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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

6. oldal Sem a véradó, sem a vér nem lett kevesebb a győri régióban
azáltal, hogy az osztrák plazmaállomások újabb kampánnyal csábítják a
határ menti magyarokat. A hetente adható plazmáért hivatalosan az oszt-
rákok sem fizethetnek, csak a kiesett munkaidőt, útiköltséget téríthetik
meg, amely a korábbi tizenöthöz képest alkalmanként most nettó húsz
euró. Egy új donor beszervezéséért azonban már 30 euró jár.

3. oldal Nagy a baj, emelkedett
a fiatalkorban elkövetett öngyilkos-
ságok száma. Az elkeseredett ka-
maszok kapaszkodót találhatnak
az ingyenesen hívható ifjúsági lel-
kisegélyvonalon.

4. oldal Egyik-másik fa milyen
girbe-gurba, mégis édes a gyümöl-
cse – mondja Reiger Andrea, az au-
tista fiatalokat is nevelő Radó Tibor-
iskola igazgatónője Miért szeretem
Győrt? rovatunkban.

28. oldal Pátkai Máté lett az ETO történe-
tének 45. magyar válogatott játékosa. A kö-
zéppályás erről és pályafutása olykor embert
próbáló időszakáról is beszélt lapunknak.

Írásunk a 12. oldalon

Boldog emlékezet
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

km/h sebesség helyett 202 km/h sebességgel mérte
be a sebességellenőrző rendszer az M1-es autópá-
lyán megyénk kiemelt gyorshajtóját. A több mint 70
km/h-s sebességtúllépés 90 ezer forintos bírságot je-
lent a közlekedőnek.

130 10 százalék körüli növekedéssel számol az idén a Rába
Járműipari Holding Nyrt. A korábbi, közel 60 milliár-
dos árbevételt a válság csaknem megfelezte, majd
ezt az elmúlt években 10 százalék fölötti növekedés
követte. Ezt a tendenciát folytatja most a cég.

NAPRÓL NAPRA

November 2.

November 3.

November 4.

November 5.

November 6.

November 7.

November 8.

Motorbaleset. Relatív gyorshaj-
tás miatt nem észlelhette Bakony-
szentlászlón, az erdőgazdaság ma-
gánútján egy motoros a lezárt so-
rompót, ezért nekiütközött. A men-
tők életveszélyes sérülésekkel szál-
lították a győri kórházba, ahol bele-
halt sérüléseibe.

Táncprodukció. A Lord of the
Dance táncegyüttes lépett fel a
győri egyetemi sportcsarnokban. A
produkciót Michael Flatley koreog-
rafálta ír és kelta zenei alapokra.

Csőtörés. Hét lakás vált lakhatat-
lanná a Mécs László utcában, mi-
után egy 7. emeleti lakásból lezú-
duló víz eláztatta az otthonokat. A
tulajdonos nem észlelte a bajt, őt a
tűzoltók ébresztették.

Rongálás. A vakok és gyengén
látók számára készült Széchenyi téri
makettet rongálták meg ismeretle-
nek. Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester megtette a szükséges lépé -
seket az ügyben.

Kiállítás. Magyar és szlovák képző-
művészek közös kiállítása nyílt a Mú-
zeumházban. A tárlaton hét sziget-
közi és hét csallóközi alkotó vonul-
tatja fel munkáit Kortárs Művészeti
Panoráma címmel.

Tudomány ünnepe. Ünnepi ülést
tartott a Széchenyi-egyetem a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe alkalmából,
ahol bemutatták az intézmény ki -
emelkedő műszaki kutatásait.

Rajzkiállítás. Gyermekrajz-kiállí-
tás nyílt a megyei kereskedelmi és
iparkamarában. A mintegy 140 alko-
tás a II. Turizmus Világnapjára ké-
szült.

Pályaválasz-
tási kiállítás 
Pályaválasztási kiállí-
tásra és szakbemuta-
tóra látogathatnak el a
7–8. osztályos tanulók,
illetve „újrakezdők”
november 9-én az ETO
Parkba. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munka-
ügyi Központjának
célja a programmal,
hogy az érdeklődőknek
megfelelő információt
nyújtsanak a munka-
erő-piaci igényeknek
megfelelő, helyes pá-
lyadöntés meghozata-
lában.

Ingyenes 
műszaki 
átvizsgálás 
A Győr-Moson-Sopron
Megyei Közlekedési
Baleset-megelőzési Bi-
zottság térítésmentes
műszaki átvizsgálásra
vár november 10-én 9
és 13 óra között min-
denkit, akinek fontos
saját és más közlekedő
társának testi épsége,
járművének műszaki
állapota. Az akcióra
azon természetes sze-
mélyek és családtag-
jaik jelentkezhetnek,
akik gépjárművének
össztömege nem ha-
ladja meg a 3,5 tonnát.
Helyszín: Győr-Moson-
Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Közleke-
dési Felügyelőség te-
lephelye, Tatai út 3.

A napokban tartotta
nagyszabású, nemzet-
közi vonatkozásban is je-
lentős kongresszusát az
Osztrák Gyermek- és If-
júsági Orvosok Társa-
sága, amelyen hazánkat

dr. Schmidt Péter képvi-
selte. A konferencia leg-
fontosabb témái a pre-
venció, tehát a betegsé-
gek megelőzése, az oltá-
sok, a gyermekkori kró-
nikus betegségek, fer-
tőző betegségek és a
daganatos betegségek

tárgyalása volt. Dr.
Schmidt Péter szakterü-
lete, a szociális pediátria
vonatkozásában tartott
előadást, amely komoly
szakmai érdeklődést
váltott ki a résztvevő kol-

légákban. Újdonság volt
a konferencián, hogy
egyidejűleg a gyermek-
ápolónők továbbképzé -
se is megtörtént, az or-
vosok mellett ők is kre-
ditpontokat szerezhet-
tek eredményes vizsga
esetén.

Győri szakmai
siker Salzburgban
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Támogatás
telephelyfejlesztésre
Az Új Széchenyi Terv több mint 2 milliárd forinttal tá-
mogatja a nyugat-dunántúli régióban a telephelyfej-
lesztéseket. A számítások szerint összesen 43 pá-
lyázó élhet a támogatási lehetőséggel. Ilyen például
a mosonmagyaróvári T.G. System Kft. régi műhelyé-
nek korszerűsítése és felújítása, amely mintegy 17
millió forint támogatást nyert el. Ezen felül egy kor-
mányhatározat alapján a Regionális Operatív Prog-
ramok keretében 28 támogatási konstrukcióban az
előzőleg forráshiány miatt tartaléklistára került több
száz pályázat részesülhet támogatásban.
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Emmának látszólag mindene
megvolt: családi házban élt
szüleivel és öccsével, a követ-
kező evezős Eb reménysége
volt. Barátai is voltak, első pil-
lantásra tehetséges, kedves ka-
masznak látszott. De miután
letette az evezőt, bezárkózott a
szobájába, és akár reggelig
képes volt ugyanazt a melan-
kolikus zenét hallgatni. Napló-
jának adta minden bánatát a
világról, ami nem értette meg.
Boldognak hitték, pedig nem
volt az. Szülei sokat veszeked-
tek, de azt gondolták, a gyere-
keknek mindent megadnak:
otthont, ételt, ruhákat, zseb-
pénzt, ösztönzést. Emma ezt
másképp látta: „nem érdeklem
őket, csak magukkal vannak el-
foglalva, rám erőltetik a spor -
tot, pedig én már rég nem élve-
zem, nem érdekel az egész. Már
T. Z. sem érdekel, lehet, észre se
venné, ha meghalnék. Nem is
félek a haláltól, csak attól, hogy
így kell élnem örökre.” 
Emma többször beszélt a ha-
lálról barátnőjének és szülei-
nek, de ők nem hallották meg
a kiáltásokat. Nem értették,
miért fáj neki a fiúval való sza-
kítás, „gyerek vagy, sok szere-
lem jön még, most koncent-
rálj az evezésre”.
Meleg, napos idő volt, mikor
Emma hideg testét megtalál-
ták a szobájában.
A lány, akiről Emmát mintáz-
tuk, 16 évesen több segélykiál-
tás után csendben megtette...
Kilépve kamaszéveinkből haj-
lamosak vagyunk elfelejteni,
mennyire nehéz megfelelni
mindenkinek, megbirkózni
azzal, amibe beleszülettünk,
és megtalálni a helyünket. El-
felejtjük, hogy egy világ meg-
hal bennünk az első szerelem
elvesztésével, és mintha kést
forgatnának testünkben,
mikor a szüleink kiabálnak.
Emma úgy érezte, megtalál-
hatja azt a helyet, ami az övé.
Ahol örök nyugalma lehet.
Árva szülőket hagyott maga
után, sérült barátokat és
nehéz utat. Annyira nehezet,
amit senki sem érdemel, soha.
Zoljánszky Alexandra

Érthetetlen

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Mi elfelejtettünk boldognak lenni” –
írja egy 16 éves fiatal az interneten,
egy másik szerint „Semmi sem biztos
ebben a világban. Se a család, se a
szülők, se hogy valaha is lesz egy nor-
mális párja, családja az embernek.
Minden inog veszettül.” Egy harmadik
hozzáteszi: „Nincsenek terveim, az ál-
maimat elérhetetlennek látom. Eleve
alapvető hibának tartom, hogy egyál-
talán megszülettem.” Ilyen és ehhez
hasonló üzenetek sora olvasható a vi-
lághálón, és érkezik be nap mint nap
az ingyenesen hívható Magyar Ifjú-
sági Lelkisegély győri csoportjához,
az M-M Vonal ifjúsági telefonos lelki-
segély-szolgálathoz. A segélyvonal öt-
letgazdája, Farkas Imre szerint nagy a
baj, az utóbbi években emelkedett a
fiatalkorban elkövetett öngyilkossá-
gok száma. 

„Egyre nőnek a válság okozta gyer-
mekterhek, a szülők kilátástalansága
általában a gyerekeken csapódik le. A
szülőknek van B terve, de a gyereknek
nincs. Ezenkívül párkapcsolati gon-
dok, családi erőszak, iskolai problé-
mák miatt tárcsázzák a fiatalok a lelki-
segélyt, vagy azért, mert a szüleik
nem foglalkoznak velük” – sorolta a
leggyakoribb problémákat. Elmesélt
egy néhány éve történt esetet is, ami-
kor egy 14 éves lány azzal a kérdéssel
hívta a szolgálatot, hogy „fáj-e, amikor
meghalunk?”. Kiderült, a fiatal hallotta
szüleit kiabálni éjjel, hogy ha a gyere-
kek nem lennének, akkor mindent
összepakolnának és lelépnének. A ti-
zenéves megoldóképlete az volt, ha
meghal két kisebb testvérével, akkor
segíthet szüleinek, akik a házuk köl-
csönei miatt kerültek kilátástalannak
tűnő helyzetbe. Az ügyelőnek végül si-

került megegyeznie a lánnyal, hogy
mesélje el nagymamájának, akiben
megbízik, hogy mit tervez, és másnap
16 órakor hívja újra a szolgálatot. A
gyermek jelentkezett is a nagymamá-
val. Az ügyelő az első célt elérte, meg-
találta a kapaszkodópontot, ami a par-
ton tarthatja a lányt, így nem végző-
dött tragédiával az eset.

„Havonta 700-800 hívást kapunk,
sokszor az utolsó pillanatban, persze
nem csak fiataloktól” – tájékoztat Far-
kas Imréné Mariann, a szolgálat veze-
tője. Elmondja, két ügyelő fogadja a
hívásokat, összesen 26 anonim ön-
kéntese van a szolgálatnak. Mindegyi-
kük szigorú szűrőn esett át, illetve egy
képzésen, hogy a veszélyt közel száz-
százalékos biztonsággal tudják leve-
zetni. Ezt a munkát három évig lehet
végezni, aztán kell a szünet, mert a
legedzettebb lélek is nehezen bír el
ennyi nehéz sorsot.

A fiatalok nagyon igénylik a beszél-
getést, ha nem oszt-
hatják meg problémái -
kat, akkor azok olykor
annyira felgyűlnek
bennük, hogy nem lát-
nak más megoldást,
mint hogy véget ves-
senek az életüknek.

„Nem biztos, hogy
meg akarnak halni,
csak nem akarnak már tovább az
adott körülmények között élni. Ez bor-
zasztóan nagy különbség. A tudat be-
szűkülése hónapokig tart, de az, ami-
kor teljesen maga ellen fordul az
ember, csak órákig. Ha ilyenkor meg-
hallja valaki az utolsó segélykiáltását,
akkor meg lehet menteni. Ha felhív
minket, mi át tudjuk segíteni a kritikus
órákon. Ezután megfelelő orvosi keze-
léssel abszolút rendbe hozható, újra-
kezdheti az életét, kinyílik előtte a világ,

elkezdi megtalálni a saját erősségeit.
Az öngyilkosjelölteknek általában am-
bivalens érzéseik vannak, mennének
is meg nem is, nagy szükségük van a
kézfogásra. A vonalunk anonim, bár-
mit elmondhatnak nekünk, a titoktar-
tás pedig az egyik szabályunk” –
mondja, és hozzáteszi, sokszor olyan
dolgokra ébresztik rá a telefonálókat,
amikre addig nem is gondoltak. Ezt az
élményt próbálják megtalálni a segély-
kérők életében, megmutatják, hogy
lehet másképp is, és nem utolsó sor-
ban kibeszélhetik magukból a feszült-
séget a krízisben lévők.

Természetesen óriási felelősség
van a szülőkön, tanárokon, a környe-
zeten. A kétségbeesett emberek pró-
bálnak jelezni, általában orvoshoz is
elmennek az öngyilkosság előtt pár
nappal.

„Bármi jelet tapasztal a környezet,
fokozottan figyeljen, másrészt ha elfo-
gadja az illető, hogy gondban van,

akkor irányítsuk szakemberhez” –
hangsúlyozza a szolgálat vezetője, és
kiemeli, természetesen a jó szociális
háló lenne a legfontosabb, olyan erős
kapcsolatokkal, hogy még az öngyil-
kosság gondolatáig se jusson el senki.

Egyre nőnek a válság okozta
gyermekterhek

Az utóbbi években 
emelkedett a fiatalkori
öngyilkosságok száma

Az M-M Vonal Ifjúsági Lelkise-
gély ingyenesen hívható hétfő-
től szombatig 16-tól 20 óráig:
06-80/505-001.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Reiger Andreának szép gyerekkora volt. Arra gondol vissza
legszívesebben, apjával sétál a belvárosban, a Püspökvár,
a csónakházak környékén. Szolgálati lakásban éltek a mai
Kisfaludy-könyvtár épületében, ami akkor, a hatvanas-het-
venes évek fordulóján még nemzeti bank volt. Könnyen in-
dultak el. Megfogták egymás kezét, s a nagykapun túl
máris a Lenin, a mai Baross úton, a város szívében lépked-
tek. S ha már nosztalgiázunk, ne végezzünk félmunkát,
idézzük ide Irénke néni aranyparavános bábszakkörét az
Úttörőházból, mai nevén a Gyermekek Házából. Andrea tíz -
évesen, lelkes bábszínészként még a televízióban is fellé-
pett, puhabot alakított Levente Péter műsorában. Varrjuk
el a szálat: a puhab avatásra váró legényjelölt, a darab Barsi
Ernő tanár úr környékbeli gyűjtése volt. 

Most már tényleg ideje lenne szót ejteni a felnőtt Rei-
ger Andreáról, ecsetelve szerepét Győr egyik jelentős köz-
oktatási intézményének élén. Ideje lenne, még sincs,
ugyanis Andrea azon kevés iskolaigazgatók egyike, akik
gyerekként kezdték pályafutásukat, s erre szívesen emlé-
keznek. Azt mondja, mindig pedagógus akart lenni. Már
óvodásként tanárosdit játszott, sorba ültette babáit, még
osztálynaplót is vezetett. Majd jött Perlaki Rózsa, a belvá-
rosi gyakorló iskola első osztályos tanító nénije, végső érv-
ként a pedagóguspálya mellett. Andrea a Révai-gimná-
zium elvégzése után egy évet asszisztensként dolgozott
az akkor induló, Bárczi foglalkoztató iskolában. Itt válasz-
tott szakot. Megismerte a sérült gyerekeket, s elhatározta,
gyógypedagógus lesz. 

Jó döntés volt, már első diplomaosztó ünnepsége után
nyolc évvel intézményvezetővé nevezték ki, a rövidke gya-

korlati időbe két szülés is belefért. Gyerekei sikeres felnőt-
tek lettek, s hasonló mondható el a gondjaira bízott Radó-
iskoláról is. Az igazgatónő szerint a Radó sikerének kulcsa
a tettre kész, fiatalos lendületű és hagyománytisztelő tan-
testület, továbbá az a nevelőmunka, amit két alappillérre,
a szeretetre és a példamutatásra építettek fel. Minden gye-
rekhez az érzelmeken keresztül vezet az út, a sérültek ese-
tében ez különösen igaz. Kell a szakmai tudás, de a gyógy-
pedagógus nyerő erénye az érzelmi intelligencia. A példa-
mutatás még egyszerűbb dolog. A gyerek lássa azt, amit
mi szeretnénk látni.

A szabadhegyi Radó általános iskolába értelmileg, tanu-
lásban akadályozott gyerekek, ép értelmű, de súlyos nyelvi,
kommunikációs zavarral küzdő diákok, autista fiatalok jár-
nak. Szegregált intézmény, ahova szakértő bizottság küldi a
tanulókat, min-
den százból ket-
tőt, hármat. A
tantestület a
több  ségi iskolák-
nak is segít, nem-
régiben negyven -
millió forintot
nyertek egy uni -
ós pályázaton a kollégák, óvodapedagógusok, tanítók, taná-
rok képzésére. Meglepően sokan, minden tizedik gyerek szo-
rul rá a sajátos nevelésre. Azt írja a Radó-iskola honlapja,
egyik-másik fa milyen girbe-gurba, mégis édes a gyümöl-
cse. Azt mondja Reiger Andrea, a mai gyógypedagógia nem
a hiányra, hanem a gyerekek jól működő képességeire figyel.
Ha a tehetség kibomlik, a sérült területek is fejlődnek. A leg-
több végzős diák speciális szakiskolában tanul tovább, szak-
mát szerez, családot alapít, úgy él, mint bárki más.  

Reiger Andrea: A girbe-gurba
fa gyümölcse is édes 

Idézet

Az érzelmeken
keresztül vezet az
út a gyerekekhez 

Helyek

„A harmonikus
élethez öt dolog 

szükséges. Kocogás,
kacagás, lazítás, 
megértés, segítés.”  

„Számomra két nosz-
talgikus pontja van
Győrnek. A megyei
könyvtár palotája,
ahol gyerekként
éltem, és a Radó-szi-
geti csónakház, ahol a
gimnáziumi éveimet
töltöttem evezősként
heti öt edzéssel, hét-
végi versenyekkel.
Nem tudom, most
hogy hívják a Sparta-
cust, de remélem, va-
laki újjáépíti.” 

Esély
„Gyönyörűen kiépített
országos hálózat gon-
doskodik arról, hogy a
sérült gyerekek szak-
mához jussanak, de a
Győrben élők beillesz-
kedési esélyei jobbak
az átlagosnál. Több a
munkahely, jobbak az
életkörülmények, a
szülők, a közösségek
jobban elfogadják a sé-
rült fiatalokat.”      
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EGÉSZSÉGÜGY HIRDETÉS

KÖZLEMÉNY
Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
terének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály bemutatja az Épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. trv. 9 § (6) be-
kezdés értelmében az alábbi rendezé-
siterv-módosítási javaslatot:

Győr, Tompa utcai 
közterület rendezése 

tárgyú módosítás
SZTM 2012-019

A rendezésiterv-módosítási anyag 
megtekinthető:
2012. október 29–november 29-ig

az önkormányzat előcsarnokában, vala-
mint a város internetes oldalán:
www.gyor.hu.

A megjelenéstől számított 30 napon belül
javaslatok, észrevételek írásban tehetők a
9021 Győr, Városház tér 1. címen, vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

szerző: papp zsolt

A győri önkormányzat a lakosság
bevonásával készíti el a város
egészségképét, és ennek alapján
Győr egészségfejlesztési tervét.
Dr. Somogyi Tivadar, a területért
felelős alpolgármester lapunk-
nak elmondta, minden önkor-
mányzat számára fontos, hogy
kellő információkkal rendelkez-
zen a lakosság egészségügyi ál-
lapotáról, arról, hogy miként ve-
szik igénybe a városban elérhető
szolgáltatásokat, mennyire elé-
gedettek azokkal, illetve hogy mit
tudnak tenni a még egészsége-
sebb környezet eléréséért. 

Komplex helyzetfelmérés
2008-ban készült a városban,
de akkor azt nem követte a fej-
lesztéshez szükséges stratégia
elkészítése, amit most szintén
meg kíván valósítani a város.
Ahhoz azonban, hogy ez való-
ban egy működőképes, a valós
problémákra reagálni tudó
anyag lehessen, szükség van az
itt élők tapasztalataira, észrevé-
teleire is. Ezért kéri az alpolgár-
mester, hogy minél többen ve-
gyenek részt a városrészenként
meghirdetett fórumokon.

Miklósyné Bertalanfy Mária,
a győri önkormányzat humánpo-
litikai főosztályának munkatársa,
a program szervezője kérdé-
sünkre kifejtette, a 2008-ban fel-
vett adatok azt mutatták, hogy a
lakosság elöregedése kihívások
elé állítja az önkormányzatunk
által működtetett ellátórendsze-
reket. A nők egészségi állapotá-
nak mutatói kedvezőbbek a fér-
fiakénál, több halálok esetében
azonban a férfiak körében az
utóbbi években tapasztalható
kedvező változás, a nőknél nem,
vagy a változás lényegesen eny-
hébben mutatkozik. A 2013-as
egészségkép többek között rávi-
lágít arra is, hogy ezek a folyama-
tok milyen irányba változtak az
elmúlt években. Az aktuális álla-
potra építve 2013 áprilisában
készül el a Győr városi egészség-
fejlesztési terv, amely alapján ki-
jelölhetők a további feladatok, il-
letve pályázati programok révén
források hívhatók le a Győrben
élő emberek egészségének javí-
tása érdekében. 

A városi egészségfejlesztésre
koncentráló anyaggal párhuza-
mosan dolgozzák ki az idősek
életminőségének javítását célzó

koncepciót is. A tervezési folya-
mat a WHO Egészséges Váro-
sok program metodikája szerint
valósul meg. Elsőként két mun-
kacsoport alakult a népegész-
ségügyi hivatal, a Széchenyi-
egyetem és az önkormányzat in-
tézményeinek szakembereiből.
A munkacsoportok közreműkö-
désével a meglévő adatok ösz-
szegyűjtésével és elemzésével
helyzetfelmérés készül, amely az
elmúlt öt év tendenciáit mutatja
be. A további munkába bevon-
ják az önkormányzati bizottsá-
gok elnökeit, a településrészek
önkormányzati képviselőit, szak-
értőket, civil szervezeteket, és
természetesen a lakosságot is.
Az anyag elkészítésében nagy
hangsúlyt kap az iskolákban
folyó egészségfejlesztés is. Azok
a lakosok, akik személyesen
nem tudnak részt venni a város-
részi fórumokon, írásban is meg-
tehetik észrevételeiket, meg-
oszthatják véleményüket a Győr
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Humánpolitikai Fő-
osztály – WHO Egészséges Vá-
rosok Program, 9021 Győr, Hon-
véd liget 1. levelezési és a
who@gyor-ph.hu e-mail címen.

Egészségesebb Győrért!

A 2008-as Egészségkép letölthető és elolvasható az önkormányzat honlapjáról, a www.gyor.hu WHO
menüpontja alól. Kérjük, tiszteljék meg véleményükkel, javaslataikkal a következő hetekben zajló vá-
rosrészi fórumok egyikét, amelyek mindenki számára nyitottak! A fórumokról előzetes információt a
WHO Egészséges Városok Programirodán kaphatnak az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: who@gyor-ph.hu  Tel.: 96/500-555; 20/920-5226 vagy 20/450-8443.  

Időpont Városrész Helyszín Cím
2012. november 12.
(hétfő) 16.30 Újváros–Pinnyéd–Sziget Újvárosi Művelődési Ház 9025 Győr, Liget u. 55.

2012. november 13.
(kedd) 16.30 Bácsa–Révfalu Bácsai Művelődési Ház 9030 Győr, Heltai J. u. 8.

2012. november 14.
(szerda) 16.30 Gyárváros–Likócs Gyárvárosi Általános 

Iskola
9027 Győr, 
Vágóhíd u. 2–4.

2012. november 19.
(hétfő) 16.30 Győrszentiván Molnár Vid Bertalan 

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

2012. november 20.
(kedd) 16.30 Adyváros–Marcalváros Fekete István Általános

Iskola
9023 Győr, 
Kodály Z. u. 20–24.

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

dési Ház
9022 Győr, 
Árpád út 44. 

2012. november 26.
(hétfő) 16.30 Ménfőcsanak–Gyirmót Petőfi ÁMK–Bezerédj-

kastély
9012 Győr-Ménfő-
csanak, Győri út 90.

2012. november 27.
(kedd) 16.30 Szabadhegy-Kismegyer József Attila Művelődési

Ház 9028 Győr, Móra tér 1.

2012. december 3.
(hétfő) 16.30 Nádorváros–Adyváros Galgóczi Erzsébet Városi

Könyvtár
9023 Győr, 
Herman Ottó u. 22.

Tisztelt Győri Lakosok!
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. év elejére elkészíti Győr város egészségképét és
egészségfejlesztési tervét. A tervezéshez a városi adatok és felmérések vizsgálata, szakemberek
véleménye mellett a terv készítői lakossági szempontokat is figyelembe kívánnak venni, ezért la-
kossági fórumokat szerveznek a városban a településrész önkormányzati képviselői, szakértők,
civil szervezetek és az érdeklődő lakosság bevonásával. 
Az egészségfórumok időpontja és helyszínei: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyôr MJV Önkormányzata a tulajdonában lévô
egyes nem lakás célú helyiségeit (üzlet, iroda,
raktár és garázs) bérleti díjra történô nyílt pá-
lyáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri 
Hivatal 9021 Gyôr, Honvéd liget 1. sz. alatti

épület hirdetôtábláján (üvegfalon), 
a GYÔR-SZOL Zrt. központjában (9024 Gyôr,
Orgona u. 10.), valamint a www.gyor.hu hon-
lapon tekinthetôk meg 2012. október 19-tôl
2012. november 12-ig, ahonnan a pályázati

nyomtatványok is letölthetôk.

Érdeklôdni és jelentkezni lehet:
Polgármesteri Hivatal (9021 Gyôr, Városház
tér), Gazdálkodási Fôosztály Vagyongazdál-

kodási Osztályán, ügyfélfogadási idôben,
vagy telefonon: (96) 500-277-es és (96) 500-

236-os számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK 
BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2012. november 12. (hétfô) 12°° óra

A pályázati tárgyalás helye: városháza, Gyôr,
Városház tér 1., Zechmeister II. terem 
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FÓKUSZBAN RIPORT

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Sem a véradó, sem a vér nem
lett kevesebb a győri régióban
azáltal, hogy az osztrák plaz-
maállomások újabb kampány-
nyal csábítják a határ menti
magyarokat. A hetente adható
plazmáért hivatalosan az oszt-
rákok sem fizethetnek, csak a
kiesett munkaidőt, útiköltséget
téríthetik meg, amely a korábbi
tizenöthöz képest alkalmanként
most nettó húsz euró. Egy új
donor beszervezéséért azonban
már 30 euró jár.   

Zsozsó ebből akar megélni. A barát-
nője szerint vérből nem lehet. Abból
lehet, amiből sok van, vagy amiből
kevés, mondja Zsozsó, aki bizonyára
jobban ismeri a kereslet-kínálat törvé-
nyeit, lévén közgazdász szakos hall-
gató az egyetemen. A barátnője meg
„csupán” jogász – az is csak lesz, ha
valami csoda folytán egyszer sikerül
átcsúsznia a római jog vizsgán. 

Zsozsó számol. Itt van feketén-fe-
héren leírva – mutatja a győri Baross
úton kapott szórólapot, ami persze in-
kább fehér és stílszerűen vérpiros –,
hogy minden új plazmavéradó után
30 adómentes euró jár annak, aki be-
szervezi a pácienst. Igaz, Ausztriába,
Bécs külvárosába kell utazni azért,
hogy odatarthassák a karjukat a
tűnek, ráadásul csak akkor jár a juta-
lék, ha a beszervezett legalább há-
romszor ad plazmát, de hát nekik is
megéri, donációként 20 euró üti a
markukat a helyszínen. Sőt, már az
első alkalommal is fizetnek az osztrá-
kok, pedig akkor még csak orvosi vizs-
gálat szerepel a programban. AIDS-
betegség vagy májgyulladás, meg
még néhány kór kizáró ok a
plazma adásra.

Na már most – kalkulál
Zsozsó –, van vagy száz ha-
verom, háromszáz ismerő-
söm, meg neked is van majd-
nem annyi, közli a barátnőjé-
vel. Havonta ráveszünk hú-
szat az utazásra, kimegyünk
négy autóval, a szervezői dí-
jamból még az útiköltségre
is futja, főleg ha én is adok vérplazmát. 

Egyszer elfogyunk – állapítja meg
a barátnője. Egy évig viszont meg-
élünk belőle – számol Zsozsó, majd 
fiatal kora ellenére alapos ember
lévén, rögtön Excel-táblázatba írja a
potenciális plazmaadókat. 

Plazmázni hívnak Ausztriába

Nem Zsozsó az egyetlen, aki az
osztrák  vérplazmapiacon akar érvé-
nyesülni, a különbség csak annyi,
hogy sokan csupán fizetés-, illetve
zsebpénzkiegészítésnek szánják a
ausztriai plazmaadást, mely újra rene-
szánszát éli – vagy legalábbis sze-
retné élni – a nyugati határvidéken.  

A győri sétálóutcán osztogatott,
helyesírási hibáktól hemzsegő szóró-
prospektusok először is az üres zse-
bünkre akarnak hatni, utána meg a
lágy szívünkre, feltételezett karitatív
hajlamainkra. Az első oldalon a doná-
ciókénti 20 eurót és a közvetítői díjat
említik, belül már azt is, hogy mennyi
életet menthetünk meg, ha plazmán-
kat adjuk más embereknek. A meg-
győzés hatásosságát nagymértékben
csökkenti a komikusan rettenetes
nyelvezet és írásmód: a harmadlagos
betegségeket például úgy írják, hogy

„3lagos”, az élet az náluk „éjet”. A lé-
nyeg mégiscsak az, hogy kell a
plazma, gyertek, de ne csak ti, szer-
vezzetek másokat is, pénzt kaptok
érte. 

Zsozsó, mint már utaltunk rá, tuda-
tos ember, aki előkészületek nélkül

egy tapodtat sem mozdul, most is ala-
posan utánanézett tehát a dolognak.
Megtudta, hogy a fehérjékből álló
plazma valóban nagyon sok élet-
mentő gyógyszer alapanyaga, főként
az immunhiányos, illetve vérképző-
szervi betegségekben alkalmazzák
eredményesen. Az egészséges em-
beri szervezet mintegy 72 órán belül
pótolja, tehát akár hetente – évente ál-
talában maximum 30 liter – adható. 

Magyarországon, a Nyugat-Dunán-
túlon nincs plazmaferezis-központ, Bu-
dapesten azonban kettő is, ugyanen-
nek a magáncégnek van centruma
Debrecenben is. Ezek az intézmények
is fizetnek útiköltséget, s a munkából
kiesett időért is adnak némi pénzt, ez
alkalmanként átlagosan 1500 forint.
Donorjaikat nem a pénz motiválja, így
nem is kényszerülnek arra, hogy emel-
jék a költségtérítést, mely az osztrák jö-
vedelmi viszonyokra átszámolva ará-
nyosan megfelel az ottani összegnek.
Ráadásul a fővárosból, pláne Debre-
cenből egyáltalán nem érné meg he-
tente Bécsbe utazni. Régebben Buda-
pestről „iránybuszok” indultak az oszt-
rák plazmaközpontokba – melyek
megálltak Győrben is –, ám ezek a vál-
lalkozások most a háttérbe szorultak,
jellemző módon inkább telezsúfolt au-
tókkal mennek a győriek, mosonma-
gyaróváriak és soproniak a plazmaköz-
pontokba. 

Más kör ez, mint a rendszeres vér-
adóké, mondják egybehangzóan a
győri regionális vérellátó központban
éppúgy, mint a Vöröskeresztnél. Nem
arról van szó tehát, hogy a győri vér-

adók pénzért átpártoltak Ausztriába,
oda főleg azok jelentkeznek donornak,
akik eddig még sehol sem adtak vért. 

Zsozsó is ilyen ember, sőt, a barát-
nőjével együtt mind a négy társa is,
akiket az internetes kapcsolatfelvétel
után betuszkol egy autóba, s Bécs hu-
szonkettedik kerületébe veszik az
irányt. A személyzet magyar, s a páci-
ensek egy része is, noha nagy tömeg-
gel nem találkoznak. Van tehát még
merítési lehetőség, szabad kapacitás,
nyugtázza Zsozsó. A barátnője meg
azt gondolja, hogy jó, de legalább há-
romszor mégiscsak el kell jönni azért,
hogy Zsozsó a szervezési díjat is föl-
markolja. Maga a plazmaadás nem
hosszú, talán másfél óra alatt végez-
nek majd vele, viszont rámegy leg-
alább egy fél nap, ha már kijöttek,
talán vásárolnak is egy kicsit. 

Aztán azon kicsit megsértődik,
hogy a plazmaközpontban túl alapo-
san nézik meg az igazolványát, töré-
keny alkata, apró termete miatt húsz -
évesen sem hiszik róla könnyen el,
hogy már elmúlt tizennyolc. Más nők
örülnének ennek, nyugtatják, majd én
is örülök tíz év múlva, jegyzi meg a ba-
rátnő, s elteszi a húszeuróst a megta-
karításra szánt pénze közé.   

Másnap a győri kollégiumi szobá-
ban Zsozsónak azt mondja valaki –
egy műszaki szakon tanuló lány, aki-
nek volt már egy nagyobb műtétje,
melynek során vért is kapott –, hogy
ez azért ciki. Az ember ne üzleteljen
a saját vérével. Főleg ne külföldre
adja el. Az egészség határtalan, veti
oda neki Zsozsó. A plazmából ké-
szült gyógyszer nem csak az osztrá-
koké lesz, azt biztos külföldön is for-
galmazzák, nyugtatja magát. A vér
az más, azt általában minden ország
otthon, állampolgárai javára hasz-
nálja fel. 

Jó, dünnyögi Zsolt, vért majd itthon
adok, plazmát Bécsben. Legalábbis
addig, amíg a tandíjat diákhitelből, a
többi költséget meg szülői támogatás-
ból teremtem elő. Dolgozni kellene,
veti oda a mérnökhallgató lány, ebből
aztán vita kerekedik, hogy melyik sza-
kon nehezebb az élet, hol van idő arra,
hogy nappali szakos hallgatóként rend-
szeres munkát vállaljanak. 

Megalázó. Ezt már egy nemzetközi
tanulmányokat folytató lány szögezi le.
Pénzért adod a testedet, olyan,
mintha prosti lennél. Ráadásul igen
olcsó prosti. 

Zsozsó nem felhőtlenül vidám ezen
az esten, később ki is töröl néhány
nevet az Excel-táblázatából. 

Egy új donor 
beszervezéséért 

30 euró jár
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HULLADÉKGYŰJTÉS HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A GYŐR-SZOL Zrt. hetente mint -
egy öt tonna illegálisan lerakott
hulladékot gyűjt össze Győr közte-
rületeiről, főként a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek környékéről.
Az erre a célra kijelölt helyeken
tilos a háztartási hulladéktól meg-
szabadulni, csak a műanyag,
papír, üveg és fém elhelyezésére
szolgáló konténereket lehetne
használni, ám sokan figyelmen
kívül hagyják a vonatkozó rendel-
kezéseket. Az illegális hulladékle-
rakók ezzel nem csak a törvényt
szegik meg, de évente mintegy 50
millió forint többletköltséget is
okoznak a szolgáltatónak. Emel-
lett az edények rendszeres „kifosz-
tásával” járó zaj zavarja a környé-
ken lakók nyugalmát.

A renitens használók okozta
szemetelés felszámolására már

Új típusú hulladékgyűjtőket
helyeztek ki Újvárosban

régóta külön járatot működtet a
társaság, melyekkel mindennap
– szombaton és vasárnap is! –
reggel 6 órától este 10 óráig két
műszakban takarítják a GYŐR-
SZOL Zrt. munkatársai a szelek-
tív szigeteket. Mindennek elle-
nére a Győr területén működő
160 szelektív hulladékgyűjtő szi-
get között akad 15-20, amely a
takarítást követően akár néhány
óra múltán siralmas képet mutat. 

A GYŐR-SZOL Zrt. a szelek-
tív szigetek rendjének megőr-
zése érdekében új típusú konté-
nereket helyezett ki Újváros terü-
letén kilenc helyszínen, ahol a
leggyakrabban tapasztalható
rendezetlen állapot kialakulása.
Ezeknek az edényeknek na-
gyobb a befogadóképessége –
a műanyaggyűjtő 2.500 literes, a
papír, fém és üveg befogadá-
sára szolgáló 1500 literes –, és
nem nyithatóak felülről, csak

alulról üríthetőek. Ezzel a megol-
dással később telik meg a konté-
ner, csökken a kellemetlen zajha-
tás, és jelentősen megnehezíti
azoknak a „gyűjtögetőknek” a
dolgát, akik értékesíthető anyag
reményében rendszeresen fel-
borítják az edényeket, a környék
lakóinak bosszúságot, a szolgál-
tatónak pedig jelentős többlet-
költséget okozva.

Az új edények kihelyezése kí-
sérleti jellegű, a használat során
gyűjtött tapasztalatok függvé-
nyében dönt a szolgáltató a to-
vábbi működtetésről, illetve a
módszer kiterjesztéséről.

A vegyes háztartási hulladék
lerakására vonatkozó tiltás per-
sze így is érvényes a szelektív szi-
getekre. A szabálysértési tör-
vény szerint aki illegálisan helyez
el kommunális hulladékot Győr-
ben, akár 50 ezer forint bírság-
gal sújtható. 

FIGYELEM! Ez nem állás!

Életérzés!  

Bízza profikra ingatlanügyeit!

www.oh.hu

Jöjjön el élete

legfontosabb
találkozójára!

Teázzon velünk és változtassa meg az életét! 

Openhouse I. Karrier est 
Időpont: 2012. november 22., 17 óra
Helyszín: Győr, Múzeumház Teázó (Bécsi kapu tér 4.) 

Ott a helye, ha Ön: proaktív, szeret és tud csapatban
dolgozni, új kihívásokat keres. 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvétel jelzése: 2012. november 20-ig
az agnes.kiraly@oh.hu e-mail címen. Résztvevőink között 
értékes ajándékcsomagot sorsolunk! 

Takarítás után közvetlenül Takarítás után néhány órával
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HIRDETMÉNY  GAZDASÁG

szerző: földvári gabriella  

Többek között Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos
és Kadler Gusztáv, a hazai kajak-kenu szövetség alel-
nöke vendégeskedik a Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai-karának harmadik Karrier napján. A november
14-én fél kettőkor kezdődő rendezvény háziasszonya a
kar arca, Borkai Petra lesz. 

A karriertervezését sosem lehet elég korán kezdeni.
Most itt az alkalom, szerdán délután a karrierirodában
mindenki hasznos ismeretet és tapasztalatot szerezhet

Pályázati hirdetmény
A GYŐR-SZOL Zrt. 
pályázatot hirdet 

Győr, Apáca u. 40.  1/2 sz. alatti, 
48 m2-es, 2 szobás, összkomfortos,

és Győr, Apáca u. 40. 1/1 sz. alatti, 
69 m2-es, 2,5 szobás, összkomfortos

önkormányzati bérlakások
határozott idejű 

bérleti jogának elnyerésére.

A lakások megtekinthetők: 2012. no-
vember 23. (péntek) 10–10.30 óráig.

A pályázat benyújtásának helye, 
határideje: 
GYŐR-SZOL Zrt. központi ügyfélszol-
gálat (Orgona u. 10.)
2012. november 30. (péntek) 12 óra
(a határidő elmulasztása jogvesztő).

Pályázati feltételek:
1.  Az  Apáca u. 40. 1/2 szám alatti, 48

m2-es lakás bérleti díja 55.000
Ft/hó.
Az  Apáca u. 40. 1/1 szám alatti, 69
m2-es lakás bérleti díja 75.000
Ft/hó.

2. Az elbírálást a GYŐR-SZOL Zrt. – a
tulajdonosi jogok gyakorlójának
felhatalmazása alapján – végzi. A
pályázatok elbírálása során figye-
lembe veszik a pályázók jövedelmi
helyzetét. 

3. Az elbírálás eredményéről a pályá-
zók postán, írásban kapnak értesí-
tést.

4. A bérleti szerződést a bérbeadó 1
év határozott időre közjegyzői ok-
iratba foglaltan köti. A közjegyzői
díjat a bérlő és a bérbeadó fele-fele
arányban fizeti. A bérleti szerződés
meghosszabbításáról és annak
időtartamáról a bérbeadó dönt. A
pályáztatott lakások megvásárlá-
sára nincs lehetőség. 

5. A pályázat nyertese az a személy,
aki a legtöbb havi lakbér előre tör-
ténő megfizetését vállalja. Azonos
ajánlatok esetén az a személy, aki
a pályázatát előbb nyújtotta be. 

6. A lakbér és a lakbérrel együtt fize-
tendő külön szolgáltatások díjának
biztosítására a bérlő a szerződés
megkötésekor 3 havi lakbérnek
meg felelő összegű óvadékot köte-
les fizetni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó és a vele együtt költöző szemé-
lyek adatait, jövedelmi viszonyait (ke-
reseti igazolást az utolsó 3 havi mun-
kabéréről).                                                                                    

szerző: ozsvárt tamás
fotó: gy. p.

Országosan egyedülálló átképzési
programot indított tavasszal Győr-
ben az Audi Hungaria Motor Kft., a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központja
és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A kezdeményezés célja az volt, hogy
markánsan növekedjen a női munka-
erő aránya az autóipari óriás foglal-
koztatottai között. A program sikeres
rajtját jelzi, hogy 30 női munkatárs a
közelmúltban írta alá munkaszerző-
dését, akik a most épülő járműgyár
összeszerelő üzemében fognak dol-
gozni. Az összefogás részleteiről
Kara Ákos országgyűlési képviselő
számolt be lapunknak.

Országos összehasonlításban
hosszú ideje Győr-Moson-Sopron
megyében a legalacsonyabb a re-
gisztrált álláskeresők száma. Az öt
százalék körüli munkanélküliségi
mutatón belül azonban tartósan ma-
gasabb a nők aránya. Ezen a helyze-
ten szeretnénk változtatni – vázolta a
hátteret Kara Ákos, aki országgyű-
lési képviselőként, valamint kezde-
ményezőként, kidolgozóként és nem
utolsó sorban a nemzetgazdasági
tárca vezetője által az új Audi-gyár
építésével összefüggő szakképzési
ügyekért felelős miniszteri megbí-

zottként vett részt a programban. – A
célunk elsősorban tehát az volt,
hogy munkanélküli hölgyek számára
teremtsünk biztos elhelyezkedési le-
hetőséget.

Kinek mi volt a szerepe az el-
képzelés megvalósításában?

Az Audi célul tűzte ki, hogy az új
járműgyárban dolgozó női munka-
erő arányát két százalékról legalább
tízre emelje. Ennek érdekében kép -
zéseket szerveznek munkanélküliek
számára fémipari és járműspecifikus
szakmákra. A munkaügyi központ
végezte a résztvevők toborzását, a
felkészítést, míg a gyakorlati oktatás
az Audi Hungaria Projekt- és Oktató-
központjában, valamint a Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakképző Iskolában zajlott.

Kik jelentkeztek a képzésre?
A képzéshez a legkülönfélébb te-

rületről csatlakoztak tartósan mun-
kanélküli nők, kozmetikustól a szaká-
csig. Az oktatás alatt a kiválasztott
résztvevők elsajátíthatták a jármű -
gyártáshoz kapcsolódó általános és
szakmai alapismereteket, valamint
megismerhették az autóiparban
használt folyamatokat, anyagokat és
szerelési technikákat. Minden kép-
zési modul vizsgával zárult.

Az első tanfolyamon meny-
nyien vették sikeresen az aka-
dályokat?

Harminc fő tett sikeres vizsgát, ők
már alá is írták szerződésüket az Au-
dival, és napokon belül megkezdik a
munkát. Ezzel a programmal Ma-
gyarországon egyedülálló, gyakorlat -
orientált képzést és biztos munkahe-
lyet kínálunk a női munkavállalóknak
– nyilatkozta az első tanfolyam lezá-
rását követően Rozman Richárd, az
Audi Hungaria személyügyekért fele-
lős ügyvezető igazgatója. – Célunk
továbbá a termelésben dolgozó női
munkatársak számának növelése.
Ezzel a programmal elértük ennek
első mérföldkövét.

Mi lehet a program folytatása?
Az Audi Hungaria már korábban

nyilatkozott folytatási szándékáról –
mondta Kara Ákos képviselő. – Termé-
szetesen a minisztérium is támogatja
az átképzettek létszámának bővítését,
így már folyik a következő csoport fel-
készítése. Közöttük többen vannak,
akik korábban a Nokia-gyár dolgozói
voltak. A célunk, hogy elbocsátásukat
követően minél rövidebb ideig legye-
nek munka nélkül. Velük további har-
minc fővel bővül a projekt, és már
2013-ra is előkészítettük két új cso-
port indítását. Ez az átképzési prog-
ram jó esélyt kínál az elhelyezkedésre
a résztvevők számára, és a most kiala-
kuló modell példa lehet az ország bár-
mely részén hasonló kezdeményezé-
sek megvalósítására. 

Sikerprogram: 
Nők az autóiparban

Karrier nap az Apáczai-karon
arról, hogyan is működik a munkaerőpiac, milyen esé-
lyek várnak egy munkavállalóra. A Karrier napon előadá-
sok hangzanak el a tanulásról, a munkáról, arról, milyen
eszközökkel, módokkal építhetjük karrierünket. Neves
cégek képviselői mutatnak be pozitív példákat. 

A programhoz kapcsolódik egy kari kiadványokat be-
mutató esemény, az Apáczai könyvmustra is, amelynek
házigazdája dr. Horváth Sándor Domonkos, a Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár igazgatója. 

A Karrier nap programjai díjtalanul látogathatók, nem
csak fiataloknak.  



OKTATÁS HIRDETÉS

2012. november 9.   / + / 9

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:

szerző: papp zsolt

A főapátság védőszentje,
Szent Márton ünnepének hete
a pannonhalmi gimnázium di-
ákjai számára a jótékonyság
jegyében telt. Rabokkal talál-
koztak és gyűjtést szerveztek
a tököli fiatalkorúak börtöné-
nek lakói számára.

Az intézmény az alkalomhoz kapcso-
lódóan évről évre tematikus hetet
szervez a diákság számára, amelynek
fókuszában a szükségben szenvedők-
höz való odafordulás áll. Lapunk kér-
désére Barcza István, az intézmény
igazgatóhelyettese elmondta, Szent
Márton lehajolt a ruhátlan koldushoz,
és bár nem ismerte őt, látta, hogy rá-
szoruló, ezért nekiadta fél köpenyét.
„Ez a szemlélet az, amelyet az iskola az
évente megtartott jótékonysági héttel
közvetíteni akar.”

A korábbi alkalmakkor már gyűj-
töttek a hajléktalanoknak, a vörös -

iszap-károsultaknak, a rászorulók-
nak, az idei évben pedig a börtönlétet
választották a tematikus hét témája-
ként. Azért  a rabok életét hozzák kö-
zelebb a diákokhoz, mert bár bűnt kö-
vettek el, mégiscsak nélkülözniük
kell, és a keresztényi szeretet azt kí-
vánja, hogy róluk se feledkezzünk
meg – fejtette ki az igazgatóhelyettes.

A fiatalok november 5–11. között
közvetve négy büntetés-végrehaj-
tási intézményt, illetve azok lakóit is-
merhetik meg. A napokban például
a győri börtönt is meglátogatták,
előadásokat hallgathattak meg a té-
mában neves szakértőktől, a börtön-
létet bemutató filmeket nézhettek.
Az intézmény fiataljai számára meg-
hirdetett sorozat a hétvégén a már
említett csendesórával, ünnepi litur-
giával, és magával a gyűjtéssel zárul.
Barcza István szerint a hét üzenete
nem csak a diákoknak, de mindenki-
nek szól: Figyeljünk környezetünkre
és segítsünk rászoruló embertársa-
inkon!

Rabokon segítő
pannonhalmi diákok

szerző: gy. p.

Ősszel ért véget az Iskola rendőre
program, melynek keretében többek
között a biztonságos kerékpáros köz-
lekedés fontosságára hívták fel a fi-
gyelmet a szervezők – mondta Geren-
dai Sándorné őrnagy, a Győri Rendőr-
kapitányság Közlekedési Baleset-
megelőzési Bizottságának titkára.

A program része volt a „Gyer-
mekek biztonságos közlekedése cím-
mel” rendezett interaktív képzés,
melynek keretében az előadók infor-
mációt nyújtottak a külföldi és itthoni,
jól működő gyermekbiztonsági prog-
ramokról. De része volt a „Szuper -
bringa” program is, ami arról szólt,
hogy iskolások kerékpárjait vizsgál-
ták át. A szakemberek az 1866 bicik-
liből mindössze 356-ot találtak rend-
ben. Ezek vázára úgynevezett „Szu-
perbringa” igazolást helyeztek el, ami
év végéig érvényes. A bicikliken fel-
tárt hiányosságokat, hibákat a szülők
a kiküldött tájékoztató alapján kijaví-
tották, így azok a gyermekek is meg-
kapták a „Szuper bringa” igazolást,
akiknél korábban problémát állapítot-
tak meg – számolt be Gerendai Sán-

Minden gyermek
biztonsága fontos 

dorné. A tanfolyam az idei tanévben
is folytatódik, 5–8. osztályos tanuló-
kat oktatnak szabályos és biztonsá-
gos kerékpározásra.

– A felkészítést elsősorban peda-
gógus szakreferensek végzik. A sike-
res kerékpáros vizsga, illetve a „ke-
rékpáros igazolvány” megszerzésé-
nek feltétele az önkéntes tanfolyam
elvégzése, valamint az elméleti és
gyakorlati vizsgán legalább 80 szá-
zalékos teljesítmény elérése –
mondta az őrnagy.

A Győri Rendőrkapitányság bal-
eset-megelőzési tevékenysége ta-
valy kiterjedt a Fekete István Álta-
lános Iskola Konduktív Szakszolgá-
latba járó 14 mozgássérült gyer-
mek részére is. Az elméleti és gya-
korlati ismeretek oktatását idén is
folytatni fogják havi rendszeres-
séggel.

– A konduktív csoportba önál-
lóan, segédeszközzel és kerekes
székkel közlekedő gyermekek és fia-
talok is járnak. A közlekedési ismere-
tek, elsősorban a gyalogos közleke-
dés szabályainak alapos elsajátítása
számukra is fontos – mondta el Ge-
rendai Sándorné.
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KULTÚRA SZÍNHÁZ, KÖNYVSZALON

szerző: földvári gabriella

A hétvégi Győri Könyvszalonon
számos helyi szerző mutatja be
legújabb munkáját. A gazdag ter-
mést a teljesség igénye nélkül kö-
töttük csokorba.  

Holdasi-Szabó Zsuzsa, Olasz Valéria,
Gősi Vali és Csáky Anna is új verseskö-
tettel jelentkezik a szalonon. Négy költő-
nőt együtt látni önmagában élmény, a
könyvek lírai címei magukért beszélnek.
Csendek koppanása, Csillagok hatalmá-
ban, Halkuló hiány, Mágikus Hold. 

A Győri Antológia irodalmi és művé-
szeti csoport Eleven katedrális című
gyűjteményében a versek mellett fotók,
festmények, kisprózák is helyet kaptak.
A fának szentelt kötet üzenete: Óvjuk a
fát, Isten lakik benne. A Műhely folyóirat
neves szerzőkkel megtűzdelt tematikus
száma a piacról szól, a szerkesztők sze-
rint az élet és a piac ősidőktől fogva ösz-
szekapaszkodó fogalompár.

A szépprózai termés jeles darabja D.
Horváth Gyöngyi Szeretünk Harlekin
című ötödik könyve, amely a borítója el-

Helyi szerzők a szalonban 
lenére nem kutyaregény, sokkal inkább
családi krónika a szeretetről. Méhes Ká-
roly már elköltözött Győrből Pécsre, de
pannonhalmi diákéveit felidéző Hegy-
menet című kötete figyelemre méltó
mű. Varga Lajos Dániel a közelmúltban
írt publicisztikáit jelentette meg. A Vak-
repülés üzenete: az öntörvényű szemé-
lyiség menti a világból megmaradt
szépséget, jóságot és
igazságot.

Számos most meg-
jelenő kötet foglalkozik
nagy elődeinkkel. Biczó
Zalán könyvtáros és
Grászli Bernadett művé-
szettörténész a győri
építésznek, Borsa Antalnak állít emléket,
Szigethy Gábor a legnagyobb magyar,
Széchenyi István 21. századi portréját raj-
zolta meg. Az egyházmegyei levéltár
Apor Vilmos győri prédikációinak, vala-
mint Nagy István több száz illusztrációt
tartalmazó Apor-könyvének kinyomtatá-
sával emlékezik a vértanú püspökre.

Kristóf Lilla Alida antropológus Szé-
chényi Pál múmiájának vizsgálatáról
tett közzé tanulmányt, amelyből kiderül,

a kalocsai érsek 1710-ben bekövetke-
zett halálát nem arzénmérgezés okozta.
Biczó Zalán orvosi almanachja a rég-
múlt és a közelmúlt 670 győri és győri
születésű orvosának, gyógyszerészé-
nek életrajzi lexikonja. 

Németh Attila festőművész idén ta-
vasszal önálló életmű-kiállítással mutat-
kozott be, akinek tetszett a tárlat, a

könyvszalonon megvásárolhatja a győri
művésztanár Emelkedés című, új kata-
lógusát. Új győri képes könyv is napvilá-
got látott, ezúttal az újságíró Koloszár
Tamás szerkesztésében. A könyv kulcs-
szava az otthonosság.

A hasznos művek csoportját gyara-
pítja Érsek Rózsa nyugalmazott taní-
tónő olvasástanulást segítő, Az elkó-
szált kismadár című, mesés munkafü-
zete és Sarkadi Zsolt nyelvtanár angol

és magyar nyelvtani könyvei. Két sport
témájú munka is megjelent, Gönczöl
László és Gönczöl Lászlóné a megye
birkózósportjának 1900 és 2010 közötti
történetét elevenítik fel, Heller László a
győri tornaszövetség húszéves jubi -
leuma alkalmából szerkesztett emlék-
könyvet.

A városi levéltár szokásához híven
igazította publikációit a szalon idejére. A
történettudomány szolgálatában című
tanulmánykötet a 70 éves dr. Gecsényi
Lajos tiszteletére készült. Az ünnepelt a
Műhely alapítója, két évtizeden át a me-
gyei levéltár igazgatója volt. A Franciák
Magyarországon, 1809 Győr történeté-
nek legvéresebb csatáját idézi fel, Ta-
kács János az 1929-ben alapított Győri
Automobil és Motor Club Aranykönyvét
írta meg.

A megyei levéltár munkatársai is
három munkával jelentkeztek. Szalay
Balázs: Csorna az 1956-os forradalom
idején, továbbá Kenyeres István–D. Sza-
kács Anita–Mihály Ferenc: Magyaróvár
tanácsának jegyzőkönyvei az 1581–
1582. években, valamint a Tanulmá-
nyok a Kisalföld múltjából.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

„Sok ember munkája adódik
össze egy előadáshoz, a szín -
falak mögött mindenki tudja,
hogy a másik nélkül nem megy
semmire” – árulta el a Győri
Nemzeti Színház új karigazga-
tója, Balogh Eszter. A zenét az
életének tartó karnagy 23 éve
foglalkozik énekkarokkal, ve-
zette többek között a győri Liszt
Ferenc Kórust. A legerősebb
kapcsolat a Can’t Art Ének-
együtteshez fűzi 22 éve. A PÁ-
GISZ-ban jelenleg is tanít, ott
egy fiúkórust alapított, a Pat-
tantyús Legényegyletet. „Kicsit
meg kell halnom értük minden-
nap, hogy jöjjenek, de megéri” –
mesélte.

Annak, aki egy fiúkaron edző-
dött, gondolom gyerekjáték volt
beilleszkedni a színházba.

Régi kapcsolat fűz a teátrum kóru-
sához, kedves ismerőseim a tagjai, il-
letve kiváló elődöm, Gál Anikó elhívott
az előző évadban a Carmen elő-

adásra, hogy vegyek részt az éneklés-
ben. Öltözőben, karteremben, kulisz-
szában, folyosón sikerült jó kapcsola-
tokat kialakítani. Húszan vagyunk, de
a nézők általában ennek a többszörö-
sét látják, a Carmenben például külső-
sökkel együtt ötvenen énekeltek.

Az első bemutatkozásán már
túl van, az Operettmániát ön ta-
nította be a kórusnak. Jó nyi-
tánynak érzi?

Hálás a feladat, a szólisták mögött
zenei háttérként, aláfestésként szere-
pelünk, és örömteli, hogy jutott ne-
künk egy kórustétel, amikor csak az
énekkar van a színpadon. Az évad ké-
sőbbi terve lesz Kacsóh Pongrác
János vitéz című daljátéka, ami márci-
usban kerül terítékre. 

Néhány titkot áruljon el a kó-
russal kapcsolatban, hogy kép-
zeljük el a kulisszák mögötti
munkát?

Általában két próbánk van egy nap,
reggel tíztől egy lépcsőzetesen elren-
dezett teremben gyakorlunk, de a
tagok otthon is ismételnek és tanul-
nak, illetve hangképzésre járnak. A
próbateremben áll össze először a
darab, a legizgalmasabb stádium

pedig, amikor már színpadon moz-
gunk. Itt már annyira kell tudnunk a
dolgunkat, hogy semmilyen körül-
mény ne tudja megzavarni az ének-
lést, a tudatalattiból kell már jönnie.
Ekkor bele lehet bújni a szép jelme-
zekbe, meglátjuk a díszleteket, és az
egész egy varázslattá alakul. Ugyanak-
kor ez egy rendkívül fegyelmezett
munka is.

A színház egészen más világ,
mint mondjuk egy iskolai ének-
kar. Mit jelent itt kórusvezető-
nek lenni?

Óriási felelősséget, bár a végső
szót a karmester és a rendező mondja
ki. Ezzel meg kell barátkoznom, eddig
a kórusaimmal az én döntésem volt,
hogy hogyan dolgozunk. Vagy esetleg
egy olyan testhelyzetben kell énekelni,
ami nagyon nem az énekesnek való,
de azt is meg kell oldani. A kórusta-
goknak varázslatos munkájuk van a
színházban. Mindig más, izgalmas,
ebben nem lehet elfásulni. Nincs két
egyforma előadás, mindig történik va-
lami. Viszont családos emberként
nem olyan egyszerű ez a rendszerte-
len élet, de az izgalma, szépsége
olyan mákony, ami mindannyiunkat

magával ragad és rabul ejt. Szeren-
csére a színházban dolgozók olyanok,
mint egy nagy család. Itt mindenki
egyformán fontos, a legnagyobb sztá-
roktól kezdve a díszletmunkásokig. 

A színház énekkara részt vesz
a város zenei életében is. Szom-
baton például a Győri Filharmo-
nikus Zenekarral lépnek közö-
sen a színpadra, mit hallhatunk?

Idén egy különleges kirándulást te-
szünk egy olyan világba, ahol ritkán
mozog az énekkar: a bel canto kor-
szakból adjuk elő Bellini Norma című
kórusoperáját. Nagy munka van a há-
tunk mögött, rengeteget éneklünk
benne, ráadásul olaszul.

Balogh Eszter: A színház olyan
mákony, amely magával ragad

A költőnőket együtt látni
önmagában élmény
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szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Kalász Márton költő, író,
műfordító kapta a XII.
Győri Könyvszalon Alkotói
díját. Az ünnepeltet az el-
múlt hétvégén telefonon
értük el otthonában. 

Kétszeres József Attila-,
Prima- és Stephanus-díjas,
Gundel Életműdíjas költő-
ként mit jelent önnek a
Győri Könyvszalon elisme-
rése?

Nagyon sokat jelent, nagy
megtiszteltetés a számomra. Az
írók körében a díjnak is, a könyv-
szalonnak is tekintélye van. Díjat

kapni egyébként is öröm, de
nem mindegy, kitől. Örülök,
hogy engem választottak, hogy
utolért ez a díj. 

Úgy tudom, számos szál-
lal kötődik Győrhöz, sok ba-
rátja is van errefelé...

Szeretem Győrt. Jártam ott
nyári melegben, advent idején,
mindig jó hangulata van. Szere-
tem a kulturális pezsgését. A
könyvszalonon mutattam be
könyvet és jó barátság fűz a Mű-
hely folyóirat szerzőihez, Villányi
Lászlóhoz, Pusztai Zoltánhoz,

Kalász Márton: Díjat kapni
öröm, de nem mindegy, kitől 

Pátkai Tivadarhoz, a fiatalok
közül Szabó Lászlóhoz. A régiek
közül mindenképpen meg kell
említenem Kormos István nevét,
akitől annak idején sok támoga-
tást kaptam, s tőle lehetett a leg-
többet tanulni Győrről. A Mű-
hely folyóirat nagy kincs, mindig
izgalommal várom az újabb és a
tematikus számokat. A város
színháza is kitűnő, most is azért
megyünk egy nappal hamarabb,
hogy megnézzük a Tanítónő
című előadást. Aztán ott van a
Győri Balett, korábban fordítot-
tam a számukra.

Két tucat verses kötet,
prózák, műfordítások, het-
vennyolc év termése. Me-
lyik a legkedvesebb?

Elsősorban verset írok. A 75.
születésnapomra jelent meg az
összes versem, két éve a Berlin
– Zárt övezet című könyvem. A
legbüszkébb talán mégis a Téli
bárány című prózámra vagyok,
amely először 1985-ben jelent
meg, s azóta több kiadást meg-
ért, lefordítottam német nyelvre
is. Két dél-baranyai német csa-
ládról, rajtuk keresztül egy több-
nemzetiségű, javarészt svábok
lakta falu két évtizednyi történe-
téről szól, a harmincas évek kö-
zepétől az ötvenes évek végéig. 

A Téli bárány sokak sze-
rint életrajzi ihletésű család-
regény. Ön német szárma-
zású, az egykori Jugoszláv
határhoz közeli Somberek-
ben született. Hogyan lett
magyar költő, író?

Német származású magyar
író vagyok. Tízévesen tanultam
meg magyarul, az első versei-
met magyarul írtam. Ha nem
tudtam egy-egy szót, édes-
apám kisegített. Később
Pécsre kerültem a ciszterekhez,
ahol a magyartanárom költő is
volt, első versem az ő segítsé-
gével, a Vigíliában jelent meg.
Pécsen komoly irodalmi élet
folyt, az ottani íróknak, költők-
nek köszönhetem, hogy 1955
karácsonyára megjelent az első
kötetem. Az írás miatt változtat-
tam nevet. Az eredeti, a Krist-
man keresztény emberkét je-
lent, ehelyett lettem Kalász.
Előtte kikértem a falu lakossá-
gának a véleményét is, akik azt
mondták: mindegy, hogy hív-
nak, a mi fiunk maradsz. 

Volt az Írószövetség el-
nöke, dolgozott a berlini Ma-
gyar Kultúra Házában, igaz-
gatta a stuttgarti Magyar
Kulturális Központot. Miért
vállalt efféle feladatokat? 

Nagy boldogság volt szá-
momra, hogy a hatvanas, hetve-
nes évek Berlinjében, majd
1991-től Stuttgartban terjeszt-
hettem a hazai kultúrát a néme-
tek és az ottani magyarok köré-
ben. A németekkel nagyjainkat
ismertettük meg, fordítottam és
kiadtuk Illyés Gyula, József At-
tila, Nagy László munkáit. A ber-
lini évekről könyvet írtam, ebben
az időszakban kezdett érdekelni,
igazán ki is vagyok, honnan jöt-
tem. Ebből született a Téli bá-
rány. Az Írószövetségben két cik-
luson át, 2001-től voltam elnök,
de ez egy kevésbé szép, nem ün-
nepi interjúba való történet. 

Min dolgozik, mi foglal-
koztatja mostanában?

Jelenleg nem nagyon megy a
versírás, nincs magyarázat rá,
hogy miért nem. Most, hetven-
nyolc éves fejjel azt tervezem,
megírom újra a gyermekkoro-
mat, a Téli Bárányt. Édesapám
lesz a regény főszereplője.         

ÔSBEMUTATÓ 
SZTÁRSZEREPOSZTÁSBAN,

GYÔRBEN!

Szabó Magda: Abigél 
- színmû két részben -

Fôbb szerepekben: 
Bánfalvy Ági, Trokán Péter, 

Hujber Ferenc, Kiss Ramóna

2012. november 18., 15 és 19 óra

Bartók Béla Megyei Mûvelôdési Központ
Gyôr, Czuczor utca 17.

Info: 06 96 326 522
Jegyek még kaphatók a helyszínen és a

Tourinform Irodában (Baross út 21.)!
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Szobrot emeltek a Káptalandombon Apor
Vilmosnak, a II. világháború idején vértanú-
halált halt püspöknek. Lebó Ferenc szob-
rászművész alkotását, mely az egykori püs-
pök boldoggá avatásának 15. évfordulójára
készült, Alberto Bottari de Castello érsek,
Magyarország apostoli nunciusa áldja meg
lapunk megjelenésének napján.

Apor Vilmos nemcsak a városért, hanem az egész
országért rengeteget tett, ezért a győri püspökség
fontosnak tartotta a püspök szellemiségének meg-
őrzését. A műalkotást a győri Gasztonyi család ado-
mányából készítették el, melyet Lebó Ferenc szob-
rászművész formázott meg.

Ám nemcsak szobor állít emléket Apor Vilmos-
nak, hanem egy gazdag múzeum is. A kiállítás az

ígért teljességben mutatja be a püspök életét és
munkásságát, de a látogatóknak kijelölt útvonal
nem a segesvári szülői házból, hanem a vértanúság,
a gyilkos lövések terméből indul.

Amikor a második világháború elérte Győrt, részeg
orosz katonák törtek be a Püspökvár pincéjébe, buj-
káló lányokat, asszonyokat keresve. A püspök ellenállt,
védte a menekülőket, mire egy katona előbb a meny-
nyezetbe, majd a főpapra lőtt. Egy golyó a fején, egy a
kezén, egy a gyomrán érte. A katonák elmenekültek,

szerző: földvári gabriella

A Kortárs Művészeti Panoráma, a KOMP ki-
kötött a győri Múzeumházban, ahol kedden
délután tizennégy magyarországi és szlo-
vákiai, szigetközi és csallóközi művész mu-
tatkozott be.  

Lebó Ferenc, a Múzeumház házigazdája vendégeit
köszöntve elmondta, a KOMP három évvel ezelőtt
indult útjára, hogy összekösse a Duna két partján
élő művészeket. A KOMP az idén kikötött, bemu-
tatkozási lehetőséget teremtett Mosonmagyaróvá-
ron, Dunaszerdahelyen, Köveskálon, Somorján, s
most évzárásként Győrben. Székely Zoltán művé-
szettörténész megnyitójában azt hangsúlyozta, a

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola
nyílt napot tart leendő első évfolyamosok
számára november 22-én, csütörtökön
15 órától az intézményben. Érdeklődni
lehet a 96/513-590-es telefonszámon. 

a civileknek nem esett bántódása. Apor Vilmost az ost-
romlott városon át kórházba szállították, petróleum-
lámpa fényénél műtötték meg. Április 2-án, húsvét-
hétfőn, kevéssel éjfél után meghalt.

A kiállítás központi termének püspöki palástja és
a rajta lévő véres ing a vértanúság jelképe. A plafo-
non láthatóak a leadott figyelmeztető lövések nyo-
mai, s itt olvashatóak a püspök utolsó, halálos ágyán
elhangzott szavai. Arra kérte papjait, segítsék romjai -
ból felépíteni szerencsétlen magyar hazánkat, s ve-
zessék vissza az igaz útra félrevezetett népünket.

Apor Vilmos székely főnemesi család sarja,
1892. február 29-én, Segesváron született. Apját
korán elveszítette, anyja egyedül nevelte hat testvé-
rével együtt. Gimnáziumi tanulmányait a kalocsai
jezsuita kollégiumban végezte, teológiát az inns -
brucki egyetemen tanult. Gyulán volt segédlelkész,
az első világháborúban katonalelkészként szolgált
egy kórházvonaton. Gyulai plébánosként, 1941 ta-
vaszán kapott megbízást a győri püspöki munkára.

A pincemúzeum második
terme az Apor család történetét
mutatja be a XIII. századtól 1915-
ig, Apor Vilmos pappá szentelé-
séig, míg a harmadik terem ismét
Győrbe kalauzolja vissza a látoga-
tót. Képsorozat tárja elénk a püs-
pökké szentelés pillanatait és a
második világháború városra mért
csapásainak következményeit. A
széttört üvegablakok, a szakadt
zászlók 1945 nagyszerdájára, a
székesegyház bombázására emlé-
keztetnek.

A terem falán egy tabló Apor Vilmos püspöki szék-
foglaló beszédéből idéz: „Győri polgár szeretnék
lenni, de nem csak díszben és pozícióban, hanem kö-
telességteljesítésben is. Szeretettel köszöntöm a
város és a vármegye közönségét. Minden munkájuk-
hoz felajánlom szolgálataimat.” Azt, hogy a püspök
szívből beszélt, a negyedik teremben bemutatott do-
kumentumok bizonyítják. Jaross Andor belügymi-
niszternek levelet írt a győri gettó létesítése tárgyá-
ban. „Ezen intézkedés ellen, amely minden emberi-

ességgel ellenkezik, mely igazságos és tárgyilagos
ítélet nélkül büntet ártatlanokat, sőt bűnözésre még
képtelen gyerekeket is, mint az ősi Győr városának
püspöke, tiltakozó szavamat emelem fel Isten, a ma-
gyar- és világtörténelem előtt. Miniszter Urat teszem
felelőssé mindazokért a betegségekért és halálese-
tekért, mindazért a megvetésért és elítélésért, mely
ennek az intézkedésnek nyomában fognak járni.”

Az 1944-es év pünkösdjén, a győri székesegy-
ház szószékén is bátran fogalmazott: „Aki a keresz-
ténységnek első és legnagyobb parancsát megta-
gadja, és azt állítja, hogy vannak emberek, csopor-
tok és fajok, amelyek gyűlölete és üldözése meg
van engedve, aki azt hirdeti, hogy szabad megkí-
nozni embereket, legyenek azok négerek vagy zsi-
dók, az bármennyire dicsekszik is kereszténységé-
vel, pogánynak kell tekinteni.”

Az ötödik pinceterem alkalmi oltáránál mutatott
be szentmisét 1945 nagycsütörtökének estéjén
Apor Vilmos bujkáló hívei körében, az utolsó va-
csora emlékére. Az oltár mellett egy hordágy lát-
ható, ezen szállították kórházba nagypéntek dél-
utánján a püspököt. A múzeumban az utókor is he-
lyet kapott, a filmvásznakon tanúk mesélnek, ese-
mények elevenednek meg. Az utolsó pinceterem-
ben a püspök tiszteletére és emlékére készült szob-
rok, emlékművek képei sorakoznak.

A vértanú püspök 1986. május 23-án kapott
méltó sírhelyet a bazilikában, boldoggá avatására
1997. november 9-én került sor Rómában. Szentté
avatásának eljárása megkezdődött.    

kiállított alkotások a képzőművészet szinte teljes
spektrumát átfogják. A hagyományos táblaképtől
a különböző grafikai műfajokon és plasztikai kísér-
leteken keresztül a színes üvegablakok és ékszerek
képviselte iparművészetig terjed a választék. A
művek szemléletükben is sokoldalúak, a válogatás
révén a legkülönbözőbb törekvések kerültek egy-
más mellé. A káptalandombi Múzeumházban Au-
gustovic Peter, Borbély Károly, Dolán György, Gye-
nes Gábor, Halmi-Horváth István, Heintz Gábor, Ju-
hász Tibor, Lebó Ferenc, Lipcsey György, Mayer
Éva, M. Tóth Judit, Sipeki Zoltán, Szőke Erika és
Varga György munkái láthatók november 28-ig, na-
ponta 10 és 16 óra között. A KOMP kiállításait a Ro-
tary Club támogatja és szervezi, a legközelebbi ki-
kötő a fővárosi Hilton szálló lesz.   

Duna-menti panoráma 

Apor Vilmosra emlékezünk
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szerző: fodor lászló

Nem túlzás azt állítani, hogy a Győri
Filharmonikus Zenekar november
24-i hangversenyén napjaink egyik
legnagyobb tehetségű trombita virtuó -
zát köszönthetjük a Richter Te rem
színpadán. A 36 éves Boldoczki Gá-
bort a szakkritika generációja kiemel-
kedő alakjának tartja, a német Süd -
deutsche Zeitung Maurice And ré
méltó utódjának nevezte. Boldoczki
Gábor azon kevesek egyike, aki a világ
legrangosabb koncerttermeiben lép
fel, a leg elismertebb zenekarokkal és
karmesterekkel dolgozik. 

Kilencévesen kezdte a zené-
lést, miért éppen a trombitára
esett a választása?

Édesapám is trombitált, az ő kezé-
ből került hozzám a hangszer már kis-
gyermekként – mondta el lapunknak
Boldoczki Gábor. – Édesapám volt az
első tanárom is, aki egyébként a kiskő-
rösi zeneiskola tanára a mai napig. A
zenélés családunkban a mindenna-
pok része volt. Ma már én is fontosnak
tartom, hogy a következő generáció
számára olyan impulzusokat adjak,
ami a zene szeretetére, megismeré-

szerző: gy. p.

A Könyvszalonra jelenik meg a
Gondolat kiadó Vinnivaló című
sorozatának újabb két füzete.  

Huszti Péter színművész és Makk
Károly filmrendező a Nyitott Nemze-
dék Nyugdíjasok Győri Szabadegye-
temén elhangzott két nagy sikerű
beszélgetésének szerkesztett szöve-
gét olvashatják a Vinnivaló füzetek-
ben. Huszti Péter az átlényegülés
színházi stációiról beszél, s színész -
anekdotákat idéz fel. Makk Károly
rendező a Szerelem és az Egymásra
nézve című filmjeinek politikai kulisz-
száit is az olvasók elé tárja. 

A füzetekből kiderül például, hogy
Huszti Péter ha újra kezdhetné, akkor
is így élné az életét. Az viszont nem biz-
tos, hogy színész lenne. Az interjúban
az ezt firtató kérdésre így fogalmaz:
„Erre mondjuk a jó, lehetséges felelet
az, hogy ez már voltam, azért nem len-
nék még egyszer. Az is igaz, hogy most

Vinnivaló: Huszti Péter
és Makk Károly 

más színésznek lenni, mint amikor én
kezdtem. Most nehezebb, rosszabb,
kevesebb. Hogy mi lennék? Hát ezt
nem tudom. Valami természettel, ten-
gerrel vagy erdővel foglalkozó ember...
Rákhalász lennék, azt hiszem.”

Makk Károly hasonlóan őszintén
beszél a füzetben életéről. Például
arról, hogy kellett-e politikai alkut köt-
nie, hogy a Szerelem című film meg-
szülessen? A rendező így válaszolt:
„Ebben egyetlenegy politikai alku van:
nem játszódhatott a Kádár-érában,
tehát ’57 után, hanem az ’50-es évek-
ben kellett, hogy megtörténjen. Mi
ezt azzal intéztük el, hogy a film le-
gelső kockájára kis betűkkel kiírtuk,
hogy 1953, de belecsempésztünk
mindenféle olyan tárgyi apróságot,
amikből kiderült, hogy mindez akkor
történik, amikor a politikai foglyok ki-
jöttek a börtönből 1960-ban, az am-
nesztiával. Fölbukkan a filmben egy
újság is, ami ugyancsak pontosan
utal a korra.” A két füzet a könyvtár
standjánál kapható.

A Richterben a világhírű
trombitaművész

sére ösztönzi a fiatalokat. Már gyakor-
lat, hogy a németországi koncertjeim
előtt iskolákat látogatok, ahol mesélek
a muzsikálás öröméről, a gyerekek
pedig zenés produkciókkal készülnek. 

Sok hangversenyt ad világ-
szerte, hogy került fel Győr is a
koncerttérképre?

Valóban, szerencsére elég sok fel-
kérést kapok a világ minden pontjá-
ról. Éppen egy lengyelországi turné
után vagyok, Krakkóban egy mester-
kurzus megtartására is felkértek. Itt-
hon viszonylag keveset lépek fel,
ezért minden hazai koncertnek örü-
lök. Mostanában csak jó hírek jutnak
el hozzám a Győri Filharmonikus Ze-
nekarról, komoly szakmai munkáról
és fantasztikus győri koncertekről
beszélnek a zenei berkekben. Ez ter-
mészetesen engem is motivál, igyek-
szem megnyerni a helyi publikumot.

Mivel készül a győri hangver-
senyre?

A hangversenyen Haydn, Men-
delssohn és Donizetti művei szerepel-
nek, ezért egy olyan – nem mellesleg
gyönyörű és igazán virtuóz – Haydn-
trombitaversennyel készülök, ami jól
illeszkedik a koncert hangulatába. 
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KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  ÁRGIRUS KIRÁLYFI ÉS TÜNDÉR ILONA
Gergei Albert szerinti históriáját adja elő Sós
Réka (ének), Istvánfi Balázs (duda) és Németh
András (tekerőlant). A Kozi drinkbárban mű-
ködő irodalmi kávéházba november 14-én 18
órától várják az érdeklődőket. 

A GROUP’N’SWING zenekar két énekese,
Mihályi Réka és Gájer Bálint és a Friends Big
Band táncos, swinges hangulatú közös kon-
certjére várják az érdeklődőket a zsinagó-
gába november 12-én 19 órától.

SZÁZ (FÉNY) KÉP – „A Lehetséges extati-
kus állapota” címmel Fülöp Péter fényképeiből
nyílt kiállítás a Magyar Ispitában. A művész
amatőrként, filmes gépekkel kezdett fotózni a
nyolcvanas években. A fényképezés iránti ér-
deklődése tavaly éledt újjá, kamerájával elké-
szítette a „megapixel” („Teremtés Tanulmá-
nyok”) képsorozatot. A mostani kiállításra a
„megörökítés” ciklusból válogatott. Az ember-
ről, lélekről, szellemről, életről, korunkról szóló
fotók december 2-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között láthatók. 

ANGYALOK A MÚZEUMBAN. A Városi Művészeti Múzeum Gyermekmú-
zeumának legújabb tárlata nem a megszokott, népszerű angyalképet tárja a
fiatal látogatók elé. A tárlat huszadik századi és kortárs művésznők festészeti
és képgrafikai munkái segítségével foglalkozik az angyalkérdéssel. Bemutatja
az emberi élet labirintusát őrző és a lelkeket védő angyalokat, a harcos arkan-
gyalok és az apokalipszis világát, valamint az ember-angyal lét jellegzetes pár-
huzamait. Ország Lili, El Kazovszkij, Drozdik Orshi munkái mellett Rényi Krisz-
tina rézkarcait, Rékai Lilla és Farkas Zsuzsa rajzait láthatjuk. A kiállítás decem-
ber végéig, hétfő kivételével 10 és 18 óra között tart nyitva. 

GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT. A Ro-
tary Club Győr-Rába gálaműsort szervez a Spe-
ciális Szakiskola támogatására. A Bartók Béla
Megyei Művelődési Központban szombaton 18
órától fellépnek a tánc- és képzőművészeti is-
kola, a Kazinczy-, a Krúdy-, a Révai-gimnázium,
valamint a Richter János zeneművészeti iskola
tanulói. A műsor rendezője Fekete Miklós, a gála
vendége Nagy Balázs színművész. 

VÉGY KARJAIDBA IDŐ címmel Horányi
László színművész és a Pusztaszó együttes tart
Sinka István irodalmi estet. A program az Újvá-
rosi esték sorozat része. Az érdeklődőket no-
vember 10-én, szombaton 18 órára várják az
Újvárosi Művelődési Házba.

BESÚGÁSOM TÖRTÉNETE. Jelentések és
vallomások: szórakoztató és elkeserítő politika-
történeti dokumentumok Giacomo Casanová-
tól Molnár Gál Péterig. A Győri Polgári Szalon
november 13-i vendége dr. Okváth Imre, az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárá-
nak főosztályvezetője. Az est 18 órakor kezdő-
dik, a házigazda Szigethy Gábor. 

UTAK, ÉLMÉNYEK, FOTÓK. A Galgóczi vá-
rosi könyvtár novemberi rendezvénysorozatának
vendégeként dr. Szabó Péter egyetemi docens
könyveiről és Kubáról tart előadást 15-én 17 órá-
tól. Mészáros László fotóművésznek, a Termé-
szetfotózás, a Virágok hatalma című könyv szer-
zőjének vetítéses előadása 22-én, dr. Alexay Zol-
tán természetfotósnak, az Évszakok, Számvetés
és Szigetköz című könyvek szerzőjének vetítéses
bemutatója november 29-én 17 órakor kezdődik.  

NEMEZ ÉKSZEREKET készíthetnek Róbert
Vanda vezetésével azok a felnőttek, akik no-
vember 16-án 16 órakor ellátogatnak a Gyer-
mekek Házába. A résztvevők a legfinomabb
ausztrál merinógyapjúból, selymek hozzáadá-
sával gyárthatnak egyedi, színpompás éksze-
reket. A foglalkozáson való részvételhez előze-
tes bejelentkezés szükséges. 

NORMA. Bellini operájá-
nak koncertszerű előadá-
sát hallgathatják meg az ér-
deklődők a Richter Terem-
ben szombaton 19 órától. A

főbb szerepekben az Operaház kiemelkedő
magánénekesei, Sümegi Eszter, Balga Gabri-
ella, Palerdi András, Fekete Attila, Simon Krisz-
tina, Boncsér Gergely hallhatóak. Zenél a Győri
Filharmonikus Zenekar, közreműködik a Győri
Nemzeti Színház Énekkara. Vezényel Kovács
János Kossuth- és Liszt-díjas operakarmester. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 10., SZOMBAT
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 Fábry  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Jelfák  
13:40 Négy szellem  
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 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Sikersorozat  
23:15 Négy pasi meg egy seprű  
01:00 Maradj talpon!  
01:50 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 RTL Klub Híradó
07:25 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:25 Asztro Show
11:20 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:50 Házon kívül  
12:20 Autómánia
13:00 112 - Életmentők  
13:35 112 - Életmentők  
14:10 Tengeri farkasok  
16:35 Sötét vihar  

Egy titkos amerikai kutatóinté-
zetben a hadsereg által pén-
zelt projekt keretében a világ-
ban jelen levő, de láthatatlan
„sötét anyaggal" dolgoznak. A
tervezet nagyravágyó vezetője
világhódító fegyvert akar csi-
nálni a mindent elpusztító
anyagból.

18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:05 Mell-bedobás  
00:00 Kéjutazás  
01:50 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 Made in Hungaria   
21:50 Collateral - A halál záloga   
00:00 Holdtölte   
01:40 EZO.TV
02:40 Kalandjárat   

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Századfordító magyarok 
07:40 Duna anzix 
08:00 És még egymillió lépés 
08:45 Élő egyház
09:15 Isten kezében
09:45 Herend, az más 
10:40 Székely kapu  
11:10 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Cyrano de Bergerac  
14:15 Hagyaték 
14:45 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték!
16:35 Pesti mese  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva 
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:30 Napok, évek, századok  
23:25 Dunasport
23:40 MüpArt - Balkán Fanatik  
01:20 Koncertek az A38 hajón  
02:15 Koncertek az A38 hajón  
03:05 Vers

NOVEMBER 9., PÉNTEK
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 Fábry  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Jelfák  
13:40 Négy szellem  
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 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Sikersorozat  
23:15 Négy pasi meg egy seprű  
01:00 Maradj talpon!  
01:50 MM

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 Brandmánia  
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 CSI: A helyszínelők  
22:35 Gyilkos elmék  
23:40 Odaát  
00:40 Reflektor  
00:55 Törzsutas 
01:35 Autómánia

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar   
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka   
09:30 Babapercek   
09:40 Stahl konyhája   
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő   
13:00 Rex felügyelő   
14:00 Tények Délután
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 Jóban Rosszban   
20:05 Jóban Rosszban   
20:30 The Voice - Magyarország 

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

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:40 A tudomány műhelyében
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Fény és innováció 
10:05 Látni vagy nem látni  
11:00 India és Nepál 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Az állatok világa
15:30 Univerzum
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix  
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés
21:05 Aranypálca 
22:55 Hírek

RTL Klub, november 10., szombat, 14:10

Tengeri farkasok
Svájci–angol–amerikai akciófilm

A szövetségeseknek régóta szálka
a szemében egy német adó,
amely az indiai Goa kikötőjéből
küldi adásait. Egy civil ruhás brit
különítmény megpróbálja az
adót a levegőbe röpíteni. A második világháborúban egy
titkos angol egység az indiai kikötőben állomásozó
német rádiós hajókat akarja megsemmisíteni. A hajme-
resztő akciót az angol katonai titkosszolgálat két tisztje,
Lewis Pugh és Gavin Stewart irányítja. 

M1, november 9., péntek, 23:15

Négy pasi meg egy seprű
Kanadai filmdráma

Donald Foley utolsó kívánsága, hogy az általa vezetett
curlingcsapat megnyerje a bajnokságot és övék legyen
az Aranyseprű. Igen ám, de eltelt már 10 év, mióta nem
játszottak a fiúk. A négy srácnak három hete van, hogy

összekapják magukat, bár
senki nem veszi őket komo-
lyan. Edzőjüknek a különc
öregurat, Chris apját kérik fel.
A fiúk az esélytelenek nyugal-
mával indulnak a versenyen...

Duna Televízió, november 9., péntek, 10:05

Látni vagy nem látni
Spanyol ismeretterjesztő film

A film készítői a szemüveg, és ennek kapcsán a manap-
ság precíziós távcsövekben és mikroszkópokban hasz-
nált lencse történetének nyomába erednek. A nyomok
egészen a Római Birodalomig nyúlnak vissza, Nero és
Seneca korába, de a klasszikus értelemben vett szem-
üveg arab „találmány”, és Cordobán keresztül került be
az európaiak mindennapjaiba. A filmből azt is megtud-
hatjuk, hogy a középkorban miért volt tilos szemüveget
hordani, és hogy az első szemüvegábrázolás Tommaso
da Modenához köthető.

• ÖSD, ECL, EURO nyelvvizsga-tréningek a decemberi-januári
nyelvvizsgákra csoportban és magánbérletben is

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

• Gazdasági, turisztikai szaknyelv 
• Magyar kezdô nyelvtanfolyam angol és spanyol anyanyelvûeknek

NOVEMBERI AKCIÓNK!
Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 

10%-os kedvezménnyel 

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

NOVEMBER 13., KEDD
M1
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 Kerékpártúra
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 A Szent Mihály-kápolna  
13:40 Poén Péntek  
14:35 Édes élet olasz módra  
15:25 A korona hercege  
16:40 MM
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:30 Híradó
23:45 A rejtélyes XX. század  
00:15 Maradj talpon!  
01:10 MM 

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:10 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar   
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka   
09:40 Stahl konyhája   
09:55 Babapercek   
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Fiatal tehetségek   
14:00 Tények Délután
14:55 Marina   
15:25 Walker, a texasi kopó   
16:25 Hal a tortán   
17:25 Update Konyha   
17:30 Hawaii Five-0   
18:30 Tények
19:35 Aktív   
20:05 Jóban Rosszban   
20:35 Jóban Rosszban   
21:20 Mission: Impossible 3.   
23:45 Aktív    
00:15 Tények Este
00:50 EZO.TV
01:50 Táncalak   
03:00 TotalCar   
03:25 Vers éjfélkor - magyar versek 

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 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:10 Zebra
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 
19:30 Helló, Doki  
20:25 Hírek
20:30 Dunasport
20:35 Magyar elsők 
21:00 Az ifjúság édes madara  
22:55 Kultikon  
23:10 Koncertek az A38 hajón  
00:00 Koncertek az A38 hajón  
00:55 Himnusz
01:00 Hírek 

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 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 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 Dr. Csont  
22:30 Showder Klub  
23:40 PokerStars.net - Big Game  
00:40 Reflektor  
00:55 Totál szívás  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra   
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka   
09:50 Stahl konyhája   
10:00 Babapercek   
10:10 Teleshop
11:15 EZO.TV
12:20 Herkules a Minotaurusz 

útvesztőjében   
14:00 Tények Délután
14:55 Marina   
15:25 Walker, a texasi kopó   
16:25 Hal a tortán   
17:25 Update Konyha   
17:30 Hawaii Five-0   
18:30 Tények
19:35 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 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Élő világegyház 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 
19:35 Mint oldott kéve  
20:35 Hírek

NOVEMBER 11., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre"
09:15 A sokszínű vallás
09:25 Református magazin
09:50 Református ifjúsági műsor
10:05 Huszár Gál
10:20 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép   
12:35 Angi jelenti  
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Múlt-kor  
14:05 Telesport 
14:45 Nulladik óra  
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 A harcos  
00:10 MüpArt classic - A Muzsikás 

együttes és a Danubia Zenekar 
koncertje

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:40 Törzsutas 
12:15 Theodora Vízilabda Magyar 

Kupa - Döntő mérkőzés 
13:55 112 - Életmentők  
14:30 112 - Életmentők  
15:05 Tru Calling - Az őrangyal  

16:10 Isten megbocsát, én nem!  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Harry Potter és a Főnix 

Rendje  
22:40 A 23-as szám  
00:35 Portré  
01:05 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
08:45 Nagy Vagy! 
09:40 EZO.TV
10:15 EgészségMánia   
10:45 Kalandjárat   
11:15 Borkultusz   
11:45 Stahl konyhája   
12:15 Én is szép vagyok   
12:45 Több mint TestŐr   
13:15 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok   
Gary egy Renee nevű nőnek
segít, akit egy tolvajbanda vett
célba.

14:15 Monk - Flúgos nyomozó   
15:15 Bűbájos boszorkák   
16:15 Made in Hungaria    
18:30 Tények
19:00 Napló   
20:05 Johnny English   
21:50 Frizbi Hajdú Péterrel   
23:05 Szellemekkel suttogó   
00:05 Összeesküvés   
01:05 EZO.TV
02:05 Napló   
02:50 Vers éjfélkor - magyar versek 

04:05 Hagyaték
04:35 Virágzó Magyarország 
04:55 Székely kapu  
05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör 
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 „Szent Márton köpenye alatt” 
07:35 Világ-nézet 
08:30 Élő világegyház
09:05 Hagyaték 
09:35 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Az újjászületett Pannonhalmi 

Bazilika
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Öskü  
12:50 A pénzcsináló  
14:20 Magyar elsők 
14:35 Talpalatnyi zöld
15:05 Hazajáró 
15:35 Hogy volt!? 
16:30 Hintónjáró szerelem  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Rózsa Sándor  
20:50 Klubszoba
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

Duna Televízió, november 15., csütörtök, 21:00

Ház a sziklák alatt Fekete-fehér, magyar filmdráma

A történet egy kicsiny faluban játszódik, éppen a háborús megmozdulá-
sok befejezése után. A szőlőtermesztő Ferenc nyugodt, becsületes ember,
aki a rabságban töltött évek hatására hitetlenül viszonyul az új eszmék-
hez. A házzal és a gyerekkel volt felesége lánytestvére – a púpos Teri fog-
lalkozik. A boldogtalan nő szereti Ferencet és próbálja elválasztani őt a
külvilágtól. Hisz benne hogy meg tudja tar-
tani a férfit magának. Ferenc hálás neki a tö-
rődéséért, de elhatározza, hogy elveszi a szép
és fiatal Zsuzsát. A szenvedélytől és félté-
kenységtől hajtott Teri elhatározza, hogy bu-
kását fogja okozni a fiatal házasságnak. 

NOVEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Édes élet olasz módra  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Négy szellem  
23:30 Híradó
23:45 Angi jelenti  
00:15 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők   
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Autómánia
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-showv
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 Die Hard 3. - Az élet mindig 

drága  
00:00 Brandmánia  
00:35 Reflektor  
00:50 Ments meg!  
01:45 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka   
09:30 Stahl konyhája   
09:40 Babapercek   
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő   
13:00 Rex felügyelő   
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal   
15:25 Walker, a texasi kopó   
16:25 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 2.   
23:35 Aktív   
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Üvegtigris 2.   
03:30 Segíts magadon! 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek 

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 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Mesélő cégtáblák 
10:00 Az építész Rimanóczyak 

Nagyváradon 
11:00 Híres zeneszerzők nyomában 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 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

NOVEMBER 14., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Édes élet olasz módra  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Bábel  
22:00 Az Este
22:35 Határtalanul magyar 
23:05 Múlt-kor  
23:35 Híradó
23:50 Történetek a nagyvilágból  

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 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 
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  
22:55 Házon kívül  
23:25 Reflektor  

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág   
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka   
09:30 Stahl konyhája   
09:40 Babapercek   
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Jackie Chan: Ikerhatás 2.   
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal   
15:25 Walker, a texasi kopó   
16:25 Hal a tortán   
17:25 Update Konyha   
17:30 Hawaii Five-0v
18:30 Tények
19:35 Aktív   
20:05 Jóban Rosszban   
20:35 Jóban Rosszban   
21:20 Született feleségek   
22:20 Ügyféllista   
23:20 Én is szép vagyok   
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Született feleségek   
02:20 Ügyféllista   
03:15 Babavilág   
03:40 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 Az erdélyi szász kultúra 

nyomában 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Napok, évek, századok  
10:25 Mesélő cégtáblák 
11:00 Kilátás a Nagy-Kopaszról 
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 Virágzó Magyarország 
15:50 Egy francia templom magyar 

képei 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd

RTL Klub, november 15., 
csütörtök, 19:10

A Kód kvízműsor

Magyarország vadonatúj kvíz-
műsorában nem elég a tudás,
jó emlékezőképesség is kell. A
Kód a kérdésekre adott vála-
szok listája. Csak az viheti
haza a pénzt, aki hibátlanul
jegyzi meg a Kód összes ele-
mét. A győzelemhez három
dolog kell: tudás, jó memória
és természetesen A KÓD.

Duna Televízió, november 14., szerda, 21:00

Nagy Sándor, a hódító
Francia–amerikai–angol–német–holland történelmi dráma

Egy csöpp országból indult el, és mire 25
éves lett, meghódította az ismert világ nagy
részét. A kis macedón sereget a hatalmas
Perzsa Birodalom ellen vezette, elfoglalta
Egyiptomot, majd a sivatag után a hófödte
hegycsúcsok felé kanyarodott: India jelen-
tős részét is meghódította. Korábban sosem

egyesült ekkora hatalom egyetlen kézben, és talán azóta sem
volt rá példa. Nagy Sándor a világ ura lett, mégis magányosan
halt titokzatos halált alig 33 éves korában. 

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
Termékeinket megtekintheti:

www.facebook.com/MbtPontGyorPlaza

Egészségpénztári kártya 
elfogadóhely!
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ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK  KÍNA

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: balogh edina

„Kínában ösztönösen úgy élnek,
hogy a többségük kiegyensúlyo-
zott, boldog” – mesélte lapunk
táplálkozási szakértője, Balogh
Edina dietetikus, aki néhány
hetet Sanghajban töltött, ahol
természetesen tanulmányozta
az étkezi szokásokat is. Olvasó-
inkkal megosztja tapasztalatait,
mik azok, amiket itthon is ma-
gunkévá tehetünk. Már csak
azért is érdemes odafigyelnünk
a kínaiak táplálkozására, mert
Ázsiában egyes betegségek rit-
kábbak, mint nálunk.

Kínában az élet egészen más, mint
Európában – szögezte le Balogh
Edina az elején. Meglátása szerint az
emberek ott nagyon figyelnek a test
és a lélek ápolására, mi pedig roha-

nunk, állandóan stresszelünk, és csak
sietve eszünk. Kínában ösztönösen
úgy élnek, hogy a többségük kiegyen-
súlyozott, boldog, ezt a családi és
nemzeti tradícióik, ünnepeik, összejö-
veteleik pedig még jobban megerősí-
tik, melyeken elengedhetetlen a közös
étkezés.

„Séta közben többször feltűnt,
hogy kis táblákkal hívják fel az em-
berek figyelmét az egészséges táplál-
kozásra, a jó minőségű, megfelelő
összetételű és mennyiségű étkezésre,
illetve a mozgásra. A zöldség- és gyü-
mölcspiacon nagyon sokféle és külön-
leges felhozatal fogadott, a kínaiak
rengeteg zöldséget esznek főként pá-
rolva, főzve, húsokhoz, tésztához, rizs-
hez keverve és salátaként is. A húsok

Kína egy dietetikus szemével
mellé általában társítanak többféle
zöldséget, ezáltal olyan harmóniát te-
remtenek, ami a kiegyensúlyozott táp-
lálkozáshoz elengedhetetlen. Ételeik
ráadásul zsírszegények” – hangsú-
lyozta a dietetikus. A kínaiak rengeteg
halat, tengeri herkentyűt esznek, kife-
jezetten kedvelik a rák- és homárfélé-
ket. Ezek fehérje-, jód-, ásványianyag-
és vitaminforrások, a bennük talál-
ható telítetlen zsírsavak segítenek töb-
bek között a szívinfarktus megelőzé-
sében. A húsok közül főként a kacsát,
a marhát és a sertést kedvelik, a
csirke és a pulyka kevésbé van jelen
az étrendjükben.

Fő alapanyaguk a rizs, minden vál-
tozatát fogyasztják, illetve készítenek
belőle például lisztet, ecetet, tésztát,
édességeket. A rizs rengeteg vitamint,
kalciumot, vasat és rostokat tartalmaz.

Tészta is gyakran kerül az aszta-
lukra, a híres üvegtészta például szó-
jából, babból vagy rizsből készül. Ren-

geteg jótékony hatású hüvelyest is fo-
gyasztanak Kínában, illetve kölest és
zabot is, utóbbi a dietetikus kedvence,
elsősorban rosttartalma miatt.

A mandula, a kókusz, a fekete és
fehér szezám, valamint a lótusz szin-
tén sokféle formában jelen van az ét-
kezéseikben. Ezek szintén nagyon
egészségesek, tele vannak kalcium-
mal, magnéziummal, B-, E-vitaminnal,
olajos magvak révén esszenciális zsír-
savakkal. A mangó és az aszalt gyü-
mölcsök is sokszor fellelhetőek a kínai
ételekben, melyek például az előttünk
álló hideg hónapokban kedvezően
hathatnak szervezetünkre.

„Az egyik kedvencem pedig az
alga- és hínársaláta lett, ezeket gyak-
ran használják fűszerezéskor is vagy

kekszek alapanyagaként. Különböző
betegségek megelőzésében és keze-
lésénél is jótékonyak lehet-
nek” – mutatott rá a
szakember.

A kínai ételek
egyik domi-
náns hozzáva-
lója a szója,
melyet külön-
bözőképpen
használnak fel,
például szójatejként
vagy olaj, szósz, kása for-
májában. Többek között a jóté-
kony hatású szója fogyasztásának tu-
lajdonítják, hogy Ázsiában ritkábban
fordul elő a mell-, a petefészek-, a
prosztatarák, az infarktus, az agyvér-
zés és a csontritkulás. A szója befolyá-
solja a hormonháztartást, vitaminokat
tartalmaz, és jó hatással van az agy és
a máj működésére, érdemes beépí-
teni az étrendünkbe.

Az ételek elkészítéséről Balogh
Edina elmondta, nem sütik vagy főzik
át túlzottan az összetevőket, inkább
párolják, hirtelen sütik, a panírozásuk
pedig sokkal könnyedebb, mint a
miénk. Kínában általában mindent fel-
szeletelnek, hogy pálcikával könnyen
ehető legyen. Rengeteg fűszerük is
van, jobbnál jobb alapanyagokat hasz-
nálnak ételeik ízesítésére, az ötfűszer-
keverékük jellegzetes.

Sokféle gyógyteát fogyasztanak,
főként zöldet, de többek között lótusz-
levélből, jázminból és különböző szá-
rított virágból is finom és egészséges
italokat készítenek.

„A legfurcsább ezek közül a kávés-
tejes tea volt. Nekem először nagyon
szokatlannak tűnt ez a párosítás, de
mivel bátorítottak az emberek, meg-
kóstoltam és valóban nagyon finom,
különleges ízű. Ráadásul
az összetétele sem rossz,
mert nem cukros lé,
hanem nagyon is egész-
séges ital. Ezenkívül kü-
lönlegesnek számítanak
a tejes italaik, illetve a
szója, zab, mandula, kó-
kusz és fekete szezám
vagy fekete bab alapúak,
melyek nagyon egészsé-
gesek és irtó finomak” –
mesélte a szakember, és
hozzátette, Kínában ter-
mészetes, hogy az ételek
mellé sima vagy citro-
mos ízesítésű vizet
adnak kérés nélkül.

„Dietetikusként na-
gyon gyakran hallom itt-

hon az emberektől, hogy nincs idejük
enni, nem tudják, mit főzzenek, azt fe-
lesleges időtöltésnek gondolják, sok-

szor kimaradnak étkezések, es-
tére pedig annyira kiéhez-

nek, hogy már mindegy
mit és mennyit, min-

dent meg-

esznek,
ami az útjukba
kerül. A kínaiak vi-
szont mindig szánnak időt az étke-
zésre, imádnak enni, úton-útfélen ét-
termek, kifőzdék sora csalja be az illa-
tokkal az embereket. Itt odafigyelnek
arra, hogy mindig rendszeresen étkez-
zenek, közben pedig jókat beszélget-
nek. Élvezik az ízeket és sok meleg
ételt fogyasztanak” – fejtette ki, és
hozzáfűzte, amit Magyarországon kí-
nálnak a kínai éttermekben, az meg
sem közelíti az eredeti ételeket, mert
a mi alapanyagainkból próbálnak ha-
sonlót kreálni. Van pár étel, amit ná-
lunk éppen emiatt nem is lehet kapni,
mert meg sem próbálják elkészíteni,
nem akarják megsérteni az adott ételt.

Végezetül hangsúlyozta, az egész-
ség természetesen nem csak az étke-
zésen múlik, tapasztalatai szerint a kí-
naiak figyelnek magukra, egymásra
és a környezetükre is. Mindegy, hogy
szegénységben vagy pompában
élnek, de mindenki igyekszik a lehető
legjobbat kihozni az adott körülmé-
nyekből.
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Hogyan kerüljük el az infarktust? Miért
növekszik a szív- és érrendszeri beteg-
ségekben szenvedők száma? Mitől
lesz szívünk erős és egészséges?
Mindezen kérdésekre századunk egyik
leghíresebb orvosától, az első emberi
szívátültetést végző Christiaan Bar-

szerző: prof. dr. dézsi csaba andrás belgyógyász,
kardiológus osztályvezető főorvos
fotó: illusztráció

Régóta ismert, hogy a vérnyomás szabályozásában
a vese alapvető szerepet játszik. Ugyanakkor a vese
ez irányú működését jelentős mértékben befolyá-
solja annak beidegzése, a szimpatikus idegrend-
szer aktivitása. A megnövekedett szimpatikus ideg-

rendszeri aktivitás számos hatást eredményez, pél-
dául rontja a szénhidrát-anyagcsere szabályozásá-
ban szerepet játszó inzulinrezisztenciát és szűkíti az
ereket, többek között a vese ereit is, és emeli a vér-

nard professzortól kapunk választ, aki
megmutatja azt az 50 helyes utat, ame-
lyen eljuthatunk az egészséges szívhez.
Az Alexandra Kiadó gondozásában
megjelent könyvet a Barnard-étrend
és Reinhard Gerer mesterszakács re-
ceptjei teszik teljessé. Választ kapha-

nyomást. Az ötlet, hogy a vese beidegzésének meg-
szüntetésével a vérnyomás hatékonyan csökkent-
hető, nem mai keletű, már az 1930-as, majd az
1950-es években jelentek meg ezzel kapcsolatban
publikációk a nemzetközi irodalomban. Akkor azon-
ban még a számos szövődmény miatt nem terjed-
hetett el a beavatkozás. A veseátültetések számá-
nak szaporodása ismét ráirányította erre a kérdésre
a figyelmet, hiszen a transzplantált vese idegi össze-
köttetései is megszűntek, de emiatt nem szenved
hátrányt a beteg, aki az új vesével él.

Rádiofrekvenciás abláció
A módszert néhány esetben már hazai

klinikákon is alkalmazták, sikerrel. Ennek
lényege az, hogy a szívkatéterezéshez ha-
sonlóan egy katétert vezetnek fel a vese
artériájába és ott több meghatározott po-
zícióban, rádiófrekvenciával roncsolják az
artériát körülölelő idegszálakat. A leg -
újabb vizsgálatok három évre nyúlnak visz-
sza, s igencsak biztató eredményűek. A

szisztolés (első mért érték) vérnyomást átlagban 20
Hgmm-rel, a diasztolés (második érték) vérnyomást
10 Hgmm-rel csökkentette azonnal a beavatkozás. A
három év alatt még további vérnyomáscsökkenés

mutatkozott a több száz vizsgált betegben. Jelentő-
sebb szövődményt a modern eszközök alkalmazása
esetében már nem észleltek az utánkövetések során.

Kinél alkalmazható?
A beavatkozás olyan betegek esetében végez-

hető el, akiknél legalább három vérnyomáscsök-
kentő gyógyszer együttes alkalmazása mellett sem
lehet hatékonyan csökkenteni a vérnyomást, bizo-
nyítottan nem egyéb betegség (pl. pajzsmirigy-túl-
működés, mellékvese-túltengés stb.) okozza a
magas vérnyomást, és a kizárási kritériumok nem
állnak fenn (például pacemakerrel élő beteg, 1-es
típusú cukorbetegség, veseartéria-szűkület, vagy
egyéb abnormalitás, szívbillentyű-betegség, fél
éven belüli szívinfarktus vagy stroke, stb.)

A beavatkozás fájdalommal jár, nem maga a katé-
ter felvezetése, hanem a rádiófrekvenciás roncsolás,
ezt erős fájdalomcsillapítással vagy rövid altatással
próbálják orvosolni. A beavatkozás után a beteg élet-
minősége számos tekintetben javul és kevesebb
gyógyszer szedésére szorul. A rádiófrekvenciás ve-
seartéria-denerváció nem biztos, hogy minden eset-
ben kiválthatja a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek
szedését, de az biztos, hogy rövidesen elfoglalja he-
lyét a terápiás gyakorlatunkban.

tunk arra is, hogy a vörösbor miért tesz
jót a szívnek, mit tegyünk szexuális
probléma esetén, és megszívlelendő
tanácsokat ad: keressen olyan sportot,
amelyben győztes lehet, engedje sza-
badon érzelmeit, és nem utolsó sor-
ban: éljen teljes szívvel!

Olvasni jó!
50 út az egészséges szívhez

A hét orvosi témája:

A beavatkozás, 
a rádiófrekvenciás 
roncsolás fájdalommal jár

Vérnyomáscsökkentés katéterrel

Az idegszálak szorosan körülölelik a veseartériát, így az éren keresztül „elérhetők”.
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A hét kérdése: a plasztikai műtétekről

Válaszol: Dr. Győrffy Lajos plasztikai sebész
főorvos 

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A zsírleszívás nem a fogyókúrát helyettesíti,
nem fogyasztó műtét. Még ha több testtá-
jékról is történik zsírleszívás, ez a testsúly-
ban minimális változást okoz – mondja a
szakértő. 

Lehet-e a hasplasztikának egészségügyi oka,
vagy kizárólag szépészeti okból indokolják
ezt a beavatkozást?

A hasplasztikát túlnyomórészt esztétikai célból
végezzük. De az alhasi zsírszövet felszaporodásával,
a bőr megnyúlásával úgynevezett kötényhas is kiala-
kulhat, amely az összefekvő bőrfelszínek gombáso-
dásával, kifekélyesedésével társulhat. Ebben az eset-
ben nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi oka is
van a műtétnek.

A citrom titkai

A zsírleszívás követ-
keztében csökken-e ér-
demben a testsúly, vagy inkább csak alakvál-
tozást idéz elő ez a műtét?

Mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a zsírle-
szívás nem a fogyókúrát helyettesíti, nem fo-
gyasztó műtét. Még ha több testtájékról is történik
zsírleszívás, ez a testsúlyban minimális változást
okoz. Itt a cél a fogyókúrával, sporttal le nem dol-
gozható helyekről (hason köldök körül, csípőkön,
combokon körülírt területen) csökkenteni a zsír
mennyiségét, mely elsősorban alak-, illetve kon-
túrváltozást okoz. Ez általában centiméterekben
mérhető változás.

Hány éves kortól érdemes elvégezni a
fülplasztikát, s van-e a műtétnek hatása a
hallásra?

A fülplasztikát általában 6 éves kor felett célszerű
elvégezni. 14-16 év alatt a műtét altatásban, míg idő-
sebb korban helyi érzéstelenítésben történik. A
műtét a hallást nem befolyásolja, mivel csak a fül-
kagylóra terjed ki.

Akne ellen
A citromsav baktériumölő, így hatá-

sos lehet a pattanások, az akne ellen.
Frissen facsart citrom levét hagyjuk az
érintett területen egy éjszakára, majd
másnap mossuk le. Mézzel keverve is
jó, ilyenkor elég egy félórás kezelés is.

Szorongás oldására
A citromfű olaja nyugtató hatású,

segít fáradtság, szédülés, szorongás
idegesség, feszültség esetén. Beléle-
gezve fokozza az éberséget és a kon-
centrálóképességet. Ha idegesek va-
gyunk, szórjunk pár csepp citromfűola-
jat egy kendőre, és lélegezzük be.

Fekély, afta esetén
Antibakteriális hatása miatt a száj-

üreg sebeit is gyógyítja. A friss citrom

levét adjuk hozzá egy pohár langyos
vízhez és ezzel öblögessünk.

Lázcsillapításra
Egy citrom levét adjuk egy csésze

meleg vízhez, tegyünk hozzá mézet és
igyuk ki egyszerre. Ismételjük meg két-
óránként, míg a láz csökken.

Ekcémára
8 csepp citromolajat egy csésze

langyos vízzel és egy evőkanál mézzel
elkeverve készítsünk borogatást az
érintett területre. Alkalmazzuk naponta
2-3-szor 15 percen át.

Magas vérnyomásra
A fokhagyma és a hagyma közis-

merten a magas vérnyomás ellenszere.
Citrommal kombinálva még hatáso-
sabb. Három gerezd szétnyomott fok-

hagymát és egy apróra vágott hagy-
mát forraljunk fel egy pohár tejben,
majd hagyjuk állni 5 percen át. Leszű-
rés után adjuk hozzá 3 citrom levét és
kortyolgassuk el a nap folyamán.

Náthára, influenzára
C-vitamin-tartalma miatt gyors se-

gítség az immunrendszernek, ráadá-

sul vírusölő hatása is van. Kétóránként
igyuk meg egy citrom levét egy pohár
langyos vízben. Torokfájásra egy cit-
rom levét és egy teáskanálnyi tengeri
sót adjunk a pohár langyos vízhez és
naponta háromszor öblögessünk vele.

Rovarcsípésre
A citromolaj mézzel elkeverve enyhíti a
rovarcsípés okozta szúró, égető érzést.
Párologtatva elűzi a rovarokat, szúnyog
ellen a bőrre is kenhetjük.

A gyomorműködés serken -
tésére

Egy frissen facsart citrom levét
adjuk hozzá egy pohár langyos vízhez,
és igyuk meg minden étkezés után,
serkenti a gyomorsav képződését és a
gyomor izmait.

Miért helytelen a gyors
fogyás?
A gyors fogyás általában
rendkívüli erőfeszítést
igényel mind a diéta,
mind a testedzés terén, rá-
adásul egészségre ártal-
mas is lehet. Az általánosan elfogadott
ajánlás a heti fél–1 kilogramm. Lehet,
hogy ez a súlycsökkenés lassúnak tűnik,
de így valószínűbb, hogy az eredmény tar-
tósabb lesz. Ha valaki gyorsan adja le a ki-
lókat, nem biztos, hogy csak zsírt veszít,
lehet az víz, illetve izomszövet, hiszen rö -
vid idő alatt nehéz ennyi kalóriát elégetni.

A nyelvtanulás hatása 
az agyra
Intenzív nyelvtanulás hatására növeksze-
nek az agy egyes területei – állapították
meg svéd kutatók tanulmányukban,

amelyben mágneses
rezonanciás képalkotó
berendezéssel követ-
ték nyomon, hogy mi-
ként változik az inten-
zív nyelvtanfolyamok

résztvevőinek agymérete. A szuperinten-
zív képzés heti hét napon át, naponta reg-
geltől estig tartott. 

Paradicsom szélütés
ellen
Csökkentheti a szélütés kockázatát, ha va-
laki sok paradicsomot eszik – vélik tanul-
mányuk eredménye
alapján finn kutatók.
Azoknál következett be
a legritkábban szélütés,
akik vérében a legmaga-
sabb volt egy antioxi-
dáns, a likopin szintje. A likopin – egy nö-
vényi vegyület – adja a paradicsom, a gö-
rögdinnye, a paprika és a papaja élénkpi-
ros színét. A legtöbb ember számára a tel-
jes évet tekintve a paradicsom a likopin
legjobb étrendi forrása.
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LEÁLLÓSÁV

szerző és kép: nagy viktor

A Hyundai ix35 ugyan már lassan
hároméves típus, mégis izgalmas
városi SUV. A kompakt méretű
szabadidő-autó az elsők között
volt, amely a koreai gyártó új for-
manyelvét bevezette. Látszik
rajta, hogy sokat foglalkoztak a
formával – és közben a tartalmat
sem hanyagolták el.

Amikor körbejártam az i30, alsó középka-
tegóriás márkatársánál alig több mint 10
cm-rel hosszabb négykerekűt, meglepe-
tés ért. Miután már több éve látom az uta-
kon, azt hittem, nem lesz ismeretlen szá-
momra. Mégis találtam olyan nézetet, ami
nem volt ismerős, és kimondottan tetszett!
Még úgy is szép és egyben harmonikus a
forma, hogy sajnos ismét fehér színű volt a
tesztautónk. Ráadásul esős, borús napon
próbálhattam ki. Az orra dinamikus – a Ve-
loster látványát hozza –, a profilja családi
kombis, hátulról pedig egy kategóriával na-
gyobb „terepjárókra” hasonlít. A lámpák, a
lemezek domborításai a sárvédőkön, élek-
kel megspékelve, illetve a dinamikus övvo-
nal stílusos autót alkotnak.

A belső miatt sem kell szégyenkezni a
távol-keleti gyártónak. Ugyan nem
annyira bravúros és részleteiben
kidolgozott, mint kívül, de kor-
rekt látványt és funkcionali-
tást nyújt. Nagyautós fel-
szereltségéhez mérten a
közepes ix35 műszerfala
nem túlzsúfolt. Rende-
sen elkülönül a bluetooth
kihangosítós audiorend-
szer, melyet a kormányról
is lehet vezérelni, a kétol-
dali digitális klíma, az első
(!) és hátsó szélvédő fű-

Multifunkciós szabadidő-autó

Örömautózás. Ez a
szó egyet jelent a tö-
mény élménnyel,
jelen esetben pedig
az évente megrende-
zett, beteg gyerekek-
nek örömet adó prog-
rammal. Idén októ-
berben Zsámbékon
(Driving Camp) volt a
nagy esemény. Több
mint 150 gyerek az
esős időjárás ellenére
önfeledten élvez-
hette az autózást és a
kiegészítő programo-

kat, elektromos gye-
rekgokartozást. A rali
és tereprali szinte
összes bajnoka, ama-
tőr és pofi verseny-
zők csodajárgányaik-
kal, és számos szpon-
zor járult hozzá a si-
keres rendezvényhez.
Köszönjük!

Hyundai ix35 2,0 CRDi teszt

téskapcsolói, valamint a zenecsatlakozók
(aux és iPod-USB). A kormányról lehet ke-
zelni még a tempomatot és a telefont, amik
nagyon kényelmessé teszik az utazást. A
körműszerek kéken világítanak és elég in-
formatívak, közepükben digitális kijelzők
mutatják a vízhőfokot és a tank telítettségét.

A felhasznált anyagok szépek, annak el-
lenére, hogy kemény műanyagból készül-
tek. Minden elem a helyén van, nem hallot-
tam zörgést az utastérben. Mondjuk a fu-
tómű sem ad túl nagy okot a mocorgásra,

mert kényelmesre hangolt. Pedig hazánk
alsóbb rendű útjain és a város egyes ré-
szein a kritikán aluli felületminőség kihívást
jelentett a SUV-nak. Mindenesetre nem
tűnt esetlennek a kocsi, a lengéscsillapító-
rugó páros az elöl McPherson, hátul több
lengőkaros rendszerrel jól uralta a másfél
tonnás kocsiszekrényt, és dicséretes a kis
fordulókör is. Miután nem igazi terepjáró-
nak készült, örömteli volt megtapasztalni,
hogy a Hyundai nem riad vissza magas
padkáktól vagy erdei utak mély gödreitől
– a köténylemez nem mélyre húzott. A
föld utas kiképzésben társ volt a teszt -
alanyban található összkerékhajtás, az

azt záró funkció, a visszagurulásgátló és
a lejtmenetvezérlő.

Az elsőkerék-hajtással is rendelhető
autó komoly motorkínálattal rendelkezik.
Mi a kétezres, 136 lóerős dízelt próbáltuk.
320 Nm-es nyomatékával meggyőzően
gyorsított, miközben kulturált járású ma-
radt, bár magas fordulaton elvesztette ere-
jét. Az erőforrás fogyasztása országúton
visszafogott marad (6 liter), de városi cirká-
láskor 8 liter fölé kúszhat. Nagyon finoman
és pontosan tudtam kapcsolni a manuális,

hatfokozatú váltót, és fokozatajánló
piktogram segítette takarékos veze-
tésemet. A tesztelt modell Comfort
felszereltséggel az alap ESP, 8 lég-
zsák, 5 év garancia mellett sok ké-
nyelmi pluszt kínált: például első-
hátsó ülésfűtést, tolatóradart, alufel-
niket, nagy hifit, tetősínt, sötétített
hátsó üvegeket. Így a listaára 7,9 mil-
lió, de ne ijedjünk meg, mert a be-
lépő modell kedvező, 4,9 millió forin-
tos kedvezményes árcédulával ke-

csegtet tágas utas-, 465 literes
csomagtérrel. És még választha-

tunk 2 literes benzinest, 1,7
CRDi-t vagy 184 lóerős, kétez-
res gázolajost. A gazdag kíná-

latból bárki megtalálhatja
a magának való ix35-öst,
akár városi vagánynak,
utazóautónak vagy takaré-
kos családi szállítónak sze-
retné beállítani.

Nem riad vissza 
a rendkívüli 
kihívásoktól
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HÍREK  GÁZFRÖCCS

Megérdemli a legfrissebb nagy BMW a 2 db 5-öst a nevében, mert
nem áll messze a tökéletestől. Tökéletes, mert megfelelő helyet biz-
tosít a családnak – főleg a csodaszép kombi –, és kellő teljesítmény-
tartalékkal rendelkezik. A háromliteres, háromturbós dízel erőforrás
381 lóerős! A 100-as sprinthez csupán 4,7, kombi esetén 4,9 má-
sodpercre van szüksége a közel 2 tonnás, összkerekes gépnek. Ez
bizony még egy Porschénak is becsületére válna, nem beszélve a
740 Nm-es nyomatékról. Mindehhez csodás, papíron 7,2 literes fo-
gyasztást ígér a bajor gyártó. Ha ez az adat nem is, de ekkora telje-
sítmény mellett a maximum 10 literes üzemanyagfogyás 100 kilo-
méterre megvalósítható, akkor nem érdemes várni a vásárlással –
csak spóroljunk össze 25 millió forintot.

BMW M550d

Új arccal
A Renault Fluence is megkapja a fran-
ciák új orrdizájnját. A Clióval és friss
Twingóval elkezdett irányvonal tényleg
tetszetős, és lassan minden típus meg-
kapja – a márkaidentitás egységesí-
tése miatt. Egyébként a jövőre érkező

változat műszerfalán is lesznek apró
változások, és jobb anyagokat is ígér-
nek. A nappali menetfény és néhány új
felni megjelenése mellett várható az
1,6 dCi 130 lóerős dízel megjelenése,
egyes változatokhoz automata váltót is
rendelhetünk majd. Egyes piacokon a
Dacia Logan megjelenik Renault
Symbol néven, így a jellegzetes arc a
román társmárkánál is felbukkan.

A Jaguar frissítette XF és XJ sorozatát, melynek során erő-
sebb motorok kerültek a kocsikba. A négyhengeres tur-
bós 240 lóerős, a V6 turbó 340 lóerős lett. De mindezek
mellett sokkal látványosabb, és szerintem szebb is a
Sportbrake-re keresztelt XF kombi. Megőrizte eleganciá-
ját a modell, mégis 50 literrel nagyobb a raktere limuzin
társánál. Ehhez a modellhez is jobban illik a gázolajos
motor, mégpedig az új 2,2 literes, Ford eredetű négyhen-
geres blokk. Az erőforrást 163 lóerős, 400 Nm-es változat-
ban és 200 lóerős, 450 Nm-es kiadásban is beszerelik az
angolok. Közös jellemzője minden motornak, hogy alap a
start-stop funkciós, nyolcsebességes ZF automata váltó.

Puttonyos
vadmacska Még csak tanulmány a Nissan Invitation mo-

dellje, de már most ígéretesnek tűnik. Várha-
tón a Note utódját formázó forma a japán

gyártó elképzelése szerint két év múlva a C-szeg-
mensben, tehát a kompaktok mezőnyében induló

típus előfutára. A dizájn rendkívül izgalmas, de ez szük-
séges is a rendkívül kiélezett versenyben. A műszaki tar-
talomból egyelőre csak annyi ismert, hogy a Micra 1,2 li-
teres, kompresszoros benzines és Renault 1,5-1,6 dCi dí-
zelmotorjával fogják szerelni.

Golf-rivális?!
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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 2 db jegyet nyer az Abigél című előadásra. Címünk:
Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: A pacalt nem írom a többihez, Tóth
úr! Nyertes: Simon Ilona (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u.
10., B épület, tetőtér) veheti át.

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

SUDOKU++

SUDOKU+++

SUDOKU++++M
eg

fe
jté

se
k

7 9 5
4 3 7

2 8 1 4 7
9 2

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

9 4 7 8 6
3 4 5

2 1 9
1 4 7 5 6
7

8 3 2 1
4 5 6 9

3
4 2

5 6 4 8
8 6 4 2 7 3 9

7 2 3 5
8 4 2

9 8 2
8

6 5 1
7 4 1 2

3 2 9
7 3 2 8

5 1 3

782359461
615824937
934167825
421783596
863592714
579641382
348215679
197436258
256976143

536214879
149783526
728965431
697832154
415679283
283541967
974358612
352196748
861427395

781362945
463597281
529814763
916783524
258641397
347259816
872136459
195478632
634925178

www.gyorplusz.hu
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

kép és szöveg: tóth lászló 

Egy őszi hétfő reggelen kék egyenruhás vízműves szerelők töltötték
meg a Magyar utcai véradóállomás folyosóját. Legtöbben Győrből,
Nyúlról, Kisbajcsról és Abdáról érkeztek. Sokan jöttek civilben is a
lejárt éjszakai műszak után, szabadnapjukon, esetleg az irodákból.
A Pannon-Víz Zrt. dolgozói idén négy alkalommal 83 egység vért
adtak. Jó érzés látni az összetartást, a segítőkész munkatársakat.
Knausz Ferenc sokszoros véradó szerint egy-egy véradománnyal
három emberéletet lehet megmenteni. A legtöbb rászoruló még
nem is tudja, hogy érintett lesz. Bármikor bármelyik hozzátartozónk
közöttük lehet.  A véradás előtt és után kiemelten fontos a folyadék-
fogyasztás, amit a vízmű munkatársai a kitűnő minőségű győri csap-
vízből tettek meg. Az ivóvíz segít a levett plazma pótlásában. Ha
megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben, az erek telteb-
bek, a véna jobban látható, a vérvétel gyorsabb.  

Hiba- és kárbejelentés, szolgáltatási hiba-
bejelentő. Tel.: (96) 50-50-55. November
10-én, szombaton 6 és 22 óra között hív-
ható. 

A Jókai úti ügyfélszolgálati iroda 8 és 12
óra között lesz nyitva. A pénztár fél órával
hamarabb zár. A 96/50-50-50-es számon
hívható telefonos ügyfélszolgálat 8 és 12
óra között fogadja az érdeklődők hívásait.

A lakossági hulladékszállítás változatla-
nul működik. A hulladékudvarok a megszo-
kott, rendes, szombati nyitva tartás szerint
üzemelnek. A nyitva tartások a www.gyor-
szol.hu weboldalon megtalálhatóak.

A Jókai úti és Révai parkolóház a hétköz-
napra érvényes díjszabással üzemel.  Az I.
és a II. parkolási övezetben szombati nap
szerint 8 és 14 óra között tart a díjfizetési
kötelezettség.

A győri vásárcsarnok, a virágpiac és a
városréti piac 6 és 13 óra között lesz nyitva. 

A Magyar Vilmos Uszoda és a Barátság
Sportpark a megszokott, rendes szombati
nyitva tartás szerint látogatható. 

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, új-
városi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és a Koroncói úti köztemetők november
10-én 8 és 17 óra között látogathatóak.

szerző: ozsvárt tamás

Kihelyezett szelektív hulladékud-
vart működtet e hét végén péntek
12 órától vasárnap este hét óráig
a GYŐR-SZOL Zrt. Marcalváros-
ban, a Kovács Margit Általános és
Szakképző Iskola udvarán, a
Répce utca 2. szám alatt. A szol-
gáltató és az önkormányzat közö-
sen finanszírozott és szervezett ak-
ciójának részleteiről a gyűjtőpont
létesítésének kezdeményezőjét,
Borsi Róbert önkormányzati képvi-
selőt kérdeztük.

Mi indokolta ennek a kihe-
lyezett gyűjtésnek a megvalósí-
tását?

Hozzám, mint a városrész képvi-
selőjéhez az új hulladékgyűjtési
rendszer bevezetését követően
jócskán érkeztek észrevételek a ko-
rábbi lomtalanítás megszűnése
miatt. A lakók egy része nem, vagy
csak nehezen tudja elszállítani fe-
leslegessé vált tárgyait az erre a
célra kialakított hulladékudvarokba,
ebben vártak segítséget. A GYŐR-
SZOL-nak is voltak hasonló tapasz-
talatai és információi, így amikor
megkerestem a társaságot, nyitot-
tak voltak a megoldás közös kere-
sésére. Végül abban állapodtunk

meg, hogy modell jelleggel három
napra lehetőséget biztosítunk a
környéken élőknek, hogy a lakásuk
közelében kialakított gyűjtőhelyre
hozzák kidobásra szánt holmijukat.
Így lehetőségük van helyben meg-
szabadulni a hulladéktól, ugyanak-
kor elkerüljük azt a káoszt, amit a
korábbi lomtalanításkor tapasztal-
ható volt az utcákon. Hangsúlyo-
zom, a hulladékot a hulladékudva-
rokra vonatkozó szabályok szerint,
szétválogatva veszi át a szolgáltató.

Mit kell tudni az akció lebo-
nyolításáról?

A gyűjtőpont Marcalvárosban, a
Kovács Margit-iskola udvarán mű-
ködik november 9-én, pénteken
déli 12 órától. Ezen a napon este 7
óráig, szombaton és vasárnap reg-
gel 8 órától ugyancsak este hétig
áll a lakók rendelkezésére. Elhelyez-
hető itt mindenféle feleslegessé
vált holmi, elektronikai, fém-, papír-,
műanyag hulladékok, nyesedék,
építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak
a veszélyes hulladéknak számító
anyagok kivételével.

Hogyan közelíthető meg a
helyszín gépjárművel?

Az iskolaudvar gyalogosan a
megszokott útvonalakon közelít-

hető meg, autóval pedig a Mónus
Illés utcai kapun lehet behajtani.

Bárki elhelyezheti itt a hul-
ladékát?

A győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jogosultak
a hulladék lerakására. A jogosultsá-
got igazolhatják a hulladékszállítási
díj befizetéséről szóló számlával,
akiknek pedig ilyen nincs – mert a
társasház közösen fizet –, az a ko-
rábban kiadott Győr Kártyával vagy
lakcímkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzen.

Milyen eredményt várnak
az akciótól?

A GYŐR-SZOL-lal együtt bízunk
abban, hogy egy jó lehetőséget te-
remtünk a városrész lakóinak arra,
hogy egyszerűen és ingyenesen
megszabaduljanak hulladékaiktól.
Ezzel kielégíthetünk egy igényt,
amely sok győri részéről felmerült,
másrészt hozzájárulunk ahhoz,
hogy megőrizzük az utcák, terek,
parkok tisztaságát. A gyűjtőpont
rendeltetésszerű használatát a köz-
terület-felügyelet, a rendőrség és az
Arrabona Polgárőr Egyesület is el-
lenőrzi, s ha eredményesen és ren-
dezetten zajlik le az akció, a vissza-
térő alkalmak komfortosabbá tehe-
tik a lakók életét. 

kép és szöveg: nagy csaba

Az őszi időszakban szervezetünk ellenálló
képességét jelentősen javíthatjuk olyan
gyümölcsök fogyasztásával, amelyek nagy
mennyiségben tartalmaznak vitaminokat.
Ezek közé tartoznak például a déligyümöl-
csök, amelyek kedvező hatásuk mellett na-
gyon finomak is. A narancs remek ízjavító,
jó étrendi hatású, ugyanakkor magas az A-
és a C-vitamin-tartalma. Sokak kedvence,
a banán tartalmaz B6-vitamint, ami enyhít-
heti a szédüléses panaszokat, míg B1-vita-
min-tartalma nyugtatja az idegrendszert.
A Délkelet-Ázsiában őshonos mandarin
közkedveltségét az édes, zamatos ízének

A GYŐR-SZOL Zrt.
november 10-i
szolgáltatásai

A Pannon-Víz 
őrangyalai 

Őszi nagytakarítás szelektálva!

Déligyümölcs a csarnokból
és könnyen leválasztható héjának köszön-
heti. Kevesen tudják, hogy szívvédő ha-
tású. A zöldségesstandok egyik legegye-
dibb megjelenésű déligyümölcse, az ana-
nász olyan enzimet tartalmaz, amely segíti
a fehérjeemésztést.

A győri vásárcsarnokban az említett dé-
ligyümölcsök már kaphatóak. A csarnok
megnyitása óta van jelen a vásártéren Né-
meth Károly, aki a déligyümölcsök igazi
szezonját ősztől tavaszig határolta be.
Standjánál kaphatunk narancsot, banánt,
mandarint, ananászt és kivit is. Kínálatá-
ban megtalálhatóak a magyar gyümölcsök
is, a mosolygós alma például a szabolcsi al-
máskertekből kerül a pultjára. Kérhetünk
nála még ízletes körtét és gyönyörűen

nagyszemű szőlőt is. Az
aszalt gyümölcsök kedvelői
szintén találhatnak kedvükre
való csemegét. A kereskedő
asztalánál friss zöldséget,
így sárga- és fehérrépát,
hagymát és burgonyát, karfi-

olt, brokkolit, padlizsánt, cukkinit, karalá-
bét, paprikát és illatozó paradicsomot is vá-
sárolhatunk. Németh Károly ízlésesen kí-
nálja a különböző babféléket is.

Piaci kosár:
Banán 399 Ft/kg
Mandarin 480 Ft/kg
Narancs 550 Ft/kg
Citrom 599 Ft/kg



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 

http://vaciiskola.hu
tekinthetô meg.

ÁLLÁS
Érettségizett ügyfélkapcsolati és telefonos
munkatársat biztosítóhoz felveszünk. Ru-
galmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190, furyliza@ gmail.com. 

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

EGYÉB
Bolhapiac Győrben a Mészá-
ros Lőrinc utcában (Lidl mellett) szomba-
ton és vasárnap 6–14 óráig! Eladna?
Venne? Kinőtte? Megunta! Hozza-vigye
bátran! Erd.: 06-30/305-2359

Dióbelet vásárolok. Győr,
Nádor utca 19. 06-20/979-5105

MINI BIZI BABABIZOMÁ-
NYI átvesz: téli anorákot, babakocsi-
zsákot, csizmát, márkás játékot. Baba-
kocsik, kiságyak, járókák, biztonsági au-
tóülések, babakellékek adása-vétele.
Győr, Déry T. u. 16. 06-20/918-0643

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rakodók-

2012. november 9.   / + / 27

INGATLAN

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

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

OKTATÁS

PÁLYÁZATÍRÓ képzés indul (48
órás) szombatonként, a TIT-ben (Győr,
Szent I. út  5.) Jó kereseti és elhelyezke-
dési esély! 96/525-060, 70/321-3763,
gyor@titpannon.t-online.hu, www.titpan-
non.hu. Nysz: 08-0218-05

KÖZBESZERZÉSI REFE-
RENS OKJ-s, 140 órás képzés
indul szombatonként a TIT-ben (Győr
Szent István út 5.) 96/ 525-060, 70/321-
3763, gyor@titpannon.t-online.hu,
www.titpannon.hu. Nysz.: 08-0218-05.

Klasszikus gitár oktatása az
alapoktól, Győrben. Jelentkezés és
infó: 30/594-2285. Honlap: www.gitar-
oktatas.ewk.hu.

HIRDETÉS APRÓ

kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667.  

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

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát.  Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-1291.    

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

Tetőjavítás, átrakás, lapostető-szigete-
lés és homlokzatjavítás és -festés.
30/376-2712.

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2.900 Ft-
tól. Tel.: 30/422-6164. 

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

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928. 

Súlyos kérdés:
Évi 37.367 Ft-os kötelezô 
egy gyôrújbaráti BMW-re

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

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

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

Az akció 2012. 11. 09—2012. 11. 16-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 
BARACKMAG

879 Ft/kg 

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.  

Német 60 órás nyelvtanfolyam
indul kezdőknek kedvezményes áron,
heti két alkalommal, délelőtt a TIT
nyelviskolában. 96/525-060, 70/321-
3763. Nyszám: 08-0218-05.

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

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

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

Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP mellett • tothi.gyor@vipmail.hu
Nyitva tartás: k.–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, hétfô: szünnap

BORBARÁTOK BOLTJA
www.borbaratokboltja.hu

Újabb kiválóságok
VILLÁNYBÓL!
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A középpályás nem hosszabbította
meg a 2012 nyarán lejáró szerződé-
sét, a fővárosi klub pedig kitette kere-
téből egyik legértékesebb játékosát,
akit az edzések látogatásától is eltil-

tott. Nem Pátkai Máté volt az egyetlen,
akivel hasonlóképpen bánt az MTK,
Busai Attila, Horváth Levente vagy Ká-
konyi Dániel is hasonlóképp járt. A
kék-fehérek ráadásul elutasították az
ETO megkeresését, végül fél évvel ké-
sőbb elengedték Győrbe a játékost. 

– Természetesen nehéz volt szá-
momra ez az időszak, sokan féltettek
is engem ettől, hiszen nem vagyok
egy idős játékos. Úgy gondolom, ha
az embernek vannak céljai, akkor
azoknak mindent alárendel, nekem
pedig voltak és vannak is céljaim.
Ezért kellett ezt meglépnem, és nem
bántam meg a döntésem, hiszen
végül sikerült Győrbe szerződnöm és
most már jó úton haladok. 

Pátkai Máté idén márciusban közel
tíz hónap kihagyás után újra élvonal-
beli mérkőzésen léphetett pályára, ez-
úttal már az ETO mezében. Gyorsan
tett azért, hogy elfogadják a drukke-
rek, hiszen első hazai mérkőzésén
mesterhármast ért el a Siófok ellen. 

– Megkönnyítette a helyzetem, hogy
gyorsan be tudtam illeszkedni a csa-
patba és az első meccseim is jól sikerül-
tek. Úgy érzem, kivívtam a közönség sze-
retetét, azóta is igyekszem olyan teljesít-
mény nyújtani, hogy a győri szurkolók el-
fogadjanak. Középpályásként a táma-
dásban és a védekezésben is részt kell
vennem, személy szerint egyiket sem he-

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A közelmúltban Pátkai Máté lett
a Győri ETO FC történetének 45.
magyar válogatott játékosa. A
zöld-fehérek középpályása
erről, pályafutása korábbi, oly-
kor embert próbáló időszakairól
és az aktuális szezonról is nyi-
latkozott a Győr Plusznak. 

Pátkai Máté villámkarriert futott be a
Győri ETO FC csapatában, hiszen
első teljes szezonjában rögtön beke-
rült a magyar válogatott keretébe.
Egervári Sándor szövetségi kapitány
pedig a jövőben is számol a zöld-fehé-
rek egyik erősségével, hiszen a Liga-
válogatott hétközi összetartására és a
jövő heti Norvégia elleni mérkőzésre
is meghívót küldött neki. 

– Nyolcévesen kezdtem el focizni,
édesanyám egyik, fociberkekben elég
ismert kollégája figyelt fel rám. Így ke-
rültem a BVSC-be, ami akkor elég jól
menő nevelőegyesület volt, úgy ér -
zem, sokat köszönhetek nekik. Ezt kö-
vetően játszottam a Vasasban és a
Goldballban, 2003-ban pedig az
MTK-hoz igazoltam, ahol nyolc és fél
évet töltöttem – idézte fel lapunk kér-
désére pályafutása korábbi állomásait
Pátkai Máté, aki MTK-játékosként be-
költözhetett az akkor már két éve mű-
ködő Sándor Károly Labdarúgó Aka-
démiára, amely az első ilyen jellegű in-
tézmény volt az országban. 

– Eleinte fura volt a bentlakásos rend-
szer és az, hogy távol vagyok a csalá-
domtól, hiszen még csak tizenöt éves
voltam, amikor bekerültem az akadémiá -
ra. A körülmények azonban olyanok vol-
tak, hogy könnyen hozzászoktam ehhez,
minden rendelkezésre állt, hogy egy fut-
ballista jobbá tudjon válni. A közeg adott
volt ahhoz, hogy kihozzam magamból a
maximumot, az ott töltött három év min-
denképpen segítette a fejlődésem. 

Pátkai Máté szépen haladt előre a
ranglistán, a 2005–2006-os szezon
végén pedig az NB I-ben is bemutat-
kozhatott. Érdekesség, hogy élete
első élvonalbeli gólját éppen a Győri
ETO FC ellen szerezte. A következő
szezonban már a csapat alapemberé-
nek számított, ekkor ezüstérmet, egy
évvel később pedig aranyérmet akasz-
tottak a nyakába. Az MTK-nál töltött
időszak mégsem úgy végződött,
ahogy azt a játékos szerette volna.

lyezném a másik elé. Vannak olyan szi -
tuá ciók, amikor a támadásokat kell job-
ban erőltetni és olyanok is, amikor eset-
leg a védekezést kell előtérbe helyezni. 

A zöld-fehérek hatodik hete állnak a
táblázat élén, és a lelátókon egyre in-
kább téma a bajnoki címért folytatott
versenyfutás. – Valamilyen szinten kö-
vetjük az eseményeket, figyeljük az
eredményeket és a tabellát, de úgy gon-
dolom, nekünk csak magunkkal kell
foglalkoznunk. Mindig a soron követ-
kező mérkőzésre kell koncentrálnunk,
arra kell felkészülnünk, és a pályán
pedig kihozni magunkból a maximu-
mot. Idővel téma lehet köztünk a baj-
noki cím is, de még nagyon sok van
hátra a szezonból, úgyhogy ilyen mesz-
szire nem tekintünk előre. Majd ha ápri-
lis környékén is így állunk, akkor igen…
Fontos, hogy az első perctől kezdve
mellettünk állnak a szurkolók, akiknek
minden mérkőzésen sokat köszönhe-
tünk. Az Újpest ellen még kétgólos hát-
rányban is buzdítottak minket, és azt
éreztük, hogy aznap csak győztesen
hagyhatjuk el a pályát. Bízom benne,
hogy a következő mérkőzésen még töb-
ben lesznek a lelátókon és még jobb
hangulat lesz. 

A bajnokságban mutatott jó forma
válogatottmeghívót ért Pátkai Máté-
nak, aki a Törökország ellen 3–1-re
megnyert világbajnoki selejtezőn be-
mutatkozhatott a nemzeti csapatban.

– Amikor nyolcévesen elkezdtem fo-
cizni, az volt az álmom, hogy egyszer
pályára léphessek a nagyválogatott-
ban, nekem pedig ez megadatott. Na-
gyon boldog voltam egyrészt akkor,
amikor meghívtak a keretbe, másrészt
akkor, amikor pályára is léphettem.
Győzelemmel sikerült bemutatkoz-
nom, bízom benne, hogy sikerült ott ra-
gadnom a csapatban. Remélem, hogy
kapok még lehetőséget és lesz jobb
mérkőzésem is a válogatottban. Volt
egy-két hibám, amit ki kell küszöbölni,
de ez elsősorban annak tudható be,
hogy nemzetközi szinten azért gyor-
sabb a játék, mint a magyar élvonal-
ban. Minél előbb fel kell vennem ezt az
iramot, és akkor nem lesz gond – fogal-
mazott Pátkai Máté, aki azt is el-
mondta, leginkább családjával, felesé-
gével és hét hónapos kislányával tölti
szabadidejét. – Itt élünk Győrben, na-
gyon megszerettem a várost, amely
nem túl nagy és nem is túl kicsi, van
élet, de mégsem túl zsúfolt. 

Válogatottságot ért
a céltudatosság

Név: Pátkai Máté
Születési idő: 1988. március 6.

Születési hely: Szentendre
Magasság: 172 cm Testsúly: 62 kg

Klub: Győri ETO FC Poszt: középpályás
Mezszám: 17

NB I-es mérkőzés/gól: 124/21
Válogatott mérkőzés/gól: 1/0

Korábbi klubjai: Góliát FC, BVSC,
Vasas, Goldball FC, Sándor

Károly Akadémia, MTK

Sikerei: magyar bajnok (2008),
bajnoki ezüstérmes (2007),

bajnoki bronzérmes (2012)
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem csapata hosszab-
bítást követően 79–73-ra győzött a soproni SMAC-
NYME ellen az NB I/B-s férfi kosárlabda-bajnokságban.
A megyei rangadó első negyede után döntetlen volt az
állás, ezt követően azonban sokáig semmi nem sikerült
a hazaiaknak. A harmadik negyed végén már kilencpon-
tos volt a vendégek előnye, a záró szakaszban azonban
Kozma Tamás átalakította csapatát, és ez sikerre veze-
tett. A győriek ledolgozták hátrányukat és kiharcolták a
hosszabbítást, amit a mérkőzés addigi képéhez képest
simán hozott a hazai gárda. A ráadásban nagy jelentő-
sége volt annak, hogy a SMAFC-ból nyáron Győrbe iga-
zoló Halász Tamás kilenc pontot dobott. Az egyetemiek
ezúttal nem játszottak jól, viszont nagyot küzdöttek, és
ez újabb győzelmet ért. A csapat legközelebb november
16-án Bonyhádon játszik újra bajnoki mérkőzést. 

Egy héten belül két győzelmet is elkönyvelhetett a SZESE Győr
férfi kézilabdacsapata. Az egyetemiek előbb a bajnokságban
fektették két vállra soros ellenfelüket, ezúttal az FTC-PLER II ott-
honában arattak 28–23-as győzelmet. Negyven percig kiegyen-
lített volt a mérkőzés, utána azonban már a vendégek akarata
érvényesült. Deáki István együttese hét fordulót követően is őrzi
hibátlan mérlegét és továbbra is éllovas a másodosztályban. Ezt
követően a Magyar Kupában lépett pályára a SZESE, amely az
élvonalbeli Pécset fogadta az egyetemi csarnokban. A kiegyen-
lített első félidőben jobbára a hazaiak vezettek, de aztán egyen-
lített a Pécs, a hajrá azonban a SZESE-nek sikerült jobban. A
fordulást követően többször is emberhátrányba kerültek a ha-
zaiak, ám így is nyertek 28–25-re és továbbjutottak a legjobb
16 közé. A győriek legközelebb szombaton 18 órakor a Százha-
lombatta ellen lépnek pályára az NB I/B rangadóján. Izgalmas
mérkőzésre lesz kilátás az egyetemi csarnokban, hiszen a táb-
lázat első két helyezettje találkozik egymással.  

A HAT-AGRO UNI Győr csapata
második mérkőzését is megnyerte
a női kosárlabda Euroligában. Fűzy
Ákos együttese a Wisla Krakow ott-
honában lépett pályára, és hosszab-
bítást követően 67–62-re diadal-
maskodott. A mérkőzést a hazaiak
kezdték jobban, de az első szakasz
végén felzárkóztak a győriek, akik a
nagyszünetre a vezetést is átvették.
A harmadik negyedben elléptek el-
lenfelüktől a vendégek, akik a ne-
gyedik játékrészben már több mint
tíz ponttal is vezettek. A krakkóiak
azonban kemény munkával ledol-
gozták hátrányukat és három má-
sodperccel a vége előtt egy triplával
kiegyenlítettek. A ráadásban aztán
ismét helyén volt a győriek szíve és
esze, és a maguk javára döntötték
el a mérkőzést. A zöld-fehérek óriá -
si bravúrt vittek végbe a tavaly nyol-
cas döntőbe jutott lengyelek ide-
genbeli legyőzésével. A bravúrgyő-
zelem után a kötelezőt is hozta a
csapat, hiszen a magyar bajnokság-
ban könnyedén, 90–57-re nyert
hazai pályán a BSE ellen. 

Rangadók egész sora vár a győri
alakulatra, amely csütörtökön lap-
zártánk után a dúsgazdag Szpar-
tak Moszkvát fogadta az Euroligá-
ban. Vasárnap 18.30 órakor az Al-
pokalján csap össze a tavalyi baj-
noki döntő két résztvevője, az
Uniqa-Euroleasing Sopron és a
HAT-AGRO UNI Győr. A megyei
rangadón a táblázat első két helye-
zettje találkozik, a hazaiak még ve-
retlenek, míg a vendégek mindösz-
sze egy vereséggel állnak. Szerdán
újra az Euroliga vár a zöld-fehé-
rekre, akik 20.30 órakor Spanyolor-
szágban a Rivas Ecopolis vendége-
ként lépnek parkettára. 

Középdöntőben az Audi ETO

Bravúr
Krakkóban

Megyei rangadó:
hazai győzelem

Bajnoki és kupasiker

A Győri Audi ETO KC negyedik mérkő-
zését is megnyerte a női kézilabda
Bajnokok Ligájában. A hibátlanul me-
netelő zöld-fehérek hazai pályán 29–
22-re győztek a Krim Ljubljana ellen
úgy, hogy már az első félidőben eldön-
tötték a mérkőzés kimenetelét. A si-
kerben főszerepet játszott Katrine
Lunde Haraldsen, aki remek védései-
vel elbizonytalanította az ellenfelet, a
hazaiaknak pedig óriási önbizalmat
adott. Az Audi ETO ezzel a győzelem-
mel a hátralévő két forduló eredmé-
nyétől függetlenül bejutott a közép-
döntőbe. 

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés
lesz, hiszen erős csapat a Ljubljana,
és egyetlen percig sem szabad kien-
gednünk, mert végig keményen har-
colni fognak. Azonban azt tettük, amit
az edzőnk kért, sikerült kiviteleznünk
az eltervezett stratégiát – értékelt Kat-
rine Lunde Haraldsen a találkozó után. 

Szerdán hazai rangadó várt a győ-
riekre, akik a másik magyar BL-részt-
vevő – és szintén nyolc közé jutó –
FTC együttesét fogadták. Az Audi
ETO valóságos erődemonstrációt tar-

tott a zöld-fehér csapatok találkozó-
ján, és végül magabiztosan, 36–28-ra
diadalmaskodott legnagyobb hazai ri-
válisa ellen. 

– Ez a hét az ősz legfontosabb
hete számunkra, hiszen a Ljubljana
elleni győzelmünkkel bebiztosítottuk
a helyünket a Bajnokok Ligája leg-
jobb nyolc csapata között, másrészt
a legnagyobb hazai riválisunkat is si-

került legyőznünk. A Ferencváros el-
leni támadójátékkal elégedett va-
gyok, hiszen eredményesebbek vol-
tunk az eddigieknél, védekezésben

azonban engedékenyebbnek bizo-
nyultunk. Ezen mindenképpen javíta-
nunk kell ahhoz, hogy tovább tud-
junk fejlődni – foglalta össze a mér-
kőzések tapasztalatait Ambros Mar-
tin vezetőedző. 
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A BoxingONE Championship, a közép-euró-
pai amatőr ökölvívó csapatbajnokság hét-
végi rangadóján a Debrecen Thunders
néven szereplő helyi csikócsapat 10:6 arány-
ban legyőzte a győri Patent Gladiators
együttesét. A vendégek nem túl jó előjelek-
kel készültek az összecsapásra, hiszen nél-
külözniük kellett nehézsúlyú klasszisukat,
Darmos Józsefet. Az első öt mérkőzést kö-
vetően még döntetlen volt az állás, 81 kg-
ban és nehézsúlyban azonban egyaránt a
hazaiak nyertek, így alakult ki a 10:6-os vég-

A Rába ETO futsalcsapata
három napon belül kétszer is
összecsapott egyik legna-
gyobb hazai riválisával, a Co-
lorspectrum Aramis együtte-
sével. Hétfőn a bajnokságban
találkoztak a felek, a Magvas-
syban lenullázták ellenfelüket
a Fabio, Juanra és Ramada
góljaival 3–0-ra diadalmas-
kodó zöld-fehérek. A cím-
védő győriek ezzel a sikerrel
feljöttek a táblázat második
helyére. 

Szerdán a Magyar Kupában
játszottak a csapatok, a talál-
kozó helyszíne ezúttal Ikrény
volt. A Rába ETO 5–1-re nyert
a második felvonásban, és
ezzel bejutott a sorozat legjobb

A Győri ETO FC hazai pályán gól
nélküli döntetlent játszott a Buda-
pest Honvéd ellen az OTP Bank
Liga 13. fordulójának záró mérkő-
zésén. A zöld-fehérek számos le-
hetőséget dolgoztak és hagytak
is ki, amikor pedig Varga Roland
a mérkőzés hajrájában bevette a
vendégek kapuját, a játékvezető
les miatt érvénytelenítette a talá-
latot.  A győriek nagy lehetőséget
hagytak kihasználatlanul, hiszen
a DVSC hazai veresége után öt
ponttal elléphettek volna az üldö-
zőktől, a döntetlennel azonban
mindössze három pontra nőtt az
ETO előnye. A győriek tizenkét
bajnoki mérkőzés óta veretlenek,
és hatodik hete állnak a táblázat
élén. Pintér Attila együttese szom-

Hat hete a tabella élén
baton 18.30 órakor a harmadik
helyezett MTK otthonában játszik
újabb ragadót. 

A Győri ETO FC pályára lépett
a Magyar Kupában is, ahol nem
okozott gondot a harmadosztá-
lyú Bölcske legyőzése. A tartalé-
kos zöld-fehérek 5–2-re győztek,
a gólokon Andric (2), Dudás,
Strestik és Trajkovic osztozott. A
következő fordulóban a Paks lesz
az ETO ellenfele, ha az időjárás
nem szól közbe, november 21-
én Győrben, míg november 28-
án Pakson lép pályára a két
együttes. Hét közben folytatód-
nak a Ligakupa küzdelmei is,
kedden 16 órakor Haladás–ETO,
17 órakor Honvéd–Gyirmót
meccseket rendeznek. 

A magyar labdarúgó-váloga-
tott szerdán 20.30 órakor Norvé-
gia ellen játszik barátságos mér-
kőzést a Puskás Ferenc Stadion-
ban. Egervári Sándor szövetségi
kapitány ezúttal három győri játé-
kosnak, Koltai Tamásnak, Lipták
Zoltánnak és Pátkai Máténak kül-
dött meghívót. 

Az NB II-ben a Győri ETO FC
B csapata 1–1-es döntetlent ját-
szott a Tatabánya ellen, a hazaiak
gólját Németh László szerezte ti-
zenegyesből. A Gyirmót Laki és
Magasföldi góljaival 2–1-re nyert
a Paks B vendégeként. Hétvégén
egymás ellen játszik a két győri
együttes, szombaton 17 órakor
Gyirmóton csapnak össze egy-
mással a felek. 

Kettős győzelem

Kemény összecsapások
eredmény.  A hazaiak ezzel a győzelemmel
továbbra is versenyben vannak a bajnokság
első helyéért, míg a győrieknek már nincs
sok esélyük a dobogós helyezésre. 

Mérkőzésről mérkőzésre.  56 kg: Ka-
lucza Norbert–Pál Ádám 3:0. 60 kg: Hinger
Gábor–Sinkó Zoltán 0:2. 64 kg: Takács Jó-
zsef–Nyéki George 0:3. 69 kg: Hegyi
Barna–Bugyik Imre 2:0. 75 kg: Kontra
Csaba–Grabecz Ádám 1:1. 81 kg: Nagy
Péter–Lányi Vitalij 2:0. 91 kg: Deél Sza-
bolcs–Kulacsik Mirkó 2:0. 

A győri Unicentrál Bulls csapatát három ver-
senyző képviselte a Milánóban megrendezett
nemzetközi kick-box versenyen. Mindhárom
sportoló a tőle elvárt nagyszerű szerepléssel
bizonyította felkészültségét. Grónai Sándor
63,5 kg K-1-ben, valamint Horváth Gyula 75
kg K-1-ben az első helyen végzett. A csapat
hölgytagja, a 48 kg K-1-ben szereplő Horváth
Beatrix határozott, magabiztos szerepléssel a
második helyezést érte el. Felkészítő edzők:
Csányi János és Vlasich Róbert. 

Kickbox-érmek Milánóból

nyolc csapata közé. A győriek
közül Fabio duplázott, rajta
kívül Lódi, Dróth és Juanra ta-
lált a kapuba. Ugyan a gólkü-
lönbség nem ezt tükrözi, a
zöld-fehéreknek a kupamérkő-
zésen volt nehezebb dolguk a
nagyot küzdő Aramis ellen. 

– Két különböző mérkőzést
játszottunk, de mindkettőn be-
bizonyítottuk, hogy mi va-
gyunk a jobb csapat. Az Ara-
mis nem okozott meglepetést,
bár a kupában sokkal jobban
akarták a győzelmet és meg-
nehezítették a dolgunkat, a két
meccs alatt rúgott nyolc és
egy kapott gól önmagáért be-
szél – értékelte a találkozókat
Marcos Angulo vezetőedző. 



2012. november 9.   / + / 31

MOZAIK SPORT

A megye legnagyobb taglétszámú horgász -
egyesülete, a győri székhelyű Szigetköz Hor-
gász Egyesület csütörtökön több mint 59
mázsányi halat telepített – tájékoztatott
Sinkó Lajos, a civil szervezet elnöke.  A bá-
nyatavakba méretes, háromnyaras pontyo-
kat helyeztek ki.  Az érintett tavakon általá-
nos horgászati tilalom lépett életbe, amely
egy héten át, november 15-én éjfélig tart.
Ezt követően a horgászat az egyesületi hor-
gászrend szerint engedélyezett. Az említett
horgászrend vízvédelmi okok miatt novem-
ber elsejétől március elsejéig tiltja az etető-
anyag használatát, ebben az időszakban a
bevetett készségeken etetőkosár sem lehet.
Az ellenőrzés kiterjed ennek betartására is. 

A Sri Chinmoy Maraton Team hét-
végén a Püspökerdőben rendezte
meg a 15. Győr Maratont. A részt-
vevők három kategóriában állhat-
tak rajthoz: maratoni, félmaratoni
és minimaratoni távon. Utóbbin
egy híján százan indultak, a legfia-
talabb versenyző 7, míg a legidő-
sebb 64 éves volt. 

A győztesek. Maraton, férfi, 18–
40 év között: Sipos Balázs (Buda-
pest). 41 év felett: Pék Imre (Sár-
vár). Nő, 18 év alatt: Pintér Laura
(Győr). 38 év felett: Gulyás Krisz-
tina (Nike Futóklub, Győr). Félma-
raton, fiú, 17 éves korig: Villám
Kristóf (Bercsényi DSE, Győr). 18–
40 év között: Görözdi Máté (Tricon
Hungary Kft., Győr. 41 év felett:
Nagy Róbert. Nő, 17 éves korig:
Szűcs Viola (Abda). 18–37 év kö-
zött: Hering Veronika (Csallóközi
Marathon Club). 38 év felett: Tóth
Jutka (Tét). Miniben kategórián-
kénti első helyezettek: Markó
Gábor, Eklics Péter, Takács Dávid,
Víg Zoltán, Fülöp Dorka, Csupor
Georgina, Árus Kovács Zsuzsa,
Szabó Rebeka.

Teke. A GYŐR-SZOL TC
Európa egyik legerősebb
csapatának otthonában a
6:2-es vereség ellenére
sem kesereghetett. A férfi
szuperligában Szegedi TE–
GYŐR-SZOL TC 6:2
(3.488–3.217). Babos
Tamás 538 fa, ifj. Brancsek
János 533 fa, ifj. Horváth
Péter 571 fa, Kristyán Ist-
ván 517 fa, Németh Gábor
542 fa, Kázár Tibor 516 fa.
Ifjúságiak: Szegedi TE–
GYŐR-SZOL TC 4:0 (1125-
1042). Kiss Norbert 580 fa,
Szabó Milán 467 fa. A női
Szuperligában a Pannon-
Flax SE első hazai pályán
lejátszott mérkőzésén ma-
gabiztosan szerezte meg a
két bajnoki pontot. Pan-
non-Flax SE-Watt22 SE
6:2 (3.275-3.117). Hege-
düs Anita 589 fa, Németh
Ildikó 587 fa, Kovács Réka
530 fa, Anduska Beatrix
497 fa, Frank Noémi 543 fa,
Koppányiné Simon Csilla
529 fa. Ifjúságiak: Pannon-
Flax SE-Watt22 SE 4:0
(1049–965).

Maratonfutás
mindenkinek

Rekord-
telepítés
a Sziget-
közben

A haltelepítés következő üteme február
végén, március elején lesz, amikor 190
mázsa méretes ponty kerül az egyesület vi-
zeibe. Ezt követően egyhetes általános hor-
gászati tilalom lép érvénybe. Ezen felül az
év folyamán hétezer darab előnevelt csuka
és 82 kg kétnyaras csuka került a vizekbe.
Az éves telepítés – melynek összértéke
12,5 millió forint – meghaladja a 249 má-
zsát, ami rekord az egyesület 64 éves törté-
netében. A telepítésekhez fokozott halvé-
delmi munka kapcsolódik. A halasításon túl
az elnök elmondta, közgyűlési határozat ér-
telmében engedélyezett a téli horgászat, to-
vábbá más egyesületi tag napijegyet csak
május 1. és október 31. között válthat.



KALAUZ HIRDETÉS,  ÁLLATKERT

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

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés
Éjjel-nappal hívható: 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@gyorszol.hu Jókai út Nyitva hétfőtől
szerdáig és pénteken 8-tól 16 óráig, csütör-
tökön 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 pénte-
kig 9–17 órá ig tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld számon. Ügy -
fél szolgálat: 96/522-630.  Hétfőtől csütörtö-
kig 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.

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

Szavazás a Füles Bástyában
kép és szöveg: xantus-állatkert

A Füles Bástyában folyamatosan zajlik az élet. Új medencék, terráriumok épültek, amiket
birtokba is vettek az állatok. Legutóbb a „királyi lakosztályba” költözött be Maximus, a csuk-
lyásmajom, aki egy kis majomhölggyel érkezett vissza nyári szabadságáról. A „kislány” egye-
lőre még nem kapott nevet, a név kiválasztásába pedig szeretnénk belevonni Maximust is.
Hogy a keresztelőnél ne legyen nehéz dolga, szavazást hirdet a Füles Bástya. A látogatókat
és érdeklődőket szeretnénk megkérni, hogy gondolkodjanak, milyen nevet adnának legszí-
vesebben a Bástya új lakójának. Ötleteiket juttassák el hozzánk. A legtöbb szavazatot kapó
két név között pedig Maximus fog dönteni. A kiválasztott név kitalálóját megajándékozzuk
egy Maxival közös fényképpel. A szavazatokat november 10-től személyesen a Füles Bás-
tyában lehet leadni, vagy keressék Kis Maxit a Facebookon vagy a honlapon, ahol további
információk is találhatók (www.fulesbastya.com). A szavazás eredményhirdetésére és a név-
választásra november 18-án kerül sor a Füles Bástyában.

A GYÕR-SZOL Zrt.  

• tetôfedô-bádogos
kollégát keres.

Feltétel: munkakörnek megfelelô végzettség.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet szakmai önéletrajz
beküldésével: 
szabo.tamas@gyorszol.hu
vagy GYÔR-SZOL Zrt. Kivitelezési üzletág
9024 Győr, Orgona u. 10.


