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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

7. oldal Jövő év elején lép érvénybe a tranzakciós adó, melynek
mértéke az érintett összeg 2 ezreléke lesz például a banki átutalások,
a bankkártyás fizetések, a sárga csekkes befizetések vagy a besze-
dési megbízások esetén, a készpénzfelvételt viszont 3 ezrelékes ille-
ték fogja terhelni. Csokorba szedtük az eddig nyilvánosságra hozott
adatok alapján, hogyan változnak a bankok díjai jövő évtől.

3. oldal A 30 évvel ezelőtt meg -
szüntetett járási rendszer újraszer-
vezéséről tartott beszámolót 
Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter Budapesten
a vidéki média képviselőinek.

4. oldal A sportról szólt az életem
– mondta lapunk Miért szeretem
Győrt? rovatában Keglovich László
legendás labdarúgó, a '68-as mexi-
kói olimpia bajnoka, aki nemrég a
megye Prima-díját vehette át.

22–23. oldal Életmódi rovatunkban töb-
bek között a párválasztással foglalkozó kuta-
tások eredményeit vettük sorra Megyeri Zsu-
zsa Dóra pszichológus könyve segítségével.

Írásunk a 9. oldalon

150 éve tanít
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

és 1,4 literes, négyhengeres Otto-motorok sorozat-
gyártásába kezdett az Audi Hungaria Motor Kft., ame-
lyeknek fő alkatrészeit is a vállalat győri gyárában ké-
szítik. Az új erőforrásokat többek között az új Audi A3-
ba és a VW Golfba építik be.

1,2 201 ezer vendég 474 ezer éjszakát töltött el megyénk ke-
reskedelmi szálláshelyein az első félévben. A hazai
vendégkör ugyan erőteljesen fogyatkozott, de a kül-
földi jelentősen bővült, ami összességében csak a
vendégéjszakák számában hozott pozitív változást. 

NAPRÓL NAPRA

November 16.

November 17.

November 18.

November 19.

November 20.

November 21.

November 22.

Fiatal vállalkozók. Vállalkozóvá
válást ösztönző programról is szó
esett az 5. Fiatal Vállalkozók Hetén.
A lehetőségnek köszönhetően a fia-
talok üzleti terveikkel 3-6 millió fo-
rintot igényelhetnek cégük beindítá-
sához.

Ellenőrzés. Parkolókat ellenőrzött
a Győr-Moson-Sopron megyei Csa-
lád Esélyteremtési és Önkéntes
Ház. Az akció célja az volt, hogy a
mozgáskorlátozottaknak és a csalá-
doknak fenntartott parkolóhelyeket
azok használják, akik erre valóban
rászorulnak.

Verekedés. Az Ipar úti körforga-
lomnál verekedett össze egy szlovák
és egy osztrák társaság a diszkó
után. A két társaságból egy-egy
férfi sérült meg, orrcsonttörést
szenvedtek.

Erdővédelem. Közösen járőröztek
az erdészek és a rendőrök megyénk-
ben. Az akcióval a sok falopást sze-
retnék megakadályozni.

Látogatás. A megyei szervezetek-
kel ismerkedett a Magyar Vöröske-
reszt vezetősége, akik Kardos István
főigazgatóval ellátogattak a szerve-
zet nemrég felavatott Lajta úti fel-
ügyeletére is.

Tréning. Színművészeti és képző-
művészeti tréninget tartottak peda-
gógusoknak Győrben. A Gyárvárosi
Általános Iskola oktatói szerint a kép-
zés sokat segít majd munkájukban
és javítja a tanár-diák kapcsolatot.

Adomány. Mintegy 5 millió forint
értékű adományt adott át a Sam-
sung az oktatási intézményeknek.
Az ajándékot a Speciális Szakiskola
vette át a cégtől.

Pályázat
Dr. Szekeres Tamásnak,
a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektorá-
nak megbízatása a jövő
év nyarán megszűnik.
Balog Zoltán, az Em-
beri Erőforrások mi-
nisztere a napokban ki-
írta a pályázatot a
tisztség betöltésére, a
jelöltek december 14-
ig nyújthatják be pá-
lyázatukat. A pályáza-
tokat az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma
december 31-ig küldi
meg a Széchenyi-egye-
temnek, aminek szená-
tusa 2013. március 10-
én mond véleményt és
szavaz a jelöltekről.

Kiállítás
A globális felmelegedés
hatásait bemutató nem -
zetközi fotókiállítás
nyílt az Apáczai-karon.
A külföldi alkotók a
világ különleges termé-
szeti szépségeit tárják
az érdeklődők elé. 

Időpont-
változás
A „Szabadhegyi ta-
lálkozások” novem-
ber 26-ra meghirde-
tett pódiumbeszél-
getését Reviczky
Gábor színművész
váratlan színházi
kötelezettsége
miatt egy héttel ké-
sőbb, de cember 3-
án, hétfőn 18 órakor
rendezik a József At-
tila Művelődési Ház-
ban (Győr, Móra Fe-
renc tér 1.)

Látványos szakaszába
érkezett az adyvárosi tó
felújítása. A tóból le -
eresz tették a vizet,
mint egy 1250 köbmé-
ter isza pot és 2.000
köbméter finomszem-
csés mederanyagot ter-
meltek ki belőle, mely-

nek révén a tározó ka-
pacitása jelentősen,
mintegy 32 ezer négy-
zetméterre növekszik,
így száraz időszakban is
biztosítható az egymé-
teres vízállás, ami meg-
szünteti a kellemetlen
szaghatásokat is.
A munkálatokat Radnóti
Ákos önkormányzati
képviselő mutatta be az
érdeklődőknek, és el-
mondta, a kivitelezést
azért éppen az őszi, téli
időszakra időzítették,
mert ekkor kevésbé za-
varó a kotrással járó
iszapszag. A képviselő a
felújítás idejére a lakók
türelmét és megértését
kérte. Neumann Zoltán,
a kivitelező Kultúrmér-
nök Kft. ügyvezetője

hozzátette, az első
ütemben, még az idén
elvégzik a meder tisztítá-
sát, majd felújítják a zsi-
liprendszert, sőt, egy
iszap- és olajfogó mű-
tárgyat is építenek. A fel-
újítás tavasszal fejező-
dik be.

Az adyvárosi tó megújí-
tása a „Belterületi vízren-
dezés fejlesztések Győr
Megyei Jogú Város
négy városrészében” cí -
mű pályázat része,
amely 280 milliós euró-
pai uniós támogatásból
és az önkormányzat 31
millió forintos önerejé-
ből valósul meg, amely-
nek további eleme a
Gyirmót–Ménfőcsanak
vízfolyás rekonstrukciója,
a szabadhegyi Gyöngyvi-
rág, Kopja és Mozsár
utca, valamint a kisbá-
csai Boglárka, Szabad-
ság és Sövény utca egy
részének vízelvezetési
munkái. Az érintett terü-
leteken az önkormány-
zat beruházásában az
útburkolat is megújul. 

Tavaszra újul meg
az adyvárosi tó
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Aki azt mondja, a graffiti a lá-
zadó ifjúság harca a sivárság
ellen, az még nem gyalogolta
végig a győri Nádor aluljárót.
Mert ott van falfirka rogyá-
sig, oszt mégis olyan sivár
minden, mint amilyen
Woody Allen nemi élete
lenne zsebtolvajok nélkül.
Nem akarok a tárlatvezetés
bűnébe esni, így csak egy
képsorozatra hívnám fel az
illetékes közönség figyelmét.
Valaki fogott egy festékszó-
rót és méteres betűkkel az
alagút teljes hosszát kideko-
rálta saját monogramjával.  
A szakirodalom szerint a
graffiti karrierje a barlangraj-
zokkal kezdődött, később va-
dászterületük megjelölésére
használták a városi bandák,
mert az ember inkább hisz a
szemének, mint az orrának.
A műfajnak manapság ezer
ága-boga van, Woody Allen
aforisztikus szövegei ugyan-
úgy beleférnek a dobozba,
mint a profi művészek,
mondjuk a Korszakváltó Cso-
port alkotásai. Szűk Norber-
ték még nemzetközi graffiti-
fesztiválokat is rendeztek
Győrben az ezredforduló
után. Az utcára vitték a mű-
vészetet. 
Úgy képzelem, macskanők és
sísapkás kandúrok lopakod-
nak Nádorváros felől az alag-
útba és karcolnak, vésnek,
festenek, rajzolnak, írnak.
Éjjel, mint az állatok, kijelö-
lik határaikat, nappal meg
embernek öltözve visszajár-
nak és gyönyörködnek. Ha
valaki takarít utánuk, netán
cselesen, mint a marcalvá-
rosi aluljáróban, gyerekek
stipi-stopizzák le a falat jó-
kedvű képekkel, hát kezdik
elölről. 
Ballagok a Nádor aluljáró
gyalogosoknak kijelölt sávjá-
ban, s nem értem, kinek
lehet öröm újra és újra
csúffá tenni a nagyvonalúan
megépített városi folyosót. S
ha már itt tartunk, miért
mondjuk a színtiszta vanda-
lizmusra azt, hogy graffiti? 
Gaál József 

Graffiti

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Alapvető célunk, aminek mindent alá-
rendeltünk, az volt, hogy a magyar
állam, amely az adófizetők pénzéből
működik, végre az ügyintézésben is fe-
jezze ki azt a megbecsülést, amely az
állampolgárokat megilleti – mondta
Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter a Jó Állam –
2013 Járások és Kormányablakok
címmel Budapesten rendezett konfe-
rencián, melyen a 30 évvel ezelőtt
megszüntetett járási rendszer újra-
szervezéséről adott tájékoztatást a vi-
déki médiumok képviselőinek. Nem a
múlt feltámasztása vezetett minket, hi-
szen nem lehet a polgárokat szolgáló
közigazgatást teremteni csak a múltba
fordulással: a tradicionalitás és a mo-
dernitás házasítására törekszünk –
folytatta a miniszter. Navracsics Tibor
beszámolt arról, hogy végső fázisához
érkezett a járások újraszervezésének
munkája, melyek segítik majd a köz-
igazgatás működésének javítását, az
ügyfélbarát szolgáltatás megteremté-
sét. Ennek érdekében a jelenlegi ok-
mányirodák – a megyeszékhelyeken
már referenciapontokként működő –
kormányablakokká alakulnak 2013.
október elsejéig, egy év múlva orszá-
gosan háromszázra nő majd a szá-
muk. Udvarias, szakszerű, pontos ügy-
intézést ígért a tárcavezető. A tájékoz-
tatón kérdésre válaszolva elmondta: a
járási rendszer megszervezése nem
jár létszámleépítéssel, a cél az, hogy
működtetése ne legyen drágább, mint
a jelenlegi közigazgatás.

Az eseményen jelen lévő Szabó
Erika közigazgatásért felelős államtit-

kár történelmi jelentőségű átalakítási
folyamatról beszélt. Az állam és polgá-
rai között a diktatúra és az elmúlt húsz
év alatt megbomlott bizalmi viszony
helyreállítására van szükség –
mondta –, ennek lehetőségét teremti
meg a kormányablakok országos há-
lózatának kiépítése.

Ezeken a helyeken jövő év októbe-
rétől egy ablaknál lehet elintézni vala-
mennyi, állami szabályozás alá eső
közigazgatási ügyet hétfőtől péntekig
reggel 8 órától este 8 óráig. Így nem
kell majd szabadságot kivenni az in-
tézkedőknek, sőt, az ígéretek szerint
egy-egy ügyirat beszerzéséért sem az
ügyfeleknek kell hivatalról hivatalra
járniuk, hanem a dokumentumokat
kérik be egymástól a kiválóan képzett,
diplomás, nyelveket beszélő szakem-
berek. Ők nem csak közel kétezer ha-
tósági ügy kezelésére lesznek képe-
sek, de teljes körű tájékoztatást tud-
nak adni a hatáskörükbe nem tartozó
kérdések elintézésé-
nek módjáról is. A
helyi szabályozáshoz
kapcsolódó ügyekkel
továbbra is az önkor-
mányzatokat kell felke-
resni.

Győr-Moson-Sop-
ron megyében 130 te-
lepüléssel született
megállapodás, melynek folyománya-
ként 7 járási központot alakítanak ki,
az egyiket Győrben – ezt már Széles
Sándortól, a járásokat irányító megyei
kormányhivatal vezetőjétől tudhatták
meg az újságírók. Az önkormányza-
toktól pedig az átkerülő feladatokkal
együtt 419 dolgozót vettek át. Me-
gyénkben a járási székhelyek mellett

Jánossomorján és Fertődön már mű-
ködik okmányiroda, melyek január el-
seje után a kormányhivatalokhoz ke-
rülnek. A jövő évben még hárommal
bővíteni szeretnék ezt a kört, s ezzel
párhuzamosan az okmányirodák kor-
mányablakokká alakulnak át. A járási
központokon kívül kirendeltségek, il-
letve úgynevezett ügysegédek segítik
az ügyfeleket a falvakban. Ez utóbbia-
kat Győr-Moson-Sopron megyében
ott alkalmazzák, ahol azt a helyhatósá-
gok kifejezetten kérik, és az igényt in-
dokoltnak találják. 

Az ügyintézés mellett a közigazga-
tási átszervezés része, hogy egyes
szakigazgatási szervek – egyebek
mellett a munkaügyi, a népegészség-
ügyi, az élelmiszer-biztonsági és állat-
egészségügyi, valamint a földhivata-
lok – is integrálódtak a kormányhiva-
talok szervezetébe. Széles Sándor el-
mondta: Győrben az ügyintézés hely-
színei változatlanok, az ügyfelek janu-

ártól is ugyanazokban az épületekben
találják meg az irodákat, mint eddig.
Ezzel együtt olyan átalakulási folya-
mat indul el, amelynek eredményként
a járások kebelében működő kor-
mányablakok és hivatalok ésszerű
gazdálkodás mellett hatékony feladat-
ellátást, ügyfélbarát kiszolgálást bizto-
sítanak.

Januártól jönnek 
a járások

A tradicionalitás 
és a modernitás háza -

sítására törekszünk
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Elhittem Keglovich Lászlónak, hogy visszavonult nyúli bir-
tokára, s ideje javát hetvenen túli férfiemberhez méltón
saját pincészete rizlingjének és kékfrankosának szenteli. El-
hittem, amíg a részletekre nem terelődött a szó, nevezete-
sen arra, hogy néha-néha muszáj autóba ülni és elgurulni
Győrbe. Néha, úgy hetente hétszer. Az öregfiúk, az ETO
egykori edzői és játékosai sűrűn találkoznak, többnyire a
lábteniszpályán, a helyi csapatok meccseiről sem illik hiá-
nyozni, s hoz magával kevés elfoglaltságot az ETO utánpót-
lása feletti felügyelet, a kurátorság is. Szóval szépek a sző-
lőhegyek és jók a nyúli borok, de az első győri aranycsapat
legendás hátvédje, az 1968-as mexikói olimpia bajnoka ma
is a foci és a nagyváros, Győr vonzásában él. 

Keglovich László Sopronban született, ott érettségizett és
helyi csapatokban, a Sotex meg az SVSE színeiben kezdte pá-
lyafutását. Az élvonalban már a Győri Vasas ETO labdarúgó-
jaként mutatkozott be, a váltás, a beilleszkedés az 1958-as
korszellemre való tekintettel nem volt egyszerű mutatvány. A
két város akkoriban nem ápolt túl jó viszonyt, a hátrányos hely-
zetű soproniak rossz szemmel néztek a nyolcvanezer lakosú,
iparosodó megyeszékhelyre. Ha a fiatal focista hazament, egy
elzárt határsávba lépett be, jelentkeznie kellett szülővárosa
rendőrségén. Az edzések melletti munkát sem volt egyszerű
megszoknia a frissen érettségizett fiúnak. A csapat az új ve-
zérigazgató, Horváth Ede kinevezése előtt napi öt órát dolgo-
zott a vagongyárban, igaz, nem sok haszonnal.  

Profik voltunk amatőr pénzért és amatőr körülmények
között, mondja Keglovich, aki másfél évtized alatt 312 baj-
noki meccset játszott zöld-fehér színekben. Az aranycsapat
1963-ban magyar bajnok, majd háromszoros kupagyőztes

lett, szerdánként olyan együttesek egyenrangú ellenfelei
voltak a győri fiúk, mint a Milán, a Fiorentina, a Benfica.
Nemcsak az ötezer törzsszurkoló, hanem az egész város is-
merte és imádta a játékosokat. A hatvanas évek legendás
jobbhátvédje szerint a csapat azért érdemelt szeretetet,
mert a focisták kötődtek a klubjukhoz, a városhoz, s látvá-
nyos, támadó focival szolgálták ki a nézőket.     

A jelen magyar labdarúgásáról, az ismét bajnokaspiráns
győriek játékáról nem szívesen mond véleményt Keglovich
László, hiszen nagyon más lett a világ, benne a foci, s új tar-
talmat kaptak az olyan fogalmak is, mint a barátság, a klubhű-
ség. Ma már lehetetlen, hogy egy játékos tizenöt évig helyben
maradjon, ne fogadjon el egyetlen ajánlatot se. Keglovichot
mindenhova hívták, Sebes Gusztáv például abba az Újpesti
Dózsába, ahol Fazekas, Bene, Göröcs, Dunai játszott. Nem
ment, amit saját
bevallása szerint
nem bánt meg.
Azt mondja,
Győr jó hely, ér-
demes volt itt töl-
teni az elmúlt öt-
venöt évet, vé-
gignézni, ahogy
a romos, földszintes iparváros felnő és megszépül. 

Változik a világ, de a hűségnek még mindig van esélye
arra, hogy elnyerje jutalmát. Keglovich úgy látja, a hatvanas
évek nagyon távoliak, mégis élnek olyan idős győriek, akik
nem felejtették el a régi szép napokat. Az olimpiai bajnokot,
az egykori győri focistát, edzőt és sportvezetőt a hivatalos
elismerések sem kerülik el, legutóbb a megye Prima-díját
vehette át. Az ünnepségen nyilatkozva úgy vélte, a díj
annak elismerése, hogy egész élete a sportról szólt. 

Keglovich László: A sportról
szólt az életem

A pálya

Az ETO egykori
edzői és játékosai
sűrűn találkoznak

Öregfiúk

Különleges atmoszférája
volt az ETO régi pályájá-
nak. Egy erőmű nyomta
a kormot, becsúszni se
lehetett, mert vastagon
állt a pernye, mégis va-
rázslatos hangulatúak
voltak a hétvégék meg a
kupaszerdák. A BEK-et
harminckét európai baj-
nokcsapat játszotta ki -
eséses rendszerben, mi
az elődöntőig jutottunk.

Ahogy a pályán vált-
ják egymást a generá-
ciók, úgy érkeznek az
öregfiúk társaságába
az egyre fiatalabbak,
sajnos egyre keveseb-
ben. A játékosok,
edzők itt vannak egy-
két szezont, aztán el-
mennek, hazamennek.
Pedig fontos, hogy az
ember együtt lehes-
sen a régi barátokkal. 

Utánpótlás
A focit abbahagyva
szakedzői és tanári
diplomát szereztem, a
Bercsényi-gimnázi-
umban tanítottam, ed-
zője voltam az ETO
nagycsapatának és az
utánpótlásnak is.
Olyan játékosok tanul-
ták nálam az alapokat,
mint Csonka, Hlagy-
vik, Rugovics, Stark,
Fehér Miki.
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ADVENT HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

November utolsó napján
ünnepélyes keretek között
veszi kezdetét az advent
Győrben. Az ökumenikus
hálaadást követően Borkai
Zsolt polgármester nyitja
meg a rendezvényt, hogy
aztán felgyúljanak az ün-
nepi fények, és kezdetüket
vegyék az újévig tartó meg-
hitt, bensőséges vagy ép -
pen vidám programok.

Bolla Péter kabinetfőnök a feszti-
vállal kapcsolatos sajtótájékozta-
tón úgy fogalmazott, Győr az év
minden szakában tartogat va-
lami izgalmasat, de az advent kü-
lönösen szép. A rendezvények
központi helyszíne ezúttal is a
Széchenyi tér lesz, ahol ismét
megcsodálhatjuk a fényjátékot
vasárnaptól csütörtökig 17-től
20 óráig, pénteken és szomba-
ton pedig 21 óráig minden egész
órában.

A téren valóságos győrkőcbi-
rodalom épül, itt áll majd mind-
annyiunk karácsonyfája, ismét
felszállhatunk a kisvasútra vagy a
körhintára, „belelapozhatunk” az
óriás mesekönyvbe, de termé-
szetesen megtaláljuk a betlehe-
met és a város adventi koszorúját,
amelynek gyertyáit vasárnapon-
ként együtt gyújtunk majd meg. 

Serfőzőné Tóth Andrea, a
Győri Művészeti és Fesztiválköz-
pont igazgatója kifejtette, a legki-
sebbek találkozhatnak a Mikulás-
sal, játszóházakban, kézműves
foglalkozásokon, bábszínházi elő-

Felgyúlnak advent fényei
adásokon vehetnek részt, az
Alma együttes koncertjét is meg-
hallgathatják. Persze a rendez-
vénysorozat a felnőtteknek is szá-
mos érdekes programot tartogat,
fellép többek között Sebestyén
Márta, a Sani Singers, Nagy Ba-
lázs, Demjén Ferenc, Balázs
Fecó, Szíj Melinda, Gavriel Lip-
kind, a világhírű Kiev City Balett.
Lesz Boogie Woogie Fesztivál,
Magyar Rocklegendák kiállítás
és nemzetközi betlehemes talál-
kozó is. 

P r é d l
Antal, az út-
kezelő szer-
vezet veze-
tője elmond -
ta, a belvá-
ros utcáin és
terein mint -
egy negy -
v e n   e z e r
égőt helyeznek ki a Vill-Korr Hun-
gária Kft. szakemberei. A díszvilá-
gítás november 30-tól január 6-
ig üzemel. Felállítják a városré-
szek és temetők karácsonyfáit,
így összesen 32 fenyőfa öltözik
ünnepi díszbe.

Bozsoki Zoltán, a Győri Vásár
Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta, a belvárosban 120
faház várja majd az érdeklődőket.
A faházak sorában nem csak a
kézműves termékeket találjuk
meg, az önkormányzat az idén is
gondol a rászorulókra, így a jóté-
konysági házikóban őket segít-
hetjük. A gasztronómia kedvelői
az idén is találkozhatnak a nép-
szerű, jótékony célú tematikus
napokkal, a falusi disznóvágással,
a halkülönlegességek napjával

és ünnepi bejglisütéssel. A prog-
ramsorozat a Szilveszteri Városi
Vigasságokkal zárul, a városháza
előtt felállított színpadon két
győri zenekar, a Wenk és az Esti
Egyenleg zenél majd, a tűzijáté-
kot követően pedig utcabál kez-
dődik DJ Golyóval.

Domanyik Eszter, a városháza
marketing, turizmus és kommuni-
kációs osztályának vezetője el-
mondta, az adventi időszakban a
belvárosi üzletek hosszabbított
nyitva tartással várják a vásárló-

kat, akik hétköznaponként 16 órá-
tól, szombaton pedig egész nap
ingyenesen parkolhatnak. A Ba-
ross úti Látogatóközpontban
jegyek válthatók az adventi ren-
dezvényekre, valamint Győrrel
kapcsolatos ajándékok – köztük a
Győr könyv is megvásárolható itt.
A decemberi programok tudniva-
lóit a szervezők egy mobilappliká-
ciós alkalmazásban gyűj tötték
össze, amely a Google Play-ről le-
tölthető androidos készülékekre,
valamint hamarosan iPhone-ra is
elérhető lesz az AppStore-ból az
Advent Győrben kereső kifejezés-
sel. A részletes programokat az
erre az alkalomra készült kiad-
ványból ismerhetik meg a győriek,
illetve a www.gyor.hu városi hon-
lapról is letölthetik.

A kicsiket játékokkal, a
felnőtteket koncertekkel

várja a város
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GAZDASÁG GYAKORLAT

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Alapításának 20. évfordulóját ünnepelte a
napokban a Győri Nemzetközi Ipari Park. A
Richter Teremben tartott jubileumi rendez-
vényre meghívást kaptak a park megalakí-
tásában résztvevő magyar és külföldi part-
nerek, a letelepedett cégek vezetői, a város,
az önkormányzat, a jelenlegi tulajdonos kép-
viselői, valamint az ipari parkkal kapcsolat-
ban álló hivatalok, vállalkozások munkatár-
sai. Az ünnepségen Borkai Zsolt polgármes-
ter az osztrák és magyar tulajdonosoknak
megköszönte az elmúlt két évtized kiemel-
kedően színvonalas munkáját. Emlékezte-
tett arra, hogy a város megalakulása pillana-
tától támogatta a park fejlődését, igyekezett
vonzó lehetőségeket kínálni a befektetők-
nek, letelepedőknek. Az ipari park vállalko-
zásaival az önkormányzat eddig is együtt-
működött, együtt gondolkodott, ezt szándé-
kozik tenni a jövőben is, hiszen a cégek si-
kere záloga a város sikerességének is –
hangsúlyozta a polgármester. A területet
üzemeltető kft. új vezetésétől azt kérte:
ahogy Győr a legjobbnak igyekszik lenni,
úgy törekedjenek a legjobbnak lenni a vál-
lalkozások támogatásában.

kép és szöveg: gy. p.

A Magyar Honvédség szarajevói EUFOR-kontingense már a har-
madik alkalommal épül a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
állományára. Az alakulat 100 katonával vesz részt a 190-ből a
Bosznia-Hercegovinában békefenntartó feladatokat ellátó 12.
váltásban 2013 első félévében. Szarajevóban a válságkezeléssel
és béketámogatással összhangban a katonák fő feladatkörébe
tartozik majd a területek és útvonalak biztosítása, a szállítmá-
nyok, konvojok kísérése, a tömegkezelés, és végső esetben a tö-
megoszlatás, valamint az őrzés-védelem. A kontingens parancs-
noka, Somogyi Péter alezredes tájékoztatása szerint 2013-ban
már nem lesz a Szarajevóban szolgáló közös magyar–osztrák–
török békefenntartó állomány feladata a koszovói missziós egy-
ségek tartalékbiztosítása. A szerdai záró gyakorlaton egy inci-
denslistában meghatározott szituáció alapján kellett a kijelölt
helyzetet megoldani a misszióba készülőknek. A feladat végre-
hajtásának a lehető legjobban tükröznie kellett a valóságot: az el-
lenőrök előtt egy valósághű helyzetben oszlattak tömeget.

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A Német-Magyar Gazdasági Klub
meghívására az Audi Akadémia újvá-
rosi épületében tartott előadást Bor-
kai Zsolt polgármester a győri, Győr
környéki, valamint a régióban mű-
ködő német érdekeltségű vállalkozá-
sok vezetői, munkatársai számára. A
klub idén alakult helyi szekciójának
tagjai megtudhatták: bár 2012 sokak
számára nem volt éppen könnyű esz-
tendő, Győr sikeres hónapokat tudhat
maga mögött. Ez nagyban köszön-
hető annak az együttműködésnek,
melyet az önkormányzat a helyi cé-
gekkel hagyományosan folytat. A gaz-
dasági siker eléréséhez ezen belül is
jelentősen hozzájárultak a részben
vagy egészben német tulajdonban
lévő vállalkozások. Köztük a legerő-
sebb pillér az Audi-gyár és az autó-
iparhoz kapcsolódó beszállítói, szol-
gáltatói kör.

Borkai Zsolt a jelenlévőknek el-
mondta: Győr költségvetése stabil,
adósságállománya nem növekedett, a
helyi adókból befolyó tétel jelentős. A
legfontosabb forrás az iparűzési adó,
amely a büdzsé 40 százaléka: ebből

Győr sikeres, nyitott város
képes a város a fejlesztési beruházá-
sok fedezésére, az élhetőbb urbánus
környezet megteremtésére.

Az önkormányzat – szerepének
megfelelően – indirekt eszközökkel
igyekszik hozzájárulni a vállalkozások
sikeréhez – folytatta a polgármester.
Olyan környezetet, feltételeket terem-
tenek, melyek vonzóak a befektetők
számára és segítik a letelepedett
cégek törekvéseit, fejlődését. Ennek
jegyében teremtette meg a város a

piaci igényekhez igazodó szakképzési
rendszerét, vezette be a szaktudás
megszerzését preferáló ösztöndíj-

rendszert, szorgalmazza az egyetemi
együttműködést, fejleszti – idén mint -
egy 500 millió forint értékben – az út-
hálózatot, vagy támogatja a péri repü-
lőtér bővítését. A Győri Nemzetközi
Ipari Park Kft. külföldi tulajdonrészé-
nek megvásárlásával ugyancsak az
volt a cél, hogy további lehetőségeket
biztosítsanak új cégek letelepedésére,

az itt működők megerősödésére. A
gazdaság munkaerőigényének kielé-
gítését szolgáló helyi törekvéseket ki-
egészíti a központi lakhatási támoga-
tási rendszer bevezetése, melynek
Győr ugyancsak haszonélvezője lehet.

Borkai Zsolt polgármester rámuta-
tott: a gazdaságélénkítő intézkedések
mellett fontosnak tartja, hogy a vá-
rosba érkező üzletemberek szabad -
idejüket is kellemes környezetben tölt-
sék. Győr vonzerejét nemcsak a ked-
vező ipari infrastruktúra erősíti, ha -
nem azok a rendezvények, intézmé-
nyek is, melyek élhető környezetet biz-
tosítnak az itt lakók számára. A kiváló
iskolák, a színház, a balett, a filharmo-
nikus zenekar, a sportlétesítmények,
a sikeres egyesületek, a szépülő bel-
város, a fesztiválok mind olyan szem-
pontot jelentenek, amelyek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy kedvező döntése-
ket hozzanak a beruházni szándékozó
külföldi vállalkozások.

Győr nem telt meg, továbbra is vár-
juk új cégek letelepedését, melyek a
város polgárainak megélhetését biz-
tosítják. Közös sikereink bizonyítják,
hogy érdemes itt vállalkozni, itt fejlesz-
teni és itt maradni – zárta szavait a
polgármester.

Ünnepelt az ipari park
Borkai Zsoltot követően Görög Tibor, a

Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. nemrégiben
kinevezett ügyvezető igazgatója szólt a meg-
jelentekhez. „Azon leszek, hogy tudásomat,
tapasztalatomat, munkámat az ipari park
szolgálatába állítva a park újabb jelentős fej-
lődési ciklusának részese legyek” – mondta
az igazgató. Görög Tibor hozzátette: célja az
ipari park további bővítése és sok új vállalko-
zás letelepítése.

Az ünnepségen Borkai Zsolt dr. Magasházi
Anikónak, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
korábbi ügyvezető igazgatójának, felügyelőbi-
zottsági tagnak, valamint Török Bélának, a fel-
ügyelőbizottság volt elnökének munkájuk el-
ismeréseként a Szigethy Attila Ezüst Emlékér-
met és oklevelet adományozott.

Misszióra
gyakoroltak
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PÉNZÜGY, FELÚJÍTÁS HIRDETÉS

A Geers Hallókészülék Kft.

ÉRTÉKESÍTÉSI 
MUNKATÁRSAT 
keres győri szaküzletébe

Elvárások:
- kereskedelmi vagy egészségügyi

területen szer zett tapasztalat
- érettségi
- számítógépes felhasználói isme -

retek
- jó kommunikációs képesség
- ügyfélorientált gondol ko dás -

mód, empátiás készség
- terhelhetőség és nyitottság

Előnyök:
- GYSE, Audiológus szak asszisz -

tens vagy KEFA végzettség
- német-, angolnyelv-tudás

Jelentkezzen, ha szereti a 
kihívásokat, a változatos munkát,

nyitott az újdonságokra és 
könnyen megtalálja a hangot 

az emberekkel.
Önéletrajzát és motivációs levelét
fizetésigény megjelölésével várjuk

az allas@geers.hu e-mail
címen.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A híd karbantartási jellegű munkái nem
érintik a gépjármű-közlekedést, a lép-
csőt pedig a jövő hét folyamán vehetik
újra birtokba a gyalogosok.

Két hete tartanak az Ipar úti felüljáró
vasbeton felületkezelési munkálatai, ame-
lyeket a híd alsó síkjában, illetve a felve-
zető csigalépcsőn végeznek – tájékoz-
tatta lapunkat Győr Megyei Jogú Város
Útkezelő Szervezete. A karbantartás
során a letöredezett, sótól lemállott be-
tonrészeket pótolják, javítják és sóvédő
réteggel vonják be. Emellett felújítják a
csigalépcső betonszerkezetét és korlátját
is. A munkálatok 11,4 millió forintból va-
lósulnak meg, nem járnak a gépjárműfor-
galom korlátozásával, azonban a gyalogo-
sok elől lezárták a csigalépcsőt, amelyet
várhatóan a jövő hét folyamán vehetnek
újra birtokba a közlekedők.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Jövő év elején érvénybe lép a
tranzakciós adó, melynek
mértéke az érintett összeg 2
ezreléke lesz például a banki
átutalások, a bankkártyás fi-
zetések, a sárga csekkes befi-
zetések vagy a beszedési
megbízások esetén, a kész-
pénzfelvételt viszont 3 ezrelé-
kes illeték fogja terhelni. A
bankok reagáltak a díj beveze-
tésére, emelnek tarifáikon. Az
ügyfelek közül azok járhatnak
jobban, akik átszoknak a
bankkártyás fizetésre.

Az Országgyűlés a hét elején dön-
tött arról, hogy a tranzakciós illeték
általános mértéke 2 ezrelék, a kész-
pénzfelvételé pedig 3 ezrelék lesz ja-
nuártól, a Magyar Nemzeti Bank
ugyanakkor kikerült az illetékfize-
tésre kötelezettek köréből.

A pénzintézetek már november
elején reagáltak az illeték bevezeté-
sének hírére. Csokorba szedtük az
eddig nyilvánosságra hozott adatok
alapján, hogyan változnak a bankok
díjai jövő évtől.

A Győrben legtöbb fiókot és
ATM-et üzemeltető OTP Bank a
számlavezetési díjait nem változ-
tatja, de például a népszerű Tempó
csomagban emelni fogja a rendsze-
res átutalás díját a nem saját szám-
lák között, és többet kér majd a ban-
kon kívüli forintátutalásért, a cso-
portos beszedésért és a bankfióki
készpénzfelvételért is. 

A K&H az OTP Bankkal ellentét-
ben a számlavezetés havi díjának

emelése mellett döntött: az alap
számlacsomag díja januártól 390 fo-
rintról 540 forintra, az elektronikusé
505 forintról 650 forintra nő. Emelke-
dik a nyugdíjasoknak szánt számlave-
zetési költsége is. Eddig ha havonta
nyugdíj jogcímén egy összegben leg-
alább 50 ezer forint érkezett a szám-
lára és két csoportos beszedési meg-
bízás sikeresen teljesült, a 359 forin-
tos díjból 200 forintot visszatérítettek.
A jövőben ha ugyanezen feltételek tel-
jesülnek, 200 forint lesz a csomag
díja, ha nem, akkor 400 forint. Más
számlacsomagnál megmarad több
kedvezmény is. Akinek havonta leg-
alább 150 ezer forint érkezik a szám-
lájára, annak a Zéró csomagban az
első négy készpénzfelvétel ingyenes
marad.

A Győrött három fiókkal rendel-
kező CIB Bank szintén a számlave-
zetési díjat emelte meg, de nem
hagyta érintetlenül a tranzakciók ta-
rifáit sem. A Classic magánszámla
díja 69 forinttal, az
Online számlacso-
mag díja 126 fo-
rinttal lesz több ja-
nuártól. A bankon
belüli átvezetés,
valamint a bank-
közi átutalás átla-
gosan 0,16 száza-
lékkal kerül majd
többe, illetve megszűnik az ingye-
nes pénzfelvétel lehetősége is.

A Raiffeisen és az MKB hirdetmé-
nyében közölte, hogy tranzakciós il-
leték miatt módosítanak a tarifáikon.
Az osztrák pénzintézet Díjnullázó
(nulla forint a számlavezetési díj, ha
havonta legfeljebb két részletben
120 ezer forint érkezik a számlára)

számlacsomagjában például az ese -
ti átutalás, az állandó átutalási meg-
bízások és a csoportos beszedési
megbízások díját 0,1 százalékkal
emeli. Az MKB az elektronikus pénz-
mozgásokra 0,2 százalékos, a kész-
pénzműveletekre 0,3 százalékos
drágítást léptet életbe. Ugyanek-
kora mértékben emeli díjait a Citi
Bank és a Budapest Bank is. Előbbi-
nél, a TOP díjcsomagban megma-
rad a nulla forintos számlavezetési
díj, ha havonta minimum 150 ezer
forint érkezik a számlára bankon kí-
vülről. Utóbbi viszont néhány ked-
vezményt hagy meg: például a Ké-
nyelem Plusz számlacsomaggal
rendelkezők havi két BB ATM-ből és
egy idegen ATM-ből való készpénz-
felvétel díját visszakapják.

Az Erste Bank 0,2 százalékkal
emeli a bankfiókon keresztül végzett
eseti átutalások díját, a készpénzfel-
vétel költsége 0,3 százalékkal nő. Bi-
zonyos feltételek teljesülése után ők

is eltekintenek a számlavezetési díj-
tól. Az FHB a jövő januártól hatályos
hirdetményében még csak az egyez-
relékes emeléseket jelentette meg.

Elemzők szerint összességében
azok járnak majd jobban, akik a kész-
pénzhasználat helyett inkább átuta-
lással és bankkártyás fizetéssel
egyenlítik ki vásárlásaik összegét.

Az jár jobban, 
aki bankkártyával fizet

Csokorba szedtük, 
hogyan változnak 

a bankok díjai 

Készül az Ipar
úti felüljáró
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OKTATÁS  KÖZÉPISKOLA, EGYETEM

szerző: gy. p.
fotó: gy. p.

A győri Széchenyi István Egyetem Kautz
Gyula Gazdaságtudományi Kar Marke-
ting és Menedzsment Tanszéke a buda-
pesti Poziteam Tanácsadó Kft.-vel közö-
sen szakmai rendezvénysorozatra várja a
győri és Győr környéki cégek képviselőit. 

Téma a tudásmenedzsment (TM),
amely napjainkban az egyik legfontosabb
tényező a szervezetfejlesztésben, a cégek
hatékonyságának növelésében. A céljuk a
programsorozat címe is: Tegyük helyére a

tudásmenedzsmentet! A Széchenyi István
Egyetem egyike azoknak a felsőoktatási
intézményeknek, ahol évek óta foglalkoz-
nak a tudásmenedzsment témakörével. 

Először november 28-án, délelőtt fél
tíztől várják az érdeklődőket. Ekkor többek
között prof. dr. Bencsik Andrea vezetésé-
vel bemutatják az egyetem kutatásainak
eredményeit a legjobb tudásmenedzs -
ment-gyakorlatokról, a régió vállalatainál
sikerrel alkalmazott TM-eszközökről. Ter-
mészetesen a résztvevők tudás- és ta-
pasztalatcseréjére is lesz lehetőség.  

A folytatásban nyílt tudásmenedzs -
ment-tréninget, mikro-, kis- és középvál-
lalkozásoknak szervezett workshopot is
terveznek. A sorozatot 2013 tavaszán egy
TM Műhely zárja az Audinál. 

A részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztráció szükséges a www.poziteam.hu
oldalán, ahol további információkat is ol-
vashatnak. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Városunkban évek óta minden
érettségit adó iskolába felvéte-
lizni kell a diákoknak. A jelentke-
zési lapok beadási határideje de -
cember 10. 

Gimnáziumba azok a tanulók
nyernek felvételt, akik az írásbeli
megmérettetésen a lehetséges
száz pontból legalább 55 pontot,
azaz 55 százalékot elértek úgy,
hogy magyarból és matematiká-
ból is minimum 50 százalékot,
tehát 25-25 pontot teljesítettek.
Szakközépiskolába azok mehet-
nek, akik mindkét tantárgyból leg-
kevesebb 15 százalékot, összes-
ségében 30 százalékot teljesítet-
tek. A szakiskolákba általában
nem kell felvételizni, de itt is van-
nak kivételek. 

Felvételizni a sajátos nevelési
igényű tanulóknak is kell, ilyenkor
törvényileg szabályozott, hogy mi-
képp zajlik az eljárás. 

A jelentkezések módjáról Né-
meth Tibort, a Kazinczy-gimná-
zium igazgatóját kérdeztük. 

– A diákoknak először a felvé-
teli vizsgára kell jelentkezni. Ezt a
jelentkezési lapot abba a középis-
kolába kell benyújtani, ahol az
írásbeli felvételit szeretnék írni,
függetlenül attól, hogy a későbbi-
ekben a felvételi eljárás kereté-
ben melyik középfokú intéz-
ménybe jelentkeznek majd, és mi-
lyen jelentkezési sorrendet jelöl-

Figyelem, le ne késsék:
december 10. a középiskolai
jelentkezési határidő

nek meg – tájékoztatott Németh
Tibor.

Idén – a törvény szerint – a fel-
vételi jelentkezési lapok beadási
határideje december 10., amit
mindenképpen be kell tartani. A
nyolcadik osztályosok jelentkezé-
sét az iskola intézi, a hat és nyolc
évfolyamos képzésre jelentkező
gyerekeknél azonban ez a szülők
feladata. 

Ahogy már évek óta, a felvéte-
lizőknek központilag összeállított
– 10-10 feladatból álló – feladat-
sort kell megoldaniuk anyanyelv-
ből és matematikából, kétszer 45
perc alatt. 

– Tapasztalataink szerint so -
kaknak a legnagyobb problémát
épp ez jelenti: nem szoktak hozzá,
hogy ennyi idő alatt ilyen sok fel-
adatot oldjanak meg. Ráadásul
nem egy az egyben kérdezik visz-
sza a tananyagot, sokkal inkább
alkalmazni kell a tanultakat, a
megoldások kreativitást, gondol-
kodást igényelnek. A felvételire
mindenképpen gyakorolni kell.
Azt javaslom, senki ne menjen ké-
születlenül felvételizni úgy, hogy
nem oldja meg időre az előző
évek feladatsorait – tanácsolta
Németh Tibor.

Az írásbeli vizsga a hat és nyolc
évfolyamos gimnáziumokban
2013. január 18-án, pénteken 14
órakor, a nyolcadik osztályosok-
nak 2013. január 19-én, szomba-
ton 10 órakor lesz. Az elért ered-
ményekről – amit minden középis-

kolában el kell, hogy fogadjanak –
legkésőbb 2013. február 7-ig tájé-
koztatják a felvételizőket. Az elért
pontszámok ismeretében 2013.
február 15-ig kell a hivatalos jelent-
kezést megtenni, ezt bármennyi
középiskola, bármennyi tagoza-
tára lehet. Figyelni kell a megjelölt
iskolák sorrendjére, mert azon
egyszer, a felvételi megírását köve-
tően ugyan lehet változtatni, de a
jelentkezési lap beadása után már
nem. Az eredmények 2013. április
25-e körül várhatók, fellebbezni
utána lehet.

A 6 és 8 évfolyamos képzések-
nél a központi írásbeli vizsga mel-
lett szóbeli felvételit is tarthatnak
az iskolák. Győrben ezzel a lehe-
tőséggel mind a 6 osztályos kép-
zést folytató Révai-gimnázium,
mind a 8 évfolyamost indító Ka-
zinczy is él 2013. február végén,
március elején. 

Mind az elmúlt évek felvételi
feladatsorai, mind a felvételi je-
lentkezési lapok megtalálhatók az
Oktatási Hivatal honlapján
(www.oh.gov.hu). 

A Kazinczy Ferenc Gimnázi-
umban november 26-án 17
órától várják a könyvtárban a
negyedik osztályos gyerekek
szüleit, ahol tájékoztatót hall-
hatnak a nyolc évfolyamos
képzésről, a jelentkezés me-
netéről, az írásbeli és szóbeli
felvételi követelményeiről. 

Tudás-
  menedzs ment-
program  sorozat
az egyetemen!
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Az ország egyik legpatinásabb
oktatási intézménye, a magyar
zenekultúra ápolója, művelője
és továbbadója a győri Liszt Fe-
renc Zeneiskola. Az intézmény
fennállásának 150. évfordulójá-
ról ünnepséggel, koncerttel,
tanár-diák találkozóval emlé-
keznek meg az utódok. Szakács
Erikával, a zeneiskolát tizenkét
éve vezető igazgatónővel be-
szélgettünk az évforduló kap-
csán.  

Szakács Erika Széchenyi hitvallását
követi, mely szerint „Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent, és munkálkod-
hass a jövőn.” Beszélgetésünk is
ehhez a gondolathoz illően indul, az
igazgatónő az intézmény múltját fel-
idézve elmondja, az 1862-ben meg-
alakult Győri Ének- és Zeneegylet fo-
galmazta meg az „ének képezde és
zeneiskola” alapításának szándékát.
Az új intézmény az év augusztus else-
jén 128 diákkal kezdte meg rendsze-

szerző: z. a.

Befejező szakaszához érkezett a
Széchenyi István Egyetem „Szim-
biózisban a régiónkkal” elneve-
zésű európai uniós projektje: az
utolsó, „Mechatronikai részegy-
ségeket vizsgáló laboratórium
eszközparkjának kiépítése” című
komponens keretében olyan kor-
szerű eszközöket szereztek be,
melyek a járműipari és egyéb me-
chatronikai részegységek üzem
közbeni viselkedésének tanul má -
nyozásá ra alkalmasak. A ciklikus
sópermet-kamra különféle ag-
resszív közegekben való viselke-
dés tanulmányozására szolgál, a
hősokk-kamra, valamint a rázó-
henger és a hozzá csatlakoztat-
ható klímakamra pedig elsősor-
ban a szélsőséges klimatikus vi-
szonyok és mechanikai rezgések
együttes hatásának modellezé-
sét teszi lehetővé. Ez a komple-
xum együttesen különösen alkal-
mas az ilyen körülmények között
működő szerkezetek minősíté-

Laborfejlesztés a Széchenyi
István Egyetemen

sére, például a gépkocsi fékszer-
kezet-mérő és beavatkozó szer-
veihez, a motorra szerelt szenzo-
rokhoz és aktuátorokhoz. A be-
rendezések segítségével a kifej-
lesztett prototípusok tartóssági
vizsgálata és üzem közbeni vár-
ható viselkedése is modellezhető.

A korszerű laboratórium hoz-
zájárul, hogy az egyetem hallga-
tói magas szintű,
naprakész szak -
 mai ismeretek-
kel felvértezve
kerüljenek ki az
iskolapadból, és
tudásukat a gya-
korlatban is ké-
pesek legyenek alkalmazni,
amely nagyban hozzájárul elhe-
lyezkedési esélyeik javításához.

A fejlesztés azért is bír nagy
jelentőséggel, mert a nyugat-du-
nántúli régióban egyértelmű a
gépipar meghatározó szerepe,
ezen belül is az autóipar, vala-
mint a villamos gép, műszer, hír-
adástechnikai eszközök gyár-

tása a domináns. Az autóipar-
nak kulcsszerepe van a kutatás-
fejlesztés, a gyártás területén,
valamint a technológiai szint fej-
lesztésében.

Az egyetem saját költségve-
téséből 55 millió forintot költött
három laboratóriumának fejlesz-
tésére; a projekt keretében a só-
permet-kamra, a hősokk-kamra,

a rázóhengerhez csatlakoztat-
ható klímakamra és a rázóhen-
ger beszerzésére pedig 90 millió
forintot – melyből 90 százalék
volt az európai uniós támogatás,
10 százalék az önerő – fordított
az intézmény. A laboratóriumok
és a kutatóeszközök fejlesztésé-
nek együttes költsége így 145
millió forintot tett ki.

res ének- és hangszeres oktatását. 
A II. világháború alatt az iskola állami
zenei konzervatóriummá nőtt, majd
1952-ben, a zeneoktatás országos
reformjának eredményeként alap-
fokú zeneoktatási intézménnyé önál-
lósult. A Liszt Ferenc Állami Zeneis-
kola nevet az 1955/56-os tanévben
vette fel. A következő években kristá-

Százötven éves a győri zeneiskola  

lyosodott ki az iskola mai szerkezete.
Mára tizenegy telephelyen, több mint
ezeregyszáz gyermeket tanítva, szak-
mai, pedagógiai sikereket gyűjtve
működik. 

Az igazgatónő büszkén sorolja a ze-
neiskola nevessé vált növendékeit, a
hazai és nemzetközi hírű muzsikuso-
kat. Ilyen többek mellett Varga Tibor

karmester, Metzker Károly hegedűmű-
vész, Budai Ilona népdalénekes, Re-
ményi Attila és Burkali Theodor zene-
szerző, Verebics Ibolya, Lukács Gyön-
gyi és Bakonyi Marcell operaénekes.

A zenei kultúra közvetítésén túl
nagy hangsúlyt fektet az iskola a ha-
gyományok ápolására, 46 éve rende-
zik meg az Ifjú Muzsikusok Fesztivál-
ját, 14 éve a növendékek és tanárok
jótékonysági hangversenyeit. Sza-
kács Erika szerint a növendékeknek
tudniuk kell, hogy hangszeres játékuk
és zenei tanulmányaik által olyan
tudás birtokában vannak, amellyel kö-
telességük odaállni a jó ügyek mellé. 

A zeneiskolának elsősorban az a
dolga, hogy lehetőséget adjon a gye-
rekeknek. Van, aki hangversenyeket
szeretne látogatni, van, aki maga is ze-
nélni akar, de nem szeretne zenész
lenni. A tanulmányok jóvoltából kultu-
rált, értékes rétege alakul ki a társada-
lomnak. Aki pedig a zenészpályára ké-
szül, teljes mértékben megkapja az in-
tézmény támogatását. A jövőt illetően
az igazgatónő bizakodó, reméli, hogy
az iskola folytathatja megkezdett útját.
Mert mint mondja, a 150 év kötelez. 

Naprakész szakmai
ismereket adnak

A Városközponti Fôigazgatóság Radnóti Miklós Ál-
talános Iskolája jövôre ünnepli 110 éves évfordulóját.
A tehetséggondozás, az esélyteremtés, az erkölcsi
értékek közvetítése az intézmény elsôdleges cél -
ja.1964 óta két idegen nyelvet tanulhatnak diákjaink.
Országos szinten 3. iskolaként kapcsolódtunk be az
iskolaotthonos oktatási formába, amire napjainkban
egyre nagyobb igény mutatkozik.
Változatos szabadidôs programok közül választhat-
nak diákjaink. Ötféle sportágat, népi táncot, kép zô -
mûvészeti szakkört, színjátszó foglalkozást kínálunk.
Tanítványaink igény esetén ECDL-vizsgát és alap-
fokú nyelvvizsgát tehetnek.

Leendô elsô osztályosoknak és szüleiknek
tartunk nyílt tanítási órát

november 26-án, hétfôn 8 órakor.

Helyszín: Radnóti-iskola, Gyôr, Nagy Jenô út 2.
Telefon: 06-20/402-3842

E-mail: radnoti@varoskozpfoiggyor.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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A részletekért érdeklôdjön 
személyesen az üzletben.

Az ajándékutalvány 
a legbiztosabb 
meglepetés! 

HOGYAN TOVÁBB?

PÉTER JÓS
ezoterikus tanácsadó

GYŐRBEN
Személyes konzultáció:

06 30 406 19 33
www.ezo.tv

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Vannak a léleknek félelmetes
viharai, amelyben ég, föld, nap,
éjszaka, élet, halál, minden ösz-
szekeveredik egyetlenegy rette-
netes borzalomban. A valóság
elveszti jelentőségét. Felfogha-
tatlan dolgok tiporják le az em-
bert” – írja Victor Hugo romanti-
kus regényében, A nevető em-
berben, melynek színpadi válto-
zatát december 15-én mutatják
be a Győri Nemzeti Színházban.
A fájdalmasan gyönyörű törté-
netben Ursus, a filozófus két
gyermeket talál: egy fiút, kit úgy
megcsonkítottak, hogy szünte-
lenül nevetni látszik, és egy vak
kislányt. Magához veszi őket, ké-
sőbb a fiatalok egymásba sze-
retnek, szerelmük azonban tra-
gédiával végződik. A darab fiút
alakító főszereplőjével, Járai Má-
téval beszélgettünk.

Szinte az egész társulat részt
vesz az előadásban. Hogy halad-
nak?

Amikor megtudtam, hogy műsorra
tűzik A nevető embert, reményked-
tem, hogy megkapom a főszerepet. A
különleges, monumentális darab pró-
bái nagyon jó hangulatúak, Forgács
Péter higgadtan rendez, nincs a sze-
replők, háttéremberek között feszült-
ség. Viszont én amikor drámát próbá-
lok, sokkal feszültebb vagyok, mint
más műfajoknál. De minden a legna-
gyobb rendben megy, úgyhogy a vég-
eredményt is jónak sejtem. A hatást a
nevető ember különleges, groteszk
maszkja is fokozza majd, amivel hite-
lessé, látványossá válik a karakter.

Nem könnyű ez a darab. Egy
színész hogyan birkózik meg a ha-

Halálos szerelem története a színpadon
lállal, igazságtalansággal, a sors
kegyetlenségével a színpadon? 

A jelenetek annyira mélyen hatnak
ránk és olyan jó partnerekkel játszom,
hogy egy nagyon őszinte és tiszta já-
téknak lesznek tanúi a nézők. Örülök,
hogy egy ilyen feladat megtalált, egé-
szen más színészi játékot igényel, mint
amikhez mostanában szoktam. Szóval
hatással vannak rám a megrázó jelene-
tek, ugyanakkor örömteli, hogy ennyire

szép érzelmeket is színpadra vihetünk.
Bízom benne, hogy a nézők valami na-
gyon újjal gazdagodhatnak, ha megné-
zik A nevető embert.

Hagy lenyomatot a próbák
után a sok nyomasztó jelenet?

Képes vagyok belebetegedni elő-
adásokba, figurákba egy bizonyos
pontig. A próbák alatt különösen mé-
lyen hat rám, hogy egy elesett, meg-
nyomorított fiút játszom, akit bánta-
nak, kinevetnek. Ilyenkor vannak
olyan fájdalmaim, amik teljesen való-

sak. De a színészet a megmutatás
művészete, nem kell ahhoz valóban el-
nyomottnak lennem, hogy hitelesen
eljátsszam a figurát. Igyekszem őszin-
tén játszani, de kell tartani egy távol-
ságot önmagam és a karakter között.

A nézőknek sem lesz könnyű
dolguk.

Igen, ha nagyon leegyszerűsítjük,
ez egy halálos szerelem története: a
megcsonkított fiú és egy vak lány sze-

relméről szól a cselekmény. Az elő-
adás feszegeti azt is, ha a lány látó
lenne, vajon választaná-e ezt a fiút.
Dea a szívével látja szerelmét, aki a lel-
kével hat, nem pedig a külsőségeivel.
Nagyon aktuális ez a darab, a politikai
vonalát nézve is. Ugyanakkor klasszi-
kus és gyönyörű előadás lesz sok ze-
nével, hatalmas díszletváltozásokkal.
Olyan, mint egy monumentális film.
Pont a bemutatónkkal egy időben ér-
kezik egyébként a mozikba Gérard
Depardieu-vel a filmváltozat.

A nézők a múlt évad végén a
legjobb színésznek választot-
ták. Ez lesz az első bemutatója
azóta, érez esetleg bármiféle
nyomást, vagy még nagyobb
szárnyakat adott az elismerés?

Egy díj szárnyakat ad, másrészt fe-
lelősség, hogy ne okozzak csalódást.
Ezzel a szereppel Forgács Pétertől
nagy bizalmat kaptam. A próbákon
azt a visszajelzést adta, hogy jól dön-
tött, és bízik abban, amit csinálok
Szina Kingával közösen, aki a vak
lányt játssza. Remélem, hogy a közön-
séget sikerül ezzel a darabbal meg-
győznöm és szeretni fognak drámai
szerepben is. Új szín lesz, amit megis-
merhetnek tőlem.

Ez mindig izgalmas, ahogy az
is, hogy miként egyeztesse
össze egy színész, hogy több
színházban szerepeljen. A könyv -
szalonon például Karafiáth Orso-
lya emlegette önt.

Írt egy musicalt, a Macskadé-
mont, én játszom az egyik szerepet.
Egészen más történet, egy abszurd
musical, a Madách Színház pályáza-
tán harmadik lett, úgy tűnik, tavasz-
szal bemutatják, remélhetőleg nem
lesznek egyeztetési gondok és el
tudom vállalni.

No és játszik a szolnoki Szigli-
geti Színházban is.

Nem tudom, hogy ennyi előadás
volt-e egyszerre a fejemben, mint
amennyi most. Ma, amikor a próbára
érkeztem, nemcsak A nevető embert
tanultam, hanem átvettem a szolnoki
szerepeimet is, ott két darabban ját-
szom. Ugyanakkor Győrben is fut
három előadásom, úgyhogy ez egy
nagyon zűrös és izgalmas időszak, de
egy színész mi mást is kívánhat magá-
nak, mint hogy foglalkoztassák. Ez
most minden szempontból egy ideá-
lis évad.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Kalapszalont hirdet a Kazinczy
utca egyik régi épületének
homlokzata. Bent, a kicsiny bol-
tocskában mosolygós, ősz hajú
asszony ül a varrógép mögött,
portékáitól körülvéve. Horváth
Mária kalaposmesternél járunk,
hogy beszélgessünk kihalófél-
ben lévő szakmájáról. 

A kis üzletben régi, fekete-fehér fény-
kép tanúskodik a „hőskorról”. Horváth
Mária édesanyja 1949-ben kezdte az
ipart, a fotón az első Kazinczy utcai
szalon előtt áll, amelyet a hetvenes
évek elején bontottak le. Mária ker-
tésznek tanult, de szívesen segített
édesanyjának, s az élet úgy hozta, ki-
tanulta, megszerette a kalaposmes-
terséget. Minden adott volt, hogy to-
vábbvigye az ipart. A városban egykor
sok nagy szalon működött, mára hár-
man maradtak, mindhárman családi
hagyományt folytatnak.   

Mária csak női kalapok, sapkák ké-
szítésével foglalkozik. A klasszikus
nyúlszőr kalapok alapanyaga Csehor-
szágból érkezik, a varrott sapkákhoz
való megfelelő kabátanyagot a méte-
ráruboltokból szerzi be. Egy-egy
darab elkészítése jó fél napjába telik.
A kalapos hölgy azt mondja, az utóbbi
évtizedben egyre csökken a kereslet,
pedig ő legalább félszázféle fejfedőt
képes készíteni.

Megváltozott a világ, kihalóban
van az a korosztály, amelynek tagjai
kalapot hordanak. A győri hölgyek
manapság legfeljebb színházba
vagy misére veszik fel, a hétközna-
pokon jó esetben sapkát használ-
nak. Az iparos szerint az sem tett jót
a szakmának, hogy mindenhová au-
tóval járunk, nem mutogathatjuk fej-
fedőnket, megszűnt a belvárosi „kor-
zózás”. Mióta a Dunakapu téri piac a
Városrétre költözött, a külföldiek, az
osztrák, szlovák asszonyok is nehe-
zebben találnak rá a boltra. Pedig
hajdanán ők, valamint a pápai, a ko-
máromi és a tatai hölgyek voltak a
legjobb vevői.  

A mai kalapdivatról Mária asszony
csak annyi biztosat tud mondani,
hogy nem tévedhetünk, ha a színét a
kabátunkhoz, formáját az egyénisé-
günkhöz választjuk. Semmi sem köte-
lező, a díszítése is egyéni kérés alap-
ján történik. Szakmai szemmel nézve
egy elegánsabb, nagy karimájú ka-
lapra szaténdíszítés illik, a kisebb kari-
májúakra kerülhet masni vagy saját
anyagából készített rátét.

Horváth Mária kalapjai, sapkái fel-
ismerhetők az utcán formájukról, fa-
zonjukról, anyagukról, leginkább arról,
hogy mindegyik egyedi darab. A leg-
szebbet évekkel ezelőtt egy örömapa
megbízásából készítette el, de soha-
sem láthatta a menyasszonyon.
Olyannak kellett lennie, mint amilyet
Audrey Hepburn viselt az Álom luxus-
kivitelben című filmben. 

A kalapos hölgy 

Meghívó
A Hatos és Társa Nyelviskola és a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Pedagógiai Intézet november 30-án 14 órai kezdettel konferenciát
szervez „SNI-s tanulók a nyelvórán” címmel. A sajátos nevelési igényű
gyermekek oktatásával foglalkozó programnak a Jedlik Ányos Gépipari
és Informatikai Középiskola 110-es terme ad otthont. (Győr, Szent István
út 7.) A rendezvényre várnak minden pedagógust,  a konferencián való
részvétel ingyenes. A képzésen való részvétel 5 kreditpontot ér. A konfe-
rencián többek között olyan kérdésekre keresik a választ, mint hogy ho-
gyan dolgozzunk együtt a nyelvórán hiperaktív, figyelemzavaros, diszle-
xiás és nehezen kezelhető tanulókkal? 
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szerző: földvári gabriella 

A Djabe zenekar mutatja be leg -
újabb, Down And Up című albu-
mát november 27-én 19 órától a
Richter Teremben. A koncertnek
Barabás Tamás és Kovács Zol-
tán személyében két győri ze-
nész is főszereplője lesz. 

A zenekar neve az afrikai ashanti nyel-
ven szabadságot jelent, ami Barabás
Tamás szerint leginkább a zenei stílu-
sok és hangszerelések szabad keveré-
sében mutatkozik meg. Mindenki más
műfajból jött, ezt a sokszínűséget jele-
níti meg a Djabe. A jazzt, a világzenét
ötvözik az autentikus magyar dallamok-
kal, funkys alapokkal, meditatív ele-
mekkel. Bizonyára jól csinálják, hiszen
az utóbbi néhány évben negyvenkét or-

A szabadság zenéje  
szágban koncerteztek nagy sikerrel,
számos díjat, elismerést tudhatnak ma-
gukénak.  Barabás Tamás Győrben ta-
nult, a fővárosba költözve stúdiózenész-
ként és session zenészként popsztárok
lemezén, koncertjén közreműködött,
karrierje a Tea együttes basszusgitáro-
saként indult be. Ma a Djabe mellett
számos zenekarban dolgozik, többek
között a Galla Miklós vezette GM 49-
ben és a spirituális világzenét játszó
Amatildban. A Down And Up bemuta-
tásaként elmondta lapunknak, hogy az
egykori Genesis-gitáros, Steve Ha -
ckett öt kompozícióban közreműködik
az albumon, vendégművészként John
Nugent tenorszaxofonon, Malik Man-
surov az ősi tar hangszeren játszik. A
győri koncerten előzenekarként fellép
a régi győri barát és zenésztárs, Rosta
S. Csaba vezette Ras Q Zenekar. 

szerző: fodor lászló
fotó: gy. p.

A hazai jazzélet kultikus figurája lép
fel a Győri Filharmonikus Zenekarral
december elsején, egy improvizáci-
ókkal is megspékelt koncerten.
Vukán György a jazz nemzetközileg
is elismert alakja zeneszerzőként és
zongoristaként egyaránt. A Richter
Terembe az általa alapított Creative
Art Trió nevű formációval érkezik. 

Ez volt az a formáció, mely elő-
ször játszott szimfonikus zenekarral
improvizációkat is tartalmazó műve-
ket – mondta el érdeklődésünkre
Vukán György. – A győri koncerten
is hasonlóra lehet számítani, ahol a
Capriccio Espagnol című darabo-
mat játsszuk. Nagyzenekarral fel-
lépni mindig különleges élmény,
nemcsak a közönség számára szóra-
koztató, hanem nekünk is. Győrbe
mindig szívesen jövök, kitűnő muzsi-
kusokat ismertem meg itt, legutóbb
a filharmonikus zenekar tagjai által
alapított Bolero Fúvósegyüttessel
zenéltünk.

Rengeteg fellépést vállal,
fontos önnek, hogy állandó kap-
csolata legyen a közönséggel?

Ma már ötvenöt éve vagyok
pódiu mon, de évi százharminc-száz-
negyven fellépéssel, a világot be-
járva, a legjobbakkal együtt játszva
is csodálatos érzés a zenélés. Min-
dent kell tudni, és akkor szabad és vi-
lágos tudsz lenni! A művészethez

nem kell érteni, azt érezni kell! Sze-
retem, ha az emberek nyitottak, fo-
gékonyak. A zene élő, az érzelmek
szintjén hat. 

Zongora szakon végzett a ze-
neakadémián, hogy került a
jazz az életébe?

A jazz felé a szabadságvágyam
vitt. Talán akkor kezdődött, amikor
gyerekként a gyakorlás végén a jutal-
mat az jelentette, ha eljátszhattam a
darabot úgy, belülről fakadó, szabad
felfogásban is, ahogy én éreztem.
Akkor éppen untam a klasszikus
zenét, közben a rádióból megismer-
tem a jazzt, ahol a zenészek a saját
gondolataikat játszották. Mindig
erre vágytam. Persze a klasszikus
zene épp úgy foglalkoztat, ez is kide-
rül majd azok számára, akik eljönnek
a koncertünkre a Richter Terembe.

Rendhagyó jazzest 
a Richter teremben
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A kincskeresés öröme, a ter-
mészet csodálata, az újdon-
ság felfedezésének szenve-
délye ösztönzi őket, hogy
újabb vidékeket hódítsanak
és szerezzék meg a jelszót,
amit a ládákban találnak.
De vannak, akik például
Győr belvárosában játsza-
nak, olyan szemmel nézik a
megyeszékhelyet, ahogy
addig eszükbe sem jutott.
Kik ők? A geocachingelők.

Az idegen kifejezés egy egyre
népszerűbb hobbit takar, mely-
nek lényege, hogy játékosok lá-
dákat rejtenek el szerte a világ-
ban és megadják a pontos koor-
dinátáit. Ezeket közzéteszik a hi-
vatalos honlapokon és indulhat a
GPS-es kincskeresés. A ládák
mérete és kinézete a rejtők fantá-
ziájától függ. Alapszabály: a do-
bozt olyan helyen kell eldugni,
ahová érdemes elmenni, mert
például az oda vezető út gyö-
nyörű, a kilátás páratlan, vagy
egy méltatlanul elhanyagolt em-
léket találunk arrafelé.

„Tulajdonképpen a helyiek se-
gítenek felfedezni a környéket,
hogy hová érdemes elmenni.
Mint egy virtuális idegenveze-
tés” – avat be Németh Péter, aki
évek óta hódol a „ládázásnak”,
amely jól szervezett keretek kö-
zött zajlik. A hobbi mögött ha-
zánkban a Magyar Geocaching
Közhasznú Egyesület áll, hon-
lapjukon a koordinátákon túl
részletes leírásokat, fotókat talá-
lunk. Magyarországon eddig

Geocaching – szenvedélyes
kincsvadászok nyomában

3.450 ládát rejtettek el, és több
mint egymillió megtalálást je -
gyeztek be. „A kincskereső él-
mény hozzátesz a kiránduláshoz
és olyan helyekre visz el, amikről
addig nem is tudtam, hogy érde-
kes lehet. Tudjuk például, hogy
milyen szép Ravazd és kör-
nyéke? Vagy hogy Balatonalmá-
diban nem csak a partot érde-
mes megnézni?” – mondja Né-
meth Péter, és elmeséli, többféle
láda létezik, van például virtuális
és multi is. Utóbbit „találunk”
Győrben is: miközben kódrészle-
teket keresünk, végigjárjuk a
város érdekességeit a virtuális
idegenvezetőnkkel.

„Sokan elmennek a bécsi ad-
venti vásárra. Érdemes ezt össze-
kötni az ottani multiláda keresé-
sével, ami Bécs belvárosának
magyar kötődésű épületeit mu-
tatja be – hívja fel a figyelmünket

Horváth Gábor, egy másik lelkes
geocachingelő, aki két éve még
nem szeretett kirándulni, de
mióta megismerte a geoládá-
zást, azóta elkezdett túrázni,
majd hegyvidékeket felfedezni,

ma már magabiztosan jár nehe-
zebb terepekre is, nemrég az
Olümposzt is meghódította.
Egyik kedvence az ausztriai Wie-
ner Neustadt, azaz Bécsújhely
melletti magasfal, ahol minden
adott az aktív kikapcsolódáshoz:
sziklaszakadékok, falmászás, sik-
lórepülés, erdő, vadaskert, állat-
simogató gyönyörű környezet-
ben, és több kísérteties várromra
is lelhetünk a környéken. Horváth
Gábor arra biztat mindenkit, aki
kedvet kapott, hogy télen is vág-
janak neki a felfedezésnek.
„Remek hóban túrázni, a közeli
Bakonyban is rengeteg célpont
van. Előfordult, hogy a patak vizé-
ben volt elrejtve, amit kerestem.
Egyébként a 79. megtalálásnál
tartok” – árulja el. A ládákban
mindig találunk tollat, füzetet, a
jelszót és ajándékot, ami bármi
lehet, kivéve élelmiszer. Termé-

szetesen ha ezt elvisszük,
akkor hagynunk kell he-
lyette másik meglepetést.
A ládákban akár travel bug-
gal, azaz utazó bogárral is
találkozhatunk, amelynek
több célja lehet. Például
Győrből eljutni Hawaiira,
vagy céltalanul utazgatni a
nagyvilágban. A bogár a já-
tékosok által száll ládáról
ládára, nyomát a honlapon
lehet követni.

Ha kedvet kaptunk a
kincskereséshez, vagy
csak nem tudjuk, merre ki-

ránduljunk, keressük fel a
www.geocaching.hu weboldalt,
ahol rengeteg tanácsot adnak.
Akár még GPS nélkül is nekivág-
hatunk, talán úgy még izgalma-
sabb.
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KULTURÁLIS kínáló  

A ZSIDÓSÁG A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN címmel műve-
lődéstörténeti előadás-sorozat helyszíne lesz csütörtökönként 17
órától a volt zsinagóga. November 29-én Zima András doktoran-
dusz a haszkaláról, a zsidó felvilágosodásról, december 6-án dr.
Peremiczky Szilvia, a Zsidó Múzeum igazgatója a reformkor és a
szabadságharc magyar nyelvű zsidó költőiről, december 13-án Fi-
náli Gábor rabbihelyettes a Makkabeus dinasztiáról, a hanuka ün-
nepéről tart előadást. December 20-án, a sorozat zárásaként dr.
Schőner Alfréd rektor, főrabbi beszél az ismert és ismeretlen zsidó
szimbólumok fejlődéstörténetéről. 

MŰHELY-EST. Danyi Zoltán
író, költő, műfordító vendé-
geskedik a Zichy-palotában
november 29-én 17 órától.
A vajdasági Zentán élő irodal-
már két évvel ezelőtt kapta
meg a győri Radnóti Biennálé
díját, s idén jelent meg Több fehér
című könyve. Az est házigazdája Villányi László,
a Műhely folyóirat főszerkesztője lesz. 

BOLDOCZKI GÁBOR, napjaink egyik leg-
nagyobb és legelismertebb trombitaművé-

sze lép fel a Richter Teremben, a Győri Filhar-
monikus Zenekar november 24-én, 19 órakor
kezdődő koncertjén. Vezényel Rácz Márton,
műsoron Haydn: Overtura L'incontro improv-
viso és Esz-dúr trombitaverseny, Donizetti: G-
dúr Concertino, valamint Mendelssohn: IV. (A-
dúr) „olasz” szimfónia.  

GYÖRGYFI JÓZSEF, a győri színház örökös
tagja ad önálló estet november 29-én, csü-
törtökön 17 órakor a Bezerédj-kastélyban. A
művész az elmúlt 34 évben számos sikeres
győri produkció, opera, nagyoperett és mu-
sical szereplője volt, a zeneirodalom szinte
valamennyi jelentős szerepét elénekelte. Ra-
jongói ez alkalommal válogatást hallhatnak
kedvenc dalaiból, szerepeiből, majd beszél-
getésre kerül sor.

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ szombaton 11
órától az Icurka-picurka című, legkisebbeknek
való darabot mutatja be, míg vasárnap 11 órától
a Repülési lecke kezdőknek című mese századik
előadását láthatja a közönség. Ez utóbbi produk-
ció az elmúlt években számos országos díjat
nyert. Írta Gimesi Dóra, rendezte Tengely Gábor,
játssza Ujvári Janka és Kolozsi Angéla. 

A FILOZÓFIA VILÁGNAPJA. Az Új Akropo-
lisz Babits Mihály utcai győri központjában ma,
pénteken 18 órától előadások hangzanak el a
„választható csillagokról”, 19 óra 30 perckor film-
klubos beszélgetés kezdődik a sorsról, választá-
sainkról, a szándék és a tett hatalmáról, a válto-
zás értékéről. Másnap, szombaton 14 órától Fi-
lofotó címmel tart szemináriumot Oravecz Péter. 

A VASMACSKA KÖLYKEI című előadást mu-
tatja be a Genesius színjátszó csoport november
23-án 18 órától a Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. A társulat az est bevételének felét a
GYIVI-ben gondozott gyerekeknek ajánlja fel. A
győrszentiváni plébánia támogatásával működő
Genesius tízéves, tagjai különböző korosz-
tályú és foglalkozású lelkes amatőrök. 

A GYERMEKEK HÁZA no-
vember 27-én 10 órától kere-
kítő bábos tornára várja az 1–
4 éves gyerekeket és szüleiket.
Töreky Zsuzsa zenepedagógus
bábjeleneteket, ölbeli játékokat, fu-
rulyaszót, gitármuzsikát és tornaszeres já-
tékteret ígér vendégeinek. A zenebölcsi no-
vember 29-én fél tizenegykor kezdődik Csá-
nyi Andrea zeneterapeuta vezetésével, öt hó-
naposnál idősebb kicsik és szüleik részére. 

SZABÓ BÉLA kiállítása látható a PÁGISZ
ÁMK-ban, a fotóművész képei egy máriacelli
gyalogos zarándoklatot örökítenek meg. A hívők
Sopronkövesdről indulva négy nap alatt tették
meg a 160 kilométeres távot, eljutva a Szűzanyá-
hoz. A kiállítás január 4-ig látogatható.

A COLOMBRE BAND és Ferenczi György, a Rackajam frontembere no-
vember 29-én 21 órától közös koncertet ad a Komédiás étteremben. A
SzínHely Kultúrpince soros műsora a Colombre most készülő, második
lemezének premierje lesz. 

ADVENTRE hangolódásra vár mindenkit a Xántus János Múzeum no-
vember 23-án 14-től 20 óráig a  Fruhmann-házba (Kiss J. u. 9.). A néhai
kályhaműves mester háza ideális helyszín az agyagozás vagy a csempe-
készítés fortélyainak elsajátítására. A zenekedvelők a barokk muzsikával
ismerkedhetnek meg, míg a család apraja-nagyja betekintést nyer a faze-
kasság és cserépkályha-művészet győri múltjába. A programot az Európa
Koncert Szalonegyüttes zárja. A belépés díjtalan!
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 24., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Kalandozó - Kína hátizsákkal 
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
16:00 Boxutca 
16:40 Forma-1 Brazil Nagydíj - 

Időmérő edzés
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Az ifjú Viktória királynő  
22:00 Robbie Williams: 

Take The Crown 
23:45 Szeretettel Hollywoodból  
00:15 Felejthetetlen  

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

élnek  
12:00 Házon kívül  
12:30 Autómánia
13:10 Szeszélyes  

14:25 Sziklaöklű szerzetes  
15:30 Sziklaöklű szerzetes  
16:30 A Föld-mentőakció  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:05 Élve vagy halva  
23:45 Álmaimban Argentína  
01:50 Fókusz Plusz  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:30 EZO.TV
11:00 Babavilág  
11:30 9 hónap  
12:00 Tűsarok  
12:30 Duval és Moretti  
13:30 Autóguru  
14:00 Sheena, a dzsungel 

királynője  
15:00 Bűbájos boszorkák  
16:00 Psych - Dilis detektívek  
17:00 Best of Stahl konyhája  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Bajos csajok  
21:25 A hazafi  
00:25 A tintahal és a bálna  
01:55 EZO.TV
02:55 Kalandjárat  
03:20 TeleShop
03:50 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Varázslatos tanúhegyek 
07:45 Századfordító magyarok 
08:40 Élő egyház
09:05 Isten kezében 
09:35 Csipkerózsika
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Erzsébet 
12:45 A nagy sztori  
14:15 Hagyaték 
14:45 Táncvarázs 
15:40 Önök kérték! 
16:35 Három sárkány  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva
20:40 Hogy volt!? 
21:35 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:30 Dunasport
22:45 Napok, évek, századok  
23:40 MüpArt: 30Y
01:20 Koncertek az A38 hajón  
02:15 Koncertek az A38 hajón  
03:05 Vers

NOVEMBER 23., PÉNTEK
M1
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
13:30 Négy szellem  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Sikersorozat  
23:20 Harry és Sally  
00:55 Híradó
01:05 Maradj talpon!  
02:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 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 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 CSI: A helyszínelők  
22:35 Gyilkos elmék  
23:35 Odaát  
00:35 Reflektor  
00:55 Törzsutas 
01:30 Autómánia 

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

hangja  
22:00 Haláli zsaruk  
23:00 Grimm  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Alexandra Pódium  
02:00 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:30 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:00 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd
09:35 Tamási testvéreinél 
10:30 Balatoni utazás 
11:00 India és Nepál 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ablak a természetre 
15:10 „Csak ritka a fenyőfa, ez a baj...”
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 NB1-es labdarúgó-mérkőzés
21:00 Hírek 

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Megyei Prima Gála
10:15 BCTV
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
16:00 BCTV
16:30 Telemarketing
17:30 Műsorkezdés
17:40 Győr–Tarsus Mersin női 

kosárlabda Euroliga mérkőzés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Könyvszalon
20:05 Híradó
20:30 Sport
20:40 Könyvszalon
21:10 Híradó
21:35 Sport
21:40 Győr - Tarsus Mersin - női

kosárlabda Euroliga mérkőzés
23:00 BCTV
23:30 Telemarketing
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Könyvszalon
10:05 BCTV
10:35 Telemarketing
11:35 Képújság
14:20 BCTV
14:50 Telemarketing
15:50 Műsorkezdés
16:00 Rába ETO FC – 

Cső-Montage - NB1-es 
futsal mérkőzés

17:20 Győr+ Sport
18:15 KultÓra
19:10 Műsorismertető
19:30 Győr+ Sport
20:25 KultÓra
21:20 BCTV
21:50 Telemarketing
22:50 képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, november 23.,
péntek, 11:00

India és Nepál
Spanyol ismeretterjesztő 
filmsorozat 

India és Nepál fantasztikusan
gazdag történelmi, etnikai és
vallási összetettsége bontakozik
ki a lenyűgöző sorozatban. A kü-
lönböző régiók kontrasztjai és
élénk kultúrái ezer színben
pompáznak a vizuális és szel-
lemi utazás során.

M1, november 24., szombat, 20:15

Az ifjú Viktória királynő
Angol–amerikai történelmi dráma

Haldoklik IV. Vilmos angol király, és törvényes örököse nem
lévén, az ifjú Viktória hercegnő a trón várományosa. Az alig ti-
zennyolc éves lánynak nem volt boldog gyermekkora, poroszos
nevelésben részesült, az anyja, Lehzen bárónő állandó ellenőr-

zés alatt tartotta. Anyja tanács -
adója, Sir John Conroy megpró-
bálja rávenni, hogy írjon alá egy
megállapodást, miszerint anyja
lesz a régens, míg Viktória el
nem éri a huszonöt éves kort. 

TV2, november 24., szombat, 21:25

A hazafi Amerikai kalandfilm

Benjamin Martin igazi harcos volt: kegyetlen, kiismerhetetlen, en-
gesztelhetetlen. Mára azonban egyedül neveli hét gyerekét, és rájött
arra, hogy a béke létszükséglet számára. Az amerikai függetlenségi
háború azonban nem kedvez a kívülállóknak és a
legnagyobb fiú, Gabriel másképp gondolkodik,
mint apja: kerüljön bármibe, a függetlenséget
akarja szolgálni. Aki veszélybe került, meg kell vé-
deni, akinek baja esett, azt meg kell bosszulni! Ha
eljön az idő, Benjamin Martin újra fegyverbe szó-
lítja régi harcostársait, és elindul, hogy az őrült há-
borúban megkezdje a maga őrült hadjáratát.

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

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

ménnyel.
• Próbanyelvvizsga-lehetôség a decemberi nyelvvizsgák elôtt.
• Angol, német idegenforgalmi nyelvvizsga elôkészítôk a feb-

ruári vizsgákra

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)



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

GYŐR+ TV
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 27., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Szeretettel Hollywoodból  
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
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 II. Károly szenvedélyes élete  
23:45 Híradó
00:00 A rejtélyes XX. század  
00:30 Maradj talpon!  

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

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

velünk élnek  
00:10 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:15 A szabadság útján  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Halálosabb iramban  

23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Ébrenjárók  
03:20 TotalCar  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:40 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Közvetítés a Parlament üléséről
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Magyar elsők 
19:15 Tálentum 
19:50 Helló, Doki  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Cuki hagyatéka  
22:55 Kultikon  
23:10 Páratlan ritmusok  
00:10 Koncertek az A38 hajón  
01:00 Vannak vidékek 
01:50 Vers
01:55 Himnusz

NOVEMBER 26., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Világ+Kép  
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 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
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Híradó

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

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

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:55 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:15 A szabadság útján  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában 
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Lángoló Chicago  
22:20 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:55 Lángoló Chicago  
02:50 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
03:45 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 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Önkéntesek 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:08 Vers
12:10 Magyar elsők 
12:30 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a Parlament üléséről
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 
19:35 Liszt Ferenc  
20:05 Liszt Ferenc  

NOVEMBER 25., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Útmutató
10:05 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre”
10:15 A hajnal hírnökei 
10:45 A sokszínű vallás
10:55 Református magazin
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Angi jelenti  
13:05 Szellem a palackból... 
13:35 Múlt-kor  
14:05 Telesport 
14:35 Séf
14:50 Szülő ellen nincs orvosság  
16:30 Forma-1 Brazil Nagydíj - Futam
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 szakasz  
00:15 MüpArt Classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 112 - Életmentők  
12:40 112 - Életmentők  
13:15 Szeszélyes  
14:30 A bájkeverő  

16:25 Szuperhekusok  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Alkonyat - Újhold  
22:35 Veszélyes akta  
00:30 Portré  
01:05 Tudorok  

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

látnok  
14:40 Monk - Flúgos nyomozó  
15:40 Bűbájos boszorkák  
16:40 Bajos csajok  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Charlie angyalai: Teljes 

gázzal   
22:05 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:15 Szellemekkel suttogó  
00:15 Összeesküvés  
01:15 EZO.TV
02:15 Napló  
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt... 
07:05 Életem Afrika 
07:35 Világ-nézet
08:30 Isten kezében 
08:55 Hagyaték 
09:25 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom
10:25 Határtalanul magyar 
11:00 Önkéntesek 
11:30 Új nemzedék  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Mátranovák 
12:50 Csak egy telefon  
14:05 Éden a Csúnyaföldön  
14:30 Talpalatnyi zöld 
15:00 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Karosszék  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték! 
20:00 Rózsa Sándor  )
21:00 Klubszoba
21:55 Dunasport
22:10 Casino  
01:05 Vers

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

GYŐR+ TV

08:55 Műsorkezdés
09:00 Győr+ Sport
09:55 KultÓra 
10:50 BCTV
11:20 Telemarketing
12:20 Műsorzárás
15:25 BCTV
15:55 Telemarketing
16:55 Műsorkezdés
17:00 Pomodoro
17:10 Könyvszalon
17:40 Ráta 
18:10 Megyei Prima Gála
18:50 Pomodoro
19:00 Könyvszalon
19:30 Ráta
20:00 Megyei Prima Gála
20:40 BCTV
21:10 Telemarketing
22:10 Képújság

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

NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk 
10:30 Család-barát 
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó 
13:25 Mindenből egy van  
14:20 Sophie szerint a világ  
14:50 Déltenger kincse  
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 Nemzeti Nagyvizit - Identitás: 

én-tudat, az egyén 
identitásjegyei

23:05 Négy szellem  
00:00 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:35 Top Shop 
06:00 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Híradó Reggel 
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop 
11:45 ASZTRO Show 
12:50 Autómánia 
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik!  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok   
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL híradó - Esti kiadás 
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:15 Barátok közt  
21:30 Úszó erőd  
23:40 Brandmánia  
00:10 Reflektor  
00:30 Ments meg!  
01:25 InfoMánia

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel 
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV 
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:35 Aktív
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Feketék fehéren  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV 
01:30 Feketék fehéren  
03:20 Segíts magadon!
03:45 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 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Magyar elsők 
09:50 Örökség 
11:00 Híres zeneszerzők nyomában 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers 
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár
15:00 Szafari 
15:30 Az iszlám Európában  
16:00 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 
19:10 Tálentum 
19:45 Vízivárosi nyár  
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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 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Pesty Fekete Doboz  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Múlt-kor  
23:35 Híradó
23:45 Történetek a nagyvilágból  

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  
22:45 Házon kívül  
23:20 Reflektor  
23:35 Elveszett jelentés  

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

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:35 Napok, évek, századok  
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:00 Kós és a meseváros
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Múzeumtúra - Francia módra 
15:30 Hudec László élete  
16:00 14. Kaleidoszkóp VersFesztivál
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:10 Tálentum 
19:45 T.I.R.  

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

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Ráta
10:05 BCTV
10:35 Telemarketing
11:35 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:50 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Rába ETO - Újszegedi TC - 

NB1-es futsal mérkőzés
20:55 Híradó
21:20 Sport
21:30 Rába ETO - Újszegedi TC - 

NB1-es futsal mérkőzés
22:50 Híradó
23:15 Sport
23:25 BCTV
23:55 Telemarketing
00:55 képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, november 28., szerda, 21:00

Körbe zárva
Angol–kanadai–amerikai romantikus dráma

Az egyik amerikai kisvárosban 1991-ben meg-
hal Chuck Harris második világháborús vete-
rán. Felesége, Ethel alkoholba fojtja bánatát,
képtelen a lányával törődni. Egyik nap Marie
különös telefonhívást kap Észak-Írországból.
Egy férfi keresi őket, aki elmondja, hogy hozzá
került egy gyűrű, amely feltehetően Ethelhez
tartozik. A segítségükkel talán sikerül végre le-
zárni a több mint ötvenéves rejtélyt, amely
Chuck háborús múltjában lappang. 

Termékenként egy kedvezmény vehető igénybe!
www.facebook.com/MbtPontGyorPlaza

Fáj a lába, fáj a háta, jöjjön a Gyôr Plazába!
Egészségpénztárielfogadóhely!

Használja felEP-i megtakarításátMÉG IDÉN!

5000 Ft
kedvezmény
minden MBT-re

Beváltható 2012. december 30-ig

9023 Gyôr, Vasvári P. u. 1/A Tel.: 96/236-364,
70/977-2426 E-mail: mbtgyor@gmail.com

Nyitva tartás: h—szo. 9—20, v. 10—19 óráig

RTL Klub, november 29., csütörtök, 21:30

Úszó erőd Amerikai–francia akciófilm

Casey Rybackről, a USS Missouri
csatahajó jámbor szakácsáról
csak kevesen tudják, hogy vala-
mikor mindenre elszánt harcos-
ként szolgált Vietnamban és a

Közel-Keleten. A sors újra közbeszól, mert amikor a Mis-
souri terroristák célpontjává válik, akik meg akarják
szerezni a hajó nukleáris fegyvereit, Rybacknek a ma-
roknyi legénység élére kell állnia, hogy megvédje a
hajót, miközben a szárazföldön milliók rettegnek léleg-
zetvisszafojtva a fenyegető nukleáris háborútól.

Duna Televízió, november 29., csütörtök, 21:00

Dögkeselyű
Magyar játékfilm

Simon József taxisofőrtől két jólöltözött, öreg hölgy utas ellop
tízezer forintot, azt az összeget, amelyet Simon adósságának
visszafizetésére gürcölt össze. A tolvajokkal szemben remény-
telennek látszik törvényes úton keresni az igazságot, Simon
ezért alvilági módszerekkel kezd egy-
személyes hadjáratba: rabol, hamisít,
túszt ejt, zsarol és az egyre keményebb
akciók során maga is szakszerűvé válik.
Visszaszerzi a pénzt, lebuktatja a csaló-
kat. A „győzelemnek" azonban ára van.
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KÖZSZOLGÁK  GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

kép és szöveg: nagy csaba

A hétközi piacon Szalai József stand-
jánál tettünk látogatást a vásárcsar-
nokban, ahol a zöldségek és gyümöl-
csök mellett tojás is kapható. A több
mint tíz éve a vásártéren jelen lévő ke-
reskedő a minőségre helyezi a fő
hangsúlyt, az általa árusított tojás ma-
gyar, házi, többféle méretben és árban
kapható. Kínálatában már negyven fo-
rinttól találunk tojást, ugyanakkor a na-
gyobb darabok sem kerülnek ötven fo-
rintnál többe. Az utóbbi, XXL-es méret
esetében előfordul, hogy két sárgája
van a tojásnak. Szalai József fontos-
nak tartja az eladó és a vevő szemé-
lyes kapcsolatát, ennek köszönhetően
szinte minden vásárlójához van né-
hány kedves szava.

Pultjánál a tojás mellett kaphatunk
sárgarépát, gyökeret, karalábét, karfi-
olt, brokkolit, paradicsomot, paprikát,
almát, körtét, szőlőt, mag nélküli man-

A GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetéssel foglalkozó szervezeti egységének
egyik legnagyobb őszi feladata a falevélgyűjtés. A város tömegközlekedési
útvonalai mentén és a fasorral rendelkező utcákban már eddig is találkoz-
hattunk a nagy teljesítményű lombszívó gépekkel. A speciális eszközök bő-
vített műszakban, szinte folyamatosan járják a tömegközlekedési, valamint
a lakóutcákat és összegyűjtik a szegély mellett összegyűlt lombot. A lomb-
szívás zajjal jár, ezért a közszolgáltató a lakosság zavarásának elkerülése
érdekében reggeltől este kilencig működteti a gépeket. A múlt hét elején
a városi zöldterületeken is kezdetét vette a falevél gyűjtése. Városrészen-
ként mintegy 10-15 ember végez kézi lombgyűjtést, munkájukat az össze-
függő zöldterületeken önjáró, univerzális kisgépek segítik. A cél, hogy ka-
rácsonyig legalább egyszer megtörténjen a lombgyűjtés a közterületi par-
kokban.

Hulladéklerakónak használják egyes lakók Szabadhe-
gyen, a Móra park és a Tárogató út kereszteződésé-
ben található zöldterületet. A GYŐR-SZOL Zrt. eddig
elszállította az illegálisan lerakott vegyes zöldhulladé-
kot és lombot, ugyanakkor a terület ellenőrzésére fel-
vette a kapcsolatot a közterület-felügyelettel. A szol-
gáltató kéri a lakosokat, hogy a zöldhulladékot a bio-
kukákba rakják, vagy azokba a zsákokba, amelyeket
a falevél környezetbarát elhelyezésére árusítanak. A
zsák az Orgona és Jókai úti ügyfélszolgálati irodákban
vásárolható meg, ára 165 Ft+áfa, a biokuka mellé
lehet kitenni az ürítés napján.

szerző: nagy csaba
fotó: gy. p.

Lakossági észrevételeknek és kidolgozott szakmai
koncepciónak köszönhetően nagyszabású munká-
latok folynak Győrben Révfalu határában, a Bálvá-
nyosi-csatorna környezetében. A csatorna felújítá-
sát követően vélhetően ugyanez a meder jelent
majd megoldást a Körtöltés utca és a Mayer Lajos
utca csapadékvíz-elvezetésére. A fejlesztések össz-
hangban vannak a dunai mentett oldali és hullám-
téri ökológiai programmal.

Az aktuális munkákról Bárány István önkormány-
zati képviselő elmondta: jelenleg a Bálványosi-csa-
torna helyreállítását előkészítő munkák első fázisa
zajlik, amelynek során eltávolították a meder meg-
közelíthetőségét akadályozó növényzetet. Ekkor de-

Tojást a vásár-
csarnokból

darint, narancsot, gesztenyét és mo-
gyorót is. A kereskedő ezúton is kö-
szöni törzsvevőinek a kitartását, áruját
egyben bizalommal ajánlja az érdeklő-
dőknek. 

Piaci kosár:
Tojás: 40–50 Ft/db
Karfiol: 250 Ft/kg
Alma: 300 Ft/kg
Brokkoli: 400 Ft/kg
Mandarin: 480 Ft/kg
Szőlő: 530 Ft/kg
Körte: 580 Ft/kg

Illegális
zöldhulladék

Lombgyűjtés

Bálványosi fejlesztések
rült ki, hogy a cserjés, fás vízpart nagymértékben
hulladékkal szennyezett, valószínűleg évekig mű-
ködhetett itt a rejtett szemetelés. – Találtunk háztar-
tásból és vendéglátóegységekből származó szeme-
tet, de volt autógumi, építési törmelék, veszélyes

hulladék, valamint a kiskertekből kikerülő zöldhul-
ladék is – részletezte a képviselő, aki nem érti, hogy
miért kell hulladékokkal szennyezni a környezetet,
hiszen Győrben ingyen, környezetbarát módon el
lehet helyezni ugyanezeket az anyagokat. 

A Bálványosi-csatorna környezetében zajló mun-
kákra visszatérve elhangzott: a városi környezetvé-
delmi alapból a hulladék elszállítására kétszázezer
forint segítség érkezett, míg a kézi szemétszedést
közmunkások végzik el. A munka a Galántai útnál
kezdődött, jelenleg már a Ciklámen utca meghosz-
szabbított vonaláig rendben van a meder és annak
környezete.

A jövőbe tekintve Bárány István kiemelte: a jelen-
legi szép tiszta állapotot tekintsük most egy alap-
helyzetnek, amelyet közösen megőrizve, fejlesztve
őrizhetünk meg új, kultúrtáji funkciójában.
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ÁLLATKERT, NAPTÁR  HIRDETÉS

kép és szöveg: xantus-állatkert

Interaktív előadások a Füles Bástyában
A győri állatkert belvárosi oázisában hétről

hétre újdonságok fogadják a látogatókat. A város
utcái alatt mintegy hétszáz négyzetméterre kiter-
jedő dél-amerikai kiállítás már önmagában is kü-
lönleges, élményét tetézi, hogy az egzotikus fajo-
kat nem csupán testközelből csodálhatják meg
az érdeklődők, de némelyiküket megsimogathat-
ják, kezükbe is foghatják a látogatók. Továbbá az
interaktív előadásoknak köszönhetően hétről
hétre sok új információval lehetnek gazdagabbak
látogatóink egy-egy fajt illetően. Ezek időpontjai
a következők:

Kígyóbűvölet! Kígyósimogatás és érdekes-
ségek! kedd: 16.30, csütörtök 16.30.

Nő, mint a gomba! Tudd meg, hogy készül a
levélvágó hangyák gombája és mindent, amit

szorgalmukról tudni érdemes! Szerda: 16.30,
szombat 14.00, vasárnap 17.00.

Tévhit vagy igazság? Mit érdemes tudni a
pirájákról! Látványetetéssel egybekötött be-
szélgetés a gondozókkal! Péntek: 16.30.

Csuklyásmajom testközelben! Hogyan él
Maximus a kétlábúak világában? Szombat:
11.00, 17.00, vasárnap 16.00.

Bátorságpróba: óriás levelibéka, a Föld má-
sodik legnagyobb csótánya, szakállas agáma
és királypiton várja, hogy leküzdd a velük szem-
ben való félelmeidet! Szombat: 16.00, vasár-
nap: 14.00.

Pamela és Parízer, a Füles Bástya két patká-
nya segítségével ismerd meg, miért jó válasz-
tás házi kedvencnek  a csuklyáspatkány. Vasár-
nap: 11.00.

Továbbá előzetes bejelentkezés alapján is-
kolai és óvodai csoportok hallhatnak érdekes
előadásokat. Az alkalmi biológiaórák különle-
gessége, hogy a vállalkozó kedvű gyerekek
kézbe is vehetik némely állatunkat.

Helyszín: Füles Bástya, a győri állatkert bel-
városi terráriumháza! Győr, Pálffy út 4/b. 

Hogyan találsz oda? A színház mögött a várfal
mentén jobbra találod az Amazonas különle-
ges élővilágát! www.fulesbastya.hu.

Az előadások a Füles Bástya jelenleg érvé-
nyes belépőjegyáraival látogathatók.

Kalandra le!

Kígyóbűvölet és pirájaetetés

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Szent László király-ábrázolásokkal jelent meg 2013-
as falinaptár Győrben. A fotókkal illusztrált kalendá-
rium készítője, Jobbágyi Zsolt elmondta, szenvedélyét
gyűjtötte csokorba, s foglalta olyan formába, hogy az
otthonok méltó dísze legyen.

„A fotózás a hobbim, folyamatosan látogatom a kö-
zépkori templomokat szerte a Kárpát-medencében,
különösen érdekelnek a freskók, melyek varázslatos
történettel bírnak. Ezek nem csupán díszítő elemek,
hanem tanító-beavató jelentést hordoznak: mitikus
üzenetük van az emberi létről és a Teremtővel való kap-
csolatba lépésről”.

A falfestmény-fotókból készült falinaptár által szá-
mos történet idézhető fel, és feleleveníthetjük ottho-
nunkban a templomokban őrzött kincseket.

Jobbágyi Zsolt hangsúlyozta, László a szent kirá-
lyok között is különleges, ő volt az egyik legerősebb
védőszentje a középkori magyarságnak.

A lovagkirály jelentősége Győrben kiemelt, hi-
szen a hermáját városunkban őrzik és évente körme-
nettel adózunk előtte, mivel a monda szerint 1763-
ban megvédte a várost egy földrengéstől. A herma
mellett számos történet helyet kapott a kalendári-
umban, többek között a legismertebb legenda is,
Szent László via dala egy kun vitézzel, vagy az an-
gyali koronázás jelenete.

A naptárt Győr több pontján, például a Zichy Fe-
renc Látogatóközpontban és a Baross úti Látogatóköz-
pontban vásárolhatjuk meg.

Különleges
naptár 
a lovagkirályról

ADVENTI HANGULATBAN
Gyertyagyújtás Mariazellben.......................................................................dec. 1., 16. ...................6.200 Ft/fő
Advent Salzkammergutban ...................................................................................dec. 9. ................10.200 Ft/fő
Graz adventi díszben ........................................................................................dec. 1., 15.....................7.300 Ft/fő
Bécsújhely – Puchberg ..........................................................................................dec. 15. ...................5.300 Ft/fő
Steyr – Steinbach a.d. Steyr ................................................................................dec. 16. ...................8.000 Ft/fő
Schlosshof – Pozsony ..............................................................................................dec. 15. ...................4.400 Ft/fő
Advent Szentendrén és Budapesten ...............................................................dec. 9. ...................6.200 Ft/fő
Bécs (Schönbrunni-kastély és Christkindlmarkt)............................................dec. 16. ...................5.500 Ft/fő
Bécs (Hofburg és Christkindlmarkt) ...............................................................dec. 2., 22. ...................5.500 Ft/fő

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
Shopping City Süd – Bécs ..............................................................................dec. 08.,15. ...................4.800 Ft/fő
Bruck a.d. Leitha – Bécs .............................................................................dec. 1., 7., 15. ...................4.800 Ft/fő
Parndorf – Bécs...........................................................................................................dec. 14. ...................4.800 Ft/fő

Karácsonyi ajándékötletek  
Színházlátogatás Budapesten – Mici néni két élete ........dec.29..............6.100 Ft/fő
(Esztergályos Cecília, Bodrogi Gyula főszereplésével) 
15 órai kezdettel autóbusszal, színházjeggyel

Már kaphatók a 2013-as VOLT, BalatonSound és SZIGET fesztivál jegyek!

December közepétől foglalhatók a 2013. évi társasutazások 
– előfoglalási kedvezménnyel!

Bővebb információval 
és további ajánlatokkal 
is várjuk irodánkban:
Győr, Árpád út 51/b. 
Telefon:  96/317-133

96/317-313
www.volantourist.hu
Eng.sz: R-0357/92/1999.

UTAZÁSI UTALVÁNY
(5.000, 10.000 Ft-os
címletben) 
– hogy az álmok 
valóra váljanak…!
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Már régóta ismert a magas húgysav-
szint (hyperuricaemia) és az ízületi gyul-
ladás közötti összefüggés, mely a kösz-
vény nevű betegségben nyilvánul meg.
Gyakran észlelhető magas húgysav-
szint elhízott, túlsúlyos, magas vérnyo-
másos betegeknél, magas koleszterin-

szerző: dr. tompos tamás phd osztályvezetőfő-
orvos, fül-orr-gége, fej-nyaksebészeti osztály 
fotó: illusztráció, marcali gábor

Széles körben ismert tény, hogy egyensúlyszervünk
a fülünkben helyezkedik el. Ez olyan érzékszervünk,
amelynek normális, úgynevezett „élettani” ingere a
fizikából jól ismert gyorsulás, amely lehet egyenes
vonalú (gravitáció) vagy forgó (szöggyorsulás). 

A kétféle mozgásforma érzékelésére két különböző
típusú végkészülékekkel rendelkezünk, amelyek a
tér megfelelő irányaiban helyezkednek el. Lényeges
különbség azonban, hogy amíg a többi érzékszer-

szinttel rendelkezőknél, valamint a cu-
korbetegeknél is. A szerző Gyurcsáné
Kondrát Ilona dietetikus, a Magyar Die-
tetikusok Országos Szövetségének fő-
titkára és a Cukorbetegek Budapesti
Egyesületének vezetőségi tagja. A
Spring Med Kiadó gondozásában meg-

vünkből befutó információ agyunkban tudatosodik,
addig az egyensúly állapotának meglétét észre sem
vesszük, szervezetünk természetesnek veszi.

Ha zavart szenved
Annál súlyosabb tüneteket okoz viszont, ha az

egyensúlyszervünk által küldött jelzés zavart szenved,
és ellentmondásba kerül testünk valódi térbeli helyze-
tével. Ez a nagyon kellemetlen, gyakran súlyos rosszul-
léttel járó állapot a szédülés. A szédülés skálája meg-
lehetősen széles, a szervezet komfortérzésének alig
megfogalmazható hiányától a súlyos, hányással, ve-
rejtékezéssel kísért forgó szédülésig terjed. 

Kiváltó okok
Kiváltó oka is szerteágazó. A gyomor-

bélrendszer különféle betegségei, szív-
betegségek, máj- és fertőző betegsé-
gek, orvosi értelemben vett mérgezése-
ken (pl. alkohol fogyasztása) kívül szinte
bármelyik szervrendszerünk megbete-
gedéséhez gyakran társuló tünet. Legsú-
lyosabb formában a belsőfülből és a

hozzá kapcsolódó idegi pályákból, magokból álló
egyensúlyszerv közvetlen megbetegedése esetén
jelentkezik. Az esetek kisebb részében hallásrom-
lás, ritkábban fülzúgás is társul hozzá, ami akkor for-

dul elő, ha a károsodás egyúttal a hallószervet is
érinti. 

Anatómiája
Az egyensúlyszerv végkészüléke, a labirintus, és a

hallószerv végkészüléke, a csiga közvetlenül egymás
mellett helyezkednek el a belsőfül csontos üregrend-
szerében, egymással szoros funkcionális és anatómiai
egységet képezve, ami bonyolult közös folyadékterek-
ben, részben közös vérellátásban és beidegzésben
nyilvánul meg, amelyek bármelyikének károsodása
esetén együttes megbetegedésük áll elő.  

Fülészeti vizsgálat szükséges
Bár az esetek zömében a szédülést idegrendszeri

megbetegedés okozza, s ezért az ilyen beteg kezelése
ideggyógyász szakorvos feladata, a beteg kivizsgálá-
sának fontos része a fülészeti vizsgálat is. A rutin fülé-
szeti vizsgálaton túlmenően gyakran az egyensúly-
szerv speciális vizsgálatára, az úgynevezett otoneuro-
lógiai vizsgálatra is sor kerül.  Ezt a vizsgálatot a Petz
Aladár-kórház Fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti
osztályának Audiológiai Állomásán folyó otoneuroló-
giai szakrendelésen, magas színvonalon végezzük. A
rendelésen, amelyet dr. Olácsi Judit adjunktusnő
vezet, az ország legkorszerűbb videonystagmográf
rendszere áll rendelkezésre.

jelent könyvből megtudhatjuk, mi is az
a húgysav, mitől alakulhat ki a magas
húgysavszint a vérben, lehet-e csökken-
teni és milyen módon? A dietetikus
hasznos tanácsaival és útmutatásával,
mintaétrenddel és számos recepttel
segít a kérdéseink megválaszolásában. 

Olvasni jó!
Húgysavcsökkentés diétával

A hét orvosi témája:

Súlyos tüneteket okoz, 
ha az egyensúlyszervünk
jelzései zavart szenvednek

A szédülés és a hallás kapcsolatáról
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A hét kérdése: a végtagzsibbadásról

Válaszol: Dr. Csányi Attila neurológus, osz-
tályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció 

Milyen betegségek állhatnak a végtagzsib-
badások hátterében?

A végtagzsibbadások elsősorban agyi keringési za-
varok, gerincbetegségek, környéki idegbántalmak, rit-
kábban fertőzések (pl.: Lyme-kór), epilepszia követ-
kezményei. Nem ritkán a végtag idegrostjainak a szö-
vetek közötti szűk résekben történő összenyomása
okozhatja. Számos belgyógyászati betegség tünete is
lehet: cukorbetegség, veseelégtelenség, májbeteg-
ség, vitaminhiány, de okozhatja a mértéktelen alkohol-
fogyasztás vagy nehézfémmérgezés is.

Milyen esetben kell feltétlenül orvoshoz
fordulni?

A végtagzsibbadást gyakran csak egy egyszerű
idegrost-összenyomás idézi elő. Kemény széken ülés-
nél a lábon, alvás során történő elfekvésnél a kézen is
észlelhető. Ezekben az esetekben a panaszok a kiváltó

Beköszöntött a korai sötétség

ok megszűntével általában
néhány percen belül elmúl-
nak. Ha a zsibbadás tartósabb, különösen, ha romlik,
a végtag gyengeségével, vizelési zavarral jár együtt,
minden esetben ajánlott a kivizsgálás.

Milyen diagnosztikai és terápiás beavatko-
zásokra számíthat a beteg ilyen panaszokat
okozó betegségek esetén?

Mivel a végtagzsibbadás kiváltó oka nagyon sok-
féle lehet, a vizsgáló eljárások is általában a feltéte-
lezett eredettől függenek. A vér laboratóriumi vizsgá-
lata minden esetben szükséges. Agyi vagy gerincve-
lői kórokok esetén  CT vagy MRI, ízületi eltéréseknél
röntgenvizsgálat, idegbántalomnál elektromiográfia
és elektroneurográfia (EMG és ENG),  fertőzéseknél
ezek vérből történő kimutatása, epilepszia gyanújá-
nál pedig az elektroenkefalográfia (EEG) elvégzése
indokolt. A kimutatható kórok lehetőség szerinti ke-
zelése, megszüntetése, az ízületi elváltozásoknál fi-
zioterápiás eljárások alkalmazása, az idegek tartós
összenyomatásánál ezek felszabadítása, az agyi ke-
ringési zavarok és epilepszia esetében gyógyszeres
befolyásolás jön szóba.

A depresszióra hajlamos szemé-
lyek tíz százalékát fájdalmasan
érinti az évszakváltás, őszi han-
gulatzavaruk téli dep resszió vá
mélyülhet. A pontos ok még vita-
tott, de abban egyetértenek a
szakemberek: akik szezonális ke-
délybetegségtől szenvednek, kü-
lönösen érzékenyek a fényre, il-
letve annak hiányára. 

Az érintett kedvetlen, levert, kimerült,
gyakran farkaséhesnek érzi magát, kü-
lönösen az édességet kívánja. A tartó-
san rossz hangulat miatt a szociális kap-
csolatok korlátozódnak, a de pressziótól
szenvedő ember még magányosnak is
érzi magát, ami tovább súlyosbítja lelki-

állapotát. Jelentkezhetnek testi pana-
szok, mint pl. fejfájás, gyomor-bélrend-
szeri problémák, amelyek hátterében
nincs szervi eltérés.

Biológiai háttere
Az idegrendszer biokémiai folyama-

tai, pszichológiai hatások, de a genetika
is egyaránt közrejátszhat abban, hogy va-

laki letargiában éli meg a telet. Egyér-
telmű, hogy mindennek köze van a téli
reggelek sötétségéhez. Az óra szerint
már fel kell kelnünk, szervezetünk belső
órája azonban mást jelez, hiszen odakint
még „éjszaka" van. Ezért a napot fárad-
tan töltjük, ami idővel inaktivitáshoz
vezet. Önkéntes bezártságba vonulha-
tunk, beszűkülnek szociális kapcsolata-
ink, kevesebbet tartózkodunk szabad le-
vegőn, így még kevesebb fényhez jutunk.

Kezelése
A tünetek változatosan kezelhetők

fényterápiával, depresszió elleni gyógy -
 szerekkel, vagy mély mágneses agyi sti-
mulációval, pszichés támogatással. El -
ső lépésben érdemes a fényterápiával
próbálkozni. Azonban egy „éjszakai ba-

goly" esetében a túl korai időpontban al-
kalmazott fényterápia akár rosszabbo-
dást is okozhat. A páciensekre általában
jellemző az alacsony önbecsülés, a gon-
dolkodás negatív irányú változása is,
ezért a kezelés fontos része a pszicho-
terápia. A beteg is sokat tehet önmagá-
ért: étkezzen egészségesen, fogyasz-
szon kevesebb cukrot, több Omega-3
zsírsavat. Ápolja tudatosan szociális
kapcsolatait, járjon társaságba. Az aktív
kikapcsolódás, a sport is sokat segít.
Hordjon színes ruhákat, s ha csak teheti,
induljon hosszú sétákra, főleg a délelőtti
órákban. Kösse le a figyelmét olyan te-
vékenységekkel, amik örömmel töltik el.
Ha mindez mégsem elég, érdemes
pszichiáter szakorvossal konzultálni.

A sztíviáról
A sztívia a Stevia rebaudiana növény kivo-
nata. A finomított sztívia-
készítmények kalóriát
nem tartalmazó édesítő-
szerek, ezért vonzóak le-
hetnek a fogyni kívánók
számára. Bár a finomított sztívia-készít-
mények segíthetnek a fogyásban, nem
szabad azonban ezeket varázsszernek te-
kinteni, és csak mértékkel szabad alkal-
mazni. Ha valaki túl sok cukormentes
ételt fogyaszt, továbbra is hízhat, ha
egyébként kalóriában dús ételeket eszik.

Energiaital miatt 
szívhalál
Az USA-ban az utóbbi évek ben megnőtt
azoknak a fiatal felnőtteknek a száma,

akiknek energiaitalokból
származó koffein-túlada-
golás miatt sürgősségi, or-
vosi ellátásra volt szüksé-

gük. Egy lány az ital fogyasztása után hir-
telen szívmegállás miatt meghalt. Az
energiaitalok dobozonként vagy palackok-
ként 80-tól több mint 500 mg-ig terjedő
mennyiségben tartalmaznak koffeint,
szemben egy csésze kávé 100 vagy egy
kóla 50 mg-jával. Sok ital további izgató
anyagot is tartalmaz, mint pl. a taurint,
amely a koffein hatását fokozza. 

Kilenc év plusz
Közel 1,2 millió brit nő be-
vonásával készült az a ta-
nulmány, amelynek ered-
ménye szerint kilenc évet
hozzáadhat életéhez, aki 40
évesen leszokik a dohányzásról. Azonban
még így is 20 százalékkal magasabb marad
körükben a halálozás kockázata azokhoz
képest, akik soha nem cigarettáztak. 
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szerző: v. v.
fotó: illusztráció

A trend és a környezettudatos
gondolkodás mára már össze-
forrni látszik, és szerencsére a di-
vatnak ezt a vonalát a tervezők is
egy új és izgalmas kihívásnak
érzik. Sőt! Folyamatosan keresik
azokat az első gondolatra őrült-
ségnek tűnő megoldásokat,
amelyekkel bebizonyítható, hogy
minden, ami szemétnek tűnik,
akár kincs is lehet. A Gondold
újra! kampány lényege az öko-tu-
datos életvitel, amelynek szelle-
mében recycling divatbemuta-
tón vonultak fel PET-palackból,
újságpapírból, ponyvából, sze-
meteszsákból készített ruhák-
ban sztárvendégek és modellek.

Dizájnerek álmait vitték
kifutóra a sztárok
Schell Judit, Tóth Gabi, Jakabos

Zsuzsa, Karsai Zita, Bálizs Anett, Ver-
rasztó Evelyn és Csonka András is ki-
futóra lépett profi modellek mellett a
Gondold új-ra! divatshow-n, ahol iz-
galmas, máshol már szemétnek szánt
anyagokból készült látványos ruhaköl-
teményeket mutattak be. 

Elsőként Tóth Gabi jelent meg egy
kávéstasakokból és textilhulladékból
varrt extrém ruhában, amelynek dere-
kát egy széles bicikligumiból készült
övvel kötötték át. Az énekesnő számára
egyáltalán nem volt ismeretlen a terep,
ráadásul az extravagáns kreációkat is
előnyben részesíti a színpadon vagy vi-
deoklipjeiben: „Évekkel ezelőtt már
részt vettem egy hasonló kampányban,
akkor is és most is nagyon élveztem,
mert fontosnak tartom azt, hogy odafi-
gyeljünk a környezetünkre. Én magam
is szoktam újrahasznosítani dolgokat, a
párommal, Dáviddal például megbe-
széltük, hogy gyűjtjük az üdítősdobozo-

A környezettudatosság döntés kérdése

Kincs lehet, ami másnak szemét
kat, és az a terv, hogy függönyt készí-
tünk belőle. Praktikus, környezetkímélő,
és ráadásul a kreatív munka még ki is
kapcsol" – mesélte az énekesnő. Jaka-
bos Zsuzsát ritkán láthatjuk ilyen sze-
repben, pedig híres úszónőnk már az
olimpia szépe címet is kiérdemelte. Egy
profi modell is megirigyelte volna azt a
magabiztosságot, amellyel egy különle-
ges, százéves csipkéből készült ruhát
mutatott be: „Ennek a ruhának törté-
nete is van hiszen, mint megtudtam, a
tervező, Reök Cecília dédnagymamája
készítette a saját kezével azt a terítőt,
amelyből a topot varrták, és a fülbeva-
lókat is ő horgolta, eredetileg poháralá-
tétnek. Elég furcsa belegondolni, hogy
mennyi mindent átéltek már ezek az
anyagok. Nagyon jó volt viselni, és iga-
zából a többi ruha is tetszett.

Schell Judit igazi stílusos urba-
nista – nagyvárosi, energiadús mű-
vésznő, mégis elkötelezett híve a ter-
mészetnek és a természetesnek. Sze-
reti a szépet, a praktikusat és a dizájnt,
és közben figyeli azt is, milyen apró lé-
pésekkel lehet alakítani világon. „Kife-
jezetten érdekel a téma és kíváncsi va-
gyok, hogy tejesdobozokból miként
válik ruha, vagy éppen tojástartó-ka-
lapot álmodtak-e a fejemre. Igyek-

szem környezettudatosan élni, nem
vásárolok például PET-palackos vizet,
otthon cserélhető ballonú vízautoma-
tánk van. A lejárt gyógyszereket pedig
mindig visszaviszem a gyógyszer-
tárba – árulta el a színésznő.

Az Eco-Design Team csapata fi-
gyelt arra, hogy a molinókból, szeme-
teszsákokból, vagy akár építési hulla-
dékokból készült ruhák ne csak látvá-
nyosak, hanem hordhatóak is legye-
nek, hiszen az újrahasznosító gondol-
kodásnak akkor van igazán értelme,
ha valóban kincs lesz a szemétből.
Csonka András juta-zakója és egy-
szerű kávézsákból készült sálja pél-
dául bármelyik neves férfimárka téli
kollekciójában megállta volna a helyét. 

Varga Tímea és Reök Cecília keze
alatt a legkülönfélébb anyagok fordul-
tak meg, a százéves csipkétől az elhasz-
nált reklámmolinókon át a PET-palacko-
kon keresztül egészen a mosogatáshoz
használt „dörzsi” szivacsokig. „Imád-
tunk ezekkel az izgalmas anyagokkal
dolgozni. Nekem az egyik kedvencem
például egy építkezési hulladék, az úgy-
nevezett vörösréz szövet volt. Ez az, amit
a tapéták, illetve a burkolatok alá tesz-
nek, és funkciója szerint levédi a káros
sugárzásokat. Az építkezésekből meg-

Tóth Gabi hamarosan színésznő-
ként debütál a Győri Nemzeti Szín-
házban, ahol Tasnádi István Finito
című komédiájában Tigris Nikit ala-
kítja. A szerepe szerint egy lecsúszott
popdívát formál meg az énekesnő,
aki a történet szerint egy öngyilkos-
ságra készülő menedzser halálával
akar visszakerülni a popszakmába. A
januári bemutatóval egy régi álma tel-
jesül Gabinak, aki régóta szerette
volna kipróbálni magát színházban is.
A szerepformálásról annyit már tu-
dunk, hogy kiereszti karmait és igazi
vadmacska lesz a színpadon.

PET-palack
újragondolva
Varázslatos dolgokat lehet készí-
teni ebből az egyszerű anyagból,
fantázia kell csupán hozzá és mini-
mális eszközigény. A levágott pa-
lackok virágsziromra hasonlító aljá-
ból készíthető füzér, dekoráció, vi-
rágtartó, vagy épp minikeltető pa-
lántáknak vagy kisebb átültetett
növények részére, amíg megerő-
södnek. Használható olyan növé-
nyek számára, amelyeknek nem
szükséges nagy hely a gyökérzet-
nek, inkább a felső bokrosodás jel-
lemző rájuk.  

maradt részek általában mennek a ku-
kába, de mi lecsaptunk rá, és ezekből
készült egy nagyon mutatós ruhadarab,
ami több szempontból is öko. Nemcsak
azért, mert újrahasznosított, hanem
azért is, mert egészségvédő hatása van:
véd a káros sugárzástól, illetve gyulla-
dás- és fájdalomcsökkentő is” – me-
sélte Reök Cecília.

A tervezők nem csupán ruhákban
gondolkodtak, hanem gyönyörű enteriő-
rökön és akár teljes egészében hazavi-
hető installáció-ötletekkel mutatták meg,
hogy miként hasznosíthatunk okosan és
látványosan bármit magunk körül. Még
olyan tárgyakat is, amelyekben más csak
a szemetet látja! Raklapok, gyümölcsös-
ládák, PET-palackok, törött létrák keltek
új életre. Nincsen felesleges hulladék,
csak újragondolt ötletek.
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Lehet házunk a hegytetőn, menő ko-
csink a garázsban, drága holmikkal te-
letömött gardróbunk – mindez mit
sem ér, ha nincs kivel megosztani az
élményeinket – vallja Megyeri Zsuzsa
Dóra pszichológus, aki könyvben fog-
lalta össze a párválasztással foglal-
kozó legérdekesebb kutatások ered-
ményeit, hogy ki-ki továbbgondol-
hassa, miként találjon rá párjára.

A könyv számos kutatást és szóra-
koztató történetet mutat be, mint pár-
kapcsolati kisokos 66 írást tartalmaz –
mindegyik alapja egy-egy pszicholó-
giai kutatás. 

A figyelem hatalmas úr
és jó befektetés
Köztudott, hogy a gyerekkori tapaszta-

latok milyensége hatással van a felnőtt-
kori párválasztásunkra – aki családi ün-
nepségek, gőzölgő kakaó, estimese-olva-
sás közepette nőtt fel, valószínűleg nem
fog idejekorán belemenekülni egy (vagy
több) férfi karjába csak azért, hogy meg-
szabaduljon az otthoniaktól. Azok viszont,
akiknek a pihe-puha fészek csak álom
maradt, azaz nem tapasztalták meg a fel-
tétel nélkül elfogadást sem az apa, sem
az anya részéről, illetve a szülői házban tá-
volról sem érezték magukat biztonság-
ban, a kortársaikhoz képest korábban bo-
nyolódhatnak szexuális kalandokba. 

2010-ben Meskó Norbert és Bács-
kai Ágnes a családi háttér és a nők
párválasztása között keresett össze-
függést. Konkrétan azt akarták kiderí-
teni, felnőttként milyen típusú férfiak
arcát találjuk vonzónak – a tesztoszte-
ron fűtötte macsóét vagy a lágyabb
vonású apajelöltét. Hogy erre választ
kapjanak, beszerveztek 110 egyetemista
nőt, akikkel két kérdőívet töltettek ki: az
egyik a gyerekkori kötődést méri, a másik
pedig a szocio szexuá lis orientációt.

Gondoljuk tovább a kutatásokat és találjuk meg társunkat!

Párban szép
Utóbbi azt mutatja meg, mennyire kap-
ható valaki szexuális kapcsolatra minden-
fajta elköteleződés nélkül. A tesztek után
még egy feladat várt a résztvevőkre: képe-
ket kellett értékelniük vonzóság alapján –
mindegyiken ugyanannak a férfiarcnak a
maszkulin, illetve a feminin verziója szere-
pelt egymás mellett.

A kutatók szerint mind az önértékelés
(jó vagy rossz nőnek tartjuk-e magunkat),
mind a korai szülő-gyerek viszony (elfo-
gadó vagy elutasító légkörben nevelked-
tünk) hatással van arra, hogy mennyire va-
gyunk képesek felnőttkorunkban elköte-
leződni. Nem meglepő, hogy jellemzően
azok a nők vetik bele magukat rövid távú
kapcsolatokba, akiknél – gyerekkorukban
– puskaporos volt otthon a hangulat, és ők
azok, akiknek a maszkulin férfiak láttán
dobban nagyobbat a szívük. Ezzel szem-
ben, akiknek volt gyerekszobájuk, a lá-
gyabb arcú férfiak fotójára adtak maga-
sabb pontszámot, és kisebb hajlandósá-
got mutattak egyéjszakás légyottokra.

A záróra megszépít
A férfiak számára a nő külső megje-

lenése őrülten sokat nyom a latban, ezt
tudjuk. Tuti recept nincs, számtalan té-
nyező játszik közre abban, hogy ki kit
talál szépnek. Vannak, akik a magas-
vékony nőket keresik, megint mások a
teltebbeket. Egy egészen biztos: léte-
zik olyan férfi, aki minket talál a leg-
szebbnek. Persze nem mindegy, hány
órakor mondja ezt a szemünkbe. És
hogy miért mondja mindezt Megyeri
Zsuzsa Dóra?

Egy példával adja meg rá a választ:
Úgy alakult, hogy Tamást elhagyta a ba-
rátnője. Egy ideig fülét-farkát behúzta,
nyalogatta a sebeit, ivott és megint csak
ivott (azért ímmel-ámmal dolgozott is).
Néhány hónapra kivonta magát a forga-
lomból, legalábbis a vadászmezőről min-
denképp, majd egy reggel úgy döntött,
ez így nem mehet tovább, beleveti
magát az éjszakába. Persze nemcsak
úgy magában, hanem az egyik szintén
facér haverjával, aki osztozott sanyarú
sorsában (és együttérzése jeléül együtt
támolygott vele hazafelé). Először esetle-
nül csetlettek-botlottak – egyikük sem
volt az a kimondottan nagydumás típus,
aztán szépen feltérképezték a város szó-
rakozóhelyeit, majd kiválasztották a leg-
szimpatikusabbat. Telt-múlt az idő, szép
lassan megértették a csíziót: aki csajozni
akar, annak a bárpult jobb felén kell ücsö-
rögnie, majd adott pillanatban akcióba
lendülnie. Érdemes lett volna, de nem
mertek. A szemezés, kis mosoly még

csak-csak, de ha olyan nő került a látóte-
rükbe, aki igazán, és hű meg há, akkor
gyönyörködtek a látványban – némán.

Ámde közeledvén a másnaphoz, va-
lami történt. Mondhatni, beléjük bújt a
kis ördög. Ha jobban belegondolunk,
nem is olyan kicsi, mert ahogy a félelem
elillant, a tettvágy berobbant és szórták
a bókokat (szinte) válogatás nélkül – olya-
nokat is megkörnyékeztek, akikre az este
kezdetén ügyet sem vetettek.

Az Észak-dakotai Állami Egyetem két
kutatója, Brian A. Glaude és H. Jean Dela-
ney mosolyogva bólogatna, ha hallaná a
sztorit. Sok-sok évvel ezelőtt (adatkedve-
lőknek: 1990-ben) egy főiskolai klubban
arra kérték a diákokat, hogy értékeljék az
azonos, illetve ellenkező nemű fiatalok
vonz erejét, méghozzá az este folyamán
háromszor – egészen pontosan kilenckor,
fél tizenegykor és éjfélkor. Arra jutottak,
hogy az idő előrehaladtával mind a fiúk,
mind a lányok vonzóbbnak találták ugyan-

azt az ellenkező nemű egyént – tehát pél-
dául ha egy srác három pontot adott egy
lányra este kilenckor, másfél órával később
már ötre értékelte, éjfélkor pedig már
majdhogynem szerelmet vallott.

A kutatók nem találtak összefüggést
az elfogyasztott alkohol mennyisége és
a vonzerő növekedése között. Sokkal va-
lószínűbbnek tűnik a következő: ahogy
telik az idő, a férfiak úgy érezhetik, egyre
kevesebb esélyük van megismerkedni
valakivel, így lejjebb adják igényeiket, és
nyilvánvalóan azok közül választanak,
akikkel egy légtérben vannak – az elér-
hető nő pedig megszépül. És persze for-
dítva is igaz: a záróra a férfiakat is szív-
döglesztőbbé varázsolja a szemünkben.

– Ezek az írások azt mutatják be, hogy
mire figyeljünk – mondja Megyeri Zsu-

zsa Dóra. – A záróra megszépít című
cikk a viccesebb történetek közé tarto-
zik, de valós kutatáson alapul. Nagyon
sok olyan kísérleti eredményt mutatok
be a könyvben, amit jó észben tartani,
ha valaki párt keres, és ami fontos: aki-
nek nyitva van a szeme, annak segít az
önismeretben, hiszen ez az alapja min-
dennek. Ha tudom, ki vagyok és mit aka-
rok, a hozzám illő férfit fogom észre-
venni. Korábban önkénteskedtem a bu-
dapesti Magadért Alapítványnál, amit dr.
Csernus Imre hozott létre. Ott is és per-
sze máshol is találkoztam olyan hölgyek-
kel, akiktől hogyha megkérdeztem „Ha

jönne a jó tündér és teljesítené három kí-
vánságodat, köztük azt, hogy eléd vará-
zsolna egy olyan férfit, akire mindig is
vágytál, hogy nézne ki? Írd le külsőre-
belsőre!” A válaszok többsége az volt,
hogy bárki lehet, szabad a gazda: egy-
szerűen nem tudták megfogalmazni,
milyen férfira vágynak. Volt olyan hölgy
is, aki egy nap akár három-négy férfival
is randevúzott, és mikor feltettem a kér-
dést, hogy mi alapján mond igent egy-
egy meghívásra, kiderült: nincsenek kri-
tériumok, nincs semmiféle szűrő. Így
nehéz. A nő azt várta, hogy majd kivá-
lasztja valaki, mintha neki egyáltalán
nem lenne beleszólása – pedig min-
denki a saját életéért felelős. Szerintem
az a lehető legrosszabb, ha arra várunk,
hogy valaki majd úgyis kihalász minket.
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi
keresztrejtvényünk megfejtése: Az ötös csápoddal megrázod az én első csápomat!
Nyertes: Zsirai Zsuzsanna (Ménfőcsanak). Nyereményét a szerkesztőségben
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.    
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ÁLLÁS
Biztosító tanfolyamot indít de -
cember elején, üzleti területre. Belépés
alkalmazottként januárban. Átképzés,
rugalmas munkaidő, cafetéria. 06-
70/2678-190,   furyliza@gmail.com.

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

ALBÉRLETET KERES
Albérleti szobát keresek három
évre! Tel.: 06-30/5459-299.

Nádorvárosban két- vagy háromszobás,
kiadó lakást keresek. Tel.: 30/444-6023.

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

Téli akció! Költöztetés, bútor-
szállítás 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-
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. 
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Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, ut-
cafronti, 21 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

LAKÁSCSERE
Szabadhegyi, 2 szobás, 61 m2-es, tég-
laépítésű, fatüzelésű, tusolós, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne
1+fél–2 szobás, 40–60 m2-es panella-
kásra (hird. szám: 206). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 3 szobás, 53 m2-es, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 1 szobás nádorvá-
rosi lakásra, maximum 40 négyzetmé-
teresig (hird. szám: 207). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, távfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás, 32–36 m2-es,
marcalvárosi lakásra (hird. szám: 208).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 3 szobás, 64 m2-es, távfűtéses,
erkélyes, határozatlan bérleti szerződéses,
rendszeresen felújított lakást cserélne 2
szobás, 45–60 m2-es, belvárosi, nádorvá-
rosi, jancsifalui, József A.-ltp-i, szabadhe-
gyi vagy kismegyeri lakásra (hird. szám:
209). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 44 m2-es, távfűté-
ses, erkélyes, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1-2 szobás,
30-40 m2-es, határozott bérleti szerző-
déses, nádorvárosi, adyvárosi vagy
marcalvárosi lakásra (hird. szám: 211).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 65 m2-es, félkom-
fortos, szilárd tüzelésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4
szobás bérleményre (hird. szám: 212).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 43 m2-es, egyszoba+há -
lós, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás la-
kásra (hird. szám: 214). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 54 m2-es, gázfű-
téses, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses, erkélyes lakást cserélne 1+2 fél
szobás, 60–63 m2-es, távfűtéses la-

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-
szigetelés és homlokzatjavítás és -fes-
tés. 30/376-2712.

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

Üdülési csekk, SZÉP-KÁR -
TYA 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.  

INGATLAN
1,5 szobás, étkezős lakás a Tiha-
nyi úton, a kórház mellett eladó.  06-
20/915-2803

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. Irány -
ár: 3.200.000 Ft. Érd.: 30/267-2201.

Cséren 100 m2-es, földszintes, részben
alápincézett lakóépület melléképületek-
kel, 3.700 m2-es, összközműves telken
eladó. Irányár: 1.950.000 Ft.  Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

ÜZLET
Győr, Kálvária utcában 120 m2-es iroda
hosszú távra vagy alkalmakra kiadó.
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com Tel.: 06-30/936-2517

egy ‘60-as években épült, felújítandó családi
ház 1400 m2 telken. A ház Gyôr-Likócson talál-
ható, a Török utcában, közvetlenül a töltés mel-
lett. Csendes, nyugodt környezetben.

ELADÓ

kásra (hird. szám: 213). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

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

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

15 éve működő győri takarító-
cég szőnyeg-, illetve kárpittisztítást vál-
lal. Győrben ingyenes házhoz szállítással,
magánszemélyeknek és cégeknek egy -
aránt. Kérjük, bizalommal forduljon hoz-
zánk! Érdeklődni: 06-20/214- 5881

OKTATÁS
PÁLYÁZATÍRÓ (48 órás) kép-
zés indul december elején, szombaton-
ként a TIT-ben. Győr, Szent István út 5.
96/ 525-060, 70/321-3763, gyor@tit-
pannon.t-online.hu, www.titpannon.hu,
Nesz: 08-0218-05.

KÖZBESZERZÉSI REFE-
RENS OKJ-s 140 órás képzés indul
december 1-jén (szombaton) a TIT-ben
(Győr, Szent István út 5.) 96/525-060,
70/321-3763, gyor@titpannon.t-onli ne.
hu, www.titpannon.hu, Nesz: 08-0218-05.

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

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

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

ELADÓ!

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

Súlyos kérdés:
Negyedévente 20.914 Ft-os biztosítás
Ménfôcsanakon, egy 156 m2-es házra

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

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

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

estét nálunk!

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

Mi van a Mikulás 
puttonyában?

Belépődíj 3.000 Ft, 
mely teljes egészében lefogyasztható!

Egy kis kikapcsolódás, egy kis blues…

Az akció 2012. 11. 24—2012. 11. 30-ig érvényes. Amíg a készlet tart!
A kupon 1 kg-nál nagyobb mennyiség 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 
CAPPUCCINO ÍZŰ LÉDIG NÁPOLYI

669 Ft/kg 
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HIRDETMÉNY HIRDETÉS

Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

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

5.000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2012. nov. 23–30-ig.

az őrzésében lévő talált tárgyakat 
2012. december 13-án és 20-án 

9.00 órakor 
árverésen értékesíti.

A tárgyak listája, valamint a további tudnivalókat 
tartalmazó hirdetmény a Polgármesteri Hivatal 

hirdetôtábláján (Győr, Czuczor G. u. 40.), 
valamint Győr város honlapján 

(www.gyor.hu) tekinthető meg.

Érdeklődni a 96/500-358-as 
telefonszámon lehet.

GYŐR MEGYEI 
JOGÚ VÁROS JEGYZÔJE

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

ELADÓ 
BÉRLETI JOG!

ÁR: 4 MILLIÓ FT

Tel.: 06-30/9362-517

Egészségforrás Masszázsszalon és Szaküzlet
9024 Gyôr, Jereváni út 53. Telefon: 96/314-947

Gerinc-, ill mozgásszervi problémái vannak?
Keringési- vagy anyagcserezavarokkal küszködik?
Asztmás, allergiás? Gyenge az immunrendszere?
Regenerálódjon mellékhatások nélkül!

Ajándékozzon
egészséget

családjának!házi használatra 
kifejlesztett 

fizioterápiás készülékkel!
• Kiforrott modell
• 4 automatikus + 1 manuális program
• Pontosan a meridiánokon futó görgôsor
• Hôszabályozás 70 °C-ig
• Epoxy lap az egész test alatt
• Gazdaságos üzemeltetés
• Kiváló ár/érték arány

549.000 Ft helyett
Bevezetô ár:

449.000 Ft
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

Illatos, zamatos, friss
ÚJBOROK
a kínálatban!
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Herr Orsolya három év után tért vissza egy-
kori sikerei helyszínére, és nyártól újra a
Győri Audi ETO KC csapatát erősíti. A válo-
gatott kapus bravúros védéseivel járult
hozzá, hogy a csapat minden mérkőzését
megnyerte az őszi szezonban.

Herr Orsolya szülővárosában, Tatabányán sajátí-
totta el a kézilabdázás alapjait, majd fiatalon a győri
csapathoz igazolt. Mindössze 16 éves volt, amikor
bemutatkozhatott a felnőttcsapatban, ahol – egy
szezon kivételével, melyet a Kőbányai Spartacusnál
töltött kölcsönben – egészen 2009-ig szerepelt.
Három bajnoki cím, négy kupagyőzelem és számos
nemzetközi kupadöntő után azonban úgy gondolta,
a több játéklehetőség reményében váltania kell, és
elhagyta a Győri Audi ETO együttesét. 

– Huszonöt évesen úgy éreztem, hogy több játék-
percre van szükségem, amit Győrben nem tudtak
garantálni. Külföldre szerződtem, de a kaproncai le-
hetőség végül nem jött össze, hiszen a Podravka
gyakorlatilag még a szezon előtt csődbe ment és
számos játékosa szerződését, köztük az enyémet is
felbontotta. Gyakorlatilag közvetlenül a bajnoki rajt
előtt kellett új csapatot keresnem, szerencsére Né-
meth András úgy gondolta, helyem lehet az akkor
újjáalakuló Vácban, így gyorsan megoldódott a
helyzetem. Nem bántam meg a döntésem, szimpa-
tikus csapatban játszhattam, bronzérmesek lettünk
a bajnokságban, védtem az EHF-kupában is, így
sok tapasztalatra tettem szert. Két évet töltöttem
Vácon és kellemes emlékeket őrzök erről az idő-
szakról. Amikor többen is csapatot váltottak,
engem Siófokra hívtak. Azért döntöttem úgy, hogy
náluk folytatom, mert együtt dolgozhattam korábbi
csapattársammal, Irina Sirinával, aki a csapat ka -
pus edzője volt. Egy bajnoki bronzérmet itt is sikerült
begyűjtenünk – elevenítette fel a Győrtől távol töl-
tött három szezont Herr Orsolya, aki időközben a
magyar válogatott első számú kapusává lépett elő.
A hálóőr idén nyáron tért vissza a Rába partjára, és
azóta újra a Magvassy közönségét ragadtatja
tapsra védéseivel.

– Amikor megkeresett az ETO, úgy
éreztem, nem mondhatok nemet erre
az ajánlatra. Újra Győrben védhetek és
a Bajnokok Ligájában szerepelhetek, s
mindezt sokkal több tapasztalattal a
hátam mögött tehetem. Bíztam benne,
hogy ezúttal több lehetőséget fogok
kapni, ami eddig valóra is vált, hiszen
elég sokat védtem az őszi szezonban.
Összességében ismerős közegbe kerültem, bár a csa-
pat azóta új öltözőbe költözött – ez mindenképp újdon-
ságot jelentett… Szerencsére a hangulat nem válto-
zott, a szurkolók ugyanolyan hangosak és hihetetlen
atmoszférát teremtenek a csarnokban. Nagyon sok
pluszenergiát adnak nekünk, de ezt igazán csak az

Parádés
visszatérés

érezheti, aki bent van a pályán – mondta a közönség-
kedvenc kapus. 

Nem csak Herr Orsolya tért vissza nyáron a csa-
patba, rajta kívül négy játékos és új vezetőedző is ér-
kezett a zöld-fehérekhez. A spanyol Ambros Martin
által elképzelt játékrendszert egyre jobban elsajátít-
ják a játékosok, ami sokat segít a kapusoknak is. 

– Sokkal könnyebb egy agresszív, a faultot kereső
védelem mögött játszani, valóságos álom ez egy ka-
pusnak. Sokat gyakoroljuk a különböző védekezéstí-
pusokat, aminek meg is van az eredménye. A féléves
teljesítményünket mindenképpen jónak értékelem,
az összes mérkőzésünket megnyertük, ennél többet

nem is kívánhattunk volna. Főleg a hibátlan Bajnokok
Ligája-mérleg az, amire büszkék vagyunk. Remélem,
hogy a lendületünk nem törik meg és tavaszra csúcs-
formába lendülve elérjük céljainkat. Egy biztos, ez
egy jó és kellemes őszi szezon volt – értékelt Herr Or-
solya, aki klubtársaihoz hasonlóan a héten már a vá-
logatott tatai edzőtáborában készül a december ne-
gyedikén kezdődő női kézilabda Európa-bajnok-
ságra. A szűkített keret november végén a Turcsi-
kupán szerepel majd, utána utazik Szerbiába, a kon-
tinensviadal helyszínére. Erőltetett menet vár tehát a
keret tagjaira, akik eddig klubfeladataikra koncent-
ráltak, majd december végétől ismét saját csapa-
tukra fordítják energiáikat. 

– Örömmel megyek a válogatotthoz, ahol mindig
új impulzusok érnek, így könnyebben túl tudok len-
dülni a fáradtságon. Az Európa-bajnokságon a vég-
sőkig harcolni fogunk, meg akarjuk mutatni, hogy
jó csapatunk van. A sok csalódás után és kimaradt
világverseny után szeretnénk jó eredményt elérni,
de nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, ilyen
téren babonás vagyok. Minél előrébb szeretnénk
végezni, remélem, evés közben jön meg az étvágy… 

A hangulat nem változott, 
a szurkolók ugyanolyan

hangosak
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Küzdelmes mérkőzésen újabb győzel-
met ért el a SZESE Győr férfi kézilab-
dacsapata. Az egyetemiek Szentendrén
léptek pályára a bajnokság tizedik fordu-
lójában, ahol öt góllal bizonyultak jobb-
nak a házigazdáknál. Az első félidő még
kiegyenlített játékot hozott, de a szünet
után keményebb védekezésre váltott a
SZESE, ennek köszönhetően fokozato-
san elhúzott ellenfelétől. A hajrá is a ven-
dégeké volt, végül a győriek 32–27-re
dia dalmaskodtak, és továbbra is vezetik
a másodosztályú bajnokságot. 

A Győri Audi ETO KC utolsó mérkőzé-
sét is megnyerte a női kézilabda Baj-
nokok Ligája csoportkörében. A záró
fordulónak sem a hazai zöld-fehérek,
sem a vendég kolozsváriak számára
nem volt tétje, hiszen az már koráb-
ban eldőlt, hogy a győriek csoportel-
sőként végeznek, míg az U Jolidon
Cluj nem juthat tovább a kvartettből.
A találkozón negyvenöt percig akado-
zott a győri gépezet, a hajrában azon-
ban állva hagyta ellenfelét az Audi
ETO, amely végül 37–26-ra nyert. A
zöld-fehérek így hibátlan mérleggel
zárták az őszi szezont, az egyetlen
rossz hír Eduarda Amorim bokasérü-
lése volt, amely miatt hat-nyolc hetes
kihagyás vár a brazil átlövőre. A szur-
kolók a közelgő Európa-bajnokság
miatt hosszú ideig nem láthatják ked-
venc csapatukat, a győri lányok legkö-
zelebb december 30-án Székesfehér-
váron lépnek pályára. 

Kedden megtartották a Bajno-
kok Ligája középdöntőjének sorso-
lását, az előző idényben finalista
Audi ETO a 2011-es BL-győztes
norvég Larvikkal, valamint a cím-
védő, de a nyáron meggyengült
montenegrói Buducnost Podgoricá-

Lezárta rossz sorozatát a címvédő HAT-AGRO UNI Győr, amely 45 ponttal
legyőzte a vendég Szekszárdot a női kosárlabda NB I vasárnapi mérkőzésén.
A zöld-fehérek nehezen lendültek játékba, de a második negyedtől kezdve
átvették az irányítást és tetszés szerint érték el a kosarakat. A győrieknek si-
került átlépniük a százpontos határt is, végül 103–58-ra diadalmaskodtak. 

– Az első negyedben még bennünk volt az elmúlt hetek frusztráltsága, de
munkával és jó védekezéssel kilábaltunk a gödörből. A javuló védekezés ma-
gával hozta a jó ritmusú támadásokat, így végül lelkes közönségünket, vala-
mint a születésnapos Nagy-Bujdosó Nórát is meg tudtuk ajándékozni száz-
nál több dobott ponttal – értékelt Fűzy Ákos vezetőedző. 

A HAT-AGRO UNI Győr csütörtökön, lapzártánk után a török Tarsus csa-
patával játszott az Euroligában. A zöld-fehérek vasárnap 17 órakor a Vasas,
szerdán 20 órakor pedig a Bourges vendégeként lépnek pályára. 

Tökéletes ősz
val és a dán Randers HK-val került
azonos csoportba. A középdöntő-
ből az első és második helyezettek
jutnak az elődöntőbe.

„Számomra nem volt óriási jelen-
tősége a sorsolásnak, hiszen a végső
győzelemhez vezető úton minden el-
lenfelet le kell győznünk. A Larvik a
sérülésekből frissen felépült játéko-
sokkal nagyon erős csapat lesz febru-
árra, azt hiszem, ők az egyik esélyesei
a BL-trófeának. A Podgoricát jól is-
merjük korábbról, a csapatom és jó-
magam is, velük mindenképpen na-
gyon harcos mérkőzésekre számítok,
hiszen ők igen kemény kézilabdát
képviselnek. A Randers meglepe-
tésre került be a középdöntőbe az
utolsó pillanatban, de ezen a szinten
már nem szabad erősebb vagy gyen-
gébb ellenfelekkel számolni, minden
csapattal szemben kőkeményen kell
készülnünk. Összességében azt

mondhatom, hogy első sorban nem
az ellenfelekkel fogunk foglalkozni,
hanem azzal, hogy február-márci-
usra topformába kerüljünk, és akkor
nem lesz problémánk a továbbjutás-
sal” – elemezte a csoportot Ambros
Martin vezetőedző. 

Hengerelt a címvédő

Két pont a Dunakanyarból
Deáki István együttese legköze-

lebb szombaton 18 órakor az MKB
Veszprém II csapatát fogadja az egye-
temi csarnokban. A mérkőzés szüne-
tében ünnepélyes megemlékezést
rendeznek, amikor a 25 éve bajnoksá-
got és Magyar Kupát nyert csapat tag-
jait és vezetőit köszönti a klub. A jelen
játékosai mellett a múlt legendáit is
láthatja a közönség, akik a győri férfi
kézilabdázás első bajnoki aranyérmét
és negyedik kupagyőzelmét szerezték
1987-ben. 
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A GYŐR-SZOL–Szé-
chenyi Egyetem csa-
pata kéthetes bajnoki
szünetet követően az
éllovas Bonyhád ottho-
nában vendégeskedett.
A győriek végig parti-
ban voltak ellenfelük-
kel, de nem tudtak
meglepetést okozni, a
hazaiak 88–78-ra győz-
tek. Pankár Tibor extra
teljesítménye mellett a
csapat az idei legjobb
játékát mutatta be, ám
sajnos ez sem volt elég
a győzelemhez. A bün-
tetővonalról különösen
pontatlanul céloztak az
egyetemiek, ami nagy-
ban befolyásolta a mér-
kőzés végkimenetelét.
A csapat hazai környe-
zetben javíthat, azon-
ban ezúttal sem lesz
könnyű dolga Kozma
Tamás együttesének.
Pénteken 19 órakor a
sokszoros magyar baj-
nok Budapest Honvéd
érkezik az egyetemi
csarnokba. 

A Győri ETO FC az utolsó őszi bajnoki mérkőzésén
2–1-re legyőzte az újonc Eger csapatát. A hazai pá-
lyán szereplő zöld-fehérek a találkozó első harminc
percében remekül futballoztak, és Kamber fejesé-
vel, valamint Koltai pontos lövésével kétgólos előnyt
harcoltak ki. Egy hatalmas védelmi hibát kihasz-
nálva azonban szépítettek az egriek, a gól pedig fel-
hozta a vendégeket, és egyben elbizonytalanította
a győrieket. A listavezető azonban megőrizte elő-
nyét a lefújásig, és otthon tartotta a három pontot. 

Ezzel parádés őszi szezont zárt az ETO, amely a baj-
nokság felénél járva hatpontos előnnyel vezeti a táblá-
zatot. A győriek eddig 34 pontot gyűjtöttek, a második
helyezett MTK 28 pontig jutott, a harmadik DVSC és a
negyedik Videoton egyaránt 25 egységet termelt. A
zöld-fehérek számos mutatóban a mezőny fölé nőttek,
klubrekordokat állítottak be és döntöttek meg, így tel-
jesen megérdemelten állnak a bajnokság élén. 

Az Eger elleni mérkőzésen 75. alkalommal ült a
győri kispadon Pintér Attila, aki sikerrel jubilált. A
vezetőedző ezeken a mérkőzéseken 39 győzelmet,
22 döntetlent és mindössze 14 vereséget könyvel-
hetett el. Az ETO Pintér Attila irányításával szomba-

Rangadóra készült a Rába ETO a Gödöllő–
Vasas ellen az élvonalbeli futsalbajnokságban,
ez azonban végül elmaradt. Erről persze nem
a győriek tehettek, hanem a kevés ellenállást
tanúsító vendégcsapat, amely a táblázat ne-
gyedik helyén állt a fordulót megelőzően. A
zöld-fehérek tetszés szerint lőtték a gólokat,
végül meg sem álltak tízig. A győriek közül ki -
emelkedett a portugál Fabio, aki igazi vezér-
egyéniség volt és öt gólpasszal segítette csa-
patát. Luque háromszor, Dróth kétszer, Har-
nisch, Juanra, Lódi, Al-Ioani és Ramada egy-
szer-egyszer voltak eredményesek. 

„Örülök a tíz lőtt gólnak, s gratulálok a csapat-
nak. Lépésről lépésre haladunk előre, cél a baj-
noki elsőség, szeretnénk minden további mér-
kőzésünket megnyerni” – értékelt Marcos An-
gulo vezetőedző. A zöld-fehérek pénteken 18.30
órakor ismét a Magvassyban lépnek pályára, el-
lenfelük az Üllő FC Cső-Montage lesz. A papír-
forma ismét hazai győzelmet ígér a mérkőzésen,
melyre ezúttal is ingyenes a belépés. 

A Közel-Keleten kialakult há-
borús helyzet miatt az Európai
Olimpiai Bizottság (EOC) Iz-
rael helyett Olaszországban
tartja soron következő, de -
cember 7-én és 8-án esedé-
kes közgyűlését, így az EOC
székhelyén, Rómában dől el,
hogy Győr rendezheti-e 2017-
ben az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivált (EYOF).

Hatpontos előny a bajnokság felénél
tig 115 gólt szerzett, 65 gólt kapott. Az őszi szezon
ugyan véget ért, két bajnoki mérkőzés mégis vár a
zöld-fehérekre ebben a naptári évben. Két tavaszi
fordulót ugyanis még idén lejátszanak, elsőként
szombaton 14 órakor a Debrecen érkezik a Rába
partjára, a két bajnokságra törő csapat összecsa-
pása nem akármilyen izgalmakat ígér. 

A Győri ETO FC a Magyar Kupában is pályára lépett,
és ugyan még a visszavágó hátravan, szinte már a leg-
jobb nyolc között érezheti magát. A zöld-fehérek a nyol-
caddöntő első meccsén kiütéses, 4–0-ás győzelmet
arattak a vendég Paks felett. A hazaiak már az ötödik
percben emberelőnybe kerültek, és bár a második fél-
időben ők is megfogyatkoztak, a paksiaknak akkor már
esélyük sem volt a szoros eredmény elérésére. A gólo-
kon ezúttal Dudás (2), Dinjar és Pátkai osztozott. A csa-
patok kedden 15 órakor Pakson újra összecsapnak. 

Az NB II-ben a Gyirmót hazai pályán mindössze
2–2-es döntetlen játszott a Tatabányával, az ETO B
pedig 1–0-ás vereséget szenvedett az Ajkától. A
másodosztály őszi záró fordulójában szombaton 13
órakor Ajka–Gyirmót és Szigetszentmiklós–ETO B
mérkőzéseket rendeznek. 

A szezon
legjobb
játéka is
kevés volt

Rómában döntenek az ifjúsági olimpiáról
Az EOC 1991-ben határo-

zott az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál megvalósításá-
ról, amely az ötkarikás mozga-
lom harmadik számú viadala
a felnőttolimpia és az ifjúsági
olimpiai játékok után. A verse-
nyeket kétévente rendezik
meg mind a nyári, mind a téli
olimpiai sportágakban. A
fesztivált ugyanúgy jellemzi az

öt karika, az olimpiai láng, a
nyitó- és záróünnepség, vagy
éppen az olimpiai falu rend-
szere. 

A XIV. nyári EYOF-ot az
EOC döntése értelmében
2017 júliusában bonyolítják le.
Az EOC tavaly áprilisban írta
ki a pályázatot, és Győrnek ko-
moly esélye van arra, hogy a
14–18 éves korosztály olim-

piai versenyének házigazdája
legyen. Magyarország első
ízben adhatna otthont ilyen öt-
karikás viadalnak. Az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál a
kontinens utánpótlásának ki -
emelkedő sportrendezvénye,
amelyen Magyarország a
MOB szervezésében 1991
óta minden alkalommal részt
vett. (MTI)

Tízszer köszönt be a Rába ETO
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A szegedi Maty-éren rendezték meg az
országos horgász csapatbajnokságot,
ahol a megyei csapat a második helyen
végzett az első osztályban. Ugyanitt az
U18-asok között a győri ifj. Hamar Fe-
renc győzött egyéniben. A verseny rész-
leteibe a kisalföldi csapat vezetője, Grat-
zoll László avatja be olvasóinkat.

– Hamar kiderült, hogy a versenypá-
lyára jellemző sok és nagytestű hal fogá-
sára nem nagyon lehet számítani, vi-
szont a part közelében két és fél-három
méteres spiccbotokkal viszonylag jól
tudtuk gyűjtögetni az apró keszegeket.
A rakósbotos horgászatot ennek elle-
nére sem szabadott elfelejteni, mivel a
megfelelő alapozó etetés és a hely folya-
matos ráetetése meghozhatta azt a pár
bónuszhalat, ami szükséges volt ahhoz,
hogy a csapat minél előrébb végezzen a
táblázaton. Csapatunk egyöntetű véle-
ménye az volt, hogy e két módszer meg-
felelő időben való váltogatása adhatja
meg a sikerünk kulcsát, így ezzel a takti-
kával vágtunk neki a versenynek. Az első
forduló után válogatottunk eredményes
horgászattal, 38 pontot gyűjtve a harma-
dik helyen várta a folytatást. A kidolgo-

szerző: nagy richárd
fotó: laposa tibor

A szabadidőt többféleképpen is lehet
értelmezni. Egyrészt társadalmi köte-
lezettségeinken kívüli időtartam, más-
részt társadalmi létből fakadó felada-
tok után fennmaradt idő. Ennek az
időnek az eltöltéséről csak és kizáró-
lag mi magunk döntünk. A kérdés az,
hogy mivel is foglalkozik a mai kor em-
bere napjainkban?

Rövid közvélemény-kutatás után rá-
döbbentem valamire. A megkérdezett
emberek javarésze nem használja ki
hasznosan a szabadidejét. Miért is van
ez így? Egyrészt életmódjukból, életstí-
lusukból fakadóan, másrészt a körülöt-
tük lévő környezet miatt. Egyre fiatalabb
korban kezdenek el az emberek azzal a
jogukkal élni, hogy szabadabban rendel-
kezhessenek az idejükkel, mely nem
mindig pozitív irányba fordítja az egyént.

Sorra nyílnak a bevásárlóközpontok,
melyek körbejárásával szinte fél napunk
is eltelhet. Az emberek bizonyos száza-
léka akár egy teljes napot is képes eltöl-
teni ezekben anélkül, hogy bármilyen
terméket, illetve szolgáltatást igénybe
vettek volna. Tehát haszontalanul töltik
idejüket. Az internet és televízió magával
ragadó világa sokunkat felemészti, biz-
tos tapasztalta már mindenki, hogy ren-
geteg időt vesz el egy hosszas szörfölés
a neten, illetve a fotelban töltött jó né-
hány óra a képernyő előtt. Az esetek
többségében ezek a tevékenységek
nem szolgálják önfejlődésünket. 

Teke. A férfi szuperliga hétvégi forduló-
jában a Bajnokok Ligája-mérkőzésre ké-
szülő ZTK FM-Vas együttesét fogadta a
GYŐR-SZOL TC csapata. A vendégek
BL-formában játszva szerezték meg a
két bajnoki pontot. GYŐR-SZOL TC–
ZTK FM-Vas 1:7 (3.410–3.667). Gosz-
tola Gábor 561, ifj. Horváth Péter 544 fa,
Kázár Tibor 553 fa, ifj. Brancsek János
596 fa, Szőke Gábor 574 fa, Németh
Gábor 582 fa. Ifjúságiak: GYŐR-SZOL
TC–ZTK FM-Vas 4:0 (1173–1096). Kiss
Norbert 583 fa, Babos Tamás 590 fa. Női
szuperliga-mérkőzésen a Pécsre láto-
gató Pannon-Flax SE együttese a jó kez-
dés ellenére a hajrában mutatott gyen-
gébb játékának köszönhetően maradt
alul. Pécsi TSE–Pannon-Flax SE 6:2
(3.185–3.054). Frank Noémi 494 fa, Hősi
Ramóna 530 fa, Hegedűs Anita 572 fa,
Németh Ildikó 499 fa, Anduska Beatrix/
Koppányiné Simon Csilla 462 fa, Kovács
Réka 497 fa. Ifjúságiak: Pécsi TSE-Pan-
non–Flax SE 0:4 (762–926). Hécz Ta-
mara 394 fa, Frank Noémi 532 fa.

A Bercsényi Miklós Gimnáziumban rendezték meg
a XXII. Rábalux Kisalföld Kupa országos gyermek
kezdő és kistornász versenyt. A kupával a szervezők
a sportág népszerűsítése mellett szeretnék bekap-
csolni Győrt az ország tornasportjába. A rendezvé-
nyen mintegy hatvan fiatal vett részt, a két korosz-
tályban összesen tíz csapat indult. A kistornászok
csapatversenyében a házigazda Bercsényi DSE
végzett az élen, megelőzve a KSI és az FTC együt-
tesét. Egyéniben három győri versenyző állhatott a
dobogóra, Mészáros Krisztofer lett az első, Dubra-
viczky Péter a második, Vincze Márk a harmadik. A
kezdő gyermekek csapatversenyében FTC „A”, KSI,
Bercsényi DSE sorrend alakult ki. Egyéniben Kiss
Márton Benedek és Molnár Botond (KSI) holtver-
senyben végzett az első helyen, a harmadik Endrei
Kis Bálint (FTC) lett. 

Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerez-
tek a Rábalux-Bercsényi DSE versenyzői a torná-
szok békéscsabai mesterfokú bajnokságán. Talajon
Szabó Nándor első, míg Vecsernyés Dávid második
helyezést ért el. Lólengésben Szabó Nándor a do-
bogó harmadik fokára állhatott, nyújtón pedig Ve-
csernyés Dávid bizonyult a legjobbnak. 

Fiatal tornászok vetélkedtek

zott taktika megfelelőnek bizonyult,
ugyanis a második fordulóban eggyel
feljebb tudtunk lépni a dobogón és
ezüst érmet szereztünk – tájékoztatott a
csapatvezető, aki ezúton is köszöni a
megyei horgászszövetség alapítványa
és a szponzorok támogatását.

A győri ifj. Hamar Ferenc a versenycsa-
pat tagjaként utánpótlás kategóriában a
dobogó legfelső fokára állhatott fel, to-
vább öregbítve ezzel Győr és a megye
horgász versenysportjának hírnevét. 

– A siker egyértelműen annak köszön-
hető, hogy az egyénenként nagyon jó hor-
gászok igazi csapatként tudtak együttmű-
ködni. Ezen a szinten az őszinteség és a
csapatmunka mindenekfelett áll, az ered-
ményekért össze kell dolgozni. Az előző-
ekkel együtt nagy szerepe volt a taktiká-
nak, a koordinációnak és a kommuniká -
ció nak – tudtuk meg a versenyzőtől.

A megyei versenycsapat tagjai voltak:
Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, Szele Dá-
niel, Ifj. Hamar Ferenc, Herczeg Dániel,
Ágoston Lajos, Szákovics Imre, Füredi
Krisztián, ifj. Nagy András, Horváth
László, Horváth Csaba. Edző: Nagy And-
rás. Csapatvezető: Gratzoll László.

A szabadidő eltöltése
Mi is az az önfejlődés? Szabadidőnk-

ben lehetőségünk nyílik különböző is-
meretek megszerzésére, illetve képes-
ségeinket is hatékonyan tudjuk fejlesz-
teni. Céljaink közt szerepeljen a szürke
munkával töltött hétköznapok színe-
sebbé tétele. Vegyük példának jeléül a
sportot. A sportolás nagymértékben fej-
leszti egészségünket, energiaraktárain-
kat, akaraterőnket, kitartásunkat, önbi-
zalmunkat és magabiztosságunkat. Ez
a fejlődés kihat a mindennapjainkra is,
legyen szó munkáról, tanulásról és a fent
említett társadalmi tevékenységek, kö-
telezettségek összességéről. Fontosnak
tartom ezeket a képességeinket is folya-

matosan fejleszteni, akárcsak a szellemi
kapacitásunkat. Éljünk a sportolás adta
lehetőségekkel, számos sportban kipró-
bálhatjuk magunkat, válasszuk azt,
amelyikben a leginkább megtaláljuk
önmagunk fejlődésének kulcsát. Min-
den kedves olvasónak sportolásban
gazdag szabadidőt kívánok! Speedfit –
Fitnesz mindenkinek!

Siker a csapatbajnokságon



Hamarosan új rovatot indítunk lapunk
hasábjain Főzzünk együtt finomat! cím-
mel. Ha olyan ételreceptje van, amit szívesen
megosztana másokkal, olyan praktikát ismer,
amit a tapasztalt nagymamától lesett el, eset-
leg olyan újító trükköt tud, amit a háziasszo-
nyok hasznosíthatnak reggeli, ebéd vagy va-
csora készítése közben, küldje el az alábbi el-
érhetőségekre: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78.,
vagy fozzunkfinomat@gyorplusz.hu.

Főzzünk együtt 
finomat!

KOS
Nagyon figyeljenek most kapcsolata-
ikra, barátaikra, ne mondjanak ki mindent
rögtön. Nagy sértődés lehet belőle. Foglalkoz-
zanak többet családjukkal, a sporttal, egész-
ségükkel. Hagyják, ami nem az önök ügye.

BIKA
Tervezzenek, hiszen egy új időszak
vár most önökre. Írják le ötleteiket, nagyon
kreatívak most. Barátaik előtérbe kerülnek,
szorosabbá válik kapcsolatuk velük. Ez némi
féltékenységet válthat ki családjuk körében. 

IKREK
Az idő kicsit szétcsúszik, végtelen
számú feladatuk van, aminek nem látják a
végét. Nyugodjanak meg, szelektáljanak. Ma-
radjanak nyugodtak, ha tudnak, ne sértse-
nek meg jó barátokat vagy családtagot. 

RÁK
Ez a hét az elszámolások ideje, min-
denkivel rendezni tudják félbe maradt, vitás
ügyeiket. Persze ez nem a legkellemesebb
feladat, de ideje megtenniük. Nyugodtabbak
lesznek, és családjuk ennek nagyon örül. 

OROSZLÁN
Végre elérték azt, amit erre az idő-
szakra kitűztek maguknak feladatul. Jól
érzik magukat és ez mindenre kihatással
van. Szervezzenek barátaikkal, párjukkal,
családjukkal közös programokat. 

SZŰZ
Életük most a feje tetejére állt és ezt
nem értik. Végre nyugodtak, kiegyensúlyo-
zottak, miközben környezetük elégedetlen
és csak a negatívumra figyel. Ebből maradja-
nak ki, legyenek barátaikkal, szeretteikkel. 

MÉRLEG
Életükben a szerelem van a közép-
pontban. Számoljanak le, illetve számoltas-
sák le párjukat minden féltékenységgel, ez
nagyon megmérgezheti a szép időszakot az
életükben. Egyszerűen érezzék jól magukat. 

SKORPIÓ
Koncentráljanak a munkára, sok a
feladat, az új kihívás, akár új munkába is
kezdhetnek ebben az időszakban. Próbálják
kihagyni családjukat ezen  problémákból,
otthon csak családjukkal foglalkozzanak.

NYILAS
Munkájuk nagyon pozitív, új felada-
tok elé néznek. Párjukkal is nagyon szép idő-
szakot élnek meg, boldogságuk teljes. Ne ke-
ressék a fölösleges problémákat, lazítsanak
egy kicsit. Ne siessenek semmivel.

BAK
Néha úrrá lesz az elégedetlenség önö-
kön, pedig semmi okuk nincs rá. Kicsit dep-
resszív hangulatban vannak, ideje más
szemüvegen át vizsgálni életüket. Túl szigo-
rúak saját magukkal. 

VÍZÖNTŐ
Ötleteiket jobb, ha jegyzetelik, any-
nyira szárnyalnak. Teli vannak erővel, ener-
giával, ami persze magánéletükre is kihatás-
sal van. Használják ki ezt az időszakot. Csa-
ládjukról se feledkezzenek meg persze. 

HALAK
Nagyon vigyázzanak otthonuk béké-
jére, a családi feszültségek most beárnyékol-
ják életüket. Lesznek persze olyan kérdések,
amikben nem jutnak dűlőre, ezek a jövő
megoldandó feladatai közé kerülnek. 

Horoszkóp
KALAUZ HIRDETÉS, HOROSZKÓP

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let 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 ün-
nepnapokon az ügyelet folya-
matos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés 0–24 óráig: 96/50-
50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat a 96/50-50-50-es
számon munkanapokon
7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8–16, csü-
törtökön 20 óráig. A pénztár
30 perccel előbb zár. Tel.:
96/512-570.  

Orgona utca Nyitva hétfőtől
szerdáig: 8–16, csütörtök: 17,
péntek: 14 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. Tel.: 96/
505-051. Fax: 96/505-099. 

ETO Park Nyitva hétfőtől pén-
tekig 9–17 órá ig. Tel.:
96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közte-
rületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes
zöld számon. 
Ügy fél szolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken
7.30–13.30 óráig.

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


