus kísé-
retében, melyek Lou Reed alkotói pályafutásának csúcskorszakát, e
művek születésének éveit idézik fel.

M1, november 19., szombat, 16:05

Mackómentő akció
Amerikai családi vígjáték

Leny különleges cso-
damackót kap a ke-
leti áruk boltjából. A
kislány megszereti a
kis Ted macit, akit ké-
sőbb elrabol egy ku-
tyus, és így egy kínai
kisfiúhoz kerül. Aussie, Leny kiskutyája
megpróbálja visszaszerezni a kis plüssál-
latot, és eközben nem riad vissza semmi-
től. Tedet kimossák, beleesik az óceánba,
egy kisfiú, Noah lesz az új gazdája. Aussie
azonban nem mond le a maciról...

TV2, november 19., szombat, 19:35

Valami Amerika 2.
Magyar vígjáték

A lottónyereménynek
hála, Tamás megcsi-
nálhatta a filmjét,
ami azonban a vára-
kozásokkal ellentét-
ben nagyot bukott. A
három fiú egy képes-

lap révén Alex nyomára jut, aki most szabadult a du-
tyiból Amerikában és megint csak álnéven, egy szín-
darab jogait akarja megszerezni. A fiúk azt remélik,
hogy megtalálják Alexet, megveszik előle a jogokat és
végre visszaszerzik a hatvan milliójukat, amivel a férfi
lelépett. Irány Amerika! 

RTL Klub, november 18., péntek, 14:20

Rejtélyek asszonya – A kezdet
Amerikai thriller

Samantha (Kellie Martin) hamarosan rájön, hogy
nemcsak a könyvesboltot, hanem a bűnügyeket is megörökölte ap-
jától a bolt titokzatos lakójával együtt. Egy fogadáson megölik a híres
regényírót, aki lánya látomásaiból írja legújabb krimijét. 
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NOVEMBER 20., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop 
11:35 Törzsutas 
12:00 Magyar autósport-magazin 
12:15 Forma-1
12:40 Robin Hood  
13:35 Merlin kalandjai  
14:35 Sue Thomas - FBI 
15:40 Eltűntnek nyilvánítva 
16:40 Richie Rich - Rosszcsont 

beforr 

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 ValóVilág
21:45 Heti hetes
23:05 Beépített feleség 
00:55 Portré
01:30 Egy call girl titkos naplója

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Az idő örvényében 
06:45 Tv2 matiné
09:30 Nagy Vagy! 
10:25 Ability - a képességek próbája
10:55 Stahl konyhája 
11:25 Kalandjárat 
12:00 Borkultusz 
12:30 Talpig nő 
13:00 Több mint TestŐr 
13:30 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:00 ÖsszeEsküvők 
15:10 Bűbájos boszorkák 
16:10 Valami Amerika 2
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 A múmia visszatér 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 TotalCar
00:00 Célkeresztben 
00:55 A hét kard legendája 
03:25 EZO.TV
03:55 Napló

NOVEMBER 21., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
10:00 Déltenger kincse 
10:55 Az emlékezet helyszínei 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Társbérletben a tárgyakkal 
14:30 Budapest természeti értékei 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
16:00 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:05 Az Este 
22:40 Átok 2. 
23:10 Aranymetszés
00:05 HungarIQ
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:30 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:10 Tucker, az autóbolond 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Showder Klub
23:15 Minden, amit mindig is tudni 

akartál a Pókerről... 
23:50 Reflektor
00:10 Odaát  

01:05 Egy call girl titkos naplója

04:10 Született detektívek 
05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Monk - Flúgos nyomozó   
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Batman visszatér 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House   
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi 
19:50 Két pasi - meg egy kicsi
20:15 Doktor House  
21:15 Blöff 
23:15 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
00:10 Holdfény 
01:10 Szabadság, szerelem 
03:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
03:45 Holdfény

04:15 Luxusdoki 
05:00 Egy kórház magánélete 
05:50 Egy kórház magánélete 
06:40 A szépség és a szörny 
07:40 Szex és New York light  
08:15 Szex és New York light  
08:50 EgészségŐr 
09:20 SZéptestben 
09:50 Édes kísértések 
10:20 MaxxMotion Autós Magazin 
10:50 A nagy házalakítás 
11:45 A nagy házalakítás 
12:45 Lucky Luke 
13:50 Lucky Luke 
15:00 Négy Esküvő 2. 
16:00 ÁlomÉpítők 2. 
17:00 Szabadság, szerelem 
19:05 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Született detektívek 
21:55 Batman és Robin 
00:25 Halálos szenvedély 

02:05 EgészségŐr 
02:30 SZéptestben 
03:00 Édes kísértések 
03:25 CSI: A helyszínelők

VIASAT3

VIASAT3

06:05 Sebaj Tóbiás  
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:45 Kolumbusz Kristóf 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00 TÉRkép ráadás
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Új nemzedék 
11:00 Világ-nézet
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:15 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:20 Csellengők
14:50 Törvény által védve 
15:20 Utókor 
15:50 Múltidéző 
16:20 Méltóságos kisasszony 
17:30 Virágzó Magyarország 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:00 Önök kérték!
20:00 Waterloo Híd 
21:50 Klubszoba 
22:45 Dunasport
23:00 Élet a Marson 
23:55 Underground 
00:50 Vers
01:00 Himnusz 

05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:05 Így szól az Úr! 
09:10 Katolikus krónika 
09:40 Tanúságtevők - „A boldogság 

másképp jön el...” 
10:05 A sokszínű vallás 
10:15 Evangélikus magazin 
10:45 Református ifjúsági műsor 
10:50 Balatonfelvidéki református 

templomok 
11:05 Szlovákok az evangélikus

egyházban 
11:30 Papírhídon
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Szellem a palackból... 
12:35 Anno
13:05 Othello Gyulaházán 
14:40 Út Londonba
15:10 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Spíler
23:25 Milk 
01:30 Sporthírek 

04:45 Animációs filmek
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
11:15 Behálózva 

Kultikus gyilkosságsorozat
tartja rettegésben Los Ange-
lest és a zsaruk úgy vélik, egy
ismert televíziós hittérítő állhat
az ügy hátterében

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 Második élet 
17:15 Update Konyha
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:15 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
23:30 Esküdj! 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Megtévesztve 
02:40 Magellán
03:05 Animációs filmek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
11:00 Élő egyház 
11:25 Hazajáró  
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Jöjjön velünk Barcaság 

fővárosába 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 Gyökerek 
23:00 Dunasport
23:10 Sportaréna 
00:05 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
00:50 Vers
01:00 Himnusz 

RTL Klub, november 20., 
vasárnap, 23:05

Beépített feleség
Kanadai krimi

Lisa (Shawnee Smith) esküvője
rémálomba torkollik, amikor új-
donsült férjét letartóztatja az
FBI. Kezdetben csak sikkasztás
és pénzmosás a vád, de nyakába
varrják az üzlettársa meggyilko-
lását is. Lisa biztos férje ártatlan-
ságában, ezért a saját életét koc-
káztatva beépül Michael Fallon
(Michael Woods) cégébe, hogy le-
buktassa a maffiakapcsolatok-
kal rendelkező üzletembert.

Viasat3, november 20., vasárnap, 17: 00

Szabadság, szerelem
Amerikai–angol, romantikus vígjáték 

Hemzsegnek a férfiak
Anna (Mandy Moore)
életében. Más kérdés,
hogy ők a biztonsági
szolgálat emberei, és az
a dolguk, hogy megvéd-

jék a bajtól az elnök egy szem lányát. Persze ezzel tel-
jesen lehetetlenné teszik, hogy Anna a normális tiné -
dzserek életét élje. Egyszer aztán betelik a pohár. Ami-
kor apja titokban titkos ügynökök garmadát állítja a
diszkóba menő lányra, Anna bosszúból kicselezi kísé-
rőit, és megszökik Bennel (Matthew Goode), a jóképű
fotóssal, akinek fogalma sincs, ki is ő valójában.

RTL Klub, november 21., hétfő, 14:10

Tucker, az autóbolond
Amerikai filmdráma

A nagycsaládos Preston Tucker (Jeff Bridges) nagy ál-
modozó. Egy nap fantasztikus tervvel áll elő: ultramo-
dern autómodelljével akarja meghódítani a piacot. Az
egyik legnépszerűbb magazinban egy cikket jelentet
meg, amely hatalmas lavinát indít el, mindenki látni
akarja az új autócsodát, a Tuckert. Barátja, a befolyásos
Abe Karatz (Martin Landau) döbbenten követi Tuckert

a hihetetlen vállalkozásba,
aki pénz nélkül az Államok
legnagyobb autógyárát ké-
szül elindítani. Ám hamaro-
san kiderül, hogy az álom-
autó csak papíron létezik.
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NOVEMBER 22., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme  
09:55 Mindenből egy van
10:45 A siklósi vár 
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Álmok mai álmodói - 

tudós fiatalok
14:30 Csavargások Afrikában 

dr. Livingstone ürügyén 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Kennedy család 
21:00 DTK 
22:10 Az Este 
22:45 Tudorok 
23:40 Barangolások öt kontinensen
00:10 Esély 
00:40 Sporthírek 
00:50 Család csak egy van 
01:35 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:45 Teleshop 
11:20 Mondj igent! 

Estrella, a felfedezésre váró
színésznő és Víctor, az örök ál-
modozó egy randizós tévéve-
télkedőn találkoznak. Az össze
nem illő páros a biztos kiesés
esélyével indul, de a közönség
imádja őket, így nagy megle-
petésre játékban maradnak.

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 Második élet 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:00 ÖsszeEsküvők
20:00 Jóban Rosszban 
20:30 Bajnokok Ligája 
23:00 Aktív
23:30 Esküdj! 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 Bajnokok Ligája (Highlights) 
01:45 A titkos háború

05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey  
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Monk - Flúgos nyomozó 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Mindörökké Batman 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House 
21:15 Nyomtalanul 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály 
00:05 Holdfény 
01:05 Nyomtalanul 
02:00 Esküdt ellenségek: 

Különleges ügyosztály  
02:45 Holdfény 
03:35 Vészhelyzet

NOVEMBER 23 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:54 DTK 
10:55 Táplálkozási piramis 
11:10 A Kennedy család 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás a Pusztaszeri 

Országos természetfilm-
fesztivál filmjeiből

14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:10 On The Spot: Sri Lanka 
22:10 Az Este 
22:45 KorTárs
23:15 Online kamaszok 
00:10 Szellem a palackból... 
00:40 Sporthírek 
00:50 Család csak egy van 
01:40 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:00 Ki ez a lány? 
05:45 Joey 
06:10 Joey 
06:35 Vészhelyzet 
07:30 Monk - Flúgos nyomozó 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Batman és Robin 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok  
17:25 Gyilkos számok 
18:20 Jóbarátok 

18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House  
21:15 Viharzóna 
23:40 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék
00:35 Holdfény
01:30 Cogburn, a békebíró 
03:20 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék

04:50 TotalCar
05:15 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:50 Teleshop 
11:25 Készen áll, Mr. McGill? 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 Második élet 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:15 Jóban Rosszban 
21:00 Doktor House 
22:00 Szellemekkel suttogó 
23:00 Aktív
23:30 Esküdj! 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:15 A kardfogú bosszúja 
02:45 Babavilág 
03:10 Animációs filmek

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Divathét 
16:40 Ízőrzők: Szenna 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:35 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Apja lánya 
23:10 Dunasport
23:15 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
00:00 Az aranyajtók rejtekében 
00:50 Vers
01:00 Himnusz 

05:45 Top Shop 
06:10 Trendmánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Cserebere karácsony 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt
21:00 ValóVilág 
22:10 Házon kívül
22:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek
23:20 Reflektor
23:35 Újabb kockázati tényező 

01:25 Egy call girl titkos naplója

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár  
14:15 Utókor 
14:45 Heuréka! Megtaláltam! 
15:15 Önök kérték! 
16:10 Magyar cirkusztörténet 
16:35 Floyd Spanyolországban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Kis Dorrit 
21:20 Hírek 
21:30 Zseni az apám 
23:00 Dunasport
23:10 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
23:50 Kisiskola 
00:50 Vers
01:00 Himnusz

05:45 Top Shop 
06:10 Autómánia 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:20 Gilligan szigete - 

A kulisszák mögött 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:35 Vámpírnaplók 

23:35 Reflektor
23:50 Külvárosi téboly

RTL Klub, november 22., kedd, 14:15

Cserebere karácsony
Kanadai filmdráma

A szép Danni (Amber Benson),
a királyi család partiszerve-
zője élete értelmét keresi, és a
sors összehozza két különös
lánnyal. Az elkényeztetett Brit-
ney (Britt McKillip) és a szolga-
sorban élő Rachel (Katie Kea-
ting) egy angyal közreműkö-
désének köszönhetően testet
cserél, így mindkettőjük álma

teljesülhet. A két lány kezdetben élvezi a helyzetet, ám
hamarosan rájönnek, ők nem ezt akarták. Kiderül,
hogy Danni az egyetlen, aki meg tudja menteni őket.

M1, november 23., szerda, 23:15

Online kamaszok Amerikai dokumentumfilm

A film azt vizsgálja, milyen hatása van az internetnek a kamaszok
és családjuk életére. Számos haszna mellett köztudott, mi minden
veszélynek vannak kitéve a felnövő új generációk, akik mindennap-
jaikat lassan inkább élik a virtuális térben, mint a valóságban. 

Viasat3, november 23., szerda, 21:15

Viharzóna
Amerikai–német katasztrófafilm

1991 őszén az Atlanti-óceán északi ré-
szén iszonyú erejű vihar tombolt napokon át, amelyet az évszázad vi-
harának kiáltottak ki. Billy Tyne kapitány kardhalvadászatra hívja össze
legénységét.  A  hajó felszerelése elromlik, ők pedig nehéz döntés előtt
állnak: áthajóznak a viharon, vagy várnak és elvesztik a zsákmányt...

Duna Televízió, november 23., 
szerda, 21:30

Zseni az apám
Amerikai romantikus vígjáték

Lawrence Wetherhold professzor, brilli-
áns elme, de a szerelem és a család
dolgai ban olyan, mint egy analfabéta.
Évek után sincs túl felesége elvesztésén,
mániákusan őrzi még ruháit is. Tinéd-
zser lánya túlságosan teljesítmény -

orientált, az apja a példa-
képe. Mintha nem lenne
elég bajuk, hirtelen fel-
bukkan Lawrence sem-
mittevő féltestvére, aki
beköltözik hozzájuk. 

• ECL, ÖSD tréningek a januári nyelvvizsgákra
• Idegenforgalmi szaknyelvi tréningek
• Angol, német nyelvû felkészítés állásinterjúra
• Spanyol, olasz, francia, orosz páros bérletek kedvezménnyel
• Nyelvtanfolyamát üdülési csekkel is fizetheti
• Munkavállalást segítô nyelvi felkészítôk szakmunkások 

számára is
• Próbanyelvvizsga-lehetôség

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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szerző: pr-cikk
fotó: illusztráció

Győrbe hozza a világhírű oroszor-
szági balett-társulat a Diótörő című
gyerekdarabot. A magyarországi
turné keretében kitűnő táncművé-
szek állnak a Győri Nemzeti Színház
színpadára december 23-án 17 órá-
tól, az egész családnak kínálnak
programot szenteste előtt.

A Szentpétervári Állami Balett szá-
mos elismeréssel büszkélkedhet,
produkcióival többször elnyerte világ-
versenyeken az első helyezést. 2004-
ben és 2005-ben pedig Franciaor-
szágban és Oroszországban az
együttes Diótörő előadását választot-
ták az év produkciójának.

A Szentpétervári Állami Balett gyer-
mekeknek szóló műsora két kiemelke-
dően magasan képzett, igazi balett -
ikon, Anatoly Nikiforov és Irina Alek-
sandrovna Safonova nevéhez fűződik,
azokhoz, akik korábban a világ leghíre-
sebb balett-társulatában, a szentpéter-
vári Mariinsky Színházban táncoltak.

Magyarországra a Diótörő úgyne-
vezett utazó verziója jut el, amelyben

NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély

10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Passionada - 

A szerelem játéka 
16:15 Sarokba szorítva 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont
23:15 Kemény zsaruk 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia

05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:50 Fizikaóra - Yvon Fortin
10:10 Van képünk hozzá
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Slovenski Utrinki
13:30 Kvartett 
14:00 TED
14:30 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 
14:55 Lássuk Indonéziát! 
15:10 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hallgass a szívedre! 
21:55 Az Este 
22:30 Valaki 
23:00 Múlt-kor
23:30 Angi jelenti 
00:00 Zöld Tea
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van
01:25 MM

05:20 Ki ez a lány? 
06:05 Joey 
06:30 Joey  
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Monk - Flúgos nyomozó 
08:45 Nyomtalanul 
09:40 Cogburn, a békebíró 
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House 
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok 
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Két pasi - meg egy kicsi  
20:15 Doktor House  
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:10 Holdfény 
01:10 CSI: New York-i helyszínelők 
02:05 Holdfény 
02:55 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
03:45 Vészhelyzet

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek 
10:00 Teleshop 
11:25 Diana hercegnő 

meggyilkolása 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 Második élet 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:15 Jóban Rosszban 
21:00 Üvegtigris 2.
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 A blogger 
02:25 Sötét titkok 

03:40 Segíts magadon!

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Kis Dorrit 
10:00 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Lélek Boulevard 
16:15 Magyar cirkusztörténet 
16:40 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Te rongyos élet 
23:20 Dunasport
23:25 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
00:10 Megalopolis 

Duna Televízió, november 24., csütörtök, 21:30

Te rongyos élet
Magyar filmdráma

1951-ben vagyunk, Sziráky Lucy csinos, ambícióval teli
operettszínésznő. Szépen ívelő karrierjét keresztbe töri a
kitelepítés. Volt férje grófi rangja miatt el kell hagynia a
fővárost. Számára kétszeresen is nehéz a beilleszkedés a
kényszerű, falusi életbe: távol van valódi lételemétől, a
színháztól, és meg kell küzdenie arisztokrata társai ellen-
szenvével is, akik betolakodónak tekintik. De Lucy vérbeli
színésznő és igazi nő. Hamarosan megtalálja a megfelelő
hangot a kitelepítettekhez, az őt csodáló férfiakhoz.

M1, november 24., 
csütörtök, 23:00

Múlt-kor
Történelmi magazin

A Múlt-kor a magyar történe-
lem XX. századi eseményei mel-
lett beszámol a legfrissebb, ép -
pen folyamatban lévő külföldi
és belföldi ásatásokról, régészeti szenzációkról is. A
műsorban egy-egy történet kapcsán olyan szemta-
núk, szakértők szólalnak meg, akik új megvilágí-
tásba helyezhetik eddigi történelmi ismereteinket.

TV2, november 24., 
csütörtök, 21:00

Üvegtigris 2.
Magyar vígjáték

Ha minden jól megy, a dolgok gyakran rosszra fordulnak.
Az Üvegtigrisnél akkor is rosszra fordulnak, ha előtte se
ment jól. Lalit, a büfést és simlis, fél-bűnöző vagy csak fél-
kegyelmű barátait komoly veszély fenyegeti. Érzik, hogy
itt az idő, cselekedniük kell! De nem teszik, mert mindig
közbejön valami: egy esküvő, egy temetés, egy meteor,
egy térkép, egy gazdáját beköpő Trabant, egy aligátor
vagy egy körhinta. 

Ha karácsony, akkor Diótörő!
Győrbe érkezik a világhírű Szentpétervári Állami Balett

32 táncművész (16 felnőtt, 16 gyer-
mek) szerepel. Tanáraik Oroszország
leghíresebb és legbefolyásosabb ba-
lettiskoláiban végeztek.

A műsor másfél órás, melyet Irina
Aleksandrovna Safonova tervezett és
koreografált. Az ő munkásságát 2006-
ban az orosz kulturális miniszter és a
Szentpétervári Színházak Egyesülete
is egy-egy díjjal jutalmazta. Az előadá-
sok kosztümjeit és jelmezeit a híres
Mariinsky és Aleksandrinsky Színház
munkatársai készítik. A társulat óriási
sikerrel mutatkozott be a világ összes
nagy színpadán. A német sajtó olyan
„kivételes társulatnak nevezte, melyhez
fogható nincs Európában.”

Az együttes kikötötte, hogy kizárólag
színházakban hajlandó fellépni, azért,
hogy valóban mindenki számára élvez-
hető legyen az előadás. „Ez nem egy
show-műsor, felejtsük el a sportcsarno-
kokat”– fogalmazott a koreográfus.

A társulat Győrben december 23-
án 17 órakor a Győri Nemzeti Szín-
házban mutatja be világhírű darabját.
Jegyek korlátozott számban a hely-
színen, a Győri Balett jegypénztárá-
ban és a jegy.hu oldalon kaphatók.
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KÖZLEMÉNY HIRDETÉS

szerző: győr plusz
fotó: illusztráció

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
által nyert európai uniós támogatás-
nak köszönhetően Győrben és 9 kör-
nyező tagtelepülésen az elmúlt hóna-
pokban több turisztikai fejlesztés va-
lósult meg. Ezek közül a legnagyobb
volumenű az a kétszintes kistérségi
látogatóközpont, melyet Győrben a
Baross utcában alakítottak ki a he-
lyiek által korábban csak „sportbolt”-
ként ismert épületben. Az épület
használatbavételi engedélyére még
pár hetet várni kell, a környező tele-
püléseken azonban már használha-
tók és látogathatóak az új turisztikai
attrakciók. 

Dunaszegen, Győrladaméron,
Győrújfalun, Győrzámolyon, Kisbaj-
cson, Kunszigeten és Vámosszaba-
din a helyi természeti és környezeti ér-
tékeket bemutató túraútvonalakat,

szerző: győr plusz

A helyi médiának fontos sze-
repe van egy település életé -
ben, hangzott el szinte vala-
mennyi előadótól a „Telepü-
lésmarketing és a helyi mé -
dia” című, a Nyugati Régió
Közhasznú Egyesület szerve-
zésében rendezett konferen-
cián Győrben. 

Lovass Tibor, a Nyugati Régió Kom-
munikációs Közhasznú Egyesület el-
nöke előadásában úgy fogalmazott,
a helyi média olyan, mint maga a te-
lepülés. És mivel a település alapve-
tően a lakói miatt van, ezért úgy vál-
tozik a média is, ahogyan a telepü-
lés lakói gondolkodnak. Munkájá-
hoz szüksége van együttműködő
partnerekre a városvezetés, a vállal-
kozások és a civil szervezetek részé-
ről. A konferencia előadója volt töb-
bek között prof. dr. Józsa László, a
Széchenyi-egyetem tanszékvezető
egyetemi tanára, aki elmondta, a
helyi médiának valósághűnek, hihe-
tőnek, egyszerűnek,  megkülönböz-

A helyi média kulcsfontosságú
tető jellegűnek kell lennie, és vonz -
erővel kell rendelkeznie. Tartalmi te-
vékenységével pedig segítenie kell
a reagáló, őszinte, bennfentes és in-
teraktív egészséges lokálpatriotiz-
mus kialakításában. Domanyik Esz-
ter, a győri önkormányzat kommuni-
káció, marketing és turizmus osz-
tályának vezetője elmondta, négy
éve kezdték meg azt a munkát,
amely a turizmus összehangolását,
a kulturális stratégia kialakítását, a
városmárka építését célozza. Hozzá-
tette, a vállalkozások érdekeltté téte-
lén, a programok kidolgozásán, ösz-
szehangolásán, a civil szervezetek-
kel történő folyamatos konzultáción
keresztül az erős helyi és országos
média megjelenésig mindent ki kel-
lett találni. Ennek a munkának is kö-
szönhető, hogy jelentős az előrelé-
pése Győrnek a legnépszerűbb vá-
rosok hazai listáján. Megjegyezte,
két osztály is szolgálja a városmárka
építését. Az országos utazóközön-
ség megszólítása és a helyi lokálpat-
riotizmus kialakítása a cél, és ebben
számítanak a helyi média hathatós
együttműködésére.

Hamarosan megnyílik
a látogatóközpont

tan ösvényeket alakítottak ki, melyek
a pár kilométeres sétától az akár 15
kilométeres kirándulásig számos le-
hetőséget kínálnak a turistáknak. A
tanösvényeken a tájékozódást ismer-
tetőtáblák segítik, amelyek magyar
és különböző idegen nyelveken mu-
tatják be az adott terület természeti
kincseit. Győrújbaráton 4 kedvelt ki-
rándulóhelyet újítottak fel. A túraútvo-
nalak mellett a kunszigeti szabad
strand is jelentős fejlesztésen esett át. 

A fejlesztés harmadik eleme-
ként Gönyűn meghosszabbították
a kikötő fejlesztéséhez szükséges
csónakleeresztő rámpát, Győrlada-
méron és Kunszigeten pedig kiala-
kítottak egy-egy úszóműves kikötő-
helyet a Mosoni-Dunánál.

A fejlesztések az Európai Unió
354.102.935 forintos támogatá -
sával, a Nyugat-Dunántúli Operatív
program keretében valósultak
meg.
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Hogyan adhat vagy vehet el élet-
energiát a gondolkodásunk, mi-
ként vidít fel vagy szomorít el, ho-
gyan lesz tőle békés vagy nyugta-
lan az álmunk, miképp betegít
meg halálosan, vagy gyógyít ki sú-
lyos betegségből. Ilyen és ehhez

szerző: dr. czuczor szabolcs
fotó: o. jakócs péter

A technikai eszközök és az informatika fejlődése
közvetlen hatással van az orvosi, gyógyító eszkö-
zök fejlődésére. A ritmuszavarok gyógyításában
szerepet játszó pacemakerek által nyújtott techni-
kai lehetőségek az elmúlt 10 évben robbanásszerű
változásokat mutatnak. Kezdve a diagnosztikai le-
hetőségektől a terápiás megoldásokon át a beteg-
utánkövetés eszközéig. 

A pacemakerek 90%-át az energiát biztosító líti-
umelem teszi ki, a maradék 10%-ot pedig egy mini-
atűr számítógép, amely vezérli, szabályozza a szív
működését. A lítiumelem folyamatos fejlesztése le-
hetővé tette volna a készülékek élettartamának nö-
vekedését, azonban ezzel párhuzamosan a mérnö-
kök és orvosok szoros együttműködésének köszön-
hetően nagyon sok új funkcióval is bővültek a pace-
makerek, ami viszont többletenergiát igényelt. A ma
forgalomban lévő pacemakerek rendszeres időkö-
zönként automatikusan tesztelik az alapvető érzé-
kelési és ingerlési paramétereket, és a mért adatok-
nak megfelelően folyamatosan korrigálják a beállí-
tott műszaki értékeket, szükség esetén még az
üzemmódot is önállóan tudják változtatni. 

A biztonságos működés mindennél fontosabb,
és bár egyre több funkciót a készülékek maguktól

A hét orvosi témája:

hasonló kérdésekre ad ésszerű és
praktikus válaszokat dr. Toni Piz-
zecco színes rajzokkal díszített
126 oldalas, kemény kötésű, cér-
nafűzött könyve. Egyszerű mentá-
lis gyakorlatok és konkrét példák
segítenek abban, miként változtas-

ellenőriznek, ezek a funkciók megbízhatóan és pre-
cízen működnek, csökkentik az orvos-beteg talál-
kozások számát és optimalizálják az energiafel-
használást. A megjelenő ritmuszavarokat teljes
részletességében elemzik és tárolják a készülékek.
A kontrollvizsgálatok során ezek lekérdezhetők, így
az orvosi ellátás során a szükséges gyógyszeres
változtatásokhoz is segítséget nyújtanak. Egyes
pacemakertípusok műholdon keresztül is képesek
az adatokat azonnal a kezelőorvosnak továbbítani.
A szoftverek mérnöki fejlesztései lehetővé tették,
hogy a pacemakerekkel ne csak a szívritmuszava-
rokat tudjuk gyógyítani, hanem kezelni tudjuk a
„szívelégtelenséget” is. Ez utóbbi kórkép során a
pacemaker szinkronizálja a megnagyobbodott
szív üregeinek a működését, így a rendelkezésre
álló oxigén és tápanyagkínálat mellett javul a pum-
pafunkció. A szoftverfejlesztések hiábavalóak let-

tek volna, ha mindezzel párhuzamosan a készülék
és a szívizom közötti kapcsolatot biztosító elektró-
dokat nem fejlesztették volna. 

Ugyancsak az elektródok fejlesztésének volt
köszönhető az ún. MR-kompatibilis készülék,
vagy a hirtelen szívhalált okozó végzetes ritmus -
zavarokat megszüntető defibrillátor pacemaker

megjelenése. Az MR – egy időnként
nélkülözhetetlen orvosi diagnoszti-
kai eljárás – alkalmazása korábban
lehetetlen volt pacemakerrel élő be-
tegeknél. Az erős mágneses térben
megváltozott a készülékek műkö-
dése, az elektródok és a generátor
felmelegedett; veszélyeztetve a
beteg életkilátásait. Mindez már a

múlté, ma már egyre nagyobb számban ültetünk
be ilyen típusú eszközöket a társadalombiztosító
finanszírozásával.

suk meg sikeresen negatív világ-
képünket, ami sokak szerint tipi-
kus „magyar betegség”. A könyv
végére már félig telinek látjuk azt
a bizonyos poharat, ami a sikeres
„önnön terápia” esetén aztán már
egyre ritkábban telik be.

A megjelenő ritmuszavarokat
elemzik és tárolják a 
készülékek

Olvasni jó!
Optimizmus tréning – Félig teli vagy félig üres?

Új lehetőségek
a pacemaker-
terápiában

Kérjük, hogy támogassák
továbbra is a kardiológiai ellátás

fejlesztését,
az 1% is sokat számít!

Szívkatéterezés Győr Alapítvány
9024 Győr, Vasvári Pál út 2–4.

Adószám: 18982545-1-08
Bankszámlaszám:

12096705-00119885-00100007
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A hét kérdése:
az influenza elleni védőoltásról

Válaszol: Dr. Zselló Ferenc háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

Az idei szezonális influenzavírus elleni vakcina elkészült,
már most kérhetik a háziorvosoktól azok, akik egyéni
döntésük alapján szeretnék beoltatni magukat. Érde-
mes, hiszen nemrég Magyarországon is találtak influ-
enzavírussal fertőzött beteget. A szakembertől az iránt
érdeklődtünk, kinek ajánlja, s kinek nem az oltóponto-
kon és a háziorvosnál kérhető vakcinát.

Kinek ajánlja az influenza elleni védőoltást?
A beteg egyéni döntése alapján sokaknak aján-

lom. Gyermekeknek, felnőtteknek, krónikus beteg-
ségben szenvedőknek. A kismamák a terhesség 12.
hetétől és a szoptatás ideje alatt is megkaphatják
az influenza elleni védőoltást.

Megfázás, nátha és torokgyulladás

Aromaterápia
Az aromaterápiás olajok a levegővel re-
akcióba lépve irritáló részecskéket al-
kothatnak, amelyek az arra érzéke-
nyeknél izgathatják a szem, orr és a
torok nyálkahártyá-
ját, és fejfájást, hány -
ingert okozhatnak,
valamint károsíthat-
ják a májat és a vesét.
Leginkább a leven-
dula, teafa, eukaliptusz, citrom és a
borsmenta olaja válthat ki irritációt. 

Egészségesebb fogyás
A lányok 57 százaléka egészségtelenül
akar lefogyni, például koplal, dohányzik,
vagy hashajtót, fogyasztó tablettát szed.
Sokkal kevesebb gyümölcsöt, zöldséget
és gabonát fogyasztanak a kelleténél,

így kevés kalcium,
vas és vitamin jut
a szervezetükbe –
derül ki egy felmé-
résből. A fogyni kí-

vánó fiúk sokkal több gyümölcsöt fo-
gyasztanak, és általában véve egészsége-
sebben táplálkoznak, mint azok a fiúk,
akik elégedettek a súlyukkal. 

Változókor és -bőr
A menopauza idején a bőr is egyre
szárazabb, gyakran viszket. Mindez
befolyásolható:
fogyasszon gyak-
ran omega-3 zsír-
savban gazdag
ételeket, kerülje
az erős napsugárzást, ne zuhanyoz-
zon túl meleg vízben, ne használjon
illatosított szappant. Emellett fo-
gyasszon sok alkoholmentes folyadé-
kot és sportoljon.

Milyen betegségben szenvedők eseté-
ben nem javasolt a védőoltás?

Egyáltalán nem szabad védőoltást adni az akut
lázas, fertőző betegségben szenvedőknek. Nem
ajánlom immunhiányos állapotban lévőknek sem.
Az immunhiány mögött betegség is meghúzódhat,
de egyes gyógyszerek szedése következtében is ki-
alakulhat. Nagyon megfontolandó a védőoltás, ha
bármilyen oltási allergia, idegrendszeri szövőd-
mény szerepel a beteg kórelőzményében. 

Hol és hogyan lehet hozzájutni a vakcinához?
Az oltás szezonális, ugyanis az aktuális vírustör-

zsekhez alakítják az oltóanyag összetételét. Általá-
ban orvos írja fel, s azt patikában válthatjuk ki. Kró-
nikus betegek, 65 év felettiek, valamint 12. héten
túl lévő kismamák a háziorvosnál térítésmentesen
megkaphatják.  De lehetőség van védőoltás beadá-
sára a hivatalos oltópontokon is.

A hideg idő, majd a rövid felmelege-
dések eredményeképpen gyakori
manapság a megfázás, nátha és to-
rokgyulladás. Mit lehet tenni, hogy az
ember mielőbb átvészelje a kellemet-
len napokat és ne szerezzen be kelle-
metlen szövődményeket?

Igyon sok folyadékot!
A víz vagy a tea segít megelőzni a

kiszáradást, és nedvesen tartja a tor-
kot is. Naponta egy felnőtt embernek
legalább két-két és fél liter folyadékra
van szüksége. Kerülje a kávét és más
koffeintartalmú italokat!

Inhaláljon!
Egy tál forró víz fölé hajolva léle-

gezzen az orrán keresztül. Vigyáz-
zon, hogy a gőz ne égesse meg az
orrát, inkább lassan lélegezzen. Né-
hány csepp eukaliptusz – ha nem

allergiás rá – csodálatosan kitisz-
títja a légutakat. 

Gyakran fújja az orrát!
Fontos, hogy az orrban felgyü-

lemlő váladékot kifújjuk, és ne enged-
jük, hogy az arcüregekben felhalmo-
zódjon, vagy a garatba hátracsorog-
jon. Ha azonban erősen fújunk, a nyo-
más a váladékot és a kórokozókat a
hallójáratokba préselheti, ami fülfá-
jáshoz is vezethet. A legjobb, ha az
egyik orrcimpánkat az ujjunkkal le-
nyomjuk, miközben finoman fújunk a
másik nyíláson át. 

Gargalizáljon sós és szódabi-
karbónás vízzel!

Ez enyhíti a torokfájást. Egy
kanál sót kell feloldani fél liter víz-
ben, s hozzáadni egy evőkanál szó-
dabikarbónát. 

Kerülje a mozgást!
Azzal tudunk a legtöbbet segíteni,

ha egy takaró alatt fekszünk a meleg-
ben. A felesleges megerőltető moz-
gással a gyulladás ráterjedhet a szív-
izomra és az ízületekre.

Tegyen mentolt az orra alá!
Ez segít nyitva tartani az orrjáratokat.
Melegítse az arcüregeit biop-

tron vagy infralámpával!
Tegyen még egy párnát a feje alá éj-

szakára! Szükség esetén szedjen láz-
csillapítót! Emellett a patikában is szá-
mos kiváló porkeverék kapható, ami
forró teában felkavarva enyhíti a kelle-
metlen tüneteket. A C-vitamin akut ha-
tása klinikailag nem igazolt, de ártani
biztosan nem fog vele, ha naponta
szedi. Azonban ekkor kerülni kell a vas-
készítmények szedését.

Tanácsok a szezonális betegség enyhébb átvészeléséhez
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KULTURÁLIS kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A MAGYAR ÉVEZREDEK 7 vége ezúttal a nándorfehérvári
diadal 555. évfordulójának jegyében telik a Petőfi művelődési
házban. A programsorozat nyolcadik állomásán a hagyomá-
nyokhoz híven kiállítások, előadások, kézműves foglalkozások
és élő történelemórák segítségével mutatják be a magyar kul-
túra értékeit. Nyers Csaba szakács helyben elkészített ősi ga-
bonaétkekkel várja a látogatókat, a jurtában eleink mindennapi
életéhez kapcsolódó tárgyak, használati eszközök tekinthetők
meg. A program november 19-én, szombaton fél tízkor, vasár-
nap tíz órakor kezdődik.

A SZABADHEGYI HARMONIKANAPOK
programjaként Weszely Ernő harmonikamű-
vész ad koncertet november 25-én, pénteken
18 órától a József Attila Művelődési Házban.
A vendég Haik Viktória előadóművész, aki
francia sanzonokat énekel. Házigazda az Ak-
kordeon Harmonika Zenekar.

CINI-CINI-MUZSIKA címmel a csecsemő-
színház számára készített előadást Kocsis
Rozi, aki szerint akármilyen hihetetlen, a há -
rom éves kor alatti aprócska gyerekek is fogé-
konyak a színházi előadásra. Persze nem akár-
milyenre, hanem kifejezetten nekik készülő já-
tékokra. A Vaskakas az elmúlt években a
három év alatti gyermekek számára mutatta
be a Szivárványhinta, az Icurka-Picurka és a
Cinege, cinege, kismadár című előadásokat.
A Cini-cini-muzsika premierje holnap, szom-
baton 11 órakor kezdődik a Vaskakas Bábszín-
házban. Játssza Rab Viki és Szúkenyik Tamás.   

IDEGEN NYELVŰ FILMNAPOK. Az Audi Akadémia november 24. és 27. között szink-
ronizálatlan filmeket mutat be a Kossuth Lajos utca 12. szám alatt. Az első napon, csü-
törtökön 20 órakor a Soul Kitchen, pénteken 20 órától a Berlin Calling című filmeket ve-
títik német nyelven. Az angolul tanulók 18 órakor A királynő című mozit nézhetik meg.
Szombaton és vasárnap gyerekeknek szóló filmek lesznek műsoron, többek között A
három rabló, A holdhercegnő és A repülő osztály. 

KOVÁCS TAMÁS szobrászművész és Tundó
Klára fotóművész kiállítása nyílik szombaton
17 órakor a Galgóczi Erzsébet Városi Könyv-
tár Galériájában. A tárlatot Rechnitzer János
egyetemi tanár, műgyűjtő nyitja meg. Az alko-
tások december 9-ig tekinthetők meg. 

A KLASTROM KLUB vendége lesz a Two
Duo, Arustei Andrea és Biczó Lilla. A Mega -
sztárban ismertté vált fiatalok hitükről, Isten-
nel való kapcsolatukról vallanak dalaikban no-
vember 19-én, szombaton este hat órától. A
klub november 22-én este hat órától három
püspököt, a katolikus dr. Pápai Lajost, a refor-
mátus Steinbach Józsefet
és az evangélikus Szeme-
rei Jánost látja vendégül.
A klubfoglalkozások hely-
színe a Klastrom hotel ét-
terme.  

ÍR SZTEPTÁNC-SHOW magyarországi
premierje lesz a Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban ma, pénteken este 19 órától. Cathe-
rine Gallagher és az Irish Dance a Tornado
című esttel lép a győri közönség elé.

MODELLEZŐ nyílt napot tartanak szombat
10 órától a Bezerédj-kastélyban. Szakmai ta-
lálkozó, tanácsadás, cserebere és börze várja
a gyerekeket és a felnőtteket. 

SZÉKELYFÖLDI PILLANATOK címmel
zenés, vetítéses bemutatónak ad otthont no-
vember 20-án, fél tizenegykor a szabadhegyi
református templom. Az eseményen Váradi
Péter Pál és Löwey Lilla erdélyi könyveit, fotó-
albumait, falinaptárait mutatják be. Közremű-
ködik: Soós Andrea. 

ÉNEKES TÁRLATVEZETÉS indul a ma-
gyar népdal és népköltészet hete alkalmából
szombaton 15 órakor az Esterházy-palotában.
Fülöp Szabolcs tárlatvezető és Kóródi-Kovács
Anna énektanár Péreli Zsuzsa kiállításán
kalau zolja az érdeklődőket. 
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

szerző: gaál józsef
recept: sipos tamás
fotó: o. jakócs péter

Mi, magyarok negyedannyi halat
eszünk, mint általában az európaiak,
s bár erről nem szól a statisztika, fe-
jenkénti négykilós éves fogyasztá-
sunk töredéke az igazán nemes és ér-
tékes hal, például a lazac. Arról szó
sincs, hogy a dunai pontyhalászlé
vagy a rántott márnaderékból sava-
nyított szigetközi ecetes hal helyét a
skandinávok pácolt, meg a japánok
nyersen tálalt lazacának kellene át-
vennie a hazai étkezőasztalokon, de
vannak olyan alkalmak, amelyeket illő
megtisztelnünk a halas műfaj külön-
leges, emlékezetes fogásaival.  

November séfje:
Sipos Tamás 

Néhány szó a lazacról 
Amikor megtudtam, hogy novem-

beri séfünk, Sipos Tamás grillezett laza-
cot tálal fel Szakácsklub rovatunk olva-
sóinak, betértem néhány jobb halkeres-
kedésbe, hogy megtudjam, mire szá-
míthatnak a lapunkból főző háziasszo-
nyok. Jó hír, hogy lazac egyben és fi-
lézve is több helyen kapható, rossz,
hogy kilónkénti ára kétezer forint fölött
van. A boltban kapható példányok ese-
tében többnyire azt a történetet is elfe-
lejthetjük, amely szerint halunk kristály-
tiszta vadvízben születik, a tengerben
nő fel, s íváskor visszatér az édesvízbe,
pontosan oda, ahonnan elindult.

A lazacot tenyésztik, takarmányukat
mesterséges fehérjékkel dúsítják és szí-
nezik. Az intenzív tenyésztés ugyanúgy
rontja az ízt, a színt, az állagot, mint a mi

pontyunk esetében. Vásárláskor gon-
doljunk arra, hogy az egészséges hal
sokat úszott életében, ezért húsát óva-
tosan megnyomva keménynek, zsír-
mentesnek érezzük. Szeme legyen
tiszta és kerek, kopoltyúja vörös, pikke-
lyei szilárdak. A friss példány sós ten-
gerszagú, ami nem halszagot jelent. 

A szakkönyvek szerint a vadvízi lazac
zsírsavakban, fehérjében, vitaminok-
ban gazdag szuperétel. A tenyésztett
változat értékei szerényebbek, de el-
mondható róla, hogy rendszeres fo-
gyasztása erősíti az immunrendszert,
jót tesz az idegeknek, a szívnek, az erek-
nek, megelőzi a magas vérnyomást,
megvéd az agyvérzéstől, az infarktustól,
a daganatok kialakulásától. Állítólag
vágykeltő hatása sem elhanyagolható. 

Hozzávalók négy személyre: hat
darab barack, hat deciliter tejföl, egy
vaníliarúd, négy tojássárgája, vaníliás
cukor, négy evőkanál búzadara, tíz
dekagramm kristálycukor.

Elkészítése: A tejfölt, a tojássár-
gáját, a búzadarát, a vaníliás cukrot
és a hosszában elvágott vaníliarúd-
ból kikapart vaníliát összekeverjük,
formába öntjük és kigőzöljük. A 30-

Hozzávalók négy
személyre: 80 deka -
gramm lazacfilé, egy
kiló parázsburgonya, ki-
sebb csokor kapor, 2
deciliter tejszín, tengeri
só, 3-4 evőkanál olíva-
olaj.

Elkészítése: A bur-
gonyát meghámozzuk,
sós vízben kíméletesen
megfőzzük úgy, hogy le-
hetőleg egyben marad-
jon. A lazacot tengeri
sóval besózzuk, forró
serpenyőben megsüt-
jük. Amíg a hal sül, a tej-
színt kaporral összefor-
raljuk, pár percig főz-
zük, a leszűrt burgonyá-
va l  ö ssze fo rg at j u k .
Ügyeljünk arra, hogy a
tejszín mártás sűrű-
ségű legyen. A tengeri
sóval és a kaporral tála-
lás előtt ízlés szerint to-
vább ízesíthetünk.

Grillezett lazac
tejszínes,

kapros parázs-
burgonyával

Grízes tejfölpuding
karamellás
őszibarackkal 

35 perces gőzöléshez tegyünk egy
edény vizet a 100-120 fokos sütőbe. 

Négy evőkanál cukrot aranybarnára
karamellizálunk és felöntjük 2 deciliter
vízzel, barackkonzerv használata ese-
tén a konzerv levével. Szirupot főzünk
belőle, ebbe helyezzük bele a cikkekre
vágott őszibarackfilét. Pár percig to-
vábbfőzzük, a pudinggal együtt tálal-
juk, mentalevéllel díszítjük.
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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 játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese
Hujber Imre (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület,
tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Görög válság

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
nehézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

Győr új, most formálódó iparte-
rületének útépítési munkálatait
megelőzve szennyvízelvezető
csatornákat és ivóvízvezetéke-
ket fektetnek a szakemberek. A
munkák eredményeképpen a
Pannon-Víz szolgáltatásainak
minősége Győrszentivánon és
az ipari parkban is javulni fog. 

A szennyvízelvezető rendszer két új
nyomóvezetéke közvetlenül a bácsai
tisztítótelepre továbbítja a szennyvi-
zeket, így csökkentve a városi hálózat
terhelését. Ez a megoldás növeli az
üzembiztonságot, s lehetővé teszi a
felszabaduló kapacitások hasznosítá-
sát a győri ipari parkban. A szennyvíz-
elvezető rendszer nyomóvezetékeit a
Pannon-Víz Zrt. október végén kezd -
te el építeni Likócson, a csőfektetők

szerző: győr plusz
fotó: illusztráció

Az évszakoknak megfelelő autógumi használata
nagyban elősegíti a közúti balesetek megelőzését
– hangzott el a közelmúltban az ETO Park parkoló-
jában megrendezett BEK4YOU elnevezésű rendez-
vényen, ahol a programok a biztonság, az egész-
ség és a környezetvédelem aktuális kérdései köré
csoportosultak. Az egyik leglátványosabb program
szereplője a Győr Városi Tűzoltóság volt. A szakem-
berek egy közúti balesetet és annak mentési gya-
korlatát szimulálták a nagyszámú érdeklődő előtt.
A feltételezett baleset oka az volt, hogy a gépkocsi
a kopott nyári gumiabroncsai miatt az ősszel oly
gyakran nyálkássá váló útról lesodródott és szinte
teljesen összetört. A városi tűzoltóság helyszínre ér-
kező egységei nagy szakértelemmel kezdték meg
a mentést, melynek során többek között munka
közben volt látható a sajnos egyre többször szük-
séges nagy teljesítményű pneumatikus vágószer-

A kereskedőkkel egyeztettek az Árkád melletti
piacot és a vásárcsarnokot üzemeltető GYŐR-
SZOL Zrt. munkatársai. A megbeszélés ered-
ményeként véglegessé vált, hogy az új, Árkád
melletti piac helyszínén december 1-jétől de -
cember 24-ig naponta 9 és 16 óra között tart
nyitva a karácsonyi vásár. Szerdánként és
szombatonként a továbbiakban is lesz piac. Az
üzemeltető társaság ebben az időszakban hir-
detésekkel népszerűsíti a karácsonyi vásárt,
és törekszik a piaci komfort javítására. A Mó-
ricz Zsigmond alsó rakpart funkcióváltása
miatt a karácsonyfavásár is ide költözik, a fe-
nyőfákat az új piac P+R parkolójában decem-
ber 10-től lehet megvásárolni. A vásáron elő-
zetesen közel 40 kereskedő jelezte részvételét.

A kereskedők bíznak a jó forgalomban,
így tesz másokkal együtt a kabátokat és fel-
sőruházatot áruló Parádi Sándor is, aki la-
punknak elmondta: ez lesz az első karácso-
nyi vásár az új helyszínen, és reménykedik,
hogy számításai beválnak. Hasonlóképpen
vélekedik az immár huszonöt éve piacozó
Bugár Pálné is. A pecsenyesütőben sült kol-
bászt, hurkát és sült halat kínáló kereskedő
optimizmusát az eddigi tapasztalatokra ala-
pozza, elmondása szerint korábbi törzsve-
vői az Árkád melletti piacon is rendszeresen
felkeresik büfékocsiját. A piac reklámozását
nagyon jó ötletnek tartja.

A Herman Ottó úti vásárcsarnokban a
karácsonyi vásár december 1 és december
24-e között naponta 6 és 16 óra között tart
nyitva. Újdonság, hogy a vásárcsarnokban
hallható karácsonyi dallamok idén már az
épület előtti piactéren is felcsendülnek. 

Megelőzhető balesetek:
mentési gyakorlat 

kezet. A sérülteket végül a mentők szállították el.
A szimuláció tanulsága, hogy az évszakoknak meg-
felelő gumiabroncs használatával és megfelelő ha-
ladási sebesség megválasztásával sok közúti bal-
eset megelőzhető.

Szintén érdekes bemutató volt, amikor kony-
hatüzet szimuláltak a tűzoltóság munkatársai.
A feltételezés szerint a tűzhelyen felejtett mele-
gedő sütőolaj kapott lángra. Az égő zsiradékot
a tűzoltók egy nedves törölközővel letakarták,
így gyorsan és hatékonyan elfojtották. Ezt köve-
tően megmutatták azt is, hogy tilos az égő olajra
vizet önteni, mert így a forráspont-különbség
miatt több méter magas lángcsóva keletkezik,
ami begyújthatja akár a konyhaszekrényt is.

A bemutatón az is elhangzott, hogy a sziréna
hangját meghallva érdemes a kocsiban a zenét
lehalkítani, hogy meg tudjuk ítélni a vonuló tűz-
oltóautók várható érkezési irányát. Ilyenkor áll-
junk félre, legyünk előzékenyek, ezzel nagyban
segítjük a tűzoltók haladását.

Karácsonyi
vásár lesz
decemberben

Szentiván–Bácsa: új fővezetékek a Duna alatt 
várhatóan tavaszra érik el az iparterü-
letet.

Az év egyik legnagyobb beruházá-
sáról Hoffer Gábor, a Pannon-Víz győri
üzemmérnökségének vezetője tájékoz-
tatta lapunkat, elmondva, hogy régi
terv válik valóra a vezeték megépítésé-
vel. A szolgáltató és a fogyasztók vár-
hatóan jövő tavasztól érezhetik a beru-
házás előnyeit. A Győrszentivánon el-
választott rendszerben összegyűjtött
kommunális szennyvizek nem terhelik
majd az Ipar utcai főgyűjtő csatornát.

A szentiváni szennyvíz jelenleg a
Gólyarét, Vonal, Hűtőházi, Kandó utak
vonalán jut el az Ipar utcai főgyűjtő
csatornába. Tavasztól lényegesen le-
rövidül a pálya, az új vezeték a Gólya-
rét utcából indulva az ipari park északi
területeit érinti, majd a 10-es számú
főút és a Mosoni-Duna alatt átvezetve,
közvetlenül a győri szennyvíztisztítóig
fut. Az új rendszer előnyei közzé tarto-

zik az is, hogy a szennyvíz három-
négy órával kevesebb időt tartózkodik
a csővezetékekben, így minősége ki-
sebb mértékben romlik, könnyebben
és jobb hatásfokkal tisztítható.

A két szennyvízvezetékkel párhu-
zamosan, tőlük néhány méterre egy
ivóvíz-főnyomóvezeték is épül, amely
az ipari parkot északi oldalról is táp-
lálja ivóvízzel. Eddig az iparterület
csak délkeleti irányból, Győrszentivá-
non keresztül jutott vízhez. Az új veze-
ték közvetlen összeköttetést teremt a
keleti főnyomó vezetékkel

Mindhárom vezeték 300 milliméter
átmérőjű műanyag csövekből készül,
hegesztett csőkötésekkel. Az új vezeté-
kek mindenben kielégítik a kor követel-
ményeit, ezzel biztosítva a hosszú élet-
tartamot és a megfelelő szolgáltatási
minőséget. Fotónkon a vezetékfektetés
egyik irányító szakembere, Takács
László látható a munkaterületen. 
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APRÓ HIRDETÉS

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

Ár: 21.200.000 HUF 

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

ÁLLÁS

Takarító csoportvezetőt kere-
sünk Győrben. Új ismereteket
hamar alkalmazni tudó, agilis,
jól szervező és kommunikáló,
számítógépet kezelni tudók 
jelentkezzenek. Tel.: +36-
30/488-3590.

Takarító munkatársakat kere-
sünk győri munkahelyre. +36-
30/488-3590.

Győrben ebédszállító kollégá-
kat keresünk, saját gépjármű-
vel. Tel.: 06-30/333-6003.

Mérlegképes könyvelő több -
éves szakmai gyakorlattal, bér-
számfejtési ismerettel, azon-
nali belépéssel állást keres
Győrben. Elérhetőség:
70/310-6156.

EGYÉB

Költöztetést, bútorszállí-
tást, lomtalanítást pony-
vás teherautóval válla-
lok. Városon belül 2.500
Ft/fuvar. 20/593-6600.  

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

Azonnali készpénzfize-
téssel vásárolnék porce-
lánokat, nippeket, köny-
veket, festményeket,
ezüst- és dísztárgyakat,
komplett hagyatékokat.
20/415-3873. 

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket,

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

Győr-Gyárvárosban 3 szobás,
43 m2-es, teljesen felújított
társasházi lakás eladó. Ár: 7,5
M Ft. Érdeklődni: 06-70/338-
6708. 

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

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1+fél szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2-3 szobás bel-
városi, nádorvárosi, határozat-
lan bérleti szerződéses, csak
téglaépítésű, fszt.-i vagy I.
emeleti lakásra (hirdetési
szám: 252). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, l szobás, 43 m2-es,
határozott bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne szi-
geti vagy gyárvárosi, felújított,
1-2 szobás lakásra (hirdetési
szám: 253). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

egyéb régiséget vásárolok
gyűjte mé nyem  be. Hétvégén
is!  Tel.: 06-20/947-3928

Lomtalanítást
vállalok, ingyen ki-
takarítom pincéjét, udva-
rát. Feleslegessé vált
holmiját elszállítom. Tel.:
70/500-1291. 

LAKÁSPÁLYÁZAT

Kiadó Győr, Apáca u. 4. 2/4 sz.
alatt 51 m2-es, 1 szobás, össz-
komfortos lakás. Pályázat fel-
tételei: www.gyorszol.hu, vagy
a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszol-
gálatain. 

ÜZLET

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

Győr, Kálvária utcában 120
m2-es konferenciaterem hosz-
szú távra vagy alkalmakra
kiadó. Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420. 

INGATLAN

Győrben, a belváros szívében
lévő, liftes téglaépületben
eladó egy 54 m2-es, 2 szobás,
erkélyes, jó állapotban lévő, IV.
emeleti lakás tulajdonostól, ta-
vaszi kiköltözéssel. Érdeklődni:
96/336-551 (15 óra után).

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

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

Nádorvárosi, 53 m2-es, 1,5
szobás, összkomfortos, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, 3 szobás,
68 m2-es vagy nagyobb, gáz-
vagy távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 90). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, 2 szo-
bás, egyedi gázfűtéses, felújí-
tott, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2
szobás, belvárosi vagy szigeti
lakásra alacsonyabb rezsivel
(hirdetési szám: 91). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szo-
bás, komfortos, gázfűtéses,
határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne belvá-
rosi, nádorvárosi vagy révfalui,
komfortos, 50-60 m2-es la-
kásra (hirdetési szám: 92). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2
fél szobás, összkomfortos, igé-
nyesen felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 3 szobás, nagyobb alap-
területű, komfortos vagy össz-
komfortos, győri lakásra, Kos-
suth L. u. kivételével (hirdetési
szám: 94). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es,
1 szobás, konvektoros, szép
állapotú, határozatlan bérleti
szerződéses, 2 erkélyes lakást
cserélne 40–50 m2-es, másfél
szobás lakásra maximum 3.

emeletig (hirdetésszám: 83).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne kisebb, 1
vagy másfél szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 85). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48
m2-es, gázkonvektoros, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne na-
gyobb, 3 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra Új-
város kivételével (hird. szám:
86). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 62
m2-es, távfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1–2 szobás, szigeti,
újvárosi, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hird.
szám: 250). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 m2-es, 2 szobás,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne elsősorban belvárosi,
2,5–3 szobás lakásra, vagy

Győr közeli tulajdonra (hird.
szám: 89). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 53 m2-
es, 10. emeleti, határozott bér-
leti szerződéses lakást cse-
rélne nagyobb, max. 2. eme-
leti lakásra (hird. szám: 251).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egy-
szoba+étkezős, komfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1,5 szobás,
35-40 m2-es, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 95). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 49 m2-es, 2 szo-
bás, összkomfortos, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, hasonló
alapterületű, 2 szobás la-
kásra (hirdetési szám: 96). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420

OKTATÁS 

Matematika-fizika korrepetá-
lást vállalok Nádorvárosban!
Tel.: 96/320-548 vagy 06-
20/432-7787.

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

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

november 19-én, este 7 órától!

Zene: RETROKK együttes
Kiváló ételek, finom italok! 
Minden Erzsébet és Katalin nevű 
kedves hölgy vendégünket 
meghívjuk egy frissítő koktélra!

Köszöntsük együtt 
a Katalinokat és ErzsébeteketMegdöbbentő módon száguldanak az üzemanyagárak, már csak

álom, hogy 400 Ft alatt marad a benzinár! A ZOOMAUTO Kft.
megtalálta a megoldást! Kiváló minőségű LPG-szetteket szere-
lünk ügyfeleink nagy megelégedésére tömegével az autókba.
Megtérül, mert az LPG gáz jelentősen olcsóbb, mint a benzin. Az
autó minden esetben benzinnel indul, kis távolság megtétele
után csak egy halk kattanást hallunk, mikor átkapcsol gázra. A
jármű gázüzeme mindössze néhány százalékos többletfogyasz-
tást eredményez. Október 1-jétől már parkolóházakban is lehet
parkolni! Azt szoktuk mondani mindenkinek, aki az átalakításon
gondolkozik, hogy minden benzintankolásnál gondoljon arra,
hogy a tankolásra költött pénzének a felét kidobta az ablakon!

GÁZAUTÓ

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

20/9522-938, 20/9594-626.
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A SZESE Győr férfi kézilabdacsa-
patában számos tehetség bonto-
gatja szárnyait, akik olyan tapasz-
talt társaktól leshetik el a külön-
böző fortélyokat, mint Hoffmann
Ákos, Kányai Róbert vagy Décsi
Gábor. Utóbbi nem csak játékos-
ként, klubigazgatóként is segíti az
egyesület munkáját. 

Décsi Gábor hosszú és eredményes pá-
lyafutást tudhat magáénak, a tősgyöke-
res győri sportoló 12 évesen a Rába ETO-
ban kezdett el kézilabdázni. Érettségi
után Pécsett tanult tovább és szerzett
épületgépész-mérnöki diplomát, ekkor
már az NB I-ben játszott a helyi PMFC
tagjaként. Diploma után visszatért
Győrbe, innen csábította el a Dunaferr,
amivel bajnoki címet nyert és KEK-döntő-
ben is szerepelt. Játszott Németország-
ban (Grosswallstadt) és
Olaszországban (Brixen),
2003-tól 2010-ig pedig a
spanyol élvonalban kézilab-
dázott. Az Ibériai-félszigeten
tagja volt a Vigo, a Valencia, a
Logrono és a Huesca együt-
tesének is. 

– Nem bántam meg egyet-
len döntésem sem, számos or-
szágot, különböző kultúrákat és sokféle
embert ismertem meg légiósként. Megta-
nultam németül, angolul és spanyolul, és
szinte nincs olyan ország, ahonnan ne lett
volna csapattársam. A külföldi lét előnye,
hogy az ember más szemmel nézi a világot,
megváltozik a hozzáállása. Addig is pozitív
személyiség voltam, a légiós éveim után
pedig még inkább azzá váltam. Sok min-
dent megtapasztaltam, jót és rosszat egy -
aránt, de mindenkinek a jót kell magához
vennie és kamatoztatnia – mondta a há-
romgyermekes édesapa, aki a világ két leg-
erősebb bajnokságában szerepelt, 35-ször
játszott a válogatottban, részt vett az egyip-
tomi világbajnokságon és főiskolai vb-t is
nyert. A kézilabdázó zongorázással és hor-
gászással szokott kikapcsolódni, előbbi,
mint mondta, családi tradíció, és már két
fia is elkezdett gyakorolni a hangszeren. 

– A külföldön töltött hasznos évek el-
lenére is egyértelmű volt, hogy hazaté-
rünk a családommal együtt, ez végül ta-
valy következett be. Minden Győrhöz köt
bennünket, nem volt kérdés, hogy a profi
pályafutásom végeztével újra itt élünk

Rutinos
nehéz-
bombázó

majd. A kézilabdától to-
vábbra sem szakadtam el,
a régi társakkal összeálltunk,
hogy újra fellendítsük Győrött a
férfi kézilabdát, szeretnénk, hogy minél
előbb első osztályú – és reményeink sze-
rint nemzetközi szintű – csapata legyen
a városnak. Felkértek arra, hogy a pá-
lyán, játékosként is segítsek, amit öröm-
mel teljesítek is. Sikerült olyan csapatot
kialakítanunk, amilyet szerettünk volna.
Három-négy rutinosabb játékos munka
mellett játszik, a többiek pedig egyetemi
tanulmányaikkal párhuzamosan kézilab-
dáznak. A csapat nyolcvan százaléka
győri kötődésű, ezt is rendkívül fontos-
nak tartjuk. Magam is olyan nevelést
kaptam, hogy a tanulás, a sport és a kul-
túra egyaránt fontos és összeegyeztet-
hető, és a SZESE-nél is hasonló életpá-
lyamodellt kínálunk. A sportpályafutás
ugyanis rövid, így fel kell készülni az
életre a sportolással egy időben, hogy
utána könnyebben lehessen boldogulni.

Sokat kaptam a sporttól, mindenkinek
csak ajánlani tudom. Fegyelemre, alá-
zatra, kitartásra nevel, amit a civil élet-
ben is kamatoztatni lehet – fogalmazott
Décsi Gábor.  

A SZESE Győr idén újoncként szere-
pel az NB I/B-ben és kilenc forduló után
a táblázat második helyét foglalja el,
így joggal pályázik az élvonalbeli sze-
replésre. 

– Kezd összeállni a csapat, remek
a közösség, aminek kialakulását
segítette, hogy szinte mindenki
ismerte a többieket korábban is.
Jó szemléletű, szimpatikus a
társaság. Célunk a mielőbbi
feljutás, és erre meg is van a
reá lis esélyünk. Kiélezett a ver-
seny, nagy a küzdelem az élvo-
nalbeli tagságért, az első négy
helyezett között mindössze egyet-
len pont különbség van. Ahhoz képest,
hogy újonccsapat vagyunk, egyre több
a néző a mérkőzéseinken, akiket színvo-
nalas játékkal és különböző akciókkal is
igyekszünk kiszolgálni. 

Fel kell készülni
az életre a sportolással

egy időben
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem hazai pályán fogadta a PTE–PEAC
PVSK csapatát az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnokságban. A két csapat a
mérkőzés előtt teljesen azonos mutatókkal állt a tabellán. A győriek nem ját-
szottak jól, az első három negyedben küzdöttek, ahogy bírtak, és ritmustalan
játékunk ellenére is döntetlen volt az állás. A záró felvonásban azonban a ka-
tasztrofális dobóteljesítmény végleg eldöntötte a mérkőzést, ráadásul az idei
szezonban először nagyarányú vereséget szenvedett a csapat. A vendégek
82–57-re győztek, de a mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Pankár Tibor
sérülése miatt csak tíz percet tudott a pályán tölteni.

Ezúttal Székesfehérvárról tért
haza két bajnoki ponttal a
SZESE Győr a férfi kézilabda
NB I/B-ben. Az egyetemi csa-
pat jó védekezésnek és Hoff-
mann parádés védéseinek kö-
szönhetően biztosan tartotta
kezében a mérkőzés irányítá-
sát, ebben még a kettős em-
berhátrányok sem befolyásol-
ták a győriek eredményessé-
gét. Sikeres támadásbefejezé-
sének és harcos védekezésnek
köszönhetően a második játék-
rész elején meglépett a ven-
dég együttes, és előnyét folya-
matosan növelve fontos győ-
zelmet aratott, a végeredmény
32–23 lett a győriek javára. A
SZESE Győr szombaton 18
órakor az Ajkát fogadja a baj-
nokság 10. fordulójában. 

Szenzációsan kezdett a Rába ETO az UEFA Futsal Cup lisz-
szaboni elitkörében. A magyar bajnok átgázolt a kilenc bra-
zillal rendelkező grúz aranyérmesen, és 9–2-re legyőzte az
Iberia Star Tbiliszit. A győriek fantasztikus teljesítménnyel
rukkoltak elő, és remek, taktikus futballal kiütötték ellenfe -
lüket. A csapat ilyen arányban is megérdemelten győzött,
és bebizonyította, nem érdemtelenül van ott a legjobbak

Az UNI Seat Győrre az Euroliga-me-
netelés közepette komoly megmé-
rettetés vár a magyar bajnokságban
is. Vasárnap 15.45 órakor megyei
rangadót rendeznek az egyetemi
csarnokban, a bajnoki címvédő
Uniqa Euroleasing Sopron látogat a
Rába partjára. A szakemberek sze-
rint ez a két együttes csaphat majd
össze a bajnoki döntőben is, így ér-
dekes mérkőzésre van kilátás az
első alapszakaszbeli ütközetükön.

Rangadó szombaton
A győriek a bajnokság legutóbbi for-
dulójában a Vasas vendégeként sze-
repeltek, és ezúttal kevésbé szipor-
kázó, fáradt játékkal is győztek 49–
46-ra. A csapat megőrizte veretlen-
ségét, így vasárnap két hibátlan
együttes mérkőzik meg egymással.
Az Euroligában csütörtök este, lap-
zártánk után az USK Praha ellen ját-
szottak Fűzy Ákos tanítványai, akik
szerdán Jekatyerinburgba utaznak a
sorozat hetedik fordulójában. 

Megsérült a kulcsjátékos 

Magabiztos
siker Parádés

nyitány

között. A gólokon Mincho (2), Lódi (2), Al-Ioani (2), Gyur-
csányi, Ninho és Harnisch osztozott. 

A Rába ETO csütörtök este lapzártánk után 21.30-tól a
hazai pályán játszó, első fordulóban 5–3-ra nyerő Spor -
tinggal mérkőzött meg, majd szombaton a marosvásárhe-
lyiek következnek (15.30). A csoportból az első helyezett
jut tovább az áprilisi négyes döntőbe.
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A Győri Audi ETO KC a Metz Randers el-
leni győzelmének köszönhetően már a
Hypo elleni mérkőzés eredményétől füg-
getlenül továbbjutott a legjobb nyolc közé
a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A
győri lányok azonban nem vették félvállról
az immár tét nélküli mérkőzést, és vissza-
vágtak a múlt heti bécsi vereségért. A zöld-
fehér együttes 37–29-re győzött, a csapat
legeredményesebb játékosa a 12 gólig
jutó Jovanka Radicevic volt. 

Kedden eldőlt, hogy az Audi ETO a nor-
vég Larvikkal, a dán Midtjyllanddal és a spa-
nyol Itxakóval csap össze a következő cso-
portkörben. A középdöntők a hazai együt-
test az eshetőségek közül talán a legna-
gyobb kihívás elé állítják, hiszen a Larvik és
az Itxako személyében a 2010/2011-es BL-
döntősöket tisztelhetjük, és a BL-trófeát je-
lenleg is birtokló norvég csapat az egy évvel
korábbi szezonban is a elődöntőig menetelt
– az ETO-val együtt. A dán Midtjylland legsi-

KENDO. A hétvégén
megrendezett Kendo
Országos Bajnokságon
Szűcs Dávid, a győri Ar-
rabona Kendo Klub ver-
senyzője harmadik he-
lyezést ért el. A felvéte-
len a bronzérmes spor-
toló mesterével, az őt
felkészítő Erdélyi Gábor-
ral látható. 

Két, tavaszról előrehozott forduló-
val folytatódnak az OTP Bank
Liga küzdelmei. A Győri ETO FC
szombaton 17.30 órakor a Buda-
pest Honvéd csapatát fogadja,
Csertői Aurél együttese az au-
gusztusi idegenbeli győzelem
után hazai pályán is felülkere-
kedne a piros-feketéken. A veze-
tőedző nem számíthat Nikola
Trajkovic játékára, a középpályás
öt sárga lapja miatt eltiltását tölti
szombaton. 

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Győri ETO FC fellebbezett
az UEFA június 16-án hozott dön-
tése ellen, melyben az MLSZ-t és

AJÁNLJUK
NOVEMBER 19., SZOMBAT
Labdarúgás
15.00 Gyirmót–BKV Előre (NB II-es
bajnoki mérkőzés, Gyirmót)

17.30 Győri ETO FC–Budapest Honvéd
(NB I-es bajnoki mérkőzés, ETO Park)

Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–Ajka (NB I/B-s
bajnoki mérkőzés, Egyetemi csarnok)

NOVEMBER 20., VASÁRNAP
Női kosárlabda
15.45 UNI Seat Győr–Uniqua-Euro-
leasing Sopron (NB I-es bajnoki mér-
kőzés, Egyetemi csarnok)

NOVEMBER 21., HÉTFŐ
Futsal
19.00 Rába ETO–MAFC (NB I-es baj-
noki mérkőzés, Magvassy-csarnok)

NOVEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Kiskunha-
las (NB I-es bajnoki mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

Konkoly nélkül a nyolc között
keresebb BL-éve a közelmúltban 2009 volt,
amikor a középdöntőig jutott, viszont az el-
múlt szezonban ők vitték el az EHF-Kupát.

A nehezebb csoportban azonban már
nem Konkoly Csaba irányításával szerepel az
együttes, a vezetőedző ugyanis szerdán távo-
zott az első csapat éléről. Mint azt a klub köz-
leményében tudatta, a döntés hátterében az
áll, hogy az elnökségnek minden körülmé-
nyek között meg kell teremtenie a csapat győ-
zelmének feltételeit mind a hazai bajnokság-
ban, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligá-
jában. Az eddigi mérkőzések tapasztalatai
alapján pedig úgy látja, hogy e cél elérésére
a csapatnak nagyobb esélye van egy más tí-
pusú szakmai irányítással. A klub megkezdte
az egyeztetéseket a lehetséges új edzőkkel,
és mindenképpen olyan megoldásra törek-
szik, amely edzői oldalról biztosítja az Audi
ETO-nak az elvárt győzelmeket. A csapat ve-
zetőedzői feladatait az új szakember beikta-
tásáig Danyi Gábor pályaedző látja el.

TORNA. Békéscsabán rendezték meg
a tornászok Mesterfokú Bajnokságá-
nak szerenkénti döntőit. A győri Bercsé-
nyi DSE versenyzője, Vecsernyés Dávid
nyújtón győzött, lólengésben pedig má-
sodik lett. Az országos bajnokság ser-
dülő kategóriájában a Bercsényi DSE
csapata az előkelő második helyet sze-
rezte meg Siket Olivér, Magyar Tamás,
Németh Loránd, Mészáros Krisztofer és
Varga Csenger összeállításban.

Tavaszi napok novemberben

a klubot is elmarasztalták. A fel-
lebbezés kapcsán újabb lépés
történt, a hivatalos tájékoztatás
szerint az UEFA Fellebbviteli Tes-
tülete november 29-ére tűzte ki a
meghallgatás időpontját.

Véget ért a Ligakupa-sorozat
csoportköre, ami után egyik
győri együttes sem örülhetett a
továbbjutásnak. A Győri ETO FC
az utolsó fordulóban 3-1-es ve-
reséget szenvedett hazai pályán
a Lombard Pápától, így lema-
radt a nyolc közé jutásról. Az
már korábban eldőlt, hogy a
Gyirmót sem lesz ott tavasszal a
negyeddöntőben. 

A labdarúgó NB II-ben a Győri
ETO FC B csapata magabiztos já-
tékkal 3–0-ra győzött a Kozármis-
leny ellen. A zöld-fehérek góljait
Molnár T. (2) és Varga T. szerez-
ték. A mérkőzés után a Központi
Nyomozó Főügyészség az ETO
Parkban őrizetbe vette a vendé-
gek játékosát, A. Attilát, még-
hozzá a fogadási csalásokkal
kapcsolatos nyomozás eredmé-
nyeképp. Az ETO B szombaton
13 órakor Dunaújvárosban lép
pályára. A Gyirmót 1–1-es dön-
tetlent játszott a Videoton B-vel,
Soós Imre csapata szombaton
15 órakor a BKV Előrét fogadja. 

TEKE. Kiütéses győzel-
met aratott a GYŐR-SZOL
TC az NB I-es férfi teke-
bajnokságban. GYŐR-
SZOL TC–Bábolna SE
8:0 (Nagy Antal 592 fa,
Kristyán István 643 fa,
Kázár Tibor 570 fa, Gosz-
tola Gábor 536 fa, Né-
meth Gábor 588 fa, ifj.
Brancsek János 625 fa).
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szerző: bögi viktor
fotó: illusztráció

A testedzéssel foglalkozó emberek
gyakran felmerülő egészségügyi
problémája a hátfájás. Kétrészes
cikkünk második felében folytatjuk
a tanácsok ismertetését, melyek
segíthetnek a már kialakult nehéz-
ségek leküzdésében, valamint a
prevencióban.

Az egyes gyakorlatokat mindig
precízen, helyes technikával hajt-
suk végre! A hátfájás időszaka alatt
ne használjunk nehéz és intenzív
edzésmódszereket!

Edzettségi állapotunk fokozásá-
hoz a megfelelő izomformázó-erő-
sítő jellegű gyakorlatokat, valamint
kerékpározást, úszást végezzünk! A
kocogás és a futás nem feltétlenül
ajánlott a hátfájás ideje alatt, hiszen
fokozott terhelésnek teszik ki ízüle-
teinket. Amennyiben mégis ezeket
a mozgásformákat választjuk, rövi-
debb távokat teljesítsünk a szoká-
sosnál kisebb tempóban!

Rendszeresen nyújtsuk izmain-
kat, naponta akár többször is! Már
néhány alapgyakorlat rendszeres
végzésével jelentős javulást érhe-

Pintér Andrással, az egyesület kö-
zelmúltban kinevezett, menedzs -
ment szemléletű elnökével a Holt-
Marcal partján beszélgettünk az
egyesület múltjáról, jelenéről és le-
hetőségeiről.

– A Nádorvárosi Sporthorgász
Egyesületet helyi horgászok alapí-
tották 1935-ben – kezdi a vissza-
emlékezést Pintér András, az egye-
sület elnöke. – A tagság az idők fo-

lyamán egyre bővült, napjainkban
közel nyolcszáz felnőtt tagja van
egyesületünknek, amely összesen
negyvenkilenc hektár horgászvízzel
rendelkezik. A Pápai útról is látható
az alsó víz, ahol az országos hor-
gászrend szerint érkezési sorrend-
ben lehet horgászni. A Helbényi-
zsiliptől a gyirmóti kereszttöltésig
tart hét kilométer hosszan a felső
víz, ahol tanyarendszerben közel öt-
száz horgászhelynek van felelős
gazdája. A telepítések az elfogadott
halasítási tervnek megfelelően tör-
ténnek, jellemző a pontycentrikusság.

A hátfájás megelőzéséről
tünk el, hosszabb távon pedig
sokat teszünk izmaink, szalagjaink
és ízületeink lazaságáért.

A hasizmok erősítése kiemelke-
dően fontos! Gyenge hasizmok
nem töltenek be stabilizációs szere-
pet, „megengedik”, hogy a hát alsó
része túlságosan „előredőljön.”

Amennyiben edzés alatt tapasz-
talunk kellemetlen hátfájást, csök-
kentsük a terhelést, és azonnal nyújt-
suk, lazítsuk az érintett területet!
Hallgassunk testünk jelzéseire! Ha a
fájdalom néhány nap alatt sem
múlik el, menjünk orvoshoz! Intenzív
fájdalom fennállása esetén azonnal
kérjük szakember segítségét!

Ha segítségre van szüksége, ke-
resse fel személyi edzőinket! Várjuk
szeretettel stúdiónkban! Bővebb in-
formációt a www.speed-fit.hu hon-
lapon talál.

Nádorvárosi sporthorgászok
A közelmúltban szervezetünket
érintően több dolog változott és
főleg egyszerűsödött – folytatja az
elnök, így vizeinken nincsen a terü-
leti jegyhez kapcsolódó éves ponty-
kvóta, a szándékosan könnyített
szabályozás napi kettő darabban
határozza meg az elvihető méretes
– legalább harmincöt centiméteres
– pontyok darabszámát. Tavaszi
pontytilalom nincsen, viszont a hat-
vannyolc centiméternél nagyobb
pontyokat vissza kell engedni.  A
méretkorlátozások a ponty, a
csuka, a süllő és a harcsa esetében
szigorúbbak a megszokottnál. Az
adottságokat is figyelembe vevő
fejlesztési lehetőségek közül Pintér
András kiemelte a versenypálya
százötven fősre történő bővítését,
így a Pápai úti pálya hamarosan or-
szágos horgászversenyek megren-
dezésére is alkalmas lesz. – Nyári
gyermekhorgásztábort eddig két-
szer egyheteset szervezetünk,
megfelelő szervezőmunka után
akár az egész vakáció kitölthető
vele, ami nagy könnyebbség lenne
a szülőknek is – zárta szavait a víz-
parton az elnök.

A horgászat iránt érdeklődőket
a Nádorvárosi Sporthorgász Egye-
sület tanyaházában – Győr, Szérűs-
kert út 36. – várják. A szervezet
weboldalának címe: www.nadorva-
ros-he.hu.
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Horoszkóp
KOS
A Kos jegyűek végre lazíthatnak egy
kicsit. Életük a megszokott mederben folyik.
Gondolkozzanak el kicsit egészségükön, mit
tehetnének meg azért, hogy megelőzzék a
későbbi bajokat. Most önök következnek, tö-
rődjenek a héten többet magukkal.

BIKA
A Bika szülöttek számítsanak plusz-
kiadásra a héten, aminek nem nagyon fog-
nak örülni. Párkapcsolatuk sem olyan, mint
amilyennek elképzelték. Dönteni még nem
tudnak, ne sürgessék az időt. Próbáljanak la-
zítani kicsit, távolodjanak el problémáiktól,
és úgy hozzák meg a döntéseiket.

IKREK
Az Ikrek szülöttek most nem nagyon
tűrik a kritikát, de sajnos elég bíráló szóban
lesz részük a héten. Próbálják megnézni, ki
mondja a kritikát, és ne azt, hogy mit mond.
Munkájuk végre sínen van, kicsit lazíthat-
nak. Törődjenek többet egészségükkel.

RÁK
A Rák jegyűek vigyázzanak a barátsága-
ikra. Nem mindenki barát, aki annak mondja
magát, a felesleges kritikákat ne tűrjék. Vigyáz-
zanak nagyon ízületeikre, főleg térdükre. Gon-
dolják végig további terveiket a héten, írják le,
ha kell, ne foglalkozzanak a bíráló szavakkal.

OROSZLÁN
Az Oroszlán szülöttek megújult erők-
kel néznek a jövő elé. Végre túl vannak a nehe-
zén, álmodozhatnak, tervezgethetnek, optimis-
tán viszonyulhatnak életükhöz. Használják ki
ezt a lendületet, most sokkal könnyebben elérik
céljaikat. A vidámság csak jót tesz önöknek.

SZŰZ
A Szűz jegyűeknek elegük van a munká-
ból, nehezen tűrik az új kihívásokat most.
Éppen ezért lazítsanak, amikor csak tudnak,
menjenek el szórakozni, legyenek többet baráta-
ikkal. Párkapcsolatban adódhat némi probléma,
buta félreértések miatt. Rendezzék le hamar.

MÉRLEG
A Mérleg jegyűek életébe beköszönt a
szerelem. Ha van már párjuk, nagyon szép
hetet élhetnek most meg. Munkájukban is elő-
relépés várható, legyenek jókor jó helyen, figyel-
jék szerencséjüket, ne szalasszanak el semmit.
Nagyon tevékeny, pozitív hét elé néznek.

SKORPIÓ
A Skorpió jegyűek ne mérgelődjenek
annyit. Kritikus hangulatukkal megmérgezik a
családi békét, amire semmi szükségük nincs.
Munkatársaikkal sem jönnek ki úgy, mint kel-
lene. Ha tehetik, menjenek el pihenni egy ki-
csit, vegyenek ki pár nap szabadságot.

NYILAS
A Nyilas jegyűek szakmai élete most fel-
felé ível, merjenek nagyot álmodni. Új ötleteik-
kel bátran álljanak elő, most sikerül azokat meg-
valósítani. Viszont párjukról ne feledkezzenek
meg, ne hanyagolják el, mert csúnya veszekedé-
sek elé nézhetnek különben. Előzzék meg a bajt.

BAK
A Bak jegyűek élete most a munkából
áll. Semmi szabadidő, semmi pihenés. Nehogy
az egészségük rovására menjen az egész. Próbál-
ják szabadidejüket minél tartalmasabban kitöl-
teni, különben a sok munkának semmi értelme
sincs. Párkapcsolatukra is figyeljenek jobban.

VÍZÖNTŐ
A Vízöntő szülöttek nyugodtabb idő-
szak elé néznek. Munkájuk rendben, párkap-
csolatuk rendben. Most ráérnek tervezgetni,
pénzügyeiket rendezni. Fordítsanak több
időt önmagukra, egészségükre, szabadide-
jükre. Nézzék az élet szép oldalait.

HALAK
A Halak szülöttek most figyeljenek
többet párkapcsolatukra. Kerüljék a félreérté-
seket, rendezzenek le mindent rögtön. Baráti
kapcsolataikban is problémák vannak, köny-
nyen elveszíthet most egy régi jó barátot. Áll-
janak meg egy kicsit, mérlegeljék az eddigie-
ket, és úgy menjenek tovább.

A győri Xantus János
Állatkertbe nyerhet
jegyet, aki velünk ját-
szik. A www.gyor -
plusz.hu  oldalon  kell
válaszolni a parkkal
kapcsolatban feltett
három kérdésre. A
helyes megfejtők kö-
zött családi belépőt
sorsolunk ki. A vála-
szokat az online@
gyorplusz.hu címre
várjuk november 24-ig.

Győrplusz.hu:
nyerjen
belepőket!

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

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés:
96/311-753. Közterületi hibabejelentés a
06-80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügyfélszolgálat: 96/522-630.  Hét-
főtől csütörtökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat  
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőn, kedden, szer-
dán és pénteken 8-tól 16 óráig, csütör-
tökön 20 óráig.  A pénztár 30 perccel
előbb zár. Tel.: 96/512-570.

Orgona utca Az ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőn, ked-
den és szerdán 16 órakor, csütörtökön 17
óra 30 perckor, pénteken 14 órakor zár.
Tel.: 96/511-420. Fax: 96/511-659.

ETO Park Az Információs Pont hétfőtől
péntekig reggel 9-től délután 17 óráig
tart nyitva. Telefonszám: 96/815-905. 

Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat a hét
öt napján reggel 8 órakor nyit. Kedden,
szerdán 16, csütörtökön 17, pénteken 14
órakor zár. A pénztár 45 perccel előbb zár.
Tel.: 96/412-375. Fax: 96/417-386.  Győr,
Kodály Z. u. 32/A.

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

Távhő-hibabejelentés
Éjjel-nappal hívható: 96/425-469.

Időhatározó
A köd határozza meg hétvége időjárá-
sát. Pénteken ködtakaróra ébredhetünk, ami
több helyen megmarad napközben is, de helyen-
ként a nap is előbújhat. A minimumok –2 és –8°C,
a csúcshőmérsékletek a ködös tájakon 0 és 4°C,
a napos területeken 4 és 8°C között várhatóak.

Nyílt napot szervez a GYŐR-SZOL Zrt. novem-
ber 19-én, szombaton délelőtt 10 órától Győr-
ben, a Sashegyi Hulladékkezelő Központban.
Az érdeklődők egy bejárás keretében megis-
merkedhetnek a Győr Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás központi

Lakossági nyílt nap Sashegyen
létesítményének munkájával, a hulladékfeldol-
gozás menetével, a hulladékhasznosítás kor-
szerű formáival. A bejárás november 19-én,
szombaton reggel 10 órakor indul, az érdeklő-
dők már 9.30-tól gyülekezhetnek az Sashegyi
Hulladékkezelő Központ főépülete előtti téren.

Azok, akik boldog párkap-
csolatban élnek, hajlamo-
sabbak az elhízásra, mint az
egyedülállók. Ennek elsősor-
ban a párkereső konkuren-
cia által gyakorolt nyomás az
oka – derítette ki egy német
professzor.

Thomas Klein, a Heidel-
bergi Egyetem szocioló-
gusa kétezer résztvevővel
készített reprezentatív fel-
mérést. Minél erősebb volt
a konkurencia, annál in-

A boldog párkapcsolat hizlal
kább vigyáztak súlyukra a
szinglik, hogy vonzóak ma-
radjanak – ismertette az
eredményt a Der Standard
című osztrák lap internetes
kiadása. A párok ugyanak-
kor nyugodtan hátradőlhet-
nek, és kedvük szerint nas-
solhatnak – legalábbis az
első krízisig, ekkor ugyanis
az ő súlyuk is csökken. Az
utóbbit az is indokolhatja,
hogy ilyenkor gyérülnek az
együttes étkezések.


