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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

28. oldal Hegedűs Attila látványos megoldásai tapsra ragadtatják
az egyetemi csarnok közönségét. A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
kosárlabdacsapatának kapitánya kiemelkedően teljesített az előző
szezonban, valamint több mutatóban is az osztály legjobbjának bizo-
nyult. A győriek erőcsatára az idei szezonban hasonló szereplést vár
a csapattól és saját magától – nyilatkozta lapunknak a kiváló játékos.

5. oldal Hét Celsius-fok alatt
az érezheti magát biztonságban,
aki a hidegben is lágy, ezáltal
jobban tapadó téli gumikat hasz-
nál – mondta Hatvani Gedeon a
gumicsere szükségességéről.

4. oldal A szülővárosom alpolgár-
mesterének lenni óriási megtisztel-
tetés – mondta lapunknak Fekete
Dávid, akit a városi közgyűlés októ-
ber 26-i ülésén szavazott meg al-
polgármesternek.

22–23. oldal Izgalmas játékokat, fejtörőket
kínál fiatal olvasóinknak Győrkőc rovatunk,
ahol a Mikulás levelét is közöljük. A nagysza-
kállú azt írja, hamarosan ellátogat Győrbe.

Programok a 15–18. oldalon
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ember fordult orvoshoz a napokban influenzaszerű tü-
netekkel megyénkben, így a vírus aktivitása továbbra
is alacsonynak mondható. A szakemberek szerint ol-
tással megelőzhető a fertőzés, a vakcinák már kérhe-
tők a háziorvosoknál.

48 413 forintra csökkent a benzin ára, miután a MOL Nyrt.
szerdán 10 forinttal csökkentette az árát. Keve-
sebbe kerül a gázolaj literje is, azért 426-427 forin-
tot kell fizetni. Az autósok 20-25 forintos árkülönb-
séget is tapasztalhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

Október 26.

Október 27.

Október 28.

Október 29.

Október 30.

Október 31.

November 1.

Baleset. Ketten súlyos, ketten
pedig könnyebb sérüléseket szen-
vedtek, amikor árokba hajtott egy
autó az M1-es autópályán.

Évforduló. Radó Tibor halálának
40. évfordulójára emlékeztek a
Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézményben. Az ünnepség díszven-
dégei a névadó fia és lánya, Radó
Tamás és Radó Emília voltak.

Egészségnap. A megyei ÁNTSZ
ingyenes szűrővizsgálatokkal várta
az érdeklődőket a Győr Plazában,
ahol az ország egyetlen mobil mam-
mográfiás kamionján vizsgáltathat-
ták ki magukat a hölgyek.

Hó. Leesett az idei első hó. A GYŐR-
SZOL Zrt. hajnali 3 órától végezte a
hidak és a felüljárók alásózását,
majd a belváros indokolt részein, il-
letve a centrum buszmegállóiban el-
végezte a síkosságmentesítést.

Gyilkosság. Emberölés gyanúja
miatt ismeretlen tettes ellen nyo-
moz a rendőrség, mert egy 21 éves
férfit győri albérleti lakásában hol-
tan találtak. A boncolás során felme-
rült annak gyanúja, hogy halálát ide-
genkezűség okozta. 

Felújítás. Lezárták a győri vidéki
buszpályaudvar parkolóját. A terüle-
tet felújítják, ezért kerítették el a
részt az autósok elől.

Krízisszálló. Kinyitott a Stromfeld
utcai krízisszálló. A hideg hónapok
alatt további hatvan hajléktalannak
tudnak fedelet biztosítani a Győri
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
munkatársai.

Fogadóóra
Bárány István önkor-
mányzati képviselő tart
fogadóórát november 5-
én 18 órától a Tulipános
Általános Iskola Tagis-
kolájában, november 6-
án 18 órától a Kisbácsai
Tagiskolában, majd no-
vember 7-én a bácsai
művelődési házban.

Győri egyete-
mistákat 
díjaztak
Elismeréseket adtak át
győri egyetemistáknak
a tatabányai városhá-
zán. Az építészhallgatók-
nak kiírt pályázat lé-
nyege az volt, hogy meg-
oldásokat kellett bemu-
tatni nagyvárosi, tömb-
házas lakóterületek fel-
újítására. 

Képzések 
a kórházban
Szakmai képzési progra-
mok támogatására
nyújtott be kérelmet
három éve a győri Petz
Aladár Megyei Oktató
Kórház.  A projekt 35 hó-
napja alatt 62 dolgozó
részesült kilencféle fel -
ső- és középfokú szak-
képzésben, szakirányú
továbbképzésben, vagy
sajátíthatott el új szak-
képesítést. A munkatár -
saknak nem csak a kép-
zési költségeit, de az uta-
zási és étkezési költsé-
geit is finanszírozták. A
program százszázalékos
uniós támogatással, kö -
zel 46 millió forintból
valósult meg.

Megszavazta a győri köz-
gyűlés a péri repülőtér
fejlesztését: ennek értel-
mében többek között
meghosszabbítják a fu-
tópályát, szélesítik a gu-
rulóutat, új állóhelyet lé-

tesítenek Boeing 737 és
Airbus 320 típusú gé-
peknek, ILS leszállórend-
szert építenek ki, han -
gárt és előteret hoznak
létre, valamint növelik a
pályakarbantartó és ki-
szolgáló kapacitást. 
A fejlesztés költségeinek
várható összege
6.650.000 euró, mely-
nek legnagyobb hánya-
dát az Audi-konszernhez
tartozó Audi Hungaria
Services Zrt. vállalja,
mivel a szolgáltatások je-
lentős részét az Audi
Hungaria Motorgyártó
Kft. veszi igénybe. A fej-
lesztés azért szükséges,
mert a Győr–Pér Repülő-
tér Kft. jelentős mérték-

ben járul hozzá Győr gaz-
dasági fejlődéséhez, tő-
kebefektetéseket vonzó
képességéhez, de a tár-
saság infrastruktúrája el-
érte azt a szintet, amikor
már bővíteni kell.

A győri önkormányzat
alapvető érdeke a fejlesz-
tés, mellyel tovább erősí-
tik Győr befektetésbarát
gazdasági rendszerét. A
fejlesztés költségeinek
ilyen módon történő biz-
tosítása következtében a
társaság tulajdoni szerke-
zete megváltozik, mely -
nek eredményeképpen
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulaj-
doni részesedése 40,18
százalékra változik az
Audi Hungaria Services
Zrt. 47,86 százalékos, a
Magyar Állam 9,15 szá-
zalékos és Pér Község
Önkormányzatának 2,81
százalékos tulajdoni ré-
szesedése mellett.

Felszállópályán 
a péri reptér
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Csengettek. Mikor a nő kinyi-
totta az ajtót, akkor vette
észre, hogy édesapja áll a
kapu mögött. Öröm töltötte
el a szívét az őszülő, mégis
tiszteletet parancsoló ember
láttán, hiszen régen találkoz-
tak, nagyon régen hallották
már egymás hangját. Igazi
cinkostársakká kovácsolód-
tak az együtt töltött idő alatt,
és mindkettejüknek hiány-
zott már a meghitt kapcsolat.
Gyermeki izgalommal invi-
tálta be, hiszen annyi min-
dent meg akartak még be-
szélni, sok újdonságot meg
akartak osztani egymással,
amire az egyéb fontos teen-
dők miatt nem volt idő. A nő
azt is tudta, hogy jó lesz hall-
gatni a megunhatatlan törté-
neteket az apa fiatalságáról,
a gyerekkori csínytevésekről,
valamint az együtt töltött
időről. Kimondásra váró tör-
ténetek sorakoznak még az
apa tarsolyában. Különleges
hangulata volt az alkalmak-
nak, mikor a férfi mesélt.
Mikor a nő az idősödő férfi
felé nyúlt, hogy belekaroljon,
siettetve a befelé utat, az hir-
telen minden indok és köszö-
nés nélkül eltűnt. A nyo-
masztó hiány hatására a fia-
tal felébredt. Azon gondolko-
zott, álmában olyan hirtelen
ment el a szeretett ember,
mint néhány éve egy végze-
tes estén, mikor magához
szólította a sors.
Űr maradt utána a nő lelké-
ben a kimondatlan érzelmek-
kel, befejezetlen történetek-
kel együtt, mint megannyi
ember lelkében, akik elveszí-
tenek valakit.
Lelassul az idő az ünnepek
körül, az órák az emlékezésről
szólnak. Az ünnep ugyanúgy
az itt maradtaké is, akik ezek-
ben a napokban a megszokott-
nál is többet gondolnak a szí-
vükben hagyott űrre, s né-
hány könnycsepp elmorzso-
lása, s gyertya gyújtása mel-
lett vallomást tesznek a fejfák-
nál arról, amire az oly rövid
életben nem volt idő.
Szigethy  Teodóra

Emlékezés

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

A győri közgyűlés legutóbbi ülé-
sén ellenszavazat nélkül fogadta
el a Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. első féléves
gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót. Az előterjesztésből kiderül: a
GYŐR-SZOL Zrt. 2012 első félévét
a tervezettnél 9,8 millió forinttal
magasabb adózás előtti ered-
ménnyel zárta, így az adózás
előtti eredmény 138,5 millió forint
volt. Bevételei és költségei egy -
aránt 96 százalékos szinten reali-
zálódtak. A további részletekről
Sági Géza elnök-vezérigazgatót
kérdeztük.

Hogyan teljesítettek az év első
felében az egyes üzletágak?

Összességében jók az eredménye-
ink, és a vártnak megfelelően hozták
a teljesítményt az egyes tevékenysé-
gek. A jelentésben olvasható számok
értékelésénél mindig figyelembe kell
venni az éven belüli periodikus válto-
zásokat. Így nem lepett meg bennün-
ket, hogy a távhő-szolgáltatási tevé-
kenység több mint 376 millió forint
eredményt mutat, amely 220 millióval
magasabb a tervezettnél. Ez egyrészt
a vártnál kedvezőbb dollárárfolyam
miatt alakult ki, amely az év végéig
még sok bizonytalanságot jelenthet.
Ezenkívül az első hat hónapban nem
terhelték ezt az ágazatot azok a kiadá-
sok sem, amelyek ezekben a hóna-
pokban kerülnek a könyvekbe. Ezzel
ellentétben a hulladékszállítási köz-
szolgáltatás, illetve a hulladékkezelési
tevékenység a tervezettnél nagyobb
veszteségeket produkált. Ez azt mu-
tatja, hogy a hulladékkezelési rend-
szer szakmailag megfelel az Európai
Unió előírásainak, ugyanakkor gazda-

ságilag sok a bizonytalan tényező. A
lakosság kihasználja a takarékossági
lehetőségeit, ezzel párhuzamosan a
gazdasági nehézségek miatt csökken
a fogyasztás, ezért nem teljesül az ár-
bevételi terv. Mindehhez szervezet-
korszerűsítéssel, optimalizálással
igyekszünk alkalmazkodni. Ezen a te-
rületen aktuá lis leckénk, hogy a szer-
vezetet felkészítsük az új hulladékgaz-
dálkodási törvényből adódó felada-
tokra. A beruházási, ingatlangazdálko-
dási, városüzemeltetési üzletágak
gyakorlatilag a terv szerint teljesítet-
ték első félévüket.

Milyen változások történtek
idén a társaságnál?

A napi feladatok, az alaptevékeny-
ség magas színvonalú ellátása mellett
komoly fejlesztéseket valósítottunk
meg az ingatlangazdálkodási területen.
Megmentettük a Kossuth utca 30.
szám alatti társasházat, befejeztük Gyir-
móton a Szent László utcai épületet, je-
lentős rekonstrukciót végeztünk a Rich-
ter Teremben, a Jedlik Ányos utcában
és a belvárosban több műemléki épület
homlokzatát felújítottuk, valamint kom-
fortosabbá, korszerűbbé tettük a Ma-
gyar Vilmos Uszoda
szaunarészlegét, kiszol-
gáló helyiségeit. Aktív
részvételünkkel alakult
meg az a kft., amely
Győr energetikai fej-
lesztésének fontos be-
ruházásaként biomasz-
sza fűtőművet létesít a
városban. Az ehhez
szük séges pályázati források megszer-
zésén jelenleg is dolgozunk.

Hogyan alakult a vagyongaz-
dálkodási tevékenység?

Talán az egyik legfontosabb tranz -
akció volt a Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. külföldi kézben lévő üzletré-
szének megvásárlása. Most, százszá-

zalékos tulajdonosként lehetőségünk
van arra, hogy egy új fejlődési pályára
állítsuk ezt az eddig is eredményesen
működő céget. Többségi tulajdont sze-
reztünk a Revita Zrt.-ben, amely a vá-
rosi médiumok egységének megte-
remtése jegyében ma már Győr+
Média Zrt. néven működik, és lehetővé
teszi, hogy elektronikus – televízió,
rádió, internet – és nyomtatott – Győr
Plusz hetilap – médiumokon keresztül
értesüljenek a győriek arról, mi történik
városukban. További eredmény, hogy
sikerült a nagytérségi hulladékgazdál-
kodási társulással együttműködve a te-
lepülések 10 százalékos önrészbefize-
tésének kérdését megnyugtatóan le-
zárni, és további lépéseket tettünk a te-
lepülések még fennmaradó kötelezett-
ségeinek rendezésére.

Összességében tehát ered-
ményes első félévről beszélhe-
tünk?

A közgyűlésen elhangzott megnyilat-
kozások és az igenlő voksok jelzik, hogy
sikerült emelnünk a közszolgáltatások
és a városüzemeltetési tevékenység
színvonalát, sikerült hozzájárulni – gyak-
ran a képviselői keretek felhasználásá-

val – a város fejlesztéséhez. A cég gaz-
dálkodása eredményes, kiegyensúlyo-
zott, és büszkék vagyunk arra, hogy az
önkormányzattal mindig megtaláljuk
azokat a kapcsolódási pontokat, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy munkánkat
magas színvonalon, a tulajdonos érde-
keinek is megfelelően végezzük.

Eredményesen gazdálkodott 
a GYŐR-SZOL

Megmentettük 
a Kossuth u. 30. szám

alatti társasházat
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KÖZÉLET  INTERJÚ

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A városi közgyűlés október 26-i
döntését követően ismét három
alpolgármestere van Győrnek.
Fekete Dávidot a polgármester,
Borkai Zsolt javaslatára válasz-
tották meg a képviselők, 2 érvény-
telen és 18 igen szavazattal. A fia-
tal politikus már leendő irodájá-
ban fogad, jelezve: bár még javá-
ban tart a berendezkedés, a
munka megkezdődött, mihama-
rabb szeretné gyakorolni alpol-
gármesteri teendőit. A beszélge-
tést az ilyen alkalmakkor megszo-
kott bemutatkozással kezdjük.

Győrben születtem, itt jártam isko-
lába, a Révai Miklós Gimnáziumban
érettségiztem. A sikeres felvételit kö-
vetően a Budapesti Corvinus Egye-
tem nemzetközi tanulmányok szakán
szereztem diplomát, valamint felső-
fokú nyelvvizsgát angol és német
nyelvből. A tanulás ezt követően sem
ért véget, jelenleg a Széchenyi István
Egyetem doktoranduszhallgatója va-
gyok. A Regionális és Gazdaságtudo-
mányi Doktori Iskolában az európai re-
gionális politika jövőbeni irányaival, a
Duna-térséggel kapcsolatos kérdé-
sekkel foglalkozom.

Ha jól tudom, közéleti pályafu-
tása is kötődik az iskolai évek-
hez…

Valóban, már a középiskolában szí-
vesen vállaltam közéleti munkát, a
Révai-gimnáziumban a diákönkor-
mányzat elnöke voltam. Engem min-
dig vonzott a politika világa, az sem volt
soha kérdés, melyik
oldalon, ebben a kö-
zösségben pedig sok
hasonló gondolko-
dású társra találtam.
Így kerültem már 16
évesen a Fidelitas
tagjai közé.

Milyen nyomot
sikerült hagy ni
ebben a szervezetben?

A győri Fidelitas igen aktívan tevé-
kenykedett, főként 2006-tól. Radnóti
Ákos elnökkel több kezdeményezést is
sikerre vittünk. Talán az olvasók is em-
lékeznek rá, hogy tőlünk indult a do-
hányzás tiltása a játszótereken, amely
aztán országos szintre emelkedett, és
azóta törvény is született ebben a kér-
désben. De említhetem még a szintén

Új alpolgármestert választott 
a győri közgyűlés

nagy népszerűségre szert tett „Egye-
nes beszéd” rendezvénysorozatot, me-
lyen neves politikusokkal közvetlenül
találkozhattak a választók, és még sok
ügyet, melyekben az ifjúság, a fiatalok
érdekeit igyekeztünk képviselni.

Az aktivitást a tagtársak is ho-
norálták…

Igen, a helyi Fidelitasban tölthettem
be vezető tisztséget, és jelenleg is a
megyei szervezet elnöke vagyok.

Innen egyenes út vezetett a Fi-
deszhez. Milyen volt a tapasztalt
politikusok között a munka?

Szerencsére a Fideszben is sok lel-
kes fiatallal dolgozhattam együtt, len-
dületes, jó csapat alakult ki. Az időseb-
bektől pedig igyekeztünk tanulni, én
személy szerint sok támogatást kap-
tam dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-

tertől és Bolla Péter kabinetfőnöktől,
akik tanácsaikkal, problémameg oldó
készségükkel, több évtizedes rutinjuk-
kal segítettek.

Itt került közvetlen kapcso-
latba Borkai Zsolt polgármester-
rel is?

A 2010-es országgyűlési választás
kampányában aktívan részt vettem,
Borkai Zsolt megválasztását követően

pedig a parlamenti titkára lettem. Ez is
jó iskola volt, hiszen belekóstolhattam
az országos politikába, és olyan intéz-
ményekkel kerülhettem kapcsolatba,
amelyekkel várhatóan alpolgármester-
ként is együtt kell majd működnöm.

Borkai Zsolt minden bizonnyal elége-
dett lehetett a munkámmal, mert az
őszi helyhatósági választáson már in-
dulhattam a győri 2-es számú válasz-
tási kerület képviselői posztjáért.

Milyen eredményt sikerült el-
érni a választáson?

Úgy éreztem, nincs könnyű dolgom,
mert két polgármesterjelölttel, a szo-
cialista Hegyi Zoltánnal és a jobbikos
Vörös Gyulával versenyeztem, akik
ebből a helyzetből adódóan nagyobb
médiafelületen, gyakrabban jelenhet-
tek meg a nyilvánosság előtt a kam-
pány során. Ezért különösen büszke
vagyok arra, hogy a leadott voksok
mintegy 60 százalékát megszerezve
végül nekem szavaztak bizalmat a vá-
lasztók, bekerültem a város képviselő-
testületébe.

Milyen feladatokat látott el ön-
kormányzati képviselőként?

Az újvárosi részönkormányzat elnö-
keként részt vettem a városrész rehabi-
litációját célzó program kidolgozásá-
ban, a pénzügyi bizottság alelnökeként
alaposan megismertem a város gaz-
dálkodását, frakcióvezető-helyettes-
ként pedig a helyi politizálás minden-
napjainak szervezésében szereztem
gyakorlatot. 

Hogyan történt a felkérés az
alpolgármesteri poszt betölté-
sére?

Mint képviselő rendszeresen kon-
zultáltam Borkai Zsolttal a körzetemet
érintő aktuális feladatokról. Az egyik
ilyen megbeszélés alkalmával már
éppen indulni készültem, amikor a pol-
gármester úr marasztalt még: „Várj,
Dávid, van itt még egy nagyon fontos
dolog!” Ekkor mondta el, hogy szeret-
nék betölteni az Ottófi Rudolf alpolgár-
mester úr halála miatt megüresedett
posztot, és rám gondoltak.

Gondolom, nem hezitált so kat
a válasszal…

A szülővárosom alpolgármesteré-
nek lenni óriási megtiszteltetés, úgy
vélem, ez olyan felkérés, amire nem
szabad nemet mondani. Örömmel és
büszkeséggel vállaltam a jelölést.

A képviselő-testület döntése
ismert, milyen feladatai lesznek
alpolgármesterként?

Van ugyan még néhány tisztázásra
váró részletkérdés, de már konkretizá-
lódtak a főbb feladatok: az én dolgom
lesz a város gazdálkodásának, pénz-
ügyi tevékenységének felügyelete, va-
lamint a kiemelt beruházások – pél-
dául az újvárosi rehabilitáció, illetve az
ifjúsági olimpiai fesztivál előkészületei -
nek – menedzselése.

A győri polgárok érezhetnek
markáns változást ezen a terüle-
ten?

A város pénzügyi helyzete stabil, a
vagyongazdálkodási gyakorlata jó, így
érdemes továbbvinni. Azon szeretnék
munkálkodni, hogy Győr pénzügyi for-
rásait a lehető leghatékonyabban hasz-
náljuk fel, tovább erősítsük a város és
az egyetem amúgy is kitűnő kapcsola-
tát, lendületes, dinamikus önkormány-
zattal találkozzanak a polgárok.

Megválasztásakor sokan mond -
 ták: túl fiatal ehhez a pozícióhoz.
Mit szól ehhez a felvetéshez?

Úgy gondolom, szakmai felkészült-
ségem, a közéletben szerzett tapaszta-
latom megfelelő felkészültséget jelent
ennek a feladatnak az ellátására. Hat-
nyolc éve aktívan dolgozom a politiká-
ban, mások jóval kevesebb tapasztalat-
tal töltöttek be a kilencvenes években
akár országos tisztségeket. Kétségte-
len, hogy hatalmas megtiszteltetés és
kihívás Magyarország legdinamikusab-
ban fejlődő városában alpolgármester-
nek lenni, de minden erőmmel és tudá -
sommal azon leszek, hogy megfeleljek
az elvárásoknak. Ha ez lenne a politikai
pályafutásom csúcsa, akkor is nagyon
büszkén néznék vissza közéleti szerep-
vállalásom eredményére.

Szülővárosom alpolgár-
mesterének lenni 

óriási megtiszteltetés



Nem csak a kígyózó kocsisor, a
csúcsforgalom miatt mondta
Hatvani Gedeon, hogy a gumi-
csere az gumicsere, nem érde-
mes hosszan beszélgetni róla.
Mindenki tudja, hogy a hetes a
váltószám, hét Celsius-fok alatt
csak az érezheti magát bizton-
ságban, aki a hidegben is lágy,
ezáltal jobban tapadó téli gumi-
kat használ. A futófelület mé-
lyebb és sűrűbb barázdáinak
előnyeit a nedves, jeges úton él-
vezhetjük, a féktáv téli gumival
havon a fele, jégen az egytizede
annak, amit autónk nyári szettel
produkálna. Szervizlátogatás
után élmény próbára tenni a téli
gumikat, persze csak óvatosan,
figyelve arra, hogy mögöttünk
ne jöjjön senki.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közel harminc ország nagykövete
vagy nagykövetségi tisztségvise-
lője látogatott városunkba, ahol a
munkaértekezlet mellett Győr
gazdaságával és turisztikai kínála-
tával is megismerkedtek.

Kumin Ferenc nemzetközi
kommunikációért felelős helyet-
tes államtitkár a városházán el-
mondta, a júniusban elkezdett

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Hétfő délután negyven autó állt
sorba a Hatvani gumiszerviz
Mécs utcai épülete előtt, ami
ötállásos műhelycsarnokkal és
kocsinkénti tizenöt perces mun-
kaidővel számolva két óra vára-
kozást jelentett a téli abroncs
biztonságára vágyóknak. A tulaj-
donos, Hatvani Gedeon szerint
minden évben ez van, az autó-
sok többségének az első hóról
jut eszébe a gumicsere. A város
más szervizeiben is a hétfő reg-
geli havazás jelentette a szezon-
kezdetet, az időpontot adó ki-
sebb műhelyekben általában
egyhetes várakozási listák álltak
össze egyetlen délelőttön. 

Hull a hó és csúszik
A szakember szerint a gumi-
cserével egy napon érdemes
ellenőrizni a lámpákat, az akku-
mulátort, fagyállóvá tenni a hű-
tőfolyadékot, az ablakmosót, s
beszerezni az olyan téli kelléke-
ket, mint a jégoldó, a hólánc, a
hólapát. 

A téli felkészítés halogatása
fölösleges kockázatot jelent.
Ugyanez igaz a kopott gumik
cseréjének elmulasztására is,
négy milliméter alatti futómély-
ségnél ajánlott, két milliméter
alatt kötelező az új gumik be-
szerzése. Aki mindenképpen
spórolni akar, ne az élettartamot
növelje. Téli szett esetében
egyetlen ésszerű módja van a ta-
karékosságnak. A nyári, akciós
vásárlás.      

Nagykövetek találkozója

havi rendszerességű tájékoztató
sorozatnak eddig a Külügymi-
nisztérium adott otthont, ez az
első alkalom, amikor külső hely-
színt választottak. Azért esett
Győrre a választás, mert az októ-
ber végi megbeszélés témája a
külföldi működőtőke-befektetés,
és ennek a területnek Magyaror-
szágon Győr az emblematikus
helyszíne. 

A városházán Borkai Zsolt
polgármester házigazdaként kö-

szöntötte a konferencia résztve-
vőit, bemutatta Győr gazdasá-
gát, kulturális és sportéletét a je-
lenlévőknek. 

Hangsúlyozta, városunk je-
lentős erőfeszítéseket tett és
tesz ma is azért, hogy  vonzó
tudjon lenni a befektetők és a
turisták számára is. Kitért a
szakképzési rendszer átalakítá-
sára, valamint Győr szépségei-
ről, természeti értékeiről is em-
lítést tett.
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szöveg: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Nyugat-magyarországi
Egyetem győri kara tizen-
hatodik alkalommal rende-
zett Apáczai-napokat, s az
ünnep részeként országos
közönséget vonzó tudomá-
nyos konferenciát. A múlt
pénteki tanácskozás témája
a nemzedékek közötti szoli-
daritás és párbeszéd volt, a
kétszáz résztvevő a kar kép-
zési területeihez kapcso-
lódva tizenhárom szekció-
ülés közül választhatott. A
konferencia nyitó előadását
Hoffmann Rózsa oktatási ál-
lamtitkár tartotta. 

A tudományos konferencia Apá -
czai Csere Jánostól kölcsönvett
mottója szerint megbecsülést ér-
demelnek azok, akik megelőznek
minket, de azok is, akik
utánunk jönnek. Eh hez
az alap gondolathoz iga-
zította előadását Hoff -
mann Rózsa is, aki az új
oktatási rendszer céljait
és várható hatásait a ge-
nerációk egymás iránti
felelősségének szemszö-
géből vizsgálta. Beve-
zető szavai arra hívták fel a hallga-
tóság figyelmét, hogy a tavaly
meghozott oktatási törvények

Szolidaritás és párbeszéd 
szinte valamennyi magyar csalá-
dot érintik, mint ahogy a gyerekek
nevelése sem csak a pedagógu-
sok felelőssége. 

Az államtitkár szerint azért
van szükség új oktatási tör-
vényre, mert az Országgyűlés új,
idegen behatásoktól mentes,
ezeréves értékekre épülő alap-
törvényt alkotott. A gyerekeknek
ezeket az értékeket megismerve
kell olyan országot felépíteniük,
ahol a munka tisztesség, a tulaj-
don szentség, az igazmondás
kötelező. A haza az iskolái segít-
ségével emelkedhet fel, rázhatja
le adósságainak terhét. A gyere-
kek a jó iskolában tudást szerez-
nek és képessé válnak az alkotó
munkára, miközben a progresz-
szió, a haladás nem eltörli,
hanem kiegészíti a múlt értékeit.
A fizikai, erkölcsi, értelmi és ha-
zafias nevelés nemzeti alaptan-
terve nem engedi meg az érték-

vesztést. Szabadság van, de
Arany Toldijának tanítása nem
lehet egyéni döntés kérdése. 

Hoffmann Rózsa úgy véli, a
magyar oktatás gondjait min-
denki látja, a diagnózissal min-
denki egyetért, csak a gyógyítás
választott útja vált ki vitákat. A
szakminisztérium a nagy több-
ség rokonszenvére támaszkodva
dolgozhat, a változások azt a ne-
velést állítják középpontba,
amely képessé tesz önmagunk
és a közösség javára cselekedni.
A mindennapos testnevelés el-
sősorban a gyerekek fizikai álla-
potának tesz jót, ugyanakkor
egységet teremt, szolidaritásra
nevel, akaraterőt tréningez és a
kudarc elviselésére tanít. Az
érettségi feltételeként szabott
közösségi munka a szolidaritást
és önzetlenséget teszi az iskolai
nevelés részévé. Jelenleg száz -
ezer idős ember áll sorba a szo -
ciá lis otthonok férőhelyeiért.
Nyolc vanezer diák lehet segítsé-
gükre pótunokaként. 

Az államtitkár a felsőoktatás-
ról is szót ejtett, elmondva többek
között, hogy az eddig ingyenes já-
randóságnak tekintett tömeges
képzés romló színvonalat és ér-
téktelen diplomákat eredménye-
zett. A térítéses rendszer növeli az
intézmények és a hallgatók fele-
lősségét, de az állam sem vonul
ki a köz számára fontos ágazatok
finanszírozásából. Az informatikai
és műszaki területek mellett ilyen
a pedagógusképzés is.     

A gyereknevelés
mindannyiunk

felelőssége

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat a nádorvárosi közte-
metőben emlékezett meg a város elhunyt-
jairól halottak napja alkalmából.

Az emlékezés napjaiban járunk, amikor a temetők
megtelnek csendes imádságokkal, szívszorító em-
léktöredékekkel, a mécsesek néma lángnyelveivel.
Szeretteinkre, elhunyt családtagjainkra, barátainkra
gondolunk. Ezekben a napokban a győri önkor-
mányzat is megemlékezett, tiszteletét fejezte ki a
győri elhunytak emléke előtt.

Borkai Zsolt polgármester a nádorvárosi közte-
metőben rótta le kegyeletét, és emlékező beszédé-
ben úgy fogalmazott, mindenszentek és a halottak
napja az emlékezés ideje, amikor gyertyát gyújtunk
és visszagondolunk azokra, akik már nem lehetnek
velünk. „Gyertyát gyújt mindenki, hogy az emlékláng
pislákoló fénye, az elhunyt kedves alakja köré vonja
gondolatainkat. Bár halottak napján könnyeket ej-
tünk és felfokozódnak fájdalmaink, azonban ez a nap
méltóságteljes, tisztelettel és szeretettel teljes is.”

Sok mindent kaptunk elődeinktől, melyet sosem
fogunk elfelejteni. Sok minden van, amit már nem
tudunk nekik elmondani. De ha elhunyt szeretteink,
példaképeink útját követjük, az általuk alkotott jó
dolgokat megőrizzük, akkor őket is megőrizzük ma-
gunknak és az örökkévalóságnak is. Mindenki alkot
ugyanis valamit élete során, ami őt halhatatlanná
teszi. Fel kell fedezni ezt a jót, és ezt kell nekünk to-
vábbvinni! – hangsúlyozta a polgármester, aki meg-
emlékezett a világháborúkban életüket vesztett
győri katonákról, az 1956-os hősökről és Fekete
Dávid alpolgármesterrel együtt mécsest gyújtott az
elhunyt győri polgármesterek sírjainál. 

A Katolikus Egyház, a Református Lelkészi Hiva-
tal, az Evangélikus Egyház és a Baptista Gyüleke-
zet ökumenikus szertartás keretében emlékezett
meg halottainkról.

A város vezetői tiszteletüket fejezték ki dr. Ottófi
Rudolf iránt a 2011 februárjában eltávozott alpol-
gármester, városunk díszpolgárára sírjánál. Dr. Ot-
tófi Rudolf több évtizedes példaértékű pedagógiai
tevékenységével, valamint a város oktatási és kultu-
rális életének irányításában végzett áldozatos mun-
kájával járult hozzá Győr fejlődéséhez.

Halottainkra
emlékeztünk
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Magyarországon kuriózumnak
számít az a győri beruházás,
amelynek során egy panelépü-
letet 15 centiméteres homlok-
zati szigeteléssel láttak el.
Megújult az Ikva út 1–13-as és
a Tihanyi út 38–44.–Herman
Ottó utca 37. társasház.

Újabb két, 135 lakást magába foglaló
lakótömb energiatakarékos felújítása
készült el városunkban, a beruházás
költségeit a lakók, az önkormányzat
és az állam közösen vállalták. 

Borsi Róbert, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak el-
mondta, az önkormányzat a város
életében jelentős nagyberuházások
mellett kiemelt figyelmet szentel az
itt élők lakókörnyezetének javítására
is. A most átadott két épület teljes
beruházási költsége megközelíti a
130 millió forintot (épületenként
majdnem 65 millió forint), amihez az
önkormányzat közel 43 millió forint-
tal, míg az állam mintegy 52 millió fo-
rinttal járult hozzá, a fennmaradó
rész pedig a lakók önrésze volt.

Szabó Gyula, a kivitelező Szabó és
Társa Belsőépítészeti Kft. ügyvezetője
kifejtette, a 75 lakást magába foglaló
Ikva utca 1–13. esetében a 10 centi-
méteres homlokzati szigetelés mellett
a tetőszigetelés és a lábazati szigete-
lés is elkészült, és a lépcsőházak
nyílás záróinak cseréjét is elvégezték.
A 60 lakásos Tihanyi út 38–44.–Her-
man Ottó utca 37. társasház esetében
ennél is komplexebb felújítás valósult
meg, hiszen itt korábban még nem
történt meg, így a fűtés-korszerűsítést
is elvégezték. Az itt végzett munka
egyébként úttörőnek számít hazánk-
ban, hiszen igazi kuriózum, hogy egy
iparosított tech no ló giá val készült épü -
letet 15 centiméte-
res homlokzati szi-
geteléssel láttak el.

Az Ikva úti épü-
let házszámtáblá-
jára felkerült az a
hullámmotívum,
amely a megújult
marcalvárosi épü-
letek esetében je-
lenik meg, ezzel is hangsúlyozva a
városrész egységét, valamint a Tiha-
nyi–Herman úti épületre is különle-
ges névtábla kerül.

Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő hangsúlyozta, már az nagy tel-
jesítmény, hogy a lakók meghozták
ezt a döntést, forrást áldoztak arra,

Újabb két lakótömb újult meg

hogy szebbé, jobbá, élhetőbbé te-
gyék lakókörnyezetüket. Ehhez járult
hozzá az önkormányzat és az állam
támogatása. A képviselő hangsú-
lyozta, ez a közös gondolkodás vezet
a most átadott beruházásokhoz ha-
sonló eredményre.

Az energetikai felújítás révén az
érintett 135 lakás gazdaságosabbá
vált, az épületek több osztályt léptek
előre az energiabesorolás terén. A
beruházásnak köszönhetően a la-
kások fűtési költsége jelentősen
csökkenthető, így azok értékesebbé
is váltak, míg a lakókörnyezet hangu-
latosabbá, esztétikusabbá változott.

Borsi Róbert a lakóközösség ne-
vében egyedi készítésű, a Kovács
Margit ÁMK által felajánlott hódme-
zővásárhelyi kulaccsal köszönte
meg Szabó Gyulának azt a kreativi-
tást, amivel az épületek külső meg-
jelenése a városképet javító, egyedi
látvánnyá vált.

Az itt végzett munka 
úttörőnek számít

hazánkban

A GYŐR-SZOL Zrt. a kötelező közszolgáltatáson felül kedvezményes
áron (2.980 Ft/m3+áfa) vállalja a lakosságtól származó nagyobb
mennyiségű hulladékok, pl. építési törmelék, lomhulladék, zöldhulladék
szállítását 3 és 6 m3-es nyitott konténerekben (igény esetén egyéb
méretben is) Győr, Győrladamér, Győrság, Győr újbarát, Győrújfalu,
Győrzámoly, Kisbajcs, Nyúl, Pázmándfalu, Pér,
Töltéstava és Vámosszabadi településekről.

Konténeres hulladékszállítás

KEDVEZMÉNNYEL!

06-96/50 50 50 szallitas@gyorszol.hu

Érdeklôdni és konténert rendelni az alábbi elérhetőségeken lehet:
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szerző: gy. p.
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A katasztrófavédelmi főigazgató, Bakondi György
altábornagy – a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gató javaslatára – Sári Ákost nevezte ki a Győri Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjévé augusz-
tus 7-i hatállyal. Az őrnagy 19 éve szolgál tűzoltó-
ként, őrvezetőként, mint beosztott tűzoltó kezdte a
hivatás gyakorlását, kinevezéséig számos beosztás-
ban dolgozott.

Időközben folyamatosan képezte magát és a
különböző iskolák elvégzését követően egyre ma-
gasabb szakmai és vezetői beosztásokba került. A
házas, kétgyermekes őrnagy többek között kiváló
eredménnyel szerzett műszaki tanári diplomát a
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Karán. Természetesen számos felsőfokú szakmai
képzésen is részt vett, emellett nagy hangsúlyt fek-
tetett fizikai állóképessége fejlesztésére, szinten
tartására.

– Kirendeltségvezetőként célom, hogy a Győri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját az elöl-
járók által meghatározottak alapján a lakosság által
elismert, magas színvonalúvá tegyem, az ehhez
szükséges szemléletváltást elősegítsem. Fontos-
nak tartom a kirendeltség illetékességi területén élő
emberek biztonságérzetének javítását. Céljaim el-
érésének érdekében fokozni kívánom az állomány
gyakorlatiasságra épülő képzettségi szintjét. A ha-

tósági munkában a szakszerűséget, hatékonyságot
és a határidők pontos betartását tartom fontosnak
– hangsúlyozta Sári Ákos.

Az őrnagy lapunk azon kérdésére, hogy Győrnek,
mint az ország egyik lefejlettebb ipari városának biz-
tonságáért milyen lépéseket kíván tenni, a követke-
zőket válaszolta:

– Az iparbiztonsági tevékenységben az üzemek,
telephelyek pontos beazonosítására kell törekedni,
itt a megfelelő információk beszerzése érdekében

a szakágak munkájának összehangolása szüksé-
ges. A polgári védelmi feladatok végrehajtása érde-
kében a lakosság öngondoskodási képességét nö-
velni kell, folytatjuk az önkéntes és köteles polgári
védelmi szervezetek és közbiztonsági referensek
felkészítését. Szükségesnek tartom az egyéni fele-
lősségvállalás hangsúlyosabb megjelenítését.

Sári Ákos számos katasztrófahelyzetben szerzett
tapasztalatokat. Egysége tagjaival részt vettek a 2001-
es tiszai árvízi védekezésben, ahol Tiszakerecsenynél
tíz napon át sikeresen védték a falut az áradás pusztító
hatásai ellen. A megváltozott időjárási körülmények
miatt több alkalommal a Győrt és környékét sújtó
özönvízszerű esőzések és viharkárok hatásainak fel-
számolásában is nagy tapasztalatra tettek szert. A Me-
zőörsön pusztító vihar és esőzés után 2010-ben cso-
portjával első be avatkozóként kezdték meg az élet- és
vagyonmentést.  Bőnyön több napon keresztül szinte
folyamatosan végezték a védekezési munkálatokat.

A vörösiszap-katasztrófa hatásainak felszámolásá-
ból is kivette a részét Sári Ákos és egysége, amit a bel-
ügyminiszter „A Rendkívüli Helytállásért Vörösiszap-
katasztrófa” érdemjel adományozásával ismert el. A
tűzoltás és műszaki mentések mellett veszélyes anya-
gok jelenlétében hajtottak végre több beavatkozást
közúton és lakókörzetekben is. Az őrnagy munkáját
parancsnokai számos esetben ismerték el jutalom-
mal, dicsérettel. Győr közgyűlése „Dr. Kovács Pál” em-
lékéremmel jutalmazta 2008-ban, a következő évben
az „Év Tűzoltója” kitüntető címet vehette át.

A lakosság elismerését kiérdemelve szolgálni

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján befektetőt keres az alábbi, kizárólagos tulajdonában lévő lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanának átépítéséhez.

Cím Hrsz. Terület (m2)

Győr, Ady E. u. 7/A 10452 1215

A telek szabálytalan sokszög alakú. A telek ún.
nyaktaggal kapcsolódik az Ady Endre utcára,
a bekötőút 3,5 m széles, illetve 40 m hosszú.

A telek belső, kiszélesedő részén egyemele-
tes, 15 lakásos lakóépület és 4 kamra céljára
szolgáló melléképület található. A lakóépü-
letben lévő lakások jelenleg piaci alapon,
bérlakásként – határozott időre szóló bérleti
jogviszonyok – funkcionálnak. 
Az ingatlan építési szabályozási előírása le-
hetőséget ad az épület további két szinttel
való megemelésére. A bővítésre vonatkozó
tervek elkészültek, a jogerős építési enge-
dély rendelkezésre áll. A tervek alapján to-
vábbi 11 lakás kialakítására van lehetőség. 
Befektető feladata fenti ingatlanban történő
tulajdonrész megszerzéséért a kivitelezés
előző bekezdésben hivatkozott építési enge-
délyének megfelelően az ingatlan átalakí-
tása, felújítása, az építőanyagok biztosítása.
A GYŐR-SZOL Zrt. biztosítja az épület átala-
kítására vonatkozó jogerős építési enge-
délyt, a munkaterületet leürített – bérlő nél-
küli – állapotban, a műszaki ellenőrzést, va-
lamint a társasházzá alakítást.

HIRDETMÉNY

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ – a látványtervekkel együtt –
a GYŐR-SZOL Zrt. Beruházási és Kivitelezési Igazgatóságánál (9024 Győr, Orgona u. 10.,
tel.: 06-96/511-420, 127-es mellék) szerezhető be munkaidőben, 8–16 óra között.

A részletes hirdetmény megtalálható: http://gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1256
vagy pdf formátumban letölthető: http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/HIRDETM%C3%89NY_Ady_7.pdf
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Állami monopólium lesz a do-
hány kiskereskedelme, jövő év
július elsejétől csak a nemzeti
dohányboltok árusíthatnak ci-
garettát és egyéb füstölniva-
lót. A trafiktörvény 44 ezerről 7
ezerre csökkenti a hazai árusí-
tóhelyek számát, Győrben vár-
hatóan 66 üzlet szolgálhatja ki
a felnőtt vásárlókat.  

A már kihirdetett trafiktörvény kap-
csán az évi 500 milliárd forintot el-
füstölő hazai dohányosokról esik a
legkevesebb szó, ők úgy tűnik, bele-
törődnek az újabb csapásba, az ed-
diginél körülményesebb vásárlásba.
A dohány-kiskereskedők múlt pén-
teki, győri fórumának résztvevői sem
a fogyasztókért aggódtak, a megyei
iparkamara védnökségével tető alá
hozott találkozón a nemzeti dohány-
boltok megnyitásának és üzemelte-
tésének feltételeiről hangzott el tájé-
koztató. Időben, hiszen az állam no-
vember közepére ígérte a dohány-
árusítás jogát 20 évre koncesszióba
adó pályázatok megjelenését.

A fórumon a hazai dohány-kiske-
reskedők egyesületének munkatár-
saival találkozhattak azok, akik soha
vissza nem térő lehetőséget látnak a
cigaretta versenytársak nélküli áru-
sításában, vagy egyszerűen csak
dönteniük kell meglévő, vegyes pro-
filú üzletük sorsáról. A civil szervezet
titkára, Adorjánné Pordán Éva sze-
rint a koncessziós szerződés feltéte-
leinek részleteit a megvásárolható
pályázati anyag tartalmazza majd,
de az igazán fontos tudnivalók a tör-
vényből is kiolvashatóak. Ilyen pél-
dául az, hogy nemzeti dohányboltot
csak egyéni vállalkozó vagy betéti
társaság működtethet, vagyis ma-
gánemberek tartoznak majd felelős-

séggel az ügymenetért, teljes vagyo-
nukkal. A koncessziós díj mértéke
sem ismert, de az már biztos, hogy
a pályázaton megszerzett jog nem
forgalomképes, vagyis nem lehet el-
adni és nem örökölhető.

Az egyesület reményei szerint az
éves díj nem lesz több 100 ezer fo-
rintnál, hiszen a várható forgalom, a
dohánytermékek 3-5 százalékos ár-
rése és a bolt fenntartásának költsé-
gei csak ebben az esetben enged-
nek meg tisztességes hasznot, trafi-
koshoz illően szerény, de biztos
megélhetést. A titkárasszony az üz-
letre váró nehézségeket sorolva el-
mondta, hogy a kiskereskedő sem-
miféle kedvezményt, juttatást nem
fogadhat el beszállítóitól, nem reklá-
mozhat, nem akciózhat, s vásárlóit
tájékoztatnia kell a dohányzás veszé-
lyeiről. Cigarettát csak a nemzeti do-
hánybolt ajtaján belépve láthat a vá-
sárló, így befellegzett azoknak a plá-
zákban bérelt üzleteknek, amelyek-
nek se ajtaja, se fala. Vélhetően a
Herman Ottó utcai vásárcsarnokban
húsz éve cigarettát áruló hölgynek is
más árucikkek után kell néznie.

A fórum közönségének kérdései a
napi gyakorlatra vonatkoztak, a titkár
asszony válaszaiban többnyire türel-
met kért. Elmondta, hogy a koncesz-
sziós szerződés természeténél fogva
az állam bármilyen feltételeket szab-
hat, de ezeket nem kötelező elfogadni.
Aki pályázik és nyer, nem zsákba-
macskát vesz, minden részlet ismere-
tében hozhat megfontolt döntést, s
számíthat az egyesület támogatására,
érdekérvényesítő képességére. Ez
utóbbi remélhetően a pályázatok elbí-
rálásánál is szerepet kap, a kiskeres-
kedők civil szervezete azért lobbizik,
hogy a szakmai múlt és hozzáértés
legalább annyira fontos szempont le-
gyen, mint az állam által elvárt rászo-
rultság, a csökkent munkaképesség
és a munkanélküli státus.  

Trafikosok 
egymás közt  

Jelentkezés módja:
Várjuk részletes
szakmai önéletrajzát 
és motivációs levelét 
„CTR” jeligére 2012.
november 7-ig
a következõ címre
ujsag@gyorplusz.hu

Piacvezetõ
kommunikációs
szolgáltató cég

keres

PROJEKT-
MENEDZSERT

Feladatkör
• Kommunikációs projektek összefogása, 

a tevékenységek koordinálása 
                                     • Kommunikációs partnerek

és a cég közti folyamatos
kapcsolattartás, igények, elvárások

és problémák közvetítése 
                                             • Folyamatok analízise,

rendszeres jelentések készítése 
• Teljes körû, az uniós elvárásoknak

megfelelõ pénzügyi projekt-
beszámolók elkészítése

Elvárásaink
• Felsõfokú gazdasági végzettség

• Tárgyalóképes angol és/vagy
német nyelvtudás

• Tapasztalat uniós projektek
teljes körû lebonyolításában

• Megbízható felhasználói szintû
számítógépes ismeretek

• Közbeszerzésekben való jártasság előnyt jelent

Személyiségbeli követelmények 
• Stresszhelyzetek magas szintû kezelése

• Kiváló kommunikációs képesség
• Mobilitás  

Amit kínálunk 
• Versenyképes jövedelem

és juttatási csomag 
• Folyamatos fejlõdési lehetõség

• Fiatal és dinamikus csapat
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„Gyere kiscicám!” – szólítja apu-
káját Hanna, mikor játszani
akar. A kicsi lány saját megszó-
lítását tanulta el édesapjától,
szülei számára ez oly különlege-
sen cseng, mint semmi más. A
súlyos táplálási nehézségekkel
küzdő Burján Hanna már egy-
két szavas mondatokban be-
szélget, a kezelésekkel folyama-
tosan új eredményeket ér el, de
a terápiának még nincs vége.

Újabb látható eredményeket ért el a
szeptemberi, németországi háromhe-
tes terápia a súlyos táplálási nehézsé-
gekkel küzdő, győr-ménfőcsanaki Bur-
ján Hannánál. A kislány születése óta
egy súlyos betegséggel, az úgyneve-
zett Smith-Lemli-Opitz szindrómával
küzd, vagyis a rengeteg műtét ellenére
normál úton nehezen táplálható, így
hasi szondán keresztül jut élelemhez.
Szülei minden lehetőséget megragad-
nak, hogy a kislány esélyt kapjon a nor-
mális életre. Így kerültek több mint egy
éve Németországba is, ahol speciális
kezelésen esett át Hanna. Már az első
alkalommal látható eredményeket
értek el a kislánynál, ezért a terápiát
azóta két alkalommal megismételték.

„Az eddigi legnehezebb heteken
vagyunk túl” – mondták a szülők a
szeptemberi útról. Burján Zoltán kifej-

Nincs messze Hanna a gyógyulástól

tette, Hanna szervezete folyamatosan
tiltakozott az ellen, amit az orvosok
szerettek volna elérni, hogy a nyelési
reflex bekapcsoljon. A betegség egyik
jellegzetessége ugyanis, hogy az oly
egyszerűnek tűnő evés, ivás, ezek

apró részmozdulataiból álló művelet
nem indult el a kislánynál.

A terapeuták szerint fejben van a
probléma, így a feladat a reflex beindí-
tása. A korábbi kezelések alkalmával
megtanították a kislányt harapni, kor-

tyolni, ízlelni, hogyan tartsa a nyelvét
ezek közben, ám a szilárd táplálék nye-
lése, s a részműveletek összehango-
lása még hátra volt. Az őszi találkozón
ezeket tanulta a győri kislány, de to-
vább ismételték az evés folyamatának
többi apró mozzanatát, valamint ismé-
telték a logopédiai kezeléseket is. A ki-
tartás meghozta a gyümölcsét, a kis-
lány otthon kéri az innivalót, s ügye-
sen le is nyel néhány kortyot. Ha éhes,
szól, hogy enni szeretne, harapja az
ételt, jó helyen van a nyelve, de az
utolsó mozzanat még döcög.

Az orvosok szerint Hanna nincs
messze a céltól. Ezt bizonyítják
az elért apró sikerek is, mikor
például „Gyere kiscicám”-mal
hívja játszani apukáját, vala-
mint hogy befogadta egy böl-
csődei csoport, ahol barátokat
szerezhetett.

A haladás, a folyamatos fej-
lődés érdekében a kezelést
decemberben újra meg kell
ismételni. A család tartalékai
azonban végesek. Azért,
hogy a kislány esélyt kapjon a
normális életre, mi is tehe-

tünk. Jótékonysági koncertet szer-
veznek november 10-én Hanna
gyógykezelésének támogatására a
Széchenyi-egyetem Bridge hallga-
tói klubjában. A 20 órakor kezdődő
esten a Maybe és a Hetedik Bekez-
dés zenekarok lépnek fel. Várnak
minden segíteni szándékozót.

Helyszínváltozás!
Hanna gyógykezelésé-
nek támogatására ren-
dezett jótékonysági
koncert helyszíne meg-
változott! A Maybe és a
Hetedik Bekezdés ze-
nekar a Bridge-ben lép
fel november 10-én 20
órától.

szerző: szigethy teodóra
fotó: gy. p.

A győri Baross Gábor Közigazga-
tási és Két Tanítási Nyelvű Szak-
középiskola egy csoportja a Mil-
lenárison kitöltött teszten nyert ki-
rándulást Strasbourgba, az Euró-
pai Parlament őszi Euroscola
nevű programjára. A 17 európai
országból érkező mint egy 400 fi-
atal azon túl, hogy ismerkedett
egymással, kultúrájával, fontos
politikai kérdéseket vitatott meg.

A diákok egész Európát
érintő témaköröket beszéltek
meg, majd ezek beszámolóit
szavazásra bocsátották – mond -
ta Berki Bálint, az osztály diák-
képviselője. Hozzátette, szó
esett többek között Európa jövő-
jéről, migrációs és emigrációs
kérdésekről, a gyors információ-

Strasbourgban a Baross diákjaiFelhívás    
A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata támogatásával évente kitünte-
tést adományoz 

a Győr város területén, 
az egészségfejlesztésben és 
a drogprobléma kezelésében 
kiemelkedő munkát végző 2 személy 
munkájának elismeréséért. 

A kitüntetettek elismerő oklevélben és
pénzjutalomban részesülnek. 
A díjak átadására 2012 decemberében
kerül sor. 

A díjak odaítélésére indoklással ellátott írá-
sos javaslatot  2012. november 23-ig lehet
benyújtani az alábbi címre: Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata, Humánpoliti-
kai Főosztály, 9021 Győr, Városház tér 1. 
A javaslaton kérik a javaslattevő nevét, el-
érhetőségét is feltüntetni.

áramlás előnyeiről, hátrányairól,
a környezetvédelemről, a gene-
rációk közötti kapcsolatról, és az
európai értékekről. 

A diákok részt vehettek egy
nyelvi vetélkedőn is. Négyfős

csapatban kellett olyan tesztet
megfejteniük, amin különböző
nyelveken voltak feltéve a kérdé-
sek. A legjobb egy olyan csapat
lett, aminek tagja volt a győri
Pénzváltó Laura is.
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Különleges perspektíva nyílt a
városra azzal, hogy kitárta ka-
puit a győri Káptalandombon
található Zichy Ferenc Látoga-
tóközpont, s annak részeként lá-
togathatóvá tették a Püspökvár
tornyát. A páratlan kilátás vi-
szont csak egy része a kulturális
élménynek, a különleges han-
gulatú városrészben eszmei ér-
tékű szakrális kincseket, ezer -
éves csodákat kínálnak az ide
érkezőknek.

Magyarország egyik legnagyobb egy-
házi gyűjteménye vált láthatóvá Győr-
ben, a Káptalandombon azzal, hogy
megnyílt a Zichy Ferenc Látogatóköz-
pont – mondta lapunknak Hujber Zita,
a létesítmény turisztikai vezetője. Hoz-
zátette, hogy elhelyezkedése és tar-
talma is különlegessé teszi a rendkívül
érdekes tárlatot, amit nemcsak hívők-
nek, hanem a kultúra, a város és kör-
nyéke iránt elkötelezetteknek is ajánl.

Hujber Zita kifejtette, azzal hogy a
város központja a Széchenyi térre to-
lódott, jobban szem elé került a Káp-
talandomb, melynek gazdag értékeit
ma már minden érdeklődőnek meg-
mutathatják.

A látogatóközpont által kínált kultu-
rális csomag egyik kuriózuma, hogy
megnyitották a Püspökvár tornyát.
Eddig ugyanis nagyon keveseknek
adatott meg, hogy ebből a perspektí-
vából lássanak rá a városra. A turiszti-
kai vezető hangsúlyozta, a rendkívüli
kilátás azonban csak nagyon kicsi sze-
lete a Káptalandombon szerezhető él-
ménynek, szerinte 2-3 órát el lehet itt
tölteni a kínált kulturális csomag átvé-

Szélesre tárta kapuit 
a Káptalandomb

telével, szellemi, lelki feltöltődéssel. A
program egy igazi időutazás a helyszí-
neken keresztül: az ezeréves egyház-
megye történetével indul, s a jelen-
ben, a kortárs képzőművészek alkotá-
sait bemutató tárlattal ér véget.

Egyik állomása a Szent István-kori
székesegyház, mely Magyarországon
egyedülállóan háromszoros búcsú-
járó hely: itt található a Szent László-
herma, a Könnyező Szűzanya-kegy-
kép és Boldog Apor Vilmos sírja.

A Bazilika múzeum alsó termében
a látogatók tablókon és televízión vé-
gigkövethetik a bazilika építésének
történetét, a legjelentősebb művé-
szeti emlékeit. A régi páncélszekrény-

ben kialakított vitrin ötszáz év liturgi-
kus kincseit őrzi. A falakon a győri püs-
pökök és neves személyek sírkövei lát-
hatók. Igazi nóvumnak számít a felső
szinten kialakított tróninstalláció, me-
lyen Szent László tudományos igény-
nyel készült arcrekonstrukcióját mu-
tatják be. A falakat a magyarországi
Szent László-kultusz emlékei díszítik.
Az Apor-kiállítást ott mutatják be, ahol

a püspök a nőket és a gyerme keket
bújtatta, illetve a helyiségben, ahol a
végzetes találatot kapta. Az emlékhely
Apor Vilmos élettörténetével, vértanú-
halálával és boldoggá avatásával ösz-
szefüggő dokumentumokat, tárgyi
emlékeket tár a nagyközönség elé. A
kiállításon Bánffy György színművész
tolmácsolásában Apor Vilmos szavai
kísérik végig a látogatókat a terme-
ken. A püspök élete, annak tisztasága,
önfeláldozása minden látogatót meg-
érint.

A Múzeumházban pedig elérke-
zünk napjainkig, itt a múlt találkozik a
jelennel. A Győr szívében lévő műem-
lék épületen belül található a győri vár

eddig rejtőzködő fala és kapuzata. A
földszinten varázslatos hangulatú
teázó és átrium, az első emeleten sec-
cók, valamint Lebó Ferenc szobrász
és éremművész kamarakiállítása láto-
gatható.

Hujber Zita hangsúlyozta, hívőknek,
lokálpatriótáknak ugyanúgy nagy él-
ményt jelenthet a káptalandombi séta,
mint a városba érkező vendégeknek.

szerző: földvári gabriella 

Apor Vilmos győri püspök
1997-ben történt boldoggá
avatásának 15. évfordulója
előtt ünnepségsorozattal
tisz teleg az egyházmegye. A
programok a püspök és vér-
tanú liturgikus emléknapján,
november 9-én, könyvbemu-
tatókkal kezdődnek a Győri
Nemzeti Színházban. 

A színházi könyvszalonon pénte-
ken 15 órától Lukácsi Zoltán
„Apor Vilmos beszédei” című
könyvét dr. Pápai Lajos megyés
püspök mutatja be, míg a „Győr
vártanú püspöke, Apor Vilmos”
című fényképkötetet a szerző,
Nagy István ajánlja az olvasók fi-
gyelmébe. A bazilikában zso-
lozsma-imádság kezdődik 17
órától, majd Apor-szobrot avat-
nak a Püspökvár tornyának tövé-
ben. Lebó Ferenc alkotását
Pápai Lajos leplezi le, Alberto
Bottari de Castello érsek, Ma-
gyarország apostoli nunciusa
áldja meg. Köszöntőt mond
Gasztonyi László, a szobrot ado-
mányozó mecénás, valamint Bor-
kai Zsolt polgármester és Surján
László európai parlamenti képvi-
selő. Az ünnepélyes szentmise
18 órakor kezdődik a bazilikában,
Alberto Bottari de Castello érsek
főcelebrálásával. Kivonuláskor
Charpentier Te Deum című műve
hangzik el a győri Palestrina-
kórus előadásában.
Az ünnep alkalmából a Zichy Fe-
renc Látogatóközpont meghosz-
szabbított nyitva tartással várja
az érdeklődőket. November 9-én
16–22 óráig, november 10-én és
11-én 16–18 óráig látogatható a
Torony kilátó és az Apor-kiállítás. 

Apor-ünnep
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szerző: földvári gabriella 

Egy hosszú hétvége erejéig
Győr lesz a hazai könyves
szakma, a magyar irodalmi
élet legizgalmasabb városa. A
november 9-én, pénteken
megnyíló könyvszalon három
napja nyolcvan programmal
várja közönségét. 

A városi könyvtár igazgatója, Hor-
váth Sándor Domonkos hírei szerint
Kalász Márton költő, író, műfordító
veheti át a XII. Győri Könyvszalon Al-
kotói Díját. Az eseményre november
9-én 11 órakor kerül sor a színház-
ban, ahol 16 órától szerzői estet is
tart az ünnepelt. 
A közönséget a könyvszalon alatt in-
gyenes szórakoztató programok vár-
ják, a gyerekeket mesekuckó, vala-
mint a Vaskakas és a Fabula báb-
színházak előadásai. Belépőjegyet
csak a Csík zenekar és a Ghymes
együttes koncertjére kell váltani.
Számos író dedikálja legújabb köny-
vét, és több győri szerző is most mu-
tatja be legfrissebb munkáját. Meg-
jelenik egy új Győr-könyv a város
gondozásában, s helyiek jegyzik az
egyházmegyei, a megyei és a városi
levéltárak kiadványait is. A kiadók
10–50 százalékos árkedvezménnyel
várják a könyvbarátokat a könyvsza-
lonon, mely a Nemzeti Színházban
10 és 19 óra között tart nyitva. 

szerző: földvári gabriella  
fotó: n. ny. s.

A magyar rock legendás alak-
jainak relikviáiból nyílik kiállí-
tás november 8-án délután öt
órakor a Napóleon-házban. A
gyűjteményhez hasonlóan kü-
lönlegesnek ígérkezik a gyűjtő
bemutatkozása is, Németh
Nyiba Sándor saját verseivel és
dalaival emlékezik meg a már
eltávozott sztárokról. Az egy-
kori olimpikont, a költőt és ze-
nészt egy kis múltidézésre kér-
tük győri fellépése előtt. 

Németh Sándor birkózó pályafutása
1972-ben, a Győri Dózsában kezdő-
dött, példaképe Hegedűs Csaba,
mestere Barsi Árpád volt. A sport
mellett a 401-es szakmunkásképző-
ben tanult és a Meteor együttesben
játszott, kétszer zenekari fesztivált is
nyertek. Szép emlékek fűzik Győrhöz,
ahonnan elindulva huszonhat világ-
versenyre jutott el sportolóként és ed-
zőként. Helyezett volt európai és világ-
versenyeken, köztük az olimpián, dol-
gozott a szabadfogású birkózóválo-
gatott kapitányaként, vezetőedzője-
ként. Jelenleg a Testnevelési Egyete-
men tanít, harcművészeket edz és
zenés-verses esteket ad. Második kö-
tete „Nyibaizmus, ne szégyelld, hogy
van lelked” címmel a napokban jele-
nik meg.

Nyiba úgy saccolja, hétszáz vers,
háromszáz dal és hatvan sporthim-
nusz köthető a nevéhez. Fiatalon,
mások zenéit énekelve fogadta meg,

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Tárlatvezetéssel egybekötött al-
kotó délelőttre várják a gyerekeket
szombaton az Esterházy-palotába.
„Először az október 23-án megnyílt
A magyarok nyomai Törökország-
ban című kiállításon kalauzoljuk a
gyerekeket, amely bemutatja a rég-
múlt fontos magyar–török kapcso-
latrendszerét. A színes tablókkal il-
lusztrált tárlat az isztambuli Dolma-
bahçe Palotából érkezett Győrbe”
– tájékoztatott Grászli Bernadett, a
Városi Művészeti Múzeum igazga-
tónője. Miután megismerték a gye-
rekek a kiállítást, elmélyedhetnek a
jellegzetes török motívumok vilá-
gában. Az arab világban az iszlám

Könyves
hétvége 

Ne szégyelld, hogy van lelked 
hogy egyszer dalszerző lesz, s a szín-
padon csak a sajátját adja elő. Az
1996-ban alapított De-Pression
együttesben már szövegíró, zene-
szerző, dobos és énekes. Eddig tizen-

hat albumuk jelent meg a rock, a jazz
és a megzenésített versek műfajai-
ban. A gyertyák földig égnek albu-
mon a Nyiba-dalokat többek között
Vikidál Gyula, Varga Miklós, Keresz-
tes Ildikó énekli, a Keresztfa megze-
nésített verseit Benkő Péter, Maróthi
Gábor, Sinkovits-Vitay András szín-
művészek adják elő. Sporthimnuszait
birkózó, szumó, szkander és karate vi-
lágversenyeken játsszák. Ő kompo-
nálta Növényi Norbert világbajnok
ketrecharcos bevonulózenéjét, nem
mellesleg vállalva az edző szerepét is. 

A Győrben most bemutatásra ke-
rülő gyűjtemény története Pásztory
Zoltán halálával kezdődött. Az Illés do-

bosa Nyiba közreműködésével készí-
tette el utolsó szólóját. A sportoló,
költő és zenész ekkor határozta el,
hogy valamilyen módon emléket állít
Pásztorynak, s a rock többi hazai le-

gendájának. Mára száz zenekar relik-
viáiból álló anyagot gyűjtött össze, a
tárgyak az elmúlt hat évtized sztárjai-
ról mesélnek. Azt mondja Németh
Nyiba Sándor, zenésztársai szívesen
ajánlják fel fényképeiket, plakátjaikat,
személyes tárgyaikat a különleges
múzeum gyarapítására. A kiállításon
láthatjuk többek között Pásztory és
Laux dobverőit, Benkő László pólóját,
Varga Miklós fellépőcsizmáját, Ra-
dics Béla bíbor Gibson SG hangsze-
rének élethű másolatát. Nyibával a
Napóleon-házban, csütörtökön ötkor
találkozhatnak a rajongók, a múlt -
idéző rockkiállításon december vé-
géig nosztalgiázhatunk.   

Aladdin varázsszőnyegét készíthetik el a gyerekek
vallás miatt az emberábrázolás he-
lyett az ornamentális ábrázolás
alakult ki, izgalmas török motívu-
mokat tanulhatnak a gyerekek. Ez-
után pedig az ezeregy éjszaka
meséi kapcsán a mindenki által is-
mert Aladdin varázsszőnyegét ké-
szítik el.

„A kiállítás és a foglalkozás a
győri Vaskakas-legenda miatt is
nagyon érdekes és aktuális. Fon-
tos, hogy már gyerekkorban meg-
ismerkedjenek a város múltjával.
Ez a kiállítás jól kiegészíti az iskolai
tananyagokat, a művészeti kultúra
megismerésével komplexebbé vál-
hatnak az ismeretek. Tehát a gyere-
kek játszva tanulhatnak egy vidám,
kreatív, alkotó délelőttön” – hang-
súlyozta az igazgatónő.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KUTATÓEXPEDÍCIÓ a Föld legmagasabb vulkán-
jánál címmel dr. Nagy Balázs geográfus, egyetemi ok-
tató előadását hallhatják az érdeklődők november 7-
én 17 óra 30 perctől a Bezerédj-kastélyban. A Föld-
gömb Atacama expedíció bolygónk egyik legextré-
mebb terepén telepített klímamérő műszereket. A
Chile és Argentína határán emelkedő vulkánóriás, az
Ojos del Salado 6.893 méter magas.  

A BŐSÉG MEGTE-
REMTÉSE. Életmód-
fejlesztő zenés elő-
adásra várják az ér-
deklődőket novem-
ber 10-én 18 órakor
a  PÁGISZ ÁMK-ban.
Jegyek kaphatók elő-
vételben a Tourinform
irodában 1700 Ft-ért, a
helyszínen 2200 Ft-ért.A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ holnap, szom-

baton 11 órától a legkisebbeket várja a Cini-
cini muzsika című előadással. Vasárnap 10 óra-
kor játékos foglalkozás, 11 órakor a Kis Piros
kezdődik a bábteátrumban.  

KARÁCSONYI BÉLYEG. Magyarország hi-
vatalos karácsonyi bélyegét november 5-én 11
órakor mutatják be a 20. tanévét ünneplő győri
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Köz-
pontban. A bélyegen az iskolai kápolna oltárké-
pének, Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festő-
művész alkotásának egy részlete látható. Az ér-
deklődők Barsi Balázs ferences szerzetes elő-
adását hallhatják, a Magyar Posta napi bélyeg-
zővel látja el a karácsonyi bélyeget a bemutató
helyszínén.   

REJTVÉNYFEJTŐ VERSENYT rendez a
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár a Füles-
bagoly Rejtvényújsággal közösen november
7-én 17 órától.  A jelentkezőknek alapfokon
hagyományos keresztrejtvényt, középfokon
olasz módra készült rejtvényt kell megfejte-
niük 45 percben. A legjobbak könyvjutalom-
ban és újság-előfizetésben részesülnek. 

POLITIKA ÉS IRODALOM. Dr. Boros Ist-
ván filozófiatörténész a reformkor és a sza-
badságharc politikai irodalmáról, költészeté-
ről tart előadást november 8-án, csütörtö-
kön 17 órától a TIT Pannon Egyesülete szék-
házában, a Szent István út 5. szám alatt. 

A BÜKKI FÜVESEM-
BER tart előadást no-
vember 6-án, kedden
17 óra 30 perctől a Pe-
tőfi Sándor Művelődési
Házban. Szó lesz töb-
bek között az emésztő-
rendszerre, a szívre, az
érrendszerre ható
g y ó g y  n ö v é n y e k rő l .
Szabó Gyuri bácsit cu-
korbetegeknek való

teája tette világszere ismertté. A győri közön-
séggel most első alkalommal osztja meg ta-
pasztalatait. 

LEGENDÁS ÓKORI NÖVÉNYEK szolgálnak
témaként a szombaton 10 órakor kezdődő Mok -
ka foglalkozásnak a Gyermekek Házában. A részt -
vevők a gránátalma, az olajfa és a babér szimbó-
lumaival foglalkoznak, kísérleteznek, játszanak. 

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN, no-
vember 7-én, szerdán 16 órától tudományos
ülést tartanak a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar dísztermében. Barla Fe-
renc megnyitóját követően Cseh Sándor me-
gyénk két neves tanárát köszönti születésnapjuk
alkalmából. A 90 éves Czapáry Endre a magyar-
országi Bolyai-emlékhelyeket mutatja be, a 80
éves Nagy Márton a megyénkben zajló tehetség-
gondozást tekinti át. Barla Ferenc a komputerto-
mográfia elvi alapjairól, Karlinger Kinga az egyip-
tomi múmiák magyarországi komputertomográ-
fiás vizsgálatáról tart előadást. 

A VÁROSI MŰ-
VÉSZETI MÚ-
ZEUM kiállítóte-
rei november 2-
től 4-ig, 10 órától
18 óráig várják
közönsé güket .
Az állandó kiállí-
tások mellett lát-
ható a Piranesi
álma – Architec-
tura,  A magyarok
nyomai Törökor-
szágban és a Há-

zaló – Építészet kicsiben című időszaki tárlat.
A gyerekek november 3-án 10 órától a Csikóca
gyermekműhely kreatív foglalkozásán vehet-
nek részt az Esterházy-palotában. 
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NOVEMBER 3., SZOMBAT
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Zegzugos történetek
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 2014 FIFA World Cup
09:30 Vágtass velem! 
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Történetek a nagyvilágból  
12:35 Zöld Tea
13:05 Boxutca - Forma-1 magazin
13:40 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - 

Időmérő edzés
15:25 Tetőtől talpig  
15:50 Úticélok
16:10 „Utak a zenében”
16:40 Doc Martin  
17:30 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Genova  
21:50 Ősz New Yorkban  
23:35 Befejezetlen élet  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub
10:05 Lego Ninjago  
10:30 Asztro Show
11:30 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
12:00 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:10 112 - Életmentők  

Egy fiatal darukezelő szerelmé-
nek bizonyításaként egy túlmé-
retezett, szív alakú lobogót füg-
geszt a daru állványzatára. A
fiú kizuhan és a föld felett 30
méterrel lóg egy olyan kötélen,
ami bármelyik percben elsza-
kadhat.

13:50 Feketelistán  
16:00 Trükkös fiúk (12)
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor  
22:05 Crank 2. - Magasfeszültség  
23:55 Fekete augusztus  
02:05 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
09:30 EZO.TV
10:00 Babavilág  
10:30 9 hónap  
11:00 Tűsarok  
11:30 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:30 Duval és Moretti  

13:30 Top Speed  
14:00 Autóguru  
14:30 Sheena, a dzsungel 

királynője  
15:30 Bűbájos boszorkák  
16:30 Psych - Dilis detektívek  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Féktelen balfékek  
21:20 A kabalapasi  
23:15 A fegyverek szava  
01:35 EZO.TV
02:35 Kalandjárat  

06:00 Gazdakör
06:25 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 És még egymillió lépés 
08:30 Élő egyház
09:00 Isten kezében 
09:35 A láthatatlan leopárd 
10:30 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Balatonakali 
12:50 Menekülés Fort Bravóból  
14:25 Világvédett lehetne 
14:40 A Pireneusok a levegőből 
15:10 Hagyaték 
15:40 Önök kérték! 
16:35 Hotel Kikelet  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:30 Törzsasztal  
23:25 Dunasport
23:40 Lovasi András szerzői estje - 

22 év dalai
01:45 Koncertek az A38 hajón  
02:35 Koncertek az A38 hajón  

NOVEMBER 2., PÉNTEK
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 P'amende
06:00 Esély
06:30 Család-barát
09:00 A Biblia gyermekeknek - 

Újszövetség 
09:35 Marco kalandozásai  
11:55 Vers mindenkinek 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Századfordító magyarok
13:00 A szeretet gyógyít - Giuseppe 

Moscati, a szegények orvosa  
14:45 Négy szellem  
15:40 Corrina, Corrina  
17:35 Az aranyember  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fiú a Marsról  
22:00 Arany János: Tetemre hívás  
22:55 Fausztina - Az irgalmasság 

üzenete  
00:15 Nemzetközi zongoraverseny 

Liszt Ferenc emlékére

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:05 Elias 
10:25 Mars a Marsra!  
12:15 Akárki Joe  

14:10 Újra a pályán  
15:50 Maverick  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Harry Potter és a Tűz Serlege  
22:00 Áldatlan állapotban  
00:00 Törzsutas
00:35 Terminátor - Sarah Connor 

krónikái  
01:35 Autómánia 

06:30 Alexandra Pódium  
07:00 Mokka  
10:10 EZO.TV
11:15 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  

12:15 Sheena, a dzsungel 
királynője  

13:15 Bűbájos boszorkák  
14:20 Psych - Dilis detektívek  
15:25 Hal a tortán  
16:30 Pán Péter  
18:30 Tények
19:35 Jóban Rosszban  
20:05 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
22:30 Haláli zsaruk  
23:30 Grimm  
00:30 EZO.TV
01:30 D-War - Sárkányháború  
03:00 Alexandra Pódium  

05:25 Gazdakör
05:35 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
06:10 Rondó
07:05 A tudomány műhelyében 
07:35 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:05 Világvédett lehetne 
08:15 Talpalatnyi zöld 
08:45 „Holtak álma felett”
09:30 Fény és innováció 
10:10 Excelsior-mindig magasabbra 
11:00 India és Nepál 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Világvédett lehetne 
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ness Hungary NBII. 

labdarúgó-bajnokság
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Halottak Napja 
19:05 Elnémult harangok 
19:35 Tálentum
20:10 A karvaly csendje  
21:05 A vég nekem a kezdet  
22:45 Dunasport

RTL Klub, november 2., péntek, 15:50

Maverick Amerikai kalandfilm

A vadnyugaton három kedves,
ám mindenre elszánt szerencse-
játékos, Bret Maverick, a ravasz
Annabelle Bransford és Zane 
Cooper kergeti a sikert és a nagy-

nagy nyereményt, amelytől azt várják, hogy megváltoz-
tatja életüket. Mavericknek, a jóképű csirkefogónak még
3.000 dollárja hiányzik ahhoz, hogy benevezhessen
álmai pókerversenyére, amely napokon belül kezdődik.
A hiányzó összeget kártyanyereményekből és kintlévő-
ségeinek erőszakos behajtásával próbálja megszerezni. 

M1, november 2., péntek, 20:15

Fiú a Marsról Amerikai filmdráma

David a közelmúltban vesztette
el a felségét. A megözvegyült sci-
fi-író örökbe fogad egy kisfiút. Sze-
rinte Dennis különleges képzelő-
erővel van megáldva, ugyan is azt
állítja, hogy a Marsról jött. A gyereknevelés során az új-
donsült apuka nem várt nehézségekkel találja magát
szembe. Szerencsére nővérére, valamint a barátnőjére
mindig számíthat. Ám amikor egyre több különös do log
történik Dennis körül, David kénytelen elgondolkodni
azon, hogy a fiú talán mégis igazat mondott.

TV2, november 3., szombat, 21:20

A kabalapasi
Amerikai romantikus vígjáték

A születésnapi zsúron a tízéves Charlie nem volt haj-
landó megpuszilni a boszorkányos kinézetű osztály-
társnőjét, mire a lány megátkozta. Huszonöt évvel ké-
sőbb, Charlie még mindig az átoktól szenved. Fogorvos-
ként dolgozik és képtelen megtalálni a nagy Őt. Miköz-
ben az összes nővel befuccsol a kapcsolata, a csajok bol-
dogak lesznek a következő pasi-
val. A dolognak persze híre
megy. Nem csoda, hogy minden
facér nő Charlie-t akarja.

• ÖSD, ECL, EURO nyelvvizsga-tréningek a decemberi nyelv-
vizsgákra csoportban és magánbérletben is

• 20 órás francia, spanyol, orosz nyelvi kurzusok kezdôknek 3
fôs csoportokban szuper akciós óradíjon

• Gazdasági, turisztikai szaknyelv 
• XI. 12-tôl 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyam álláske-

resôk számára kezdô 2 szinten Szuperakció! 450 Ft/óra áron!
• Magyar kezdô nyelvtanfolyam angol és spanyol

anyanyelvûeknek

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)

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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NOVEMBER 6., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Szeretettel Hollywoodból  
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Jelfák  
13:40 Poén Péntek  
14:35 Édes élet olasz módra  
15:25 A korona hercege  
16:35 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:05 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:35 Barangolások öt 

kontinensen  
00:20 Maradj talpon!  
01:15 MM 

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

A szomorú Ágatát Manuel le -
itatja, majd felviszi a lakására.
Ágata másnap reggel elször-
nyed azon, mit tett. Adrián és
Elena elmennek Ricardo
szülei hez megbeszélni, hogy
oldják meg a helyzetet.

16:15 Marichuy - A szerelem 
diadala  

16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:30 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Babapercek  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 A nagy Waldo Pepper  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Mission: Impossible 2.  

23:35 Aktív  
00:00 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 A Rózsa énekei  
03:25 TotalCar  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A tudomány műhelyében 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 
19:40 Helló, Doki  
20:30 Hírek
20:35 Dunasport
21:00 Aviátor  
23:40 Kultikon  
00:00 Koncertek az A38 hajón  
00:50 Koncertek az A38 hajón  
01:45 Vers
01:48 Himnusz
01:50 Hírek 
01:55 Kultikon  

NOVEMBER 5., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Az Andok országai  
10:10 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:25 Jelfák  
13:40 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:35 Édes élet olasz módra  
15:25 A korona hercege  
16:35 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Aranymetszés
00:45 Maradj talpon!  

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:05 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:30 Showder Klub  
23:35 PokerStars.net - Big Game  
00:35 Reflektor  
00:50 Totál szívás  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:35 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:00 EZO.TV
12:05 Telitalálat  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 NCIS: Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:55 NCIS  
02:45 NCIS: Los Angeles  
03:35 Aktív Extra  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 A tudomány műhelyében
08:05 Virágzó Magyarország 
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Élő egyház 
09:30 Isten kezében 
10:00 Isten kezében 
10:30 Ezer év szentjei 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Mint oldott kéve  
20:05 Hírek
20:15 „Népek Krisztusa, 

Magyarország” 1956 

NOVEMBER 4., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:05 Katolikus krónika
09:45 Úton-útfélen
09:50 Kérdések a Bibliában
10:05 Ortodox örömhír
10:30 Baptista magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Ábrám Tibor portré 
11:30 Útmutató
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor  
12:35 Világ+Kép  
13:05 Telesport 
13:30 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj - 

Futam
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A vizsga  
21:50 Hamlet  
00:00 MüpArt classic - Joyce Yang 

és a Liszt Ferenc 
Kamarazenekar

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 Tuti gimi  

13:05 Gossip girl - A pletykafészek  
14:10 112 - Életmentők  
14:45 112 - Életmentők  
15:20 112 - Életmentők  
15:50 Tru Calling - Az őrangyal  
17:00 Dennis, a komisz ismét 

pimasz  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Éjszaka a múzeumban  
22:10 Kelly hősei  
01:00 Portré  

06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:20 EZO.TV
10:45 EgészségMánia  
11:15 Kalandjárat  
11:45 Borkultusz  
12:15 Stahl konyhája  
12:45 Én is szép vagyok  
13:15 Több mint TestŐr  
13:45 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:45 Monk - Flúgos nyomozó  
15:45 Bűbájos boszorkák   

Paige elhatározza, hogy újra
szociális munkásként fog dol-
gozni. Ám egyszercsak felbuk-
kan a vér szerinti apja és a Bű-
bájosok segítségét kéri a fény-
képész-démonnal szemben.
Eközben kiderül, hogy Phoebe
mégsem terhes, ráadásul Dex-
szel is szakítanak.

16:45 Féktelen balfékek  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Godzilla  
22:45 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:55 Szellemekkel suttogó  
00:55 Összeesküvés  
01:55 EZO.TV
02:55 Napló  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:10 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet 
08:30 Önkéntesek 
09:00 Hagyaték 
09:25 Akadálytalanul 
10:00 Lyukasóra
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Római katolikus szentmise - 

Halottak Napja
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 SOS - A forradalom képei  
13:10 Ünnepnapok  
14:30 Szerelmes földrajz 
15:05 Hazajáró
15:35 Hogy volt!? 
16:35 Napfény a jégen  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Rózsa Sándor  
21:05 Klubszoba
22:00 Kiss József: Az angyalok nem 

sírnak 
00:10 Dunasport
00:20 A te tévéd is hazudik  

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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NOVEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Jelfák  
13:40 Mindenből egy van  
14:35 Édes élet olasz módra  
15:25 A korona hercege  
16:40 MM
17:25 SzerencseHíradó  
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show
22:05 Az Este
22:40 Négy szellem  
23:40 Angi jelenti  
00:10 Maradj talpon!  
01:05 MM 

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

15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 A szállító 3.  
23:35 Brandmánia  
00:05 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  

13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Üvegtigris  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Üvegtigris  
03:20 Segíts magadon! 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 A tudomány műhelyében 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Gondolatok a Spanyol 

Lovasiskoláról 
10:00 Civilizált vadonok - Európa 

nagy folyóvidékei 
11:00 Híres zeneszerzők nyomában 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari
15:30 Az iszlám Európában  
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 

NOVEMBER 7., SZERDA
M1
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Jelfák  
13:40 Borvacsora  
14:35 Édes élet olasz módra  
15:25 A korona hercege  
16:40 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Becsengetünk és elfutunk  
22:00 Az Este
22:35 Múlt-kor  
23:05 Történetek a nagyvilágból  
23:35 Zöld Tea
00:05 Maradj talpon!  

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  
22:45 Házon kívül  
23:20 Reflektor  
23:35 Amin a muszlimok röhögnek  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 Russell lány  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hawaii Five-0  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  

House ismét komoly bajban
van. Egy meggondolatlan tette
miatt börtön fenyegeti, amitől
csak úgy szabadulhat, ha va-
laki magára vállalja a tettét.

22:20 Született feleségek  
23:20 Én is szép vagyok  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Doktor House  
02:15 Született feleségek  
03:05 Babavilág  
03:30 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 A tudomány műhelyében
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 Volt egyszer egy regényhős, 

akit P. Howardnak hívtak 
11:00 A Diabolik nővérek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Múzeumtúra - Francia módra 
15:25 „Szállj, ragyogj, te mennyei fény”
16:00 ARCpoétika 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Közbeszéd
19:05 Tálentum 

MBT PONT GYÔR PLÁZA
9023 Gyôr, Vasvári P. u. 1/A

Tel.: 96/236-364, 70/977-2426
E-mail: mbtgyor@gmail.com

Nyitva: h—szo. 9—20, v. 10—19

RTL Klub, november 7., szerda, 23:35

Amin a muszlimok röhögnek
Amerikai vígjáték

Az ismert komikus, Brooks Washingtonba utazik, ahol a
színészből politikussá avanzsált Fred Dalton Thompson
különös diplomáciai feladatot ajánl neki. Pakisztánba és

Indiába kéne utaznia ab ból a célból, hogy
kiderítse: hogyan lehet megnevettetni a
térség több mint 300 millió muzulmán-
ját. A kormány csupán egy 500 oldalas be-
számolót kér cserébe, és mivel nem tud
ellenállni a kilátásba helyezett kitünte-
tésnek, Brooks elvállalja a feladatot.

Duna Televízió, november 8., csütörtök, 21:00

Sziget a szárazföldön
Fekete-fehér, magyar filmdráma

Magányos öregasszony éldegél a
belvárosi bérházban. Kétszobás
laká sa zsúfolva régi bútorokkal,
képekkel, csecsebecsékkel. Féltő
gonddal őrzi emléktárgyait, mert
az emberekhez való bátortalan, kudarcokkal végződő
közeledései után ezek jelentik számára az egyetlen kö-
tődést az élethez. A házmesterné tanácsára és többszöri
sürgetésére cserére hirdeti meg lakását, amelyet rövi-
desen ellepnek a legkülönbözőbb cserepartnerek. 

TV2, november 8., csütörtök, 21:20

Üvegtigris Magyar vígjáték

Az Üvegtigris hat barát pár eseménytelen napjának tör-
ténete. Lali, az Amerika-mániás büfés, aki az Üvegtigris
nevű rozoga, útszéli büfékocsi tulajdonosa; Gaben, az
autónepper, Róka, a piti csencselő; Sanyi a félnótás haj-
léktalan; Csoki, aki mindig arról szövegel, hogy majd
szerez pénzt és elmegy Amerikába; és Cingár, aki a töb-
biek idegeit nem kímélve szaxi-
zik. Gaben rábeszéli Lalit, hogy
vegyen meg egy, az amerikai
álmot ízig-vérig megtestesítő
régi Chevrolet Impalát. 

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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HIRDETÉS UGRIPARK
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Keszeg vagyok, miért
ugorjak csukafejest? Nyertes: Döbrösi Péter (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Figyelmes pincér

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

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU+++++M
eg

fe
jté

se
k

6 5 1 4
5 1 8 3

3 4 6
5 9 6 1

6 9 4
1 2

5
5 7 9 8 6 4 2 3

8 4 2 6 7

6 3
4 5 3 2

9 8 1
4

1 4
5 6 4 8 1

8 9 6 1
4 1 2 7 6
7 8 4 9

2 4 8
9

6 1
7 1 4 9
3 2 1

7 8
9 7 1

6 5 4
1 4 8

623418795
915273864
748956123
362781459
589324671
471569382
294837516
836195247
157642938

185269473
647513982
329847516
871432659
932651847
564978321
258796134
493125768
716384295

863792514
745168392
291354876
459621738
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632547981
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Húsos 
gyümölcs

A Rábca
faluja

Bakonyi
falu

Zabi-
gyerek

Gyakori
női név

Szigetközi
falu

Ütlegel

Római 1

Időszak

Római
500

Létezik

Sánc a
sakkban

Szőrös
szerszám

Kórház

Ízesítő

Bibi

Tollnok

Férfinév

Napszak

Nagyevő

Helyben Pannon
borvidék
névadó
faluja

Talpon-
álló

Bőr-
betegség

Pápai
okiratOktató

Fiúnév

Nagy-
macska

Mesebeli
oroszlán

Lekvár

Vessző-
kosár

Iskolai
négyes

Régi 
űrmérték

Fabur-
kolat

Balaton
folyója

Európai
tűzhányó
Család-
alapítás

Összeha-
sonlítás

Féltucat

Bérlő

Legendás
zenekar Somogyi

város

Vaspálya

Szörny

Rákféle

Lenti

Horvát
sziget

Európai
nép

1
2

www.gyorplusz.hu

Gaál

Római
1000

Hegedű-
művész
(Zoltán)

Pannon
folyó

HA



26 / + / 2012. november 2.

HIRDETÉS GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

Hiba- és kárbejelentés, szolgáltatási
hibabejelentő
Tel.: (96) 50-50-55. November 2-án 6 és 22
óra között hívható. 
Ügyfélszolgálatok
November 2-án a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfél-
szolgálati irodái egységesen zárva tartanak,
valamint a 96/50-50-50-es számon hívható
telefonos ügyfélszolgálat sem üzemel. 
Lakossági hulladékszállítás:
A hulladékszállítás november 2-án változatla-
nul működik. 
Hulladékudvarok:
November 2-án a hulladékudvarok a megszo-
kott, rendes pénteki nyitva tartás szerint üze-
melnek. A nyitva tartások a www.gyorszol.hu
weboldalon megtalálhatóak.
Parkolás
November 2-án a győri Jókai úti parkolóház a
szombati napra érvényes, a Révai parkolóház
a hétvégére érvényes díjazással üzemel. Az I.
és a II. parkolási övezetben szombati nap sze-
rint 8 és 14 óra között tart a díjfizetési kötele-
zettség. A III. övezetben a parkolás díjmentes.
Vásárcsarnok, piacok
November 2-án a vásárcsarnok 6 és 16 óra
között tart nyitva, a virágpiacon 6 és 16 óra kö-
zött működik az árusítás. A városréti piac no-
vember 2-án zárva lesz.
Uszoda, Barátság park
A Magyar Vilmos uszoda november 2-án a
pénteki nyitva tartás szerint látogatható, a Ba-
rátság Sportpark a pénteki nyitva tartás sze-
rint vehető igénybe. 

kép és szöveg: nagy csaba

A városréti piac minden hó har-
madik szombatján országos kira-
kodó- és kézművesvásárnak, va-
lamint élelmiszerpiacnak ad ott-
hont. Így volt ez október huszadi-
kán is, amikor első alkalommal
nyílt meg a kézművesek utcája. 

A GYŐR-SZOL Zrt.
november 2-i
szolgáltatásai

A GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő temetők no-
vember 4-ig 7 és 20 óra között lesznek látogatha-
tóak. A behajtási jogosultsággal rendelkezők no-
vember 2-án, 3-án és 4-én 7 és 11 óra között hajt-
hatnak be autóval a nádorvárosi köztemetőbe. Új-
donság idén, hogy a behajtási engedéllyel rendelke-
zők számára a megadott napokon és időben a ná-
dorvárosi köztemető mindkét bejárata nyitva lesz. Ez
azt jelenti, hogy idén a Szentlélek-templom felőli be-
járat is használható lesz.

A távolról érkezőknek fontos, hogy a győri köz-
temetőkben november 2-án, 3-án és 4-én 10–
16.20 óra között gondnoki ügyeletet lesz, ekkor
többek között a helyszínen sírhelyügyeket is lehet
intézni. Kérjük, hogy a köztemetőkbe látogatók

Kézművesek utcája 
a városréti piacon

A hagyományteremtő jelleggel
megrendezett, bővített piacra vi-
dékről is érkeztek kézművesek.
Bicskéről jött Horváth János fa-
műves, aki többek között saját ké-
szítésű, dombormintás faliórákat,
faliképeket és kirakókat, fogaso-
kat, különböző mécsestartókat,
egyedi nyakláncokat, kulcstartó-

kat árusított. Standjának legna-
gyobb különlegességei azok a
fából faragott, nagyobb méretű
számok és betűk voltak, amelyek
például a házszám megjeleníté-
sére is alkalmasak. Kóczáné Ács
Szilvia termésekből készített ter-
mékekeit árulta a kézművesek ut-
cájában. Mint mondta: az igé-
nyeknek megfelelően kínálatában
megtalálhatóak az újabb típusú
terménydíszek is. A győri Kárpáti
Erika népi iparművész mézeska-
lács alkotásait hozta ki a vásár-
térre. Asztalán megtalálhatóak
voltak a hagyományos figurák,
mint például a kishuszár és a tük-
rös szív. A karácsonyi előkészüle-
tekhez szintén kaphatunk nála
mézeskalács termékeket. Az em-
lítetteken kívül kékfestő, mackó-
és babakészítő, ékszer- és sző-
nyegkészítő portékái is megvásá-
rolhatóak voltak.

A kézművesek utcájának első
árusítási napján nagy volt az ér-
deklődés, a vásárlók jól fogadták
az egyedi, színes, sokféle célra al-
kalmas termékeket. Ennek is kö-
szönhető, hogy az első alkalom-
mal árusító kézművesek novem-
ber 17-én ismét eljönnek a város-
réti piacra.

még rövid időre se hagyjanak értéket – lakás- és
autókulcsot, táskát – a sírokon, a kutak környeze-
tében és a járművekben. 

A GYŐR-SZOL munkatársai az ünnepek előtt a
köztemetőkben megmetszették, illetve kivágták a
száraz fákat, elszállították a lehullott falevelet, az asz-
faltozott utakat összesöpörték, a kavicsos utakat fel-
töltötték, gereblyézték. A nádorvárosi köztemető-
ben elültettek 1100 db virágot és az új ravatalozó lép-
csőjének javítása is elkészült. A Hősi halottak emlék-
művének tisztítása is befejeződött.  A biztonságos
üzemeltetés érdekében szakemberek ellenőrizték a
kutak állapotát, a szükséges javításokat elvégezték.
A győri köztemetőkben fagymentes idő esetén a víz-
vételi lehetőség várhatóan biztosított lesz.

Köztemetők

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

Foglalja le asztalát most, nehogy lemaradjon!

Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

Vendég: Mr Firehand,
azaz Dániel Balázs 

és zenekara

BOOGIE-WOOGIE EST
november 9-én, 19 órától

Belépődíj vacsorával 
és borkóstolóval 7.900 Ft

Súlyos kérdés:
Évi 19.716 Ft-os ingóságbiztosítás
Gyôrben egy 72 m2-es lakásra

Tudunk jobbat!
30/736-7124 www.e-agentura.hu



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

EGYÉB

Őszi akció! Költöztetés,
bútorszállítás városon belül:
2.500 Ft/fuvar! 30/529-7589

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

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667.  
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eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

OKTATÁS
PÁLYÁZATÍRÁS és me-
nedzsment az EU-ban képzés.
Szombatonként a TIT-ben: Győr, Szent
István út 5. (Jó kereseti és elhelyezke-
dési esély!) 96/525-060, 70/321-
3763, gyor@titpannon.t-online.hu,
www.titpannon.hu, Nesz: 08-0218-05.

Külföldön munkát válla-
lók részére 60 órás speciális
németnyelv-tanfolyamot szervezünk.
TIT Győr, Szent István út 5. Tel.:
96/525-060, 70/321-3763. Nyil-
vántartási szám: 08-0218-05.

KÖZBESZERZÉSI RE-
FERENS OKJ-s 140 órás kép-
zés szombatonként a TIT-ben (Győr,
Szent István út 5.) Munkáltatók fi-
gyelmébe is ajánljuk, hogy utoljára
indul ilyen kedvező áron és időtar-
tamban a képzés! 96/525-060,
70/321-3763, gyor@titpannon.
t-online.hu, www.titpannon.hu,
Nesz: 08-0218-05.

Klasszikus gitár oktatása
az alapoktól, Győrben. Jelentkezés

és infó: 30/594-2285. Honlap:
www.gitaroktatas.ewk.hu.

Tanítónő korrepetálást
vállal általános iskolások részére, bár-
mely tantárgyból! Tel.: 70/600-9404.

SZOLGÁLTATÁS
Beton- és téglafalra tárgyak felfúrása,
rögzítése és mindennemű villanysze-
relés. Érdeklődni: 06-30/314-3370.

Izomsorvadást, bénulást,
isiászt, porckorongsér-
vet gyógykezelek. Samodai
Péter gyógymasszőr, 30/7543-114,
www. egeszsegovo.hu

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

HIRDETÉS APRÓ

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szige-
telés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.    

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

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

KERES
Kiadó garázst vagy üzlethelyiséget
keresek Nádor utca vagy Nádorváros
elején. 06-30/650-0161.

Kiadó, olcsó lakást keresek Nádorvá-
rosban. 06-30/444-6023

INGATLAN
Építési telek Győrzámo-
lyon, Tölgyfa út elején ELA DÓ!
Közművesített, bekerített, 820 m2-es,
18 m utcafronttal, családi házas övezet-
ben. Érd.: 30/9370-230.    

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló

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

A Kertvárosi Közoktatási 
Fôigazgatóság, ÁMK 

licit útján történô bérbe adásra meghirdeti 
a Kertvárosi Fôigazgatóság 

Petôfi Sándor Általános Iskola büféjét.

(9012 Gyôr, Kisdobos út 1—5.); 9 m2

Kikiáltási ár: 40.000 Ft/hó. 
A licitálás idôpontja 2012. november 26. 

A hirdetmény az intézmény Fôigazgatói Hivatalában 
(Gyôr, Kisdobos út 1—5., tel.: 96/556-205), 

valamint Gyôr Megyei Jogú Város honlapján:
www.gyor.hu, vagyonhasznosítási felhívások 

menüpont alatt, és az intézményegység honlapján: 

www.psamk.sulinet.hu
tekinthetô meg.

A Kertvárosi Közoktatási 
Fôigazgatóság, ÁMK 

licit útján történô bérbe adásra meghirdeti 
a Kertvárosi Fôigazgatóság 

Váci Mihály Általános Iskola büféjét.

(9011 Gyôr, Váci út 1—3.); 9 m2

Kikiáltási ár: 40.000 Ft/hó. 
A licitálás idôpontja 2012. november 26. 

A hirdetmény az intézmény Fôigazgatói Hivatalában 
(Gyôr, Kisdobos út 1—5. tel.: 96/556-205), 

valamint Gyôr Megyei Jogú Város honlapján:
www.gyor.hu, vagyonhasznosítási felhívások 

menüpont alatt, és az intézményegység honlapján: 

www.psamk.sulinet.hu
tekinthetô meg.

SANSZ FELNÔTTKÉPZÔ KFT.
Szombathelyen novemberben induló, 
tanúsítványt adó képzéseink:
• Szabásminta-szerkesztô, modellezô • Jelmez- 
és alkalmiruha készítô • Szabás-varrás alapfokon

Részletes felvilágosítás: 
Telefon: 94/340-740; Mobil: +36-70/574-7271
e-mail: sansz.fk@gmail.com Web: http://sansz.freewb.hu/
MERT MINDENKINEK VAN EGY SANSZA! Fe
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Az akció 2012. 11. 02—2012. 11. 09-ig érvényes. Amíg a
készlet tart! A kupon 1 kg termék megvásárlására jogosít!
A kedvezmények nem összevonhatók! 

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

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

Happy Choco Édesség Diszkont
Gyôr, Híd u. 3.

„E HETI” AKCIÓ 
Ét- és tejcsokoládés parány 

879 Ft/kg 

Győr, Árpád út 51/a.
(volt Marika Presszó helyén)
Ny: h–p. 9–18, szo.: 9–13 óráig
www.borporta.hu

• Minőségi borok a borvidék termelőitől, 
• Borvidéki termékek, ajándéktárgyak, pálinkák
• Hangulatos környezetben borkóstolók, 

családi és céges rendezvények lebonyolítása

OKJ képzések:
Ellenôrzési és minôségbiztosítási munkatárs • Minôségbiztosítási au-
ditor • Töltôállomás-kezelô • Óvodai dajka • Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó • Ruházati eladó
Nem OKJ-s képzés: Tûzvédelmi szakvizsgára felkészítô tanfolyam
Elôadás: Önvédelem kizárólag nôknek

Érdeklôdni: Rikovics Zsófia

Vállalkozásfejlesztô Kft.
+36-20/299-13-18; 96/ 525-969 9021 Gyôr,
Munkácsy M. u. 1—5. www.tanulniakarok.hu

Nysz: 20-0150-04 L:0276. 

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

Üdülési csekket és 3 fajta SZÉP-kártyát elfogadunk! 

Libazúzapörkölt, fôtt 
burgonya, saláta: 1000 Ft

Egyszemélyes libatál: • Sült libacomb • Sült libamell 
• Töltött libanyak • Újboros párolt káposzta 

• Petrezselymes burgonya • Sült tök Ár: 2.300 Ft/fô

Tárkonyos libaraguleves: 600 Ft/adag

Asztalfoglalás és elvitelre elô rendelés személyesen
vagy telefonon a 96/431-330-as számon!

E-mailben asztalfoglalást nem tudunk elfogadni.

Rántott libamáj, vegyes köret,
saláta: 2.500 Ft

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR      GYÔR      GYÔR 

2012. november 4., 9—13 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658
www.kristalyetterem.hu

MILITARIA
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Hegedűs Attila, a GYŐR-SZOL–
Széchenyi Egyetem kosárlab-
dacsapatának kapitánya ki -
emelkedően teljesített az előző
szezonban, több mutatóban is
az osztály legjobbjának bizo-
nyult. A győriek erőcsatára az
idei szezonban hasonló szerep-
lést vár a csapattól és saját ma-
gától egyaránt. 

Hegedűs Attila látványos megoldásai
hétről hétre tapsra ragadtatják az
egyetemi csarnok közönségét. A
GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
erőcsatára szorgosan gyűjti a lepatta-
nókat, osztja a blokkokat, termeli a
pontokat, és valósággal uralja a pa-
lánk alatti területet. 

– Oroszlányi vagyok, így a helyi csa-
patban kezdtem kosárlabdázni tizen-
négy évesen.  A középiskola elvégzése
után Budapestre kerültem egyetemre,
a képzési idő alatt játszottam Óbudán,
Budafokon és Törökbálinton is. Az
egyetem befejezését követően keresett
meg a győri csapat, én pedig örömmel
csatlakoztam hozzájuk tavaly nyáron.
Szimpatikusnak tűntek a társak és az új
edző személye, és tetszett a klub által
felvázolt jövőkép is. Emellett lehetősé-
get láttam arra, hogy a szakmámban
dolgozzam és utánpótláscsapatot is
edzhessek – fogalmazott Hegedűs At-
tila, akinek sikerült megvalósítania min-
den elképzelését, hiszen a klub egyik
gyermekcsapatát irányítja, valamint a
Hild József Építőipari Szakközépiskolá-
ban dolgozik testnevelő tanárként. – A
diákok tudják, hogy kosárlabdázom,
ezt minden új osztályomnak el is szok-
tam mondani. Több kosárlabdaedzést
tartok az iskolában, és persze próbá-
lom kicsalogatni a tanítványaimat a
mérkőzéseinkre – tette hozzá a győriek
egyik erőssége.

Hegedűs Attila rögtön az első győri
szezonjában csapatkapitányként ve-
zethette társait, és bebizonyította,
hogy nem érdemtelenül nyerte el ezt
a tisztséget. A GYŐR-SZOL–Széche-
nyi Egyetem erőcsatára valósággal
uralta a palánk alatti területet. A Nyu-
gati csoport alapszakaszában (11.36),
majd később a rájátszásban (12.00) is
a legjobb lepattanózó volt, emellett
dobásblokkolásban sem akadt párja
a mezőnyben: az alapszakaszban
3.64, a rájátszásban 4.17 „sapkát”
osztott ki meccsenként. 

– Csapatkapitányként komoly fele-
lősséggel rendelkezem, hiszen a fiata-

Palánkon innen és palánkon túl
labb játékosok az idősebbek minden
mozdulatát figyelik. A hozzáállásomtól
az edzésmunkámig mindet úgy kell vé-
geznem, hogy az példaértékű legyen,
de örömmel vállaltam ezt a feladatot –
mondta a tisztségről a kosárlabdázó. 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem csapata két évvel ezelőtt még a ki-
esés elkerüléséért küzdött, tavaly
azonban Kozma Tamás irányításával
felzárkózott az NB I/B középmezőnyé-
hez, és remek teljesítménnyel a tizedik
helyen zárták a bajnokságot. 

– Az előző szezonunk nagyon jól si-
került, a csapatnak és nekem is ment
a játék. Úgy érzem, kihoztuk magunk-
ból a maximumot, ami nagyrészt az
edzőnk érdeme. Az új játékosok – köz-
tük én is – gyorsan beépültek a rend-
szerbe, és a régiekkel együtt megva-
lósítottuk az elképzeléseket. Idén ha-
sonló szereplést várok a csapattól és
saját magamtól is. Azzal, hogy a baj-
nokság megváltozott, és nyugaton,
illetve keleten is tíz-tíz csapat
küzd egymással, a vezetőség
által elvárt cél az ötödik-
nyolcadik hely megszer-
zése. Úgy érzem, ez reális
és teljesíthető célkitű-
zés, de jó lenne bejutni
a legjobb négy közé.
Tisztában vagyok vele,
hogy ez bravúr lenne,
de miért ne sikerül-
hetne? A nyáron érke-
zett játékosokkal nyert
a csapat, erősebb lett a
játékosállományunk.
Szerencsére gyorsan
sikerült beilleszkedniük
és azóta kiderült, jól 
tudunk együtt játszani. 

Hegedűs Attila nem csak csapatot
és új otthont talált városunkban, hi-
szen itt ismerte meg kedvesét, aki
szintén szakmabeli. Őri Györgyi a ma-
gyar bajnok HAT-AGRO UNI Győr női
kosárlabdacsapatában pattogtatja a
labdát, így érthető, hogy otthon is
gyakran szóba kerül a közösen űzött
sportág. 

– Györgyivel meg szoktuk beszélni
a pályán történteket, legyenek ezek
akár pozitívumok vagy épp negatívu-
mok. Segítjük egymást jóban-rossz-
ban, és ha a versenynaptár engedi, ki-
járunk egymás mérkőzéseire. A lelá-
tón ki szoktam lépni a szakmai szerep-
ből, egyszerű szurkolóként izgulok a
női mérkőzéseken. Szeretem a női
mérkőzéseket, legutóbb a Brno ellen
is látványos és izgalmas meccset ját-
szottak a lányok. Igyekszem élvezni a
látottakat, és ha még Györgyi is jól tel-
jesít, az külön öröm számomra –
mondta a  győriek 196 centis játékosa,
aki előszeretettel követi az észak-ame-
rikai profi kosárlabdaliga, az NBA mér-
kőzéseit. – Kedvenc csapatom nincs,
elsősorban a látványos játék miatt
nézem az NBA közvetítéseit, amikor
csak tehetem. Kedvenc játékosom vi-

szont több is van, szeretem az olyan
eszement megoldásokat,

mint például a Blake
Griffin-féle zsá-

kolások. 



Az előző idényben finalista Győri
Audi ETO KC könnyedén, 31–20-ra
nyert a szlovén Krim Ljubljana ottho-
nában vasárnap, és a csoportküzdel-
mek felénél százszázalékos mérleg-
gel vezeti csoportját a női kézilabda
Bajnokok Ligájában.

Idegesen kezdett a házigazda, és
ezt kihasználva ellépett az esélye-
sebb Audi ETO. Lassan rendezte so-
rait a Ljubljana, a Krim egyenlítését
végül a kapufa akadályozta meg.
Ahogy a győriek lezárták tízperces
gólcsendjüket, megint megnyugta-
tóbb lett a különbség. Már-már a
durvaságba hajló, keményebb véde-
kezésre váltott a szlovén bajnok, és
feljött 10–9-re, ám két eladott labda
elég volt a zöld-fehéreknek, hogy
12–9-cel vonuljanak pihenőre.

A szünet után ismét csak rövid
ideig reménykedhetett a Krim, mert
amikor megközelítette az Audit, az a
„gázra taposott”, és sorozatban lőtt
négy góllal 18–13-ra megugrott.
Újabb időkérést követően sem tért
magához a hazai gárda. Tovább nőtt
a szakadék, és a házigazda szép las-
san beletörődött a sorsába, azaz
hogy nem tud pontot szerezni a szlo-
vén fővárosba is elutazó szurkolóit a

Gálázott az Audi ETO

Kiütéses győzelem
Rangadónak indult, mégis izgalmak nélküli kiütéses győze-
lemmel zárult a SZESE Győr és a Komló csatája a férfi kézi-
labda NB I/B-ben. A két hibátlan csapat találkozóján az
egyetemiek már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést,
ekkor 19–9-re vezetett Deáki István együttese. A győriek a
második félidőben sem vettek vissza a ritmusból, és szebb-
nél szebb találatokat elérve padlóra küldték közvetlen riváli-
sukat. A végeredmény 34–20 lett a hazai pályán játszó
SZESE javára. A győriek szerdán – lapzártánk után – az FTC
PLER II vendégeként léptek pályára. 

hajrában látványos gólokkal kiszol-
gáló ETO-val szemben. A két csapat
szombaton 15.45 órakor a Magvas-
syban ismét találkozik egymással,
egy újabb győri siker már továbbju-
tást érne. 

Szerdán bajnoki rangadó vár a
címvédőre, hiszen 18.45 órakor az
FTC érkezik a Magvassyba. A talál-

kozót kiemelt kockázatú sportese-
ménynek minősítették, így szigo-
rúbb beléptetési szabályok lesznek
érvényben, melyek részletesen a
www.gyorietokc.hu honlapon olvas-
hatóak. A pénztárak a mérkőzés
napján zárva tartanak, a jegyeket
és bérleteket már a sportcsarnok
parkolójában ellenőrzik. 
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
csapata a tabellán közvetlenül előttük he-
lyet foglaló MTK-t fogadta az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. A mér-
kőzés tétje az volt, hogy a győriek tud-
nak-e az élmezőnyhöz tapadni, vagy fe-
lülnek a Nyugati csoport hullámvasút-
jára. Az első negyed kiegyenlített játéka
után a második szakasz végére a vendé-
gek hatpontos előnyre tettek szert. A
harmadik negyedben higgadt és pon-
tos játékot mutatva ismét az egyetemi-
eknél volt az előny. A záró felvonásban
hatalmas dobópárbaj alakult ki a csapa-
tok között, amiből az MTK került ki győz-
tesen, a vendégek 85–81-re nyertek.
Vereségével a középmezőnybe esett
vissza a győri csapat, amely szerdán –
lapzártánkat követően – a SMAFC-
NYME együttesét fogadta. 

A HAT-AGRO UNI Győr győzelemmel kezdte a női
kosárlabda Euroliga 2012/13-as szezonját, mi-
után hazai pályán küzdelmes mérkőzésen 72–70-
re legyőzte a Brno csapatát. A győriek kissé ide-
gesen kezdtek, de rögtön az első negyedben le-
dolgozták a mérkőzés elején összeszedett hátrá-
nyukat. A folytatásba azonban sok hiba csúszott,
ennek köszönhetően a csehek már 11 ponttal is
vezettek. Nagyszünet után szívós munkával fel-
jebb zárkózott a magyar bajnok, és az utolsó ne-
gyednek mindössze kétpontos hátrányból vágtak
neki a zöld-fehérek. Fűzy Ákos együttese álom-
szerűen kezdte az utolsó szakaszt, a szigorú vé-
dekezésre építve tizenegy pontos előnyt harcol-
tak ki. A Brno nem adta fel és izgalmassá tette a

Vissza a közép-
mezőnybe

Sikeres Euroliga-kezdés után bajnoki vereség
végjátékot, de a győri győzelmet már nem
tudta megakadályozni. 

A sikeres nemzetközi rajtot követően hazai
fronton már nem ment ilyen jól a csapatnak,
amely a ZTE vendégeként elszenvedte első vere-
ségét a bajnokságban. A győriek jól kezdték a
mérkőzést, a folytatásban azonban szétesett a
védekezésük és elbizonytalanodott a támadójá-
tékuk. A lelkesen kosárlabdázó zalaiak végül 66–
58-ra nyertek a címvédő ellen. A HAT-AGRO UNI
Győr szerdán – lapzártánkat követően – Krakkó-
ban játszott az Euroligában. A folytatásban vasár-
nap 18 órakor a BSE érkezik az egyetemi csar-
nokba, majd csütörtökön 18 órakor a világhírű
Szpartak Moszkva vizitál a Rába partján. 
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A Győri ETO FC 1–1-es döntetlent ját-
szott a Ferencváros vendégeként az
OTP Bank Liga 12. fordulójának rang -
adóján. A győriek Varga Roland révén
már a hetedik percben vezetéshez jutot-
tak, a folytatásban azonban jobbára vé-
dekezésre kényszerültek a szezon leg-
jobb játékát nyújtó fővárosiak ellen. A
második félidőben Varga révén így is nö-
velhette volna előnyét az ETO, a helyzet
azonban kimaradt, a Fradi pedig Alim-
pijevic révén kiegyenlített. A győriek na-
gyot küzdve végül kiharcolták az egy
pontot, amellyel tovább növelték elő-
nyüket a táblázat élén. A második helye-
zett DVSC 3–1-re kikapott a Videoton
otthonában, így a zöld-fehérek két pont-
tal vezetnek a bajnoki címvédő előtt. Az
ETO szerdán lapzártánkat követően
Bölcskén lépett pályára a Magyar Kupa
harmadik fordulójában. A zöld-fehérek
következő bajnokijukat ismét vasárnap
este 18.30 órától játsszák, ezúttal a Bu-
dapest Honvéd látogat az ETO Parkba

Jövőre várhatóan 10-15 milliárd forintos
közvetlen állami támogatásban részesül
az a 14 sportági szakszövetség, amelyek
vezetőit csütörtök reggel fogadta Orbán
Viktor miniszterelnök. Az asztalitenisz, az
atlétika, a birkózás, a cselgáncs, a kajak-
kenu, a kerékpársport, a korcsolyasport,
az ökölvívás, az öttusa, a röplabda, a
sportlövészet, a torna, az úszás és a vívás
ugyanis nem jut hozzá a társasági adó-
kedvezményből (TAO) a látványsport-
ágakhoz befolyó összegekhez.

Simicskó István, az Emberi Erőforrás
Minisztérium sportpolitikáért felelős állam-
titkára kifejtette: a kormány felismerte,
hogy a sport nemzeti ügy, ezt mutatja a
mindennapos testnevelés bevezetése is az
általános iskolákban, és minden támoga-
tást megad az értelmes sportágfejlesztési
programokhoz. „En nek a rendszernek a

NOVEMBER 3., 
SZOMBAT
Labdarúgás
13.30 Győri ETO FC B–
Tatabánya (NB II-es
mérkőzés, ETO Park)
Női kézilabda
15.45 Győri Audi ETO
KC–Krim Ljubljana
(Bajnokok Ligája-mér-
kőzés, Magvassy)

NOVEMBER 4.,
VASÁRNAP
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO
UNI Győr–BSE (NB I-
es mérkőzés, egye-
temi csarnok)
Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–
Budapest Honvéd (NB I-
es mérkőzés, ETO Park)

NOVEMBER 5., 
HÉTFŐ
Futsal
18.30 Rába ETO–Co-
lorspectrum Aramis
(NB I-es mérkőzés,
Magvassy)

NOVEMBER 7., 
SZERDA
Női kézilabda
18.45 Győri Audi ETO
KC–FTC-Rail Cargo
(NB I-es mérkőzés,
Magvassy)

NOVEMBER 8.,
CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 HAT-AGRO UNI
Győr–Szpartak Moszk -
va (Euroliga-mér kőzés,
egyetemi csarnok)

AJÁNLJUKÉrtékes pont az Üllői útról
a forduló záró mérkőzésén. A listavezető
győriek hazai pályán a győzelem remé-
nyében lépnek pályára a hatodik helye-
zett kispestiek ellen. 

Az NB II-ben megszerezte második
győzelmét a Győri ETO FC B csapata,
Sándor István együttese Matetits haj-
rában szerzett góljának köszönhetően
1–0-ra nyert a Paks B ellen. A sikerhez
a visszajátszók higgadtsága is kellett,
Lipták a védelemben, Pilibaitis a közép-
pályán, Ahjupera a csatársorban pró-
bálta segíteni a fiatalokat. A Gyirmót
hazai pályán meglepő vereséget szen-
vedett a Haladás második csapatától.
Oross büntetőjével félidőben még a
kék-sárgák vezettek, de a Cseri kiállí-
tása miatt emberelőnybe kerülő vendé-
gek előbb kiegyenlítettek, majd a hosz-
szabbításban a győztes gólt is megsze-
rezték. Szombaton 13.30 órakor ETO
B–Tatabánya, míg vasárnap ugyaneb-
ben az időben Paks B–Gyirmót mérkő-
zést rendeznek. 

Tízmilliárdos állami támogatás a sportnak

hatékonyságát is vizsgáljuk majd, amikor
tavasszal folytatjuk az egyeztetést” – tette
hozzá az államtitkár.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság (MOB) elnöke elmondta, a jelenlegi fi-
nanciális rendszer nem tartható tovább, to-

vábbá nem TAO-pénzekből finanszírozzák a
többi sportágat, hanem közvetlen állami tá-
mogatásra van szükség. Jelenleg a labdarú-
gás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és
a jégkorong révén öt látványcsapatsportág
részesül a TAO-pénzekben. (MTI)

Simicskó István, az Országgyűlés sportért felelős államtitkára, Lázár János, a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a sportági szakszövetségek vezetői -
vel folytatott megbeszélést az Országházban. MTI-fotó: Soós Lajos 

Megnehezítette saját dolgát a címvédő Rába ETO
A Rába ETO futsalcsapata hétfő este izgalmas
végjátékban szerezte meg a győzelmet a Ha-
ladás vendégeként. A győriek saját dolgukat
nehezítették meg, hiszen egy megnyert mér-
kőzésen hagyták felzárkózni ellenfelüket. A baj-
noki címvédő álomszerűen kezdett, az első
percben Juanra kétszer is betalált. Al-Ioani gól-
jával már három góllal vezetett a Rába ETO,
majd óriási gólpárbaj vette kezdetét. Három
percen belül a győriek kétszer, míg a szombat-
helyiek háromszor voltak eredményesek, a
vendégek góljait Ramada és Fabio szerezték.

A szünetben 5–3-ra vezetett a Rába ETO,
amely a második félidőben a megsérült Ba-
lázst és a kiállított Dróthot is elveszítette. A Ha-
ladás egy gólra felzárkózott, végül a találkozó
három perccel a vége előtt dőlt el a győriek ja-
vára, a győztes gólt Harnisch szerezte, beál-
lítva ezzel a 6–4-es végeredményt. A követ-
kező fordulóban rangadót játszik a Rába ETO,
hiszen a táblázaton közvetlenül a győriek mö-
gött található Colorspectrum Aramis érkezik
a Magvassyba. A hétfőn 18.30 órakor kezdődő
mérkőzésre ezúttal is ingyenes a belépés. 

MTI-fotó: Beliczay László 
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MOZAIK SPORT

Hétvégén az ETO Parkban rendezték
meg a férfiak országos steel csapat-
bajnokságát, melyen az egész ma-
gyarországi élmezőny részt vett. A
házigazda Győri Darts Club két csa-
pattal képviseltette magát, az első és
a másodosztályú együttes is ötven-
százalékos teljesítménnyel zárta a ran-
gos megmérettetést. A győriek való-
ban hazai pályán szerepelhettek, hi-
szen ettől a szezontól kezdve az ETO
Parkban találtak új otthonra. 

– A mintegy százfős mezőny elége-
dett volt a körülményekkel, megfelelő

A Magyar Horgászati Társaság halas
szakemberek és horgászok bevonásá-
val választja meg az év horgászhalát. Az
elismerésnek azért van nagy jelentő-
sége, mert a kiválasztott halfaj nagyobb
nyilvánosságot kap. Tavaly a compó,
idén a sügér lett az év horgászhala.

Szinte minden horgász fogott már
sügért, mégis keveset tudunk erről a
nem túlzottan nagyra növő ragadozó
halunkról, amely a lassúbb folyóvizeket
és az állóvizeket kedveli. A víz tisztasá-
gára nagyon érzékeny. Előnyben része-
síti a vízinövényekkel és más búvóhely-
ként szolgáló akadókkal tarkított me-
derrészeket. A fiatal sügérek csapato-
kat alkotnak, a nagyobbak magányo-
san élnek. Az ivarérettséget három-
négy éves korban éri el. A kifejlett
sügér tápláléka vegyes összetételű,
minden hozzáférhető állati szervezetet

szerző: vigh domonkos
fotó: speedfit

Sajnos sokan szenvednek önbizalomhiányban,
nem elég motiváltak, vagy éppen lusták elmenni az
edzőterembe. Ilyen helyzetekben rengeteg ösztön-
zést adhat egy megfelelő edzőpartner. Nézzük pél-
dául a testépítőket, vagy bármelyik másik profi
sport képviselőit. Szinte mindenki mellett áll egy tré-
ner, aki segíti a sportolót a felkészülésben. Sokszor
nem is az okos tanácsok, a súlyok pakolgatása vagy
éppen az ismétlések számolása miatt van rájuk
szükség, hanem a lelki támogatás miatt. Senki nem
képes arra, hogy mindig 100%-osan motiváltan áll-
jon neki az edzésnek, ilyen esetben rengeteget je-
lent, ha ott áll mellettünk, aki noszogat és ad egy kis
pluszenergiát. Ebből nyilván következik az is, hogy
megfelelő társat válasszunk magunk mellé. Arnold
Schwarzeneggert idézve: „Az olyan edzőpartner,
akinek a segítségével gyorsabban és jobban fejlő-

Repültek a nyilak
feltételeket tudtunk biztosítani – érté-
kelt Venesz Károly, a Győri DC elnöke.
– A férfi és a női csapatunk soft és steel
szakágban is indul a bajnokságban,
előbbihez várhatóan egy osztrák ver-
senyző is csatlakozik. Eddig két új játé-
kost is igazoltunk, Zeitler Ferenc Zirc-
ről, Kovács Csilla Balatonszőlősről ér-
kezett hozzánk. Hatos József viszont
távozott, ő Székesfehérvárra igazolt.
Jövőre lesz húszéves a klubunk, ami
kuriózumnak számít a fiatal hazai
darts életben, szeretnénk méltó ered-
ményekkel ünnepelni az évfordulót. 

Egyedül nem megy az edzés sem

partnerünk is ugyanezekre összpontosít. Az edzők is
hasonló szerepet tölthetnek be mind motivációban,
mind példát mutatva. 

Ha kedvet kaptak, fogják a barátjukat, házastár-
sukat vagy közeli ismerősüket és próbálják ki a
közös edzés örömét akár személyi edző segítségé-
vel Győr legnagyobb termében, a Speedfit Fitnesz
és Szolárium Stúdióban, kedvezményes áron.

dünk, hasznos; aki visszatartja a fejlődésünket, az
nem jó edzőpartner.” 

Találkoztam már olyan esettel, hogy egy srác, aki
évek óta keményen edzett, rávette a cimboráját, aki
egy kis túlsúllyal is rendelkezett, hogy változtasson
ezen és formálja ideálisra az alakját. Persze bele is vág-
tak mind a ketten ugyanazzal a lendülettel, ami az ed-
zetlen barátunk kárára is vált. Bár a barátja csak jót
akart, de kezdő vendégünk teljesen más edzésprogra-
mot igényelt volna. Ennek ellenére sem kell külön uta-
kon járni az edzőterembe, csak egy kis állapotfelmé-
rést követően meg kell találni az ideális edzéstervet,
amit mindketten tudnak követni. Amit viszont nem be-
folyásol a fizikum vagy az edzettség mértéke, az az ösz-
tönzés ereje. Ha van egy rendkívül motiváló partne-
rünk, hatalmas teljesítményekre képes az ember.
Sokan vannak, akik párban járnak el mozogni. A lé-
nyeg, hogy közös legyen a cél, ha fogyni szeretnénk,
ha keményen diétázunk vagy éppen a 180-at akarjuk
kinyomni fekve, sokkal könnyebben megy, ha edző-

Győrben is népszerű az év horgászhala

elfogyaszt. Ragadozó hajlamából adó-
dóan ikra és ivadék fogyasztásával he-
lyenként nagy kárt okozhat. Dunai ku-
tatások szerint a 13 cm-nél nagyobb
példányai már abszolút ragadozók, e
mérethatár elérése után zsákmányhala

a bodorka, a vörös szárnyú és karikake-
szeg, a tarka géb és saját fajának ki-
sebb példányai. A sügér növekedését
tudósok Győr közelében, a Duna szi-
getközi mellékágrendszerében vizsgál-
ták. Az év horgászhala hosszú életű,

kedvező feltételek mellett akár húsz
évig is élhet. Hazánkban a fél kilogram-
mos súlyt meghaladó példányok már
nagynak és ritkának számítanak. Az or-
szágos sügérrekord nem éri el két ki-
logrammot.

A Győr Plusz horgászcsapatának
tagjai a megszokottnál több és na-
gyobb sügért fogtak idén. A legna-
gyobb, közel fél kilogrammot megha-
ladó példány a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület kezelésében lévő
Pándzsa-patakban akadt horogra
csu kapergetés során. Ezzel együtt
több szebb példányt sikerült szákolni
a Mosoni-Duna és Rába városi szaka-
szain, illetve a Dunán Kisbajcs térsé-
gében. A Magyar Horgászati Társa-
ság az info@europeca.hu e-mail
címen már várja a szavazatokat a
2013-as év halára.



KALAUZ HIRDETÉS,  ÁLLATKERT

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

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET. November 2-án, pénte-
ken szombati munkarend szerint, délután kettőtől
másnap reggel nyolcig az Adyvárosi patika, a Tihanyi
Árpád út 51. szám alatt tart ügyeletet. Tel.: 424-066. 

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés Éjjel-nappal hív-
ható: 96/50-50-55. 

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

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat   E-mail: info@gyor-
szol.hu Jókai út Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken
8-tól 16 óráig, csütörtökön 20 óráig.  A pénztár 30
perccel előbb zár.  Tel.: 96/512-570.  
Orgona utca Az ügyfélszolgálat 8 órakor nyit. Hétfőtől
szerdáig 16 órakor, csütörtökön 17 órakor, pénteken
14 órakor zár.  A pénztár 30 perccel előbb zár.  Tel.: 96/
505-051. Fax: 96/505-099. 
ETO Park Az ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig 9–17
órá ig tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a 06-80/204-086-os ingye-
nes zöld számon. Ügy félszolgálat: 96/522-630.  Hét-
főtől csütörtökig 7.30 és 15.30, pénteken 7.30 és
13.30 között.

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

kép és szöveg: xantus-állatkert

A falevelek hullása, a nappalok rövidülése és az idő-
járás zordabbra fordulása a tél megérkezését, a ter-
mészet lecsendesedését jelzik. A Füles Bástya
föld alatti oázisában most
pezsdül fel igazán az
élet! Óriáskígyók, se-
lyemmajmok, ráják, kaj-
mánok és színpompás
halak fogadják az ér-
deklődőket. A 15-20
ezer tagból álló levélvá-
góhangya-kolónia újabb
területet vehetett bir-
tokba, így éjt nappallá
téve dolgoznak és masíroz-
nak a termeken átívelő csövek-
ben. Nemrég egy 200 fős „dok-
torhal” csoporttal gazdagodott
a kazamata. A halak „kezelését”
azóta sokan kipróbálták, hiszen
az újonnan épült hatalmas me-
dencékbe bárki beleteheti
kezét, melyet a kis gyógyítók
örömmel kezdenek csipegetni.
Az újdonságok sora ezzel nem
ért véget, királyi lakosztály nyílik
a Bástya felső szintjén. Vajon ki
fog beköltözni?

A király visszatér várába
Maximus, a csuklyásmajom sokak számára nem

ismeretlen. 2010 tavaszán a győri állatkertben látta
meg a napvilágot, de az anyukája sajnos nem tudta
felnevelni, ezért emberekhez került. A tinédzserré cse-

peredett csuklyásmajom annyira jól érezte
magát a „kétlábúak világában”, hogy a tár-

saival való összeszoktatási folyamat
során rendszeresen kinyilvánította,
hogy az állatkert csuklyásmajomcsa-
patának társaságára nem tart igényt.
Ezért tavaly decemberben a Füles
Bástyába költözött, ahol igazi kiski-
rályként vette birtokba a kazamata ha-

talmas termeit, és joggal állíthatjuk,
hogy a látogatók első számú kedvence
lett. Nyáron mindenki megérdemel egy

kis szabadságot, ezért Maxi a győri állat-
kertben töltötte vakációját, ahol egy hason-

lóan csörfös majomhölggyel ismerkedett
össze. Míg a románc kibontakozott, a Füles
Bástyában meglepetés készülődött az ifjú

párnak – egy új, közös lakosztályt kaptak.
A gyönyörű, új, dzsungel hatású fész-

ket jövő hétvégén
veheti birtokba a

két csuklyásma-
jom, ahol min-
den kedves láto-
gatót szeretettel

fogadnak. 


