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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

11. oldal A megyében a másfél hónapja kezdődött fűtési szezon-
ban öt esetben nyolc ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést,
szerencsére haláleset nem volt. Kéménytűzhöz idén 31-szer riasztot-
ták a tűzoltókat. A szakemberek a fűtőberendezések szabályos hasz-
nálatára hívták fel a figyelmet a megyei katasztrófavédlemi igazga-
tóságon tartott sajtótájékoztatón.

3. oldal Meg kell tanulnunk el-
költeni a pénzt, amihez például
egyszerűbb pályázati rendszerre
van szükség – mondta Pelczné
Gáll Ildikó uniós parlamenti kép-
viselő egy győri vitafórumon.

28. oldal Huszonöt évvel ezelőtt
nyert először bajnokságot az akkori
Győri Rába ETO férfi kézilabdacsa-
pat. Lapunknak a világválogatott
Iváncsik Mihály jobbszélső mesélt
az emlékekről.

22–23. oldal A biztonságos szerelem fon-
tosságára irányítja a figyelmet a Ne ess pánikba
kampány. Nőknek szóló rovatunkban Stummer
János szülész-nőgyógyászt kérdeztük.

Írásunk a 4–5. oldalon
Húsz év sikere
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

féle terméket kínál a Matusz-Vad Zrt., amely elnyerte
a MagyarBrands díjat, így igazi magyar márkának szá-
mít. A cég elsősorban fagyasztott élelmiszerek forgal-
mazásával foglalkozik, de mára már szárazáruk is
megtalálhatók a termékpalettán.

700 200 ma már nyugdíjas oktatóját, munkatársát köszön-
tötte a Széchenyi-egyetem vezetése és a Felsőok-
tatási Dolgozók Szakszervezetének helyi szerve-
zete. Az oktatók felelevenítették az elmúlt évtizedek,
évek történéseit, a fejlődés állomásait.

NAPRÓL NAPRA

November 23.

November 24.

November 25.

November 26.

November 27.

November 28.

November 29.

Táblák. Több mint negyvenöt
darab utcatáblát helyeztek ki Sziget,
Újváros és Pinnyéd területén. Lakos-
sági igény volt, hogy a hiányzó táb-
lákat pótolják a városrészekben.

Koncert. Boldoczki Gábor, napja-
ink ismert trombitaművésze lépett
fel a Richter Teremben. A koncerten
Haydntól, Mendelssohntól és Doni-
zettitől hangzott el egy-egy darab.

Kábítószer. Piko kábítószer volt
ab ban a fecskendőben, amit a rend-
őrök egy közúti ellenőrzés során egy
24 éves férfinél találtak. 30 éves tár-
sával fogyasztott is a szerből, veze-
tés közben is a hatása alatt álltak.

Famentés. A természetes környe-
zetünk megismertetése a célja a
Kis alföldi Erdőgazdaság kampányá-
nak, amelynek keretében többek kö-
zött facsemetéket osztottak az Ár -
kád bevásárlóközpontban az érdek-
lődőknek.

Baleset. Meghalt egy motoros egy
Győrhöz közeli mellékúton. A férfi
egy álló autónak ütközött segédmo-
toros kerékpárjával, a helyszínen
életét vesztette.

Szorult helyzet. Pótkocsis te-
herautó szorult a Baross híd alá. A
balesetben személyi sérülés nem
történt, ám a hídban és a teherko-
csiban is jelentős anyagi kár kelet-
kezett. 

TOP 100. Nem történt változás a
ranglista élén, az Audi vezet a régiós
TOP 100-ban. A kiadvány azokat a
vállalkozásokat tartalmazza, ame-
lyek a Nyugat-dunántúli régióban a
legerőteljesebb pénzkoncentráló
erő vel bírnak.

Változik 
a hivatali 
munkarend
Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatalának munka-
rendje a december 24-i
és a december 31-i
munkanapáthelyezé-
sek miatt a következő-
képpen alakul:
A hivatali ügyfélfoga-
dás november 30-án,
pénteken hétfői, de -
cember 1-jén, szomba-
ton pedig pénteki
munkarend szerint,
december 14-én, pénte-
ken hétfői, december
15-én, szombaton
pedig pénteki munka-
rend szerint tart
nyitva.
December 24-én és 31-
én az ügyfélfogadás
szünetel.

Fogadóórák
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képvi-
selő fogadóórát tart
december 3-án 16 órá-
tól az Arany János Ál-
talános Iskola könyv-
tárában. Bárány Ist-
ván önkormányzati
képviselő is fogadó -
órára várja a lakosokat
december 3-án 17 órá-
tól a Tulipános Általá-
nos Iskola Tagiskolájá-
ban, december 4-én 17
órától a Kisbácsai Tag-
iskolában, december 5-
én 17 órától a bácsai
művelődési házban.

Elkészült a bácsai Út-
törő úti játszótéren át-
vezető díszburkolatos
járda. Borkai Zsolt pol-
gármester a megszé-
pült parkban elmondta,
az elmúlt időszakban
számos olyan beruhá-
zás készült el, amely ki-
fejezetten egy-egy lakó-
körzet szebbé, élhe-
tőbbé tételét szolgálja,
mivel az önkormány-
zat szándéka, hogy az
egész várost érintő pro-
jektek mellett odafigyel-
jen a lokális fejleszté-
sekre is.
Ez a folyamat bővült
most egy újabb elem-
mel, amikor mintegy

3,5 millió forintból elké-
szült a park átvezető 
járdáinak megépítése,
amelyet a GYŐR-SZOL
Zrt. végzett el, a Pan-
non-Víz jóvoltából pe -
dig új ivókút került a ját-
szótérre.
Bárány István, a terület
önkormányzati képvise-
lője hozzátette, az itt
lakók számára fontos
esemény a bácsai kö-
zösségi park fejleszté -
se. Mint mondta, a vá-
rosrész lakói korábban
már kitaposták az új sé-
tány nyomvonalát, így a
díszburkolatos járda ki-
jelölése nem volt túl
nehéz feladat.

Parkfejlesztés
Bácsán
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Navracsics Tibor adta át a Győri Rendőrkapitánysá-
gon a gyermekbarát meghallgatószobát. Felszerelt-
ségének köszönhetően nagymértékben csökken-
teni tudják azt a megrázkódtatást, ami a meghall-
gatás alatt érheti a gyermeket. Megyénkben évente
átlagosan 50-60 esetben fordul elő gyermekek sé-
relmére elkövetett bűncselekmény. Őket, illetve in-
dokolt esetben fiatalkorúakat fognak meghallgatni
a gyermekbarát szobában.

Gyermekbarát
meghallgatószoba
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Az idei év végi hiszti nyitánya
különösen jól sikeredett: az or-
szágból kivonuló bar kács áru -
ház akciói tömegeket vonzot-
tak, és az egyik hiper is nagy
játékvásárt tartott. Előbbiben
akár 70 százalékos kedvezmé-
nyért kínáltak kerti eszközö-
ket, dekor- és elektromos ter-
mékeket. Kígyózó sorok fogad-
ták az érdeklődőket, szakaszo-
san lehetett bejutni az áru-
házba. Az órák so rán egyre fo-
gyott a türelem. Voltak, akik
összeverekedtek, míg mások
egymás édesanyját szidták.
Hetek óta sorakoznak az üzle-
tekben a mikulások, karácsonyi
díszek lógnak a pénztáraknál.
De otthon sincs nyugalom,
mikor végre leül a gyerek a Tho -
mas, a gőzmozdony kalandjai
elé, a szünetben fut ki a kony-
hába, hogy látta a little pó nit,
meg a tengerfenék-lépegető
legót a tv-ben, de jó lenne a Jé-
zuskától egy gyereklaptop is.
Nincs mese, ha akció van,
menni kell. A gyereket a nagy-
mamánál hagyták a szülők és
kérték, viselkedjen jól, akkor a
Jézuska hozni fogja a Star
Wars-os Halálcsillagot. Majd
elmentek a hiperbe és áttolták
más anyukák és apukák lábán
a bevásárlókocsit „a gyerekért
mindent” felkiáltással.
Pénteken kezdődik az adven ti
fesztivál Győrben. Napok óta
boldog vagyok, ha arra gondo-
lok, a gyerekek csillogó szem-
mel nézik majd a téren a fény-
játékot és őszintén várják az év
legszebb ünnepét. Örömöm
mégsem teljes, hiszen eközben
több szülő magába roskad:
miből lesz mindenkinek aján-
dék a fa alatt? De eszükbe jut,
ringbe lehet még szállni a vég-
kiárusításon. Így kerül hát a fa
alá grillező, így örülhet min-
den unokatesó egy kaspónak,
szerencsésebb helyeken öntö-
zőrendszernek.
Nem lehetne tényleg békés a
várakozás és az ünnep? Mu-
száj pénzben mérni a szerete-
tet? Annyival szebb lenne
minden, a nehézségeket is
könnyebb lenne elviselni...
Üdv:  a Jézuska
Zoljánszky Alexandra

Kedves Emberek!

szerző: gaál józsef
fotó: ep tájékoztatási irodája 

Hazánk uniós parlamenti képvi-
selője, Pelczné Gáll  Ildikó ven-
dégeskedett az elmúlt hét pén-
tekén megyénk iparkamarájá-
nak győri székházában. A köz-
gazdász végzettségű politikus
diákokkal találkozott, majd az
Európai Unió, benne hazánk
gazdaságpolitikájáról tartott
előadást szakmai szervezetek
vezetőinek. 

A vendéget és közönségét Mihalicz
Antal, a házigazda kamara elnöke azzal
a megállapítással köszöntötte, amely
szerint megyénk ipara az unióban ve-
zető szerepet játszó német piacra épül,
így a gazdaság helyi szereplőinek külö-
nösen érdemes odafigyelniük Brüsz-
szelre. A kamarai fórum már csak azért
is izgalmasnak ígérkezett, mert vele
egy időben, pénteken este zajlott a kö-
vetkező hét év uniós bü dzséjének vi-
tája. A két esemény közül az EU-csúcs-
találkozó ért véget hamarabb, ered-
ménytelensége nem okozott meglepe-
tést Győrben. A keretköltségvetésről
szóló megállapodás elhalasztása
Pelcz né Gáll Ildikót igazolta, aki szerint
a politikusoknak az a dolguk, hogy vi-
tatkozzanak, a végsőkig védelmezzék
saját országuk érdekeit.  

A képviselő asszony már előadásá-
nak első mondataiban leszögezte, az
uniót magunknak csináljuk, s ha ar-
cunkra akarjuk formálni, érdekvéde-
lemre alkalmas politikusokat kell oda-
küldenünk. A csatlakozáskor, 2004-
ben még nem tudtuk, mit akarunk, így
elfogadtuk, amit Brüsszel mondott,

feladtuk többek között a cukoriparun-
kat. A felzárkózó országként kapott tá-
mogatásokat a gazdaságfejlesztés
helyett soha meg nem térülő beruhá-
zásokba fektettük, a magyar vállalko-
zások pénz, tudás és információ nél-
kül maradtak. A családok eladósodá-
sát a fideszes politikus a szocialista
kormányok és a bankok közös felelős-
ségének nevezte, az uniós trendnek
megfelelő könnyelmű hitelezés a
2008-as válság miatt járt tragikus kö-
vetkezményekkel.   

Pelczné Gáll Ildikó úgy véli, a mai
válsághelyzetre az uniónak nincsenek
jó megoldásai, a megszorítások, a fel-
tételekhez kötött további IMF-kölcsö-
nök csak mélyítik Európa és a tagor-
szágok gondjait. Magyarországnak
önálló gazdaságpolitikára van szük-
sége, a kormány a szigorú fiskális po-
litika és a beruházások ösztönzése
mellett tette le a voksát. A képviselő
szerint a csodára még várni kell, de a
pénzügyi fegyelem, a
bankoktól és a multik-
tól megkövetelt szoli-
daritás, az ország
piaci finanszírozása és
az unión kívüli kapcso-
latépítés jótékony ha-
tása már érezhető. Ke-
vésbé ellenséges kör-
nyezetben, barátok kö-
zött persze könnyebben boldogul-
nánk, ezért is sajnálatos, hogy az unió -
ban nem jár egyenlő elbírálás minden
tagországnak.       

A kamarai előadáson elhangzott,
hogy az olaszok ellen jelenleg is több
mint száz kötelezettségszegési eljárás
van folyamatban, így nekünk sem sza-
bad túl komolyan venni ezeket. Gon-

dolhatjuk másként, mint Brüsszel, kü-
lönösen azért, mert az ország adós-
sága csökken, költségvetésünk hiánya
az elvárt szint alatt marad, s tavas szal
megszűnhet az ellenünk indított, túl-
zott deficit miatti eljárás. Pelczné Gáll
Ildikó szerint most csak az számít,
hogy az Európai Unió költségvetésé-
ből 2014 és 2020 között mennyi tá-
mogatást kap, s a pénzt mire költi Ma-
gyarország. Azt már pénteken este
tudni lehetett, hogy a kohézió barátai -
ként emlegetett tagországok összefo-
gása eredménnyel jár, a minket legin-
kább érintő két tétel, a felzárkóztatást
segítő alap és a mezőgazdasági támo-
gatások összege a tervezettnél kisebb
mértékben csökken. 

A képviselő előadásának befejezé-
seként arról beszélt, hogy az uniós tá-
mogatások mértéke alku tárgya, de az
már csak rajtunk múlik, hogy a kihar-
colt forrásokat hogyan hasznosítjuk.
Magyarul szólva meg kell tanulnunk

elkölteni a megszerzett pénzt, amihez
többek között egyszerűbb pályázati
rendszerre és felkészültebb pályá-
zókra van szükség. Pelczné Gáll Ildikó
szerint le kellene szoknunk arról, hogy
túlteljesítjük a brüsszeli bürokrácia el-
várásait, s már a középiskolákban ta-
nítanunk kellene az alapvető vállalko-
zói ismereteket. 

Pelczné Gáll Ildikó:
Tanuljunk meg pénzt költeni

Érezhető a fegyelem, 
a szolidaritás és 

a kapcsolatépítés hatása 
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ÉVFORDULÓ  IPARI PARK

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

„Európaiság, innováció és állandó
megújulás jellemzi, amely Győr gazda-
sági stabilitásának is alapja, ezzel
pedig nagymértékben járul hozzá váro-
sunk gyarapodásához. 13 ország 104
vállalatának ad otthont jelen pillanat-
ban a park, ami jól mutatja népszerű-
ségét, és ami a legfontosabb, garan-
tálja több mint 4.500 ember megélhe-
tését” – ezekkel a mondatokkal mél-
tatja az alapításának 20 éves évfordu-
lóját ünneplő Győri Nemzetközi Ipari
Park jelentőségét a jubileumra megje-
lent kiadványban Borkai Zsolt polgár-
mester. Az elmúlt két évtized eredmé-
nyeit ma már egyöntetű sikertörténet-
ként értékelik a cég alapítói, a város ve-
zetői, a letelepült vállalkozások és a
közvélemény, pedig az induláskor ko-
moly nehézségekkel és kétségekkel
kellett szembenézniük a kezdeménye-
zőknek. Az ipari park megalakításának
éve 1992, ám – ahogy azt Török Béla,
a felügyelőbizottság volt elnöke fel-
idézte – története ennél jóval korábban
kezdődött.

– Egy bankvezető barátommal és
Bécs alpolgármesterével egy buda-
pesti közös utunk alkalmával már
1989-ben beszélgettünk arról, hogy a
tapinthatóan közeledő politikai változá-
sok után hogyan lehetne segíteni Ma-
gyarország gazdasági fejlődését – em-
lékszik vissza a kezdetekre Török Béla.
– Ekkor merült fel egy ipari infrastruk-
túrával ellátott terület kialakításának öt-

lete, ahová gyorsan lehetne üzemeket
letelepíteni és munkahelyeket terem-
teni. Az hamar kiderült, hogy Bécs vá-
rosa közvetlenül nem fektethet be, ám
a bank nyitott volt egy ilyen kezdemé-
nyezés finanszírozására. Az is tisztázó-
dott, hogy Budapest a maga kerüle-

Sikertörténet a győri ipari park 

tekre szabdalt szerkezetével nem alkal-
mas ennek az ötletnek a megvalósítá-
sára, így került a képbe Győr. Szeren-
csés volt a helyzet annyiban, hogy a vá-
rosnak is voltak hasonló elképzelései,
már meglévő tervei, így az akkor még
tanácselnökként dolgozó Balogh Jó-
zseffel könnyen megtaláltuk a közös
nevezőt. Bár akkor még a Győrt elke-
rülő autópálya sem létezett, kidolgoz-
tunk több alternatívát a leendő park el-
helyezkedéséről, megvalósíthatósági
tanulmányt készíttettünk, és a helyi ve-
zetéssel egyeztetve végül letettük a
voksunkat a mai helyszín mellett. A to-
vábblépést némileg hátráltatta, hogy a
választások után szinte minden tárgya-
lást a nulláról kezdtünk az új önkor-
mányzattal, s volt olyan helyzet, amikor
azt mondtam: most felállok, abbahagy-
juk az egyezkedést és az egész projek-
tet átvisszük Sopronba. Szerencsére
sikerült felgyorsítani az eseményeket,
és megalakult az osztrák–magyar
közös vállalat. Az ezt követő első né-
hány évben komoly veszteségeket
szenvedtünk el, hiszen ’93-ban, ’94-
ben és ’95-ben is csak egy-egy céget
sikerült letelepítenünk.

– Bizony keserves volt az indulás –
erősíti meg dr. Magasházi Anikó, aki
1992-től az Industrie Park Győr GmbH
marketingvezetőjeként, majd ’93-tól a
Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyve-
zető igazgatójaként vette ki a részét a
munkából. – Egy akkori tárgyaláson el-
hangzott: Mercedes-színvonalat hoz-

tunk létre egy Trabant-gazdaságban, s
ennek a minőségi változásnak a tényét
el kellett fogadtatnunk a befektetőkkel.

Az első néhány letelepedő aztán meg-
hozta a többieket és 1996-ra megtör-
tént az a fordulat, amire mindannyian
vártunk, és folyamatosan bővült a park,
a vállalkozás gazdaságilag is eredmé-
nyesen működött.

A park története során az ipari üze-
mek létesítésén kívül egy fontos ese-
ménynek is helyt adott. Területén
mondott misét első magyarországi lá-
togatása alkalmával II. János Pál
pápa, s sokan ma is esküsznek rá,
hogy ez hozzájárult a már említett po-
zitív fordulathoz.

A lendületbe jövő és szépen prospe-
ráló céget vezető dr. Magasházi Anikó

új feladatot kapott az üzleti életben, így
2001-ben Balogh László vette át az
ügyvezető igazgatói pozíciót.  

– Érkezésemkor már 125 hektá-
rosra bővült az ipari park területe, a 27.
betelepülővel írtuk alá a szerződést –
idézi fel a történteket Balogh László. –
Az első feladataim közé tartott az új ré-
szen megteremteni a befektetők foga-
dására alkalmas infra struktúrát és ér-
tékesíteni a még szabadon lévő ingat-
lanokat. Ez akkoriban nem volt túl
nehéz, a 2003-as év pedig – az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozásunk meg-
előlegezéseképpen – kiemelkedő
eredményt hozott: 123 ezer négyzet-
métert értékesítettünk, sok cég telepe-
dett le, köztük a Reanult-Nissan logisz-
tikai bázisa. Ezt az eredményt azóta
sem sikerült felülmúlnunk. Története

Török Béla

Dr. Magasházi Anikó

Balogh László

Borkai Zsolt polgármester, Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. új ügyvezető
igazgatója és Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója a jubileumi tortával
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IPARI PARK HIRDETÉS

húsz éve
során összesen öt lépésben gya-
rapodott az ipari park területe,
így jutottunk el mára a 185 hektá-
rig. Minden évben nyereségesen
működött a kft., s ezen a bekövet-
kező gazdasági válság sem vál-
toztatott. 2008-ban sikerült el-
adni a bővítéssel létrejött telke-
ket, és a befektetők, ha némi ké-
séssel is, de megvalósították fej-
lesztéseiket.

A győri ipari park történetét is-
merők egyöntetűen úgy tartják: a
kezdeti nehéz évek után az egyik
fordulópont az akkor még
Amoco néven, ma már – egy tu-
lajdonosváltást követően – Pro-
pexFabrics Magyarország Kft.-
ként működő cég letelepedése
volt. Jelenleg is ez az ipari park
legnagyobb területet elfoglaló
gyára a maga 109 ezer négyzet-
méterével, 40 ezer négyzetméte-
res épületegyüttesével.

Cégünk egy külön erre létre-
hozott csoportja kereste ki szá-
munkra a legmegfelelőbb helyet
– meséli a kezdetekről Friedel J.

Hessling ügyvezető. – Több mint
100 várost, már létező vagy terve-
zett ipari park adottságait tekin-
tették át a szakemberek, mielőtt
az idetelepedés mellett döntöt-
tek. A választásban nagy szere-
pet játszott a kedvező földrajzi el-
helyezkedés, a jó közlekedési út-
vonalak kialakítása és az, hogy
Győrben ezt megelőzően több
textilgyártással foglalkozó válla-
lat is volt, valamint Győrben volt
textilipari iskola, amely biztosí-
totta számunkra a képzett mun-
kásokat. Én magam a gyár idete-
lepedése óta, tehát immár több
mint 15 éve vagyok annak ügyve-
zetője, s bár a magyar nyelvvel
nehezen boldogulok, igyekszem
cégünk minden dolgozójával
megérteni magam.

Az autóipar különböző szeg-
menseiben működő vállalkozá-
sok erős motorjai voltak és ma-
radtak a park fejlődésének, amit
az egyik legnagyobb léptékű és
leglátványosabb jelenlegi beru-
házás is jelez. A német Rehau
2005 óta szállít lökhárítókat kü-
lönböző Audi-modellekhez, a tár-
saságnak azonban további kapa-
citásokra van szüksége ahhoz,
hogy a jövőben a Győrben ké-
szülő típusok növekvő rendelé -
sei nek is eleget tudjon tenni.
Ennek érdekében döntöttek a tu-
lajdonosok a már megkezdett,
60 millió eurós beruházásról,
melynek keretében 10 hektárnyi
területen egy több mint 26 ezer
négyzetméteres üzemet építe-
nek az ipari parkban, ahol akár
150-200 dolgozót is foglalkoztat-
hatnak. A tervek szerint a jövő
esztendő elejére megtörténik a
technológia telepítése.

A másik fontos momentum-
ként a magyar, és ezen belül is a
győri cégek megjelenését emlí-
tik. Ma már a termelőegységek
több mint fele hazai kézben van.
A Jankovits Hidraulika Kft. 1997-
ben építette fel itt üzemét, első-
ként a helyiek közül.

– A vállalkozásunk 1992-ben
indult, fejlődésének köszönhe-
tően több telephelyet is bérel-
tünk a városban – meséli Janko-
vits István tulajdonos. – Éreztük,
hogy ez gátolja a továbblépést,
ezért határoztuk el a telekvásár-
lást az ipari parkban – akkor még
schillinggel fizettünk. A hetedik
letelepedő cég voltunk, és az
első magyar. Nem volt persze
kockázatmentes a váltás, hiszen
olyan úton indultunk el, amit még
nem ismertünk. A döntés helyes-
ségét most
már igazol-
ják az ered-
mények: a
két munka-
társsal és
évi 10 mil-
lió forintos
forgalom-
mal induló
vállalkozás ma 47 dolgozót foglal-
koztat és idén az árbevételünk
meghaladja az egymilliárd forin-
tot. Az, hogy az ipari parkban mű-
ködünk, rangot adott a cégnek,
amit a napi üzleti kapcsolataink-
ban is érzünk.

A történet legújabb fejezete,
hogy ebben az évben a GYŐR-
SZOL Zrt. a külföldi tulajdonos ki-
vásárlásával százszázalékos tulaj-
donrészt szerzett a Győri Nem-
zetközi Ipari Park Kft.-ben. Az
adásvételi szerződést aláíró Sági
Géza elnök-vezérigazgató szerint
az ipari park kedvező adottságait
és a GYŐR-SZOL által biztosított
gazdasági hátteret kihasználva
további jelentős fejlesztések való-
síthatóak meg a területen, és le-
hetőséget lát a piaci szegmensek
körének bővítésére.

A 20 éves jubileum alkalmá-
ból rendezett ünnepségen a kft.
új ügyvezető igazgatója, Görög
Tibor úgy fogalmazott: – A győ-
riek a sikertörténet folytatását
várják, és én azon leszek, hogy tu-
dásomat, tapasztalatomat, mun-
kámat az ipari park szolgálatába
állítva a park újabb jelentős fejlő-
dési ciklusának részese legyek.
Hozzátette: célja az ipari park to-
vábbi bővítése és sok új vállalko-
zás letelepítése.

A születésnapi eseményen Bor-
kai Zsolt polgármester dr. Magas-
házi Anikónak, a Győri Nemzetközi

Ipari Park Kft. korábbi ügyvezető
igazgatójának, felügyelőbizottsági
tagnak, valamint Török Bélának, a
felügyelőbizottság volt elnökének
munkájuk elismeréseként Szi-
gethy Attila Ezüst Emlékérmet és
oklevelet adományozott.  

Jankovits István

További jelentős
fejlesztések 

valósíthatóak meg

Friedel J. Hessling
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HIRDETÉS  ADOMÁNY

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Négymillió forintos támogatást adományo-
zott a térség egyik meghatározó építőipari
vállalatcsoportja, a West Hungária Bau Kft.
a Győri Szívkatéterezés Alapítványnak. 

Az üzleti sikerek értékét emeli azok elismerése, aki-
ken segíthetünk – a Paár Attila által alapított West
Hungária Bau ennek a gondolatnak, szlogennek a
jegyében évek óta segítője az egészségügyi kez-
deményezéseknek, a sportnak, de jelentős támo-
gatást nyújtott például az árvízkárosultaknak is. 

A társaság támogatásával újították fel korábban
a kórház 7. emeleti koraszülöttosztályának intenzív
kórtermét, az ott dolgozó nővérek szociális helyisé-
geit. A kardiológiai osztályon pedig korábban kór-
termeket és a közlekedési folyosót korszerűsítették.
Minden évben támogatják az Anya-, Csecsemő- és
Gyermekotthont is. A Magyar Égési Egyesület
Győrben megtartott konferenciáját is segítették.

A vállalatcsoport támogatója – többek között –
a Magyar Judo Szövetségnek, a győri női kosárlab-
dacsapatnak, a kajak-kenu szakosztálynak s a mén-
főcsanaki focicsapatnak.

Az elmúlt héten a győri Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház haemodinamikai laborjában Lukács Zsa-

nett, a társaság kommunikációs vezetője négymillió
forintos támogatást adott át az alapítványnak. Szólt
arról: a társadalmi felelősségvállalás jegyében szív-
ügyüknek tartják, hogy segítsenek a betegeken, rá-
szorulókon, támogassák azokat a szervezeteket, in-
tézményeket, melyek a gyógyítás szolgálatába álltak.  

Dr. Tamás László János főigazgató főorvos el-
mondta: a kórház örömmel fogad minden segítséget,
s azokat szakmailag átgondolt koncepció alapján
használja fel a betegek gyógyítására. Fejlesztéseik
során támaszkodnak a felajánlók önzetlen segítésére.
Tudják, hogy általában az építőipari cégek is nehézsé-
gekkel küszködnek a válság idején, ezért is becsülik
sokra, hogy a West Hungária Bau jelentős segítséget
nyújt a szívgyógyászatot segítő alapítványnak.   

Prof. dr. Dézsi Csaba András osztályvezető főor-
vos utalt arra: Győrben 2006-ban kezdődött meg az
akut infarktusban szenvedő betegek világszínvonalú
katéteres gyógyítása, s rövidesen már a tízezredik be-
avatkozásra is sor kerül. A Szívkatéterezés Győr Ala-
pítvány eddig több mint 100 millió forinttal támo-
gatta a szívcentrum működését.

A hat éve beszerzett műszerek már cserére szo-
rulnak, új technológiák is meghonosodtak, s azt sze-
retnék, ha a győri betegek továbbra is a lehető leg-
színvonalasabb ellátásban részesüljenek. Ezért is
fontos és közérdekű a vállalkozók, civilek támoga-
tása. A főorvos megköszönte Paár Attilának és cégé-
nek, hogy évek óta segíti a szívcentrum és a kórház
működését. 

Életmentő
adomány
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EGÉSZSÉG, JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Világviszonylatban is új mű-
téti technikát tesz lehetővé
az a sebészeti vágóeszköz,
amelyet az önkormányzat
és a város cégei adomá-
nyoztak a győri kórháznak.

Új rádiófrekvenciás sebészeti vá-
góeszközzel gazdagodott a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház,
amely több területen is hatéko-
nyan használható az orvoslásban.
Dr. Horváth Éva fül-orr-gégész fő-
orvos a műszerrel kapcsolatban
úgy fogalmazott, a gyermekek
gyakran küzdenek alvás közben
jelentkező légzészavarral, amit a

Új kórházi eszköz összefogásból 
légutakat elzáró, megnagyobbo-
dott garatmandula okoz. Gyógyí-
tásuk a vágóeszköz segítségével
egy világviszonylatban is új mű-

téti technikával lehetséges mos-
tantól, amelynek révén a mandu-
laműtétet nem követi szöveteket
roncsoló hőhatás, biztonságo-
sabbá válik a beavatkozás, és
gyorsabb a műtét utáni felépülés

is. Az eszközt a Heim Pál kórház
és a pécsi klinika után harmadik-
ként használja a győri intézmény
az országban a gyermekgyógyá-
szat terén, de a műszerrel egyéb,
a felnőtteket is érintő kezelések –
mint például bőrtumorok eltávo-
lítása – is végezhetők.

Dr. Tamás László János főigaz-
gató főorvos köszönetet mondott
a támogatásáért, ami lehetővé
tette a több mint négymillió forin-
tos műszer beszerzését. Borkai
Zsolt polgármester úgy fogalma-
zott, örömteli az újabb összefogás,
valamint az is, hogy az önkor-
mányzat mellett a győri cégek is
fontosnak érzik a kórház támoga-
tását, ennek révén egy újabb jó
ügyet tudtak sikerre vezetni.

szerző: földvári gabriella
illusztráció: balogh adél
emese (8 éves)

Jótékony sütisütésre és sütivá-
sárra hív miden győri lányt és asz-
szonyt Fehérné Francsics Liese-
lotte, az Ízes mázos című gaszt-
roblog szerkesztője. A civil kezde-
ményezés a Lurkó Alapítvány szá-
mára toboroz támogatókat. 

A segítséghez elegendő egy
tálca házi sütemény, házi készí-
tésű ínyencség, lekvár, befőtt,
szörp vagy bármi, ami a gasztro-
nómiához kapcsolható, ami a terí-
tett asztalra kerülhet. Segít, aki
süt, és segít, aki megvásárolja a
felajánlott finomságokat. A befolyt
összeg a kórház gyermekosztá -
lyának műszervásárlását segíti.
Nagy szükség lenne egy fiberosz-

kópos, szál -
optikás ké-
szülékre a be -
teg gyermekek
vizsgálatához. A jóságsüti-akció
december 7-én, reggel nyolc óra-
kor rajtol a Széchenyi téren felállí-
tott jótékonysági faházban. To-
vábbi információk az Ízes mázos
internetes oldalon vagy a szerve-
zőnél (20/573-7122) kaphatók. 

Civil süti lurkóknak 

szerző: zoljánszky alexandra

Az „Élet-Képeink” című kiállítás-
sal zárult a „Veletek mindenkor”
elnevezésű program a Széchenyi
István Egyetemen. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény Győr (EESZI) projektje az
aktív időskor és a nemzedékek
közti szolidaritás európai uniós
évében a generációk együttmű-
ködésére helyezte a hangsúlyt.
Panker Mihály intézményigaz-
gató elmondta, összefogtak az
egyetemmel és várossal, és
egész évben nagy sikerű progra-
mokat szerveztek a generációs
kapcsolatok, szolidaritás jegyé -
ben. Kifejtette, olyan élő hidakat
építettek az együttműködés által,
melyek a mindennapokban nyúj-
tanak segítséget időseknek és
fia taloknak egyaránt. Az eredmé-

Hidakat építettek 
a generációk között

nyekből a továbbiakban is épít-
kezni tudnak, például a „Segí-
tünk az időseknek projekt” kísér-
leti programot folytatják jövőre is.
Ennek lényege, hogy szociális
munkás, egészségügyi és nyug-
díjasegyetemi hallgatók, illetve
középiskolai diákok csoportokat
alkotva látogatnak el idős em-
berek otthonába és segítenek
nekik: takarítanak, bevásárolnak,
elkísérik őket sétálni és orvoshoz.
Ezenkívül sokat beszélgetnek az
idősekkel, figyelnek rájuk. A kö-
vetkező program több mint 40
önkéntessel indul, így 12 háztar-
tásba jutnak el, ahol idősek
élnek.

Dr. Szekeres Tamás, az egye-
tem rektora a projekt kapcsán
hangsúlyozta, intézményük fel-
adata, hogy tegyen a városért, a
lakókért. Nagyon fontos, hogy

segítsék az időseket, akik sokat
tettek a társadalomért.

A kiállítást dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester nyitotta
meg. Hangsúlyozta, minden le-
hetőséget megragadnak, hogy
a győri idősek jól érezzék magu-
kat. Az időskori problémák
egyike a magány és az, hogy a
generációk eltávolodtak egy-
mástól. A projekt részvevői azál-
tal, hogy megismerték egymást,
gazdagabbak lettek, örömet sze-
reztek egymásnak. Hozzátette,
ne csak ezt az évet tekintsük a
generációk évének.

A programsorozat lezárultá-
val már a következő projekten
gondolkodnak az EESZI munka-
társai, amely az aktivitás és moz-
gás jegyében valósul majd meg,
szintén több generáció részvéte-
lével.
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KULTÚRA  MŰVÉSZET

szerző: földvári gabriella 
fotó: gy. p.

Kántor Péter költő a Radnóti Bien-
nálé idei életműdíjasa. A Rad nóti
Emlékbizottság és Irodalmi Társa-
ság, valamint a Magyar Vers mon -
dók Egyesületének megyei szer-
vezete ma este a Zichy-palotában
rendez díj átadó ünnepséget. Kán-
tor Péterrel beszélgettünk. 

Milyen szálak kötik Győrhöz, az
itt élő pályatársakhoz?

Győrben él Villányi Laci, Borbély
Jancsi, Pátkai Tivadar, három költő,
akikkel réges-régen, valamikor az
1980-as évek legelején még Kormos
István ismertetett össze. Jólesik visz-
szaemlékezni most a kora nyolcvanas
évek győri triójára: három induló költő,
három különböző hang, három jó
barát, akikre Kormos István úgy tekin-
tett, mint báty az öccseire. Kormosból
áradt valami fény, és ez a fény rávetült
választott öccseire is, és nem tehetek
róla, de én úgy látom őket ma is: fiatal-
nak, mosolygósnak, reménykedőnek.  

Milyen érzés Kormos István
után Radnóti-díjat kapni? 

Úgy általában jó érzés díjat kapni.
Hát még Radnóti-díjat! A Bori notesz
költője gimnazista korom óta egyik leg-
fontosabb költőm. Nélküle más, szegé-
nyebb lennék. És hogy azok a versek a
föld alól kerültek fel a napvilágra, az
maga a csoda: nem tudta őket magába
nyelni a sötétség. Ami pedig azt illeti,
hogy milyen érzés Kormos István után
kapni Radnóti-díjat, arra azt tudom
mondani, hogy ő adta ki az első verses-
kötetemet, szeretett és sokat várt tőlem,
és most biztos nagyon örülne, hogy ez
a megtiszteltetés ért. 

Tucatnyi kötet az ön elmúlt hat-
van évének termése. Van legked-
vesebb verse, egy verssora, amit
életművének mottójaként vállal? 

Sok verset írtam életemben, és ter-
mészetesen nem mindegyik áll egy-

formán közel hozzám. Van néhány
„legkedvesebbem”, de egyet nem tud-
nék, nem is szeretnék kiválasztani, és
egy verssort se. Egy-egy alkalomra
igen, de mindenkorra nem – lehessen
mindig választani! 

Az idei könyvhéten Köztünk
maradjon címmel jelent meg kö-
tete. Megrendítően személyes
könyv. Kiknek ajánlja olvasásra?

Mindenkinek ajánlom, aki kíváncsi
arra, hogy mit tart fontosnak, miről
beszél a másik. Hátha épp neki beszél,
arról, hogy az élet tele van banális köz-
helyekkel, és mégis kifürkészhetetle-
nül egyedi. Annak ajánlom, aki tudja,
hogy a más tükrében ráismerhet ön-
magára. Bárkinek, akinek szüksége
van rá, akinek jólesik.   

Hogy van? Mivel telnek a nap-
jai egy főállású költőnek, amikor
éppen nem ír?

Próbál élni, megélni; szervezi a min-
dennapjait. Csinálja, amit muszáj és ter-

vezgeti a muszájon túlit: hogy majd vesz
a párjának virágot, megy színházba,
moziba, koncertre, a körút túloldalára,
beszélgetni egy jót a barátjával. És per-
sze várja, hogy mikor jön el az a pillanat,
amikor a dolgok végre visszanyerik az
értelmüket, és ő megint tud írni. Aztán
kezdődik minden elölről.

Köztünk maradjon

Borbély János, az irodalmi társaság tikára lapunk kérdésére elmondta, a
Radnóti Miklós Emlékbizottság 1971-ben jött létre Győr szabad királyi vá-
rossá válásának 700. évfordulóján. Céljuk a mártír költő emlékének ápolá-
sán túl a kortárs magyar költészet támogatása, népszerűsítése, megyénk
irodalmi múltjának kutatása, hagyományainak ápolása, az alkotók munká-
jának segítése. E célok megvalósítása érdekében hozták létre a Költészeti
Biennále intézményét, s alapítottak Radnóti-díjat. A biennálé-díjat szakmai
kuratórium döntése alapján minden második évben egy költő kaphatja élet-
művének elismeréseként, egy költő pedig pályakezdőként. A díj kifejezetten
szakmai díj, akik eddig megkapták, ma is a magyar költészet legjobbjai. Idén
az életműdíjat Kántor Péter, a költői díjat Acsai Roland veheti át. Radnóti-díj-
ban részesül az irodalom népszerűsítéséért dr. Lutter Imre előadóművész. 

Radnóti Biennálé 

szerző: földvári gabriella
fotó: willingstorffer lajos  

Egy kiváló győri iparművész,
Borsa Antal figyelemre méltó
történetéről írt könyvet Biczó
Zalán és Grászli Bernadett. A
Willingstorffer Lajos fotóival
dúsan illusztrált kötetet a szer-
zőpáros hölgy tagja, a Városi
Művészeti Múzeum igazgató-
nője, művészettörténész mu-
tatta be lapunknak. 

Köszönet illet két szigeti lokálpatrió-
tát, dr. Némethy Györgynét és dr.
Schmidt Pétert, akik két évvel ez-
előtt márványtáblát helyeztek el
Borsa Antal szigeti házának falán, s
elhatározták, hogy képeskönyvben
is megörökítik az iparművész mun-
kásságát, bemutatják az általa készí-
tett vagy restaurált győri emlékeket.
Biczó Zalán, az egyetem jogi könyv-
tárának vezetője átfogó életrajzi és
sajtókutatásokat végzett, részletes
műkatalógust készített. A fotók se-
gítségével nyerünk igazán bepillan-
tást a művész életművébe. 

Grászli Bernadett szerint Borsa
Antal reneszánsz szemléletű ember
volt, belsőépítészetet tanult, nem-

csak alkalmazott tervezéssel foglalko-
zott, hanem szobrokat, emlékműve-
ket készített, freskókat festett, restau -
rált. Polihisztor volt az egyházi meg-
rendelések területén. Ő tervezte és ki-
vitelezte többek között a bácsai temp-
lomot, de ő készítette a Jézus Szíve-
szobrot a szeminárium épületének fő-
bejáratára is. Abdán a Rákóczi-em-
lékmű, Nyúlon a Szent István-szobor
és az első világháborús hősi em-
lékmű dicséri keze munkáját. Borsa
Antal restaurálta a győri székesegy-
ház Anton Maulbertsch-freskóját, a
kármelita templom főoltárát, ő vé-
gezte el az Apátúr-ház márványborí-
tásának hely reállítását. Az államosí-
tás után a győri tervező vállalatnál ka-
pott feladatot, a tervtanácsok állandó
résztvevője volt, több győri épület, a
városháza, a Magyar Ispita helyreállí-
tása köthető a nevéhez. Mára már
sok munkája megsemmisült, lefes-
tették vagy átfestették. Megmaradt
viszont számos festménye, melyet a
Xántus-múzeum őriz, legismerteb-
bek a Győr tematikájú akvarelljei és
az Anya gyermekével festménye, me-
lyen fia feleségét mintázta meg. Ké-
szített még gyönyörű fémborításokat,
domborműveket, oltárszekrényeket,
tervezett érméket.

Borsa
Antal
emlékére

szerző: z. a.

Közel egy éve, hogy a MUS-E prog-
ram Győrben is megkezdte működé-
sét. A kezdeményezést 1993-ban
Yehudi Menuhin indította útjára,
amelynek célja az elfogadásra, krea-
tivitásra nevelés a művészetek által.

A sikeres tavaszi „Hangok a Jövő-
ért” jótékonysági gálakoncertnek és
a város összefogásának köszönhe-
tően ebben a tanévben további két
első osztály csatlakozhat a program-
hoz a Gyárvárosi Általános Iskolá-
ban. A MUS-E program specifi-
kuma, hogy a nevelési célzatú művé-
szeti órák beépülnek a kisdiákok óra-
rendjébe, így a foglalkozások során
különösen hangsúlyossá válik a pe-
dagógusok és a művészek együtt-
működése.

A program a pedagógusokat új
feladat, kihívás elé állítja. A héten le-
zajlott rendhagyó továbbképzés
egyik célja volt, hogy az oktatókat ki-
zökkentsék a megszokott gondolko-
dássémákból, miközben megta-
pasztalhatják, milyen önmagunkra fi-
gyelni vagy a másikra hangolódni.

„Győrben is mérföldkőnek tekintjük
a napot, hiszen teljesült a program
fontos célkitűzése, hogy a gyerek-pe-
dagógus-művész hármas egymással
és egymást kiegészítve harmóniában
tudjon együttműköd ni. A pedagógus
ne csak a külső szemlélődője legyen a
foglalkozásoknak, ha nem aktív részt-
vevője, ami számtalan lehetőséget
nyújt arra, hogy új oldalról ismerhesse
meg tanítványait” – számolt be la-
punknak Kravalik Brigitta, a MUS-E
Magyarország vezetője.

Nevelés a művészetek által
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Az alábbi általános iskolák tartanak nyílt napot leendő első osztályosok-
nak: december 4-én 9–11 óráig a Fekete István, 8–10.15-ig a Nádorvá-
rosi Ének-zenei Általános Iskola. December 5-én 8–10 óráig a Kossuth
Lajos, 9–12 óráig az Arany János. December 12-én 8–10 óráig a Petőfi
Sándor, 13-án 8–10-ig a Kovács Margit. A Gárdonyi-iskola december
5-én 8–10.15-ig, illetve 12-én 8–10.15-ig tartja nyílt napját. 

Nyílt napok leendő elsősöknek

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor

Hétfő délután ünnepelte ötödik szü-
letésnapját az Audi Akademie Hun-
garia, a győri Audi-gyár képzési és
továbbképzési partnere. A 11 ezer
négyzetméteren közel száz alkalma-
zottal és kétszáz külső partnerrel
dolgozó intézmény a jeles alkalom-

ból sajtótájékoztatót is tartott, ahol
elsőként Rozman Richárd, a nagyvál-
lalat személyügyekért felelős igazga-
tója méltatta a partnerség elmúlt

éveit. Elmondta többek között, hogy
az Audi számára a legnagyobb érték
az ember, hiszen a terület, az épüle-
tek, a gépek jól képzett munkaerő
nélkül semmit sem érnek. Az ingol -
stadti akadémia mintájára alapított
győri oktatóközpont a győri gyár ver-
senyképességét támogatja.  

Az akadémia széles körű szolgálta-
tásokat nyújt, szakmunkásokat és me-
nedzsereket képez, szakmai és egyéb
tréningeket vállal, idegen nyelveket
oktat, fordít és tolmácsol. Partnerei el-
sősorban az autóiparból érkeznek, de
más iparágak, bankok és kereske-
delmi cégek is találhatóak megrende-
lői között. Alois Kauer, az Audi Akade-
mie Hungaria ügyvezető igazgatója
szerint céljuk a prémium minőség, az
ügyfelek lelkesítése és a gyakorlatori-
entált, személyre szabott képzés. Az
akadémia négy éve akkreditált, műfa-
jában az egyik legnagyobb és legsok-
oldalúbb magyar továbbképző intézet,
ahol minden feltétel adott a világszín-
vonalú oktatáshoz. 

Születésnap 
az Audi-akadémián

szerző: papp zsolt

A héten kezdődött a győri Révai Mik-
lós Gimnázium 225., jubileumi tanévé-
nek ünnepi rendezvénysorozata, ame-
lyen az intézmény vezetői és a diákság
emlékezett meg Révairól és megko-
szorúzták a névadó mellszobrát is. 
Az ünnepségen Fekete Dávid alpol-
gármester elmondta, amikor belép az
épületbe, megrohanják az emlékek,
hiszen maga is révais diák volt. Hang-
súlyozta, a Révai a város egyik ikoni-
kus intézménye, amely minden évben
előkelő helyet foglal el az iskolák orszá-
gos rangsorában. Hozzátette, a pati -
nás gimnázium azért tud ilyen nívós
oktatási intézmény lenni, mert Révaira
nemcsak mint névadóra tekintenek,
hanem valóban éltetik az ő értékőrző,
értékteremtő szellemiségét. 

„Minden nagynak apró a kezdete”
– idézte Révait Horváth Péter igaz-
gató. Az idézet sok mindenre igaz,

többek között a diákokra is, akik idő-
vel nagy szellemekké válhatnak. Ki -
emelte, Révai Miklós sokat tett a ma-
gyar nyelvért, hiszen a célja éppen
az volt, hogy nyelvünk és a tudás ne
csak néhányak kiváltsága, hanem
minden magyaré legyen. Hozzátette,
az iskola feladata is az, hogy a tudást
közkincsé tegye és hogy építse a kö-
zösséget.

Az igazgató kifejtette, a jubileumi
tanévben olyan programokat is szer-
veznek, amelyekkel a diákokat is be-
vonják az értékőrzésbe. Az évforduló
hivatalos ünnepségét 2013. április 7-
én rendezik, amelyen a tervek szerint
Áder János köztársasági elnök is
részt vesz, hiszen ő maga is az iskolá-
ban érettségizett. Emellett az év
során több egykori révais diákot is
meghívnak, akik előadásokat tarta-
nak életútjukról. 

A jubileumi évről további informá-
ciók a www.revai.hu oldalon olvashatók.

Jubileumi év a Révaiban
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megrendelheti, sôt, ezért az összegért személyesen Önnek
díjmentesen házhoz szállítjuk, és csak akkor kell fizetnie, ami-
kor az ön által megjelölt idôpontban megérkezett a könyv.

„TEREMTETT BORVIDÉK” Egy szép könyv, örök ajándék

4.900 forint helyett most 3.900 forintért

ATeremtett borvidék címmel megjelent album közel 300 mûvészi fotóval, magyar és angol nyelven
mutatja be a Pannonhalmi Borvidék szôlôtermesztô és borásztradícióit, fejlôdését és 23 kiemelkedô

borászatát, valamint a szôlôvidék 16 települését (Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Gyôr, Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôr-
ság, Gyôrszemere, Gyôrújbarát, Kajárpéc, Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu,Ravazd,
Románd, Tényô). Most kedvezményes áron megvásárolhatja, ha 2012. december 31-ig megrendeli.
Amennyiben Gyôrben a MEDIUS Irodában (Gyôr, Damjanich u. 15.) személyesen kíván vásárolni
könyvet, akkor munkaidôben kiadói kedvezményes áron, 3.500 forintért megveheti.  

Megrendelés postán (MEDIUS Iroda, 9026 Gyôr, Damjanich u. 15.), e-mailben (medius@mediusnet.hu), vagy telefonon a 96/316-669-es számon

Dr. Várszegi Asztrik, püspök,
pannonhalmi fôapát
„Gazdag tradíciónk egy fontos, ma
is vonzó részét szeretném megis-
mertetni amikor e könyvet ajánlom,
amely történelmi hátterünk, borvidéki
településeink és a régió emberközeliségérôl, barát-
ságosságáról és hitelességérôl tanúskodó pincé-
szeteink eddigi legátfogóbb bemutatásának céljából
született meg. Isten hozta a kedves olvasót! Boraink
vidámítsák meg szívét, teremtsenek közösséget
családjában és barátai között!”

Dr. Vaszari László, borász,
a Borvidék Hegyközségének elnöke
„A Teremtett borvidék nem puszta szlo-
gen, mivel a térség borászai valóban
hisznek a teremtô ember erejében, az al-
kotás komolyságában és szépségében.”

Dlusztus Imre, borászati szakíró 
„Szerintem a magyarországi borvi-
dékekrôl készült könyvek közül ez
a legszebb. Végre egy igazán gyö -
nyörû kivitelû, ízlésesen szerkesz-
tett album, sôt, az egyenesen fan-
tasztikus, amilyen életszerû képekkel ábrázolják a
borászokat.”
(Könyvbemutató, 2012)

Paulo Russel-Pinto, marketing- és
kommunikációs igazgató Porto-Douro
Borvidék Borászati Intézete
(Portugália) 
„Köszönöm ezt a szép ajándékot,
igazán csodás érzés lehetett errôl a szép borvidékrôl
elkészíteni egy ilyen gyönyörû, színvonalas könyvet,
amihez szívbôl gratulálok.”
(Országos Bormarketing Konferencia, 2012)

Száraz Lajos, a könyv szerkesztôje
„Ez a könyv hûség a borvidékhez, tisztelgés
az ôseinknek, akik megteremtették a fejlett
borkultúra alapjait. A ma itt élô borászok be-
mutatásával a vidék izgalmas történelmi
múltja, gazdag jelene és ígéretes jövôje bon-
takozik ki.”

Geszti Péter, reklámszakember, elôadómûvész
„Nagyon tetszik ez a kreatív stílus, ahogy bemu-
tatják a borvidéket, a borászokat és külön gra-
tulálok a rendkívül igényes kivitelhez, a profi fo-
tókhoz.” (Reklámfeszt, 2012)

szerző: gy. p.

Amikor 1296-ban megren-
dezték az első bécsi karácso-
nyi vásárt, talán nem is sej-
tették az osztrák főváros
polgárai, hogy a hagyo-
mány nemcsak az ő korukat
éli túl, hanem még sok év-
századot. Nem titok: a bécsi
példát követve indult el jó
pár éve – összefogva a győri
belvárosi kereskedőket – az
adventi vásár. Tulajdonkép-
pen minden adottságuk
megvolt és megvan ehhez,
hiszen a gyönyörű barokk
belváros, az ünnepi fények,
a sült gesztenye vagy a for-
ralt bor illata mind idevonz-
zák a győrieket és a városba
látogatókat. Nem csak vásá-
rolni jönnek, hanem talál-
kozni is. 

A Győri Bevásárló Utcák Alapít-
ványt 2006-ban hívta életre a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara és
mint egy 120 belvárosi kereskedő. 

A bécsi mintára megteremtett
fórum alapítói nem titkolják, hogy
összefogásukkal életben akarják
tartani a hagyományos kiskeres-
kedelmet a bevásárlóközpontok-
kal szemben. A közös fellépést a
csatlakozott üzletek bejáratán fel-
tüntetett matricák jelzik leginkább
a vásárló számára. Az alapítvány
célkitűzései között szerepel Győr
történelmi belvárosának meg-
óvása, üzleti forgalmának növe-
lése. A belvárosi kereskedők, szol-
gáltatók érdekében közös reklám-
mal és marketingeszközökkel,
egyeztetett programokkal, lobbi-
tevékenységgel kíván fellépni. 

Az alapítvány kuratóriumának
megújulása folyamatban van, a jö-
vőben a kuratórium tagjai lesznek:
Szabó Ervin elnök, Rajcsányi And-
rás alelnök, Jakabovits Dezső al-
elnök, Révi Zsolt, Horváth Ottó,
Farkas Szilárd, Obertolné Hor-
váth Tímea, Réti Károly, Rigó
György, Füzy József kurátorok. Az
új kurátorok új elképzelésekkel áll-
nak neki a munkának a kitűzött
célok elérése érdekében. Fontos
az összefogás, hogy együtt te-

gyük élhetőbbé Győr belvárosát!
A Győri Bevásárló Utcák Alapít-
vány és a velük együttműködő üz-
letek elsődleges célja a változó vá-
sárlói igények kielégítése. Novem-
ber 30-tól, a karácsonyi lámpa-
gyújtás kezdetétől négy héten át
hétvégeken is meghosszabbított
nyitva tartással várják a vásárlókat
a Baross úton, az Árpád, a Bajcsy-
Zsilinszky, az Arany, a Kisfaludy, a
Kazinczy, a Király, a Jedlik, a Dr.
Kovács Pál utcákban, és termé-
szetesen a Széchenyi téren. Az
adventi nyitva tartás mellett akci-
ókkal, a „Boldog Órák” ideje alatt
még több kedvezménnyel buzdít-
ják vásárlásra az embereket. A
belvárosi kereskedők szeretnék
kényelmesebbé, szebbé, meghit-
tebbé tenni a karácsonyra való ké-
szülődést. Advent idején a Győri
Bevásárló Utcák Alapítvány évek-
kel ezelőtti kérésére a győri önkor-
mányzat parkolási kedvezmény-
nyel segíti a belvárosi üzletek ke-
reskedelmi forgalmát. Hétközna-
pokon 16 órától, szombaton
egész nap ingyenesen lehet par-
kolni a belvárosban!

Adventre készülnek a boltok
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Tanulj:
Gyorsan, mert az elsô
órától kezdve németül

beszélsz. 
Hatékonyan, 

mert 3 hónap alatt egy 
szintet fejlôdsz. 

Megerôltetés nélkül,
mert nincs házi feladat,
mivel mindent az órán

tanulsz meg.

Ismerkedj meg a ReformDeutsch oktatási módszerrel, amely
eltér a többitôl! Forradalmi módszerünk segítségével mára

több mint 4 ezer hallgató tanult meg németül beszélni a 
Felvidéken és Magyarországon. Tanfolyamunknak 

köszönhetôen egyre többen találnak munkát osztrák és 
német cégeknél. Büszkék vagyunk közös sikereinkre.

Szeretnél folyékonyan
beszélni NÉMETÜL?

A bemutatóórán való részvételi szándékod 
kérjük, elôre jelezd:

Tel.: +36 30 846 25 26 Mail: info@reformdeutsch.com

Ha több információt szeretnél, látogasd meg honlapunkat:
www.reformdeutsch.com

A bemutatóóra helyszíne: 
Gyôr, Schweidel utca 27.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Csepi László tűzoltó őrnagy, a
Győri Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség polgári védelmi felügye-
lője 25 éve dolgozik a katasztró-
fahelyzetek megelőzésén és a
bekövetkezett káresetek felszá-
molásán. A győri önkormányzat
nagyra becsüli a szakember áldo-
zatos munkáját, tevékenységéért
Borkai Zsolt polgármester dr. Li-
povits Szilárddal, a város jegyző-
jével közösen adta át a győri vá-
rosháza ezüst emlékérmét.

„Az elismerések közül mindig
az esik a legjobban, amit valamely
közösségtől kap az ember. A hosz-
szú időnek a legfontosabb hoza-
déka, hogy az a mintegy ezer fia-

25 év a lakosság szolgálatában

tal, akiket az évek alatt a polgári
védelmi ismeretekre tanítottam,
más szem lélettel él, és sokan fel-
nőtt fejjel sem felejtették el a hal-

lottakat, segítenek ha kell” –
mondta a kitüntetett. Csepi Lász -
ló a Polgári Védelmi Parancsnok-
ság állományában kezdett, 2003-
ban a győri kirendeltség vezető-
jévé nevezték ki, jelenleg a Győri
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
felügyelőjeként tevékenykedik.
Számos katasztrófahelyzetben
személyesen állt helyt és dolgo-
zott a katasztrófák utáni kárfelszá-
molásban is. Munkája során nagy
hangsúlyt fektet a megelőzésre, a
polgári védelmi szervezetek felké-
szítésére, segítséget nyújt a pol-
gári védelmi tervek kidolgozásá-
ban, a megyei polgári védelmi
szövetséggel – melynek alapító
tagja – közösen pályázatokon
igyekszik forrásokat találni polgári
védelmi feladatok ellátására.

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A megyében a másfél hó-
napja kezdődött fűtési sze-
zonban öt esetben nyolc
ember szenvedett szén-mo-
noxid-mérgezést, szeren-
csére haláleset nem volt. Ké-
ménytűzhöz idén 31-szer ri-
asztották a tűzoltókat.

A szakemberek a fűtőberendezé-
sek szabályos használatára hív-
ták fel a figyelmet a megyei ka-
tasztrófavédlemi igazgatóságon
tartott „Szén-monoxid-mérge-
zés – a baj megelőzhető” elneve-
zésű sajtótájékoztatón.

„Szén-monoxid-mérgezést
legtöbbször a nem megfelelő
műszaki állapotú vagy a helyte-
lenül használt tüzelőberendezés
okoz. A rendkívül agresszív gáz
már nagyon alacsony koncent-
rációban is mérgező. A védeke-
zés egyik legfontosabb biztosí-
téka a szén-monoxid-érzékelő,
mivel a színtelen, szagtalan, a le-
vegőnél könnyebb gázt az
ember nem érzi. A készüléket
fejmagasságban célszerű a fűtő-
berendezés közelében, lehető-
leg föléje elhelyezni” – hívta fel a
figyelmet Bakcsányi Péter száza-
dos, a katasztrófavédelmi igaz-
gatóság hatósági osztályveze-
tője. Hangsúlyozta: a szilárd tü-

Másfél hónap, 
öt szén-monoxid-mérgezés

zelésű berendezésekről sem
szabad megfeledkezni. Éghető
anyagokat a fűtőberendezés és
a füstelvezető csövek közelében
nem szabad elhelyezni. Áram-
szünet esetén a keringetőszi-
vattyú nem működik, ilyenkor a
tüzelést nem szabad folytatni, a
parazsat el kell távolítani a ka-
zánból. Ha elmegyünk otthonról,
ne rakjuk meg a kazánt, mert ha
áramszünet lesz, a keringetés
megszűntével a víz felforr a ka-
zánban, és az felhasadhat, fel-
robbanhat.

„A kéményseprők munkáját, s
a helyszínre bejutásukat nem sza-
bad akadályozni. Ellenkező eset-
ben a szolgáltató köteles írásban
értesíteni az első fokú tűzvédelmi
hatóságot, amely jogszabályban
meghatározott szank ciót alkal-
mazhat. Egyre többen térnek át a
szilárd tüzelésű fűtőberendezé-
sekre. Ezért érdemes tudni, ha
nem megfelelően kiszáradt fával
fűtenek a lakók, akár három hét
alatt képes eltömődni a kémény.
A lerakódott korom vagy szurokré-
teg bármikor begyulladhat.

A KÉTÜSZ Győr ügyvezetője,
Harnisch Róbert is arra hívta fel
a figyelmet, hogy a megelőzés ér-
dekében az ingatlantulajdonosok
biztosítsák a feltételeket a ké-
ményseprők munkavégzéséhez.

„Új kémény építését, régi új-
bóli használatba vételét, tüzelő-

berendezés, gázkészülék cseré-
jét a szolgáltatónak be kell jelen-
teni. Az energiahordozótól füg-
getlenül a tervezett fűtési és me-
legvíz-szolgáltató berendezések
működési előírását ne változtas-
sák meg, ne tömjék be a szellő-
zőnyílásokat. Fontos a gázkészü-

lékek évenkénti vizsgálata” –
mondta többek között Harnisch
Róbert.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ győri kiren-
deltségének vezetője, Skrinyár
Simon Zsolt elmondta, hogy sok
a korszerűtlen gázkészülék, ame-
lyek mindenképpen felülvizsgá-
latra szorulnak. Probléma, hogy
a gázkészülékeket több esetben
„ügyes kezű szerelők” építik be
vagy cserélik, nincs kontroll. Fon-
tos a karbantartás, s nem csak a
légellátás biztosítása. Az idén
megjelent rendelet szerint öt -
évente kötelező a gázfogyasztó
rendszerek felülvizsgálata.
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szerző: földvári gabriella

Karácsonyváró előadással készül a Vaskakas
Bábszínház társulata a közelgő ünnepek re. A
Mikulás a világ körül című bemutató decem-
ber 2-án 11 órakor kezdődik. 

A darab rendezője, Ujvári Janka Jászai Mari-díjas mű-
vész lapunknak elmondta, a zenés, táncos élő és bábjá-
tékos darabbal azt szeretnék megmutatni a győri gyere-
keknek, a Föld másik felén hogyan várják az ünnepet, az
ajándékokat ott élő, kis társaik. A történet szerint Mikulás
a varázsföldgömbje segítségével egyetlen nap alatt kör-
beutazza a világot, az összes földrészre elviszi ajándékait.
De mi történik, ha idén a csintalan manók miatt megvál-
tozik a mikulásszán útja?

A kicsik megtudhatják, hogy a brazil Papa Noel-t
karnevállal, az afrikai Fekete Pétert törzsi tánccal, az
ausztrál Santa Claust kerti partival ünneplik.  Az biz-
tos, hogy egészen más az ünnep a világ másik felén,
mint itthon, hiszen ott decemberben nyár van. A ren-
dezőnő elárulta, az előadás szereplői szuahéli, por-
tugál és angol nyelven is megszólalnak majd, a
nézők mégis mindent megértenek, hiszen a játék, a
móka mindenütt ugyanaz. A mese végén az is kide-
rül, megérkezik-e időben a fehérszakállú a győri
csomagátadásra?

A vidám mesét Ragán Edit, Szúkenyik Tamás, Rab
Viki és Varga Anita játssza. A darabot Markó Róbert
írta, a zeneszerző Rab Viki, a tervező Michac Gábor, a
koreográfus Szlizs Tamara.

Mikulás a világ körül
szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Háromnapos nemzetközi boogie-
woogie fesztivál kezdődik december
6-án városunkban. Győr a fiatal és
tehetséges zongoristának, Dániel
Balázsnak köszönhetően lett a
műfaj hazai fellegvára. 

A BoogieFeszt december 6-án 18 órakor,
az Árkád üzletházban indul útjára egy in-
gyenes koncerttel. A Boogie Christmas el-
nevezésű rendezvényen Dániel Balázs és a
szintén zongorista Christoph Steinbach
szórakoztatja a közönséget. Másnap 19
órától a Hotel Konferencia ad helyet a Boo-
gie Cocktail koncertnek, ahol a ’30-as, ’40-
es évek Amerikájának hangulata elevene-
dik meg a Streetrockers zenekar tolmácso-
lásában, meglepetés vendégekkel.

A Boogie Show december 8-án 19 óra-
kor várja a rajongókat a Richter Teremben.
A Dániel Balázs Boogie Woogie Trio mellett
fellép Christoph Steinbach, a német zon-
gorista Christian Christl, és egy lengyel
táncospár, Grzegorz és Agnieszka Cheru-
bińscy. A show után fesztiválzáró parti hely-
színe lesz a Rába Hotel, itt a három nap va-
lamennyi szereplője színpadra lép.  

BoogieFeszt 
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Hiba-és kárbejelentés, szolgáltatási hibabeje-
lentő: (96) 50-50-55. 6 és 22 óra között hívható.
A Jókai úti ügyfélszolgálati iroda 8 és 12 óra kö-
zött lesz nyitva. A pénztár fél órával hamarabb
zár. A 96/50-50-50-es számon hívható telefo-
nos ügyfélszolgálat 8 és 12 óra között fogadja az
érdeklődők hívásait. A lakossági hulladékszállí-
tás változatlanul működik. A hulladékudvarok a
megszokott, rendes szombati nyitva tartás sze-
rint üzemelnek. A Jókai úti és Révai utcai parko-
lóház a hétköznapra érvényes díjszabással üze-
mel. A győri fizető parkolóhálózat díjmentesen
vehető igénybe. A vásárcsarnok 6 és 13 óra kö-
zött lesz nyitva. A virágpiacon 6 és 13 óra között
működik az árusítás. A városréti piacon 6 és 13
óra között lesz árusítás. A Magyar Vilmos
Uszoda december 1-jén a megszokott, rendes
szombati nyitva tartás szerint látogatható. A Ba-
rátság Sportpark december 1-jén a megszokott,
rendes szombati nyitva tartás szerint vehető
igénybe. 
A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi,
Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Koroncói
úti köztemetők 8 és 17 óra között látogathatóak.

A GYŐR-SZOL Zrt. a napokban végezte el a város ad-
venti díszítését. Fenyőgirland dekorációt kapott a város-
háza, a Jókai és a Révai parkolóházak A fényfüzérekkel
díszített mindenki karácsonyfái Győrben harminckét
helyszínen állnak. A karácsonyt szimbolizáló fenyők
közül tizennégyet a lakosság ajánlott fel, ezeket a GYŐR-
SZOL külön köszöni a ménfőcsanaki Szöllősi Benjamin-
nak, Kulcsár Lászlónénak, Józsa Vincének, Németh
Andreának, Kelemen Imréné Vali néninek, a révfalui Mit-
ring Józsefnek, a szabadhegyi Kalmár Verának, Kovács
Bélánénak, a nádorvárosi Végvári Magdolnának, Szabó
Jenő gyirmóti önkormányzati képviselőnek, a ravazdi
Kálmán Lajosnénak és a felpéci Tankovics Ivettnek. 

szerző: nagy csaba
fotó: gy. p.

A GYŐR-SZOL Zrt. kihelyezett szelektív
hulladékgyűjtést tartott november má-
sodik hétvégéjén Marcalvárosban, a Ko-
vács Margit-iskola udvarán. A mintapro-
jekt kialakításában és megvalósításá-
ban Borsi Róbert, a területileg illetékes
önkormányzati képviselő is részt vett. Az
akciót az önkormányzat és a GYŐR-
SZOL Zrt. közösen finanszírozta.

szerző: tóth lászló 

Tények és tévhitek az ivóvíz arzéntartal-
máról címmel rendezett kerekasztal-be-
szélgetést a héten a Magyar Víziközmű
Szövetség. Győrfi Pál, az Országos Men-
tőszolgálat szóvivője, a rendezvény
házi gazdája így fogalmazott: sokat hall-
hatunk manapság az ivóvíz arzéntartal-
máról, néhány híradás igyekszik elferdí-
teni a tényeket, ezért szeretnénk hitele-
sen tájékoztatni a lakosságot.   

Magyarországon ismert, de nem eléggé hang-
súlyozott tény, hogy az ország ivóvízbázisainak
egy része természetes eredetű arzént tartalmaz.
Ez hozzátartozik a Kárpát-medence geológiai
adottságaihoz, Szent István kora óta ugyanezt
a minőségű vizet isszuk. Az arzén kis mennyi-
ségben gyógyszer, nagy dózisban erős méreg;
Arisztotelész és Hippokratész is foglalkozott az
arzén hatásaival.

Hazánkban az ivóvíz arzéntartalmának határér-
téke literenként 50 mikrogramm volt. Az uniós jog-
harmonizáció keretében ezt az értéket nemrég
drasztikusan szigorítanunk kellett. Ennek oka,
hogy egy uniós átlagpolgár a magyarhoz képest
jóval nagyobb mértékben fogyaszt tengeri ere-

Győrben a felszíni fizetős parkolóhelyek esetében 2012. november 30-tól 2013. január 1-ig
hétfőtől péntekig 8–16 óráig kell a parkolásért fizetni. Szombaton és vasárnap, ünnepnapo-
kon, valamint 24-én és 31-én a felszíni fizetős parkolóhelyek használata díjmentes.

Az arzén és a tenger gyümölcsei
detű élelmiszereket. A tenger gyümölcseinek ar-
zéntartalma viszont nagyon magas, akár 20 ezer
mikrogramm értékű is lehet. Az élelmiszerekkel
bevitt arzén mennyisége uniós átlagban magas,
az ivóvízzel bevitt arzén mennyiségét emiatt kell
drasztikusan alacsony értéken tartani.

A magyar táplálkozási szokásokra hivatkozó
érvelésünk alapján reményünk volt arra, hogy
kedvezményt kapjunk a határértékből. Nemrég
azonban megszületett a végleges uniós döntés
a drasztikus szigorításról. Az ivóvíz arzéntartal-
mának elfogadott határéke 10 mikrogramm.
Magyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy rövi-
desen eljön az a pillanat, amikor egyik napról a
másikra 365 településen 211 ezer fő ivóvize
nem megfelelő minőségűvé válik. A nagyobb
vízszolgáltatók, a Nyírségvíz és a Borsodvíz fel
tudtak készülni, régen üzemelnek tisztítóberen-
dezéseik. A Pannon-Víz területén szolgáltatott
ivóvíz minősége is mindenhol megfelel az új, szi-
gorú határértékeknek. 

Sajnos más a helyzet a kisebb vízszolgálta-
tóknál, ahol önkormányzati forrásból, önerő és
szakértelem hiányában remény sem volt arra,
hogy megoldják a problémát. Nekik mostantól
az Országos Vízügyi Főigazgatóság segít, 20
milliárd forint áll rendelkezésre a pályázati önerő
biztosításához. 

Adventi díszítések

A GYŐR-SZOL
december 1-jei
szolgáltatásai Kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékok környezetbarát elhelyezésére a le-
hetőség a város hulladékudvaraiban adott, ami-
vel a lakók egyre nagyobb számban élnek.
Ehhez képest a kihelyezett hulladékgyűjtés
mindössze annyiban volt újdonság, hogy a sza-
bályos hulladék-elhelyezési lehetőség egy hét-
végére közelebb került a nádorvárosi és a mar-
calvárosi lakók számára.

A szelektív hétvégén összesen 262 beszállí-
tás történt a Kovács Margit-iskolában lévő kon-
ténerekhez, ami több, mint a forgalmasabb hul-
ladékudvarokban általában regisztrált adat. A
beszállítások háromnegyede a várakozásoknak
megfelelően Marcalváros I-ről és Nádorváros-
ból érkezett. 

A több mint 15 tonna hulladék döntő több-
sége lom és elektronikai eszköz volt, kisebb
mennyiségben nyesedéket és építési törmelé-
ket is regisztráltak a GYŐR-SZOL Zrt. munka-
társai. Az így begyűjtött 124 köbméter hulladé-
kot a Hulladékkezelő Központba szállították. A
GYŐR-SZOL Zrt. ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik segítették a hulladékgyűjtés
létrejöttét. 

Ünnepi parkolási rend
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ÁLLATKERT, PIAC, JÁTÉK  HIRDETÉS

kép és szöveg: xantus-állatkert

A XVI. századi győri vár ódon falai közé lépve a
kazamata igazi titkokat rejt. Közel egy éve nyitotta
meg kapuit a győri Xantus János Állatkert belvá-
rosi terráriumháza a vár boltíves falaival körülölelt
területen. A régi téglák övezte termekbe rengeteg
élőlény költözött.

A mai belváros jó része a régi vár területén
épült fel, így nem meglepő, hogy ezt az élettel teli

kép és szöveg: nagy csaba

A fejes és vörös káposzta az egyik legfontosabb vita-
minforrásunk. Ehetjük frissen és savanyítva is. Saját
termesztésű, szép káposztáját kínálta szerdán a vá-
rosréti piacon Sallainé Németh Ilona termelő, aki a ká-
poszta titkát a megfelelő fajtaválasztásban, a kiváló
vetőmagban és a jó gazda gondosságában látja. A
közel harminc éve a vásártéren áruló termelő kínála-
tában megtalálhatók a káposzta házilag savanyított
változatai is. A savanyúságok között elérhető nála a
házi vegyes, az uborka, az alma- és cseresznyepap-
rika, valamint a vitaminsaláta. Felhozatalában külön-
legességnek számít a savanyított ecetes zöld dinnye.
A friss zöldségek közül paradicsomot és sütőtököt is
vásárolhatunk a civil garancia rendszerébe bekapcso-
lódott termelő standjánál.

Nyerjen 6.000 Ft értékben halat a karácsonyi vacsorához!
Az alábbi három kérdésre helyesen válaszolók között a Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet

jóvoltából három darab, egyenként 6.000 Ft értékű, halvásárlásra felhasználható
vásárlási utalványt sorsolunk ki.

1. Miért egészséges a halfogyasztás?
2. Hol található a Győri „Előre” Halászati Termelő Szövetkezet 
faháza a győri karácsonyi vásárban?
3. Milyen színekből áll a Győri „Előre” Halászati Termelő Szövet-

kezet honlapján és Facebook-oldalán is látható céglogó?
A megfejtéseket december 12-ig a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre vagy a 9002

Győr, Pf. 78 címre várjuk. A nyertesek nevét december 14-i lapszámunkban közöljük. 

Káposztát a piacról

Piaci kosár:
Fejes káposzta: 100 Ft/kg
Vörös káposzta: 150 Ft/kg
Savanyú káposzta: 200–350 Ft/kg
Házi vágott vegyes: 400 Ft/kg
Vitaminsaláta: 400 Ft/kg

bástyát nem a folyók összefolyásánál kell keresni.
A délkeleti bástya ad otthont az állatoknak, vagyis
a színház és a belvárosi orvosi rendelő mögött ta-
lálják látogatóink ezt az országosan is egyedülálló
élményt. Aki ide belép, megtapasztalhatja a törté-
nelmi idők hangulatát, melyhez korabeli térképek
mellett egy makett is segítségül szolgál. A terrári-
umház a Füles Bástya nevet viseli. Miért? A választ
a kazamata rejti…

Füles Bástya – Kalandra le!

Füles Bástya, 
az élettel teli kazamata

Halat az asztalra karácsonykor is!
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KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

VUKÁN GYÖRGY Kossuth-díjas
zongoraművész, zeneszerző és az
általa alapított Creative Art Trió ad
koncertet a Győri Filharmonikus
Zenekarral közösen szombaton 19
órakor a Richter Teremben. Műso-
ron Vukán: Capriccio Espagnol;
Gerschwin: Rhapsody in Blue. Ve-
zényel: Ligeti András. 

GRAFIKUS HÁZASPÁR kiállítása nyílik tárlatvezetéssel de -
cember elsején 17 órakor a Városi Művészeti Múzeumban.
Orosz István Kossuth-díjas művész a klasszikus rézmetszet és
a vizuális talányok legendás nagymestere. Külföldön az egyik
legismertebb magyar kortárs alkotó. Keresztes Dórával közös
győri kiállítása olyan rendhagyó tárlat, ahol képgrafikai soroza-
tok, könyvillusztrációk, plakátok és animációs filmek révén a vi-
zuális kultúra sokfélesége jelenik meg. A házaspár munkái ja-
nuár 20-ig láthatók.  

SZENT LÁSZLÓ
FÜVE és más ked-
ves gyógynövények
lesznek a főszereplői
a Mokka Alkotómű-
hely képzőművészeti
foglalkozásának de -
cember elsején 10
órától a Gyermekek
Házában. A résztve-
vők játszanak, mesé-
ket hallgatnak, éne-
kelnek, kézműves
tárgyakat készítenek. 

A REFLEX Környezetvédő Egyesület fotókiál-
lítása látható a globális felmelegedés változa-
tos hatásairól az NYME Apáczai-karának kar-
rier irodája előtti kiállító térben. A különleges
képek január végéig várják a látogatókat.  

LADIES NIGHT est december 7-én, pénte-
ken 20 órától az Amstel Hattyú Fogadóban! Az
este folyamán a világ leg(el)ismertebb női elő-
adóinak legjobbként számon tartott dalai szó-
lalnak meg az Esti Egyenleg zenekar két kiváló
győri énekesnője, Sirhán Judit és Bogdán Esz-
ter előadásában! Asztalfoglalás: 20/9278-678.

AZ ÚJVÁROSI ESTÉK programsorozat kö-
vetkező, december 1-jén 18 órakor kezdődő ál-
lomásán a Morcogi című játékfilmet vetítik a vá-
rosrész művelődési házában. A film után Né-
meth Ervin forgatókönyvíróval találkozhatnak a
nézők. A nagyrészt Pápán forgatott film a való-
ság és a mese, az ébrenlét és az álom határán
lebegő történetet mesél el.

RÉGI KÉPESLA-
POK. A képeslap-
gyűjtők XXIV. or-
szágos találkozóját
rendezik decem-
ber 2-án, vasárnap
8 és 14 óra között
a Petőfi Sándor
Művelődési Ház-
ban. A találkozón a
képeslapok mel-
lett sokféle papír-

régiséget, fotókat, részvényeket, plakátokat, metszeteket, bélyegeket,
telefonkártyákat láthatnak, cserélhetnek, vásárolhatnak az érdeklődők. 

VOLOSKO ÉS KABANOV. Két képzőművész
közös kiállítása nyílik december 4-én 17 órakor a
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Anna Volosko
a Nemzeti Iparművészeti és Építészeti Akadémián
tanult szobrász fakultáson, tagja az Ukrán Művé-
szeti Szövetség ifjúsági csoportjának. Alexander
Kabanov az Iparművészeti Egyetem monumentá-
lis-dekoratív festészet szakát végezte el. Freskó-
kat, mozaikokat készített Oroszországban és Eu-
rópában. A tárlat december 31-ig látogatható. 

MOZART KORONÁZÁSI MISÉJE csendül
fel a Krúdy Gyula-gimnázium énekkara, az
osztrák GMV Stockerau kórusa és a II Suono
Armonico Zenekar jóvoltából a győri baziliká-
ban december 2-án 10 órától. A hangverse-
nyen közreműködik Balogh Eszter, Dobi Kiss
Veronika, Herbert Wodi és Módos László. Kar-
nagy: Vántusné Gaál Zsófia, orgonán kísér
Cziglényi László, vezényel Nagy Attila. 

ADVENT A MÚ-
ZEUMBAN. An-
gyalos tárgyakat,
angyalfigurákat
készíthetnek a
Gyermekmúze -
um Csikóca gyer -
 mek mű he lyébe
látogatók december elsején, szombaton 10
órától. Másnap, vasárnap 15 órától az Ester-
házy-palota aulájában Kárpáti Erika népi ipar-
művész várja az érdeklődőket. Itt mézeskalács-
díszek készülnek. 

MEGHÖKKENTŐ ÓKORI CSODÁK cím-
mel Horváth Gábor könyvtáros történelmi elő-
adását hallhatják az érdeklődők december 5-
én 17.30-kor a Bezerédj-kastélyban. Olyan
arcát mutatják be a 2000 évvel ezelőtti világ-
nak, amelyre álmunkban sem gondolnánk.
Lesznek itt óriás luxushajók, mesterséges kikö-
tők, elképesztő katonai védművek, de olyan
egyszerű használati tárgyak is, mint Nero csá-
szár törhetetlen üvegje, smaragdból készült
„szemüveg”, vagy a konyhában nélkülözhetet-
len gyorsforraló, vagy a kor GPS-e. Fantázia és
valóság határán fogunk egyensúlyozni. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 1., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 2014 FIFA World Cup
09:30 Vágtass velem!
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Úticélok  
13:55 Telesport 
15:55 Séf 
16:10 Valóságos Kincsesbánya  
16:45 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Csak tudnám, hogy csinálja  
21:45 Szimfonik Live 2.0  
22:40 Az utolsó császár  

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

velünk élnek  
11:50 Házon kívül  
12:20 Autómánia
12:55 Szeszélyes  
14:10 Sziklaöklű szerzetes  

15:15 Sziklaöklű szerzetes  
16:15 Bazi nagy gringó lagzi  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:10 Hajsza a kincs után  
00:00 Ha ölni kell  

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 Doki  
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 A mágus  
21:35 Csontdaráló  
23:35 Ördögűzés Emily Rose 

üdvéért  
01:45 EZO.TV
02:45 Kalandjárat  
03:10 TeleShop
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek 

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete
06:50 Világvédett lehetne 
07:00 Századfordító magyarok 
07:55 Kerekek és lépések 
08:40 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:35 Éden a Csúnyaföldön  
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Olaszfalu 
12:50 Gyémántvadászok  
14:05 Hagyaték 
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:25 Behajtani tilos!  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva 
21:00 Hogy volt!? 
21:55 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:50 Dunasport
23:05 Törzsasztal  
00:00 MüpArt - Herczku Ágnes: 

Tüzet viszek a Művészetek 
Palotájában 

01:35 Koncertek az A38 hajón  

NOVEMBER 30., PÉNTEK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 DTK  
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 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 Shakespeare: A makrancos 

hölgy avagy A hárpia 
megzabolázása  

01:10 Híradó
01:20 Maradj talpon!  
02:15 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  
00:50 Törzsutas 
01:25 Autómánia

05:25 TeleShop
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 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
19:10 Jóban Rosszban  
19:45 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  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld
09:05 Közbeszéd
09:30 „Harangok zúgnak bennem" 
10:30 Balatoni utazás 
11:00 Univerzum
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ablak a természetre 
15:10 A világ metrói 
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
21:05 Dunasport

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:55 Műsorkezdés
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Rába ETO–Újszegedi TC–

NB1-es futsal mérkőzés
10:55 BCTV
11:25 Telemarketing
12:25 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Pomodoro
19:45 Nyugdíjas Egyetem
20:30 Híradó
20:55 Sport
21:05 Pomodoro
21:15 Nyugdíjas Egyetem
22:00 Híradó
22:25 Sport
22:30 BCTV
23:00 Telemarketing
00:00 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 Pomodoro
09:45 Nyugdíjas Egyetem
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
14:15 BCTV
14:45 Telemarketing
15:45 Műsorkezdés
15:50 Ötletek Karácsonyra
16:00 Alcoa–Győri Audi ETO KC–

NB1-es női kézilabda 
mérkőzés

17:20 Credo 
17:50 KultÓra
18:45 Ötletek Karácsonyra
19:00 Alcoa–Győri Audi ETO KC–

NB1-es női kézilabda 
mérkőzés

20:20 Credo
20:50 KultÓra
21:45 Ötletek Karácsonyra
22:00 Ötletek Karácsonyra
22:10 BCTV
22:40 Telemarketing
23:40 Képújság

GYŐR+ TV

Duna Televízió, november 30., péntek, 22:20

Tíz tél
Olasz–orosz játékfilm

A film 10 télen keresztül kö-
veti végig egy szerelmespár,
Camilla és Silvestro kapcso-
latának alakulását. Kettejük
története 1999-ben kezdő-

dik Velencében, egy kompon. Camilla egy vidéki kis-
városból érkezett az egyetemre orosz irodalmat ta-
nulni. Silvestro is most érkezett a városba, egy bőrön-
döt cipelve. Pillantásuk egyből találkozik, és Sil-
vestro úgy dönt, követi a lányt.

M1, december 1., szombat, 20:15

Csak tudnám, hogy csinálja
Amerikai vígjáték

Kate egy bostoni finanszírozási vállalat menedzsere, és meg-
szállottja a munkájának. Este ér csak haza munkanélküli
férje, Richard és két gyermekük mellé. Ez egy nonstop dolog,

ahol nincs megállás, bár édesanyja és legjobb
barátja többször is figyelmezteti, hogy nem
lesz jó vége. Amikor Kate egy új ügyfele miatt
folyamatosan utazni kényszerül, Richard
pedig szintén dolgozni kezd, egyre keveseb-
bet találkoznak, ráadásul Kate egy jóképű új
munkatársat kap.

RTL Klub, december 1., szombat, 16:15

Bazi nagy gringó lagzi
Kolumbiai–amerikai vígjáték

Rebecca, a gazdag családból szár-
mazó kolumbiai lány rádöbben,
hogy vőlegénye megcsalja. Barát-
nője unszolására bejelentkezik
ahhoz a társkereső ügynökség-

hez, amely amerikai férjjelöltekre vadászik. Matt Gold-
man egy reklámügynökségnél dolgozik az Egyesült Ál-
lamokban. A sikeres férfi még nem találta meg az igazit,
az ügynökség azonban rátalál Mattre és be is hálózza.
Mattnek azonnal megtetszik Rebecca fotója. 

Szuper akciók a Hatos Nyelviskolában!
• 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)



20 / + / 2012. november 30.

07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro
08:10 Ötletek Karácsonyra
08:20 Nyugdíjas Egyetem
09:05 Ráta 
09:35 Ötletek Karácsonyra     
09:45 Győr+ Sport
10:30 BCTV
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
15:55 BCTV
16:25 Telemarketing
17:25 Műsorkezdés
17:30 PEAC-Pécs–Hat-Agro UNI 

Győr NB1-es női kosárlabda 
bajnoki mérkőzés

18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Ötletek Karácsonyra
19:45 Győr+ Sport
20:40 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó
21:25 Sport
21:35 Ötletek Karácsonyra
21:45 Győr+ Sport
22:40 Híradó
23:05 Sport
23:15 BCTV
23:45 Telemarketing
00:45 Képújság

GYŐR+ TV

TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 4., KEDD
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 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 Barangolások öt kontinensen 
00:30 Maradj talpon!  
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:40 RTL Klub Híradó
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 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  
23:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:20 Reflektor  
00:40 Ments meg!  

06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:20 Utazás a mítoszok földjére  

14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Titkok hálójában  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 A kód neve: Merkúr  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Felhő a Gangesz felett  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Magyar elsők 
19:20 Tálentum 
19:55 Helló, Doki  
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 My Blueberry Nights - A 

távolság íze  
22:30 Kultikon  
22:50 XX. századi történetek  
23:40 Koncertek az A38 hajón  
00:35 Vannak vidékek 
01:25 Vers

DECEMBER 3., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 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 KorTárs  
23:10 Híradó
23:25 Aranymetszés
00:25 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:40 RTL Klub Híradó
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 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  
09:00 Reklámtorta  
09:10 Stahl konyhája  
09:15 Babapercek  
09:20 Teleshop
10:20 EZO.TV
11:25 Szökés Budára  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában 
17:25 Update Konyha  
17:30 Titkok hálójában  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Lángoló Chicago  
22:30 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
23:30 Bostoni halottkémek  
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
02:05 Lángoló Chicago  
03:00 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
03:55 Egy tini naplója  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:40 Székely kapu  
09:10 Közbeszéd
09:35 Élő egyház
10:05 Isten kezében 
10:35 Új nemzedék  
11:05 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Áldalak búval, vigalommal 
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Álomturné 
20:05 Liszt Ferenc  
20:30 Liszt Ferenc  
21:00 Hírek

DECEMBER 2., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:35 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
08:55 Katolikus krónika
09:35 Ez az a nap!
10:25 Úton-útfélen
10:30 A Biblia a magyar költészetben
10:45 Metodista magazin
11:10 Református ifjúsági műsor
11:20 Evangélikus templomok 
11:30 Útmutató
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Angi jelenti  
13:05 Múlt-kor  
13:35 Telesport 
14:05 Boxutca - Forma-1 magazin
14:50 Hatalmas aranyos  
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 Az amerikai  
00:00 MüpArt Classic 

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

16:25 Banános Joe  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Alkonyat - Napfogyatkozás
22:30 A titokzatos akta  
00:30 Portré  
01:00 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:25 Nagy Vagy! 
10:25 EgészségMánia  
10:55 EZO.TV
11:25 Borkultusz  
11:55 Stahl konyhája  
12:25 Én is szép vagyok  
12:55 Több mint TestŐr  
13:25 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:25 Monk - Flúgos nyomozó  
15:25 Bűbájos boszorkák  
16:25 A mágus  

18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Kung Fu Panda  
21:45 Frizbi Hajdú Péterrel  
22:55 Hősök  
23:55 Összeesküvés  
00:55 EZO.TV
01:55 Napló  

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

Gyimesfelsőlokról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Siófok 
12:50 Kár a benzinért  
14:00 Magyar elsők 
14:15 Szerelmes földrajz 
14:45 Hazajáró 
15:15 Hogy volt!? 
16:15 Nászinduló  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Önök kérték! 
19:30 Heti Hírmondó
20:00 Rózsa Sándor  
21:00 Klubszoba
21:55 Dunasport
22:10 New York bandái  
00:50 Vers

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Ötletek Karácsonyra
09:45 Győr+ Sport
10:40 BCTV
11:10 Telemarketing
12:10 Képújság
15:55 BCTV
16:25 Telemarketing
17:30 DEAC–Rába ETO FC–NB1-es 

futsal bajnoki mérkőzés 
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Ötletek Karácsonyra
19:45 KultÓra
20:40 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó
21:25 Sport
21:35 Ötletek Karácsonyra
21:45 KultÓra
22:40 Híradó
23:05 Sport
23:10 BCTV
23:40 Telemarketing

GYŐR+ TV

08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Credo
09:30 KultÓra
10:25 Ötletek Karácsonyra          
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 Műsorzárás
15:25 BCTV
15:55 Telemarketing
16:55 Műsorkezdés
17:00 Pomodoro                  
17:10 Ötletek Karácsonyra                                
17:20 Nyugdíjas Egyetem
18:05 Kamarai Magazin
18:35 Ötletek Karácsonyra                       
18:45 Győr+ Sport
19:30 Pomodoro                    
19:40 Ötletek Karácsonyra  
19:50 Nyugdíjas Egyetem
20:35 Kamarai Magazin
21:05 Ötletek Karácsonyra  
21:15 Győr+ Sport
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 Képújság

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

DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Kapjuk el a Mikulást! 
14:15 Sophie szerint a világ  
14:50 Déltenger kincse  
15:40 A férfi a legjobb orvosság  
16:30 MM
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Négy szellem  
00:05 Híradó
00:20 Angi jelenti  

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

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 Titkok hálójában  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Eladó a családom (16)
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Eladó a családom (16)
03:00 Egy tini naplója  
03:25 Segíts magadon! 
03:50 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:40 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:00 Közbeszéd
09:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
09:45 Kerekek és lépések 
10:30 A tudomány műhelyében 
11:00 Röpülj pávától a Fölszállott 

a páváig 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Hajdanában, danában... 
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari 
15:30 Az iszlám Európában  
16:00 Jánoskától Mikulásig 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport

DECEMBER 5., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea  
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Becsengetünk és elfutunk  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Múlt-kor  
23:30 Híradó
23:45 Történetek a nagyvilágból  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:40 RTL Klub Híradó
08:10 Reflektor Reggel   
08:20 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 Sybil  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:20 Utazás a mítoszok földjére  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Titkok hálójában  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív   
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Kettős ügynök  
22:30 Ügyféllista  
23:30 Én is szép vagyok  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Kettős ügynök  
02:30 Ügyféllista  
03:25 Egy tini naplója  
03:50 Babavilág  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:40 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 A tudomány műhelyében 
11:05 Negyvenéves a táncház-

mozgalom 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Hajdanában, danában... 
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 Közlekedés XXI. 
15:25 Múzeumtúra - Francia módra 
16:00 Jánoskától Mikulásig 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Ötletek Karácsonyra
09:45 KultÓra
10:40 BCTV
11:10 Telemarketing
12:10 Képújság
17:15 BCTV
17:45 Telemarketing
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Ötletek Karácsonyra
19:45 Konkrét
19:55 Ráta
20:25 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó
21:25 Sport
21:35 Ötletek Karácsonyra
21:45 Konkrét
21:55 Ráta
22:25 Híradó
22:50 Sport
22:55 BCTV
23:25 Telemarketing

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
07:25 Sport
08:00 Híradó
08:25 Sport
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Sport
09:35 Ötletek Karácsonyra
09:45 Konkrét
09:55 Ráta
10:25 BCTV
10:55 Telemarketing
11:55 Képújság
17:15 BCTV
17:45 Telemarketing
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Sport
19:35 Ötletek Karácsonyra    
19:45 Egyetemi Magazin   
20:15 Made in Hungary
22:25 Műsorismertető      
22:50 Ötletek Karácsonyra                                       
21:00 Híradó
21:25 Sport
21:35 Ötletek Karácsonyra                                                    
21:45 Egyetemi Magazin
22:15 Made in Hungary
22:25 Híradó
22:50 Sport
22:55 BCTV

GYŐR+ TV

Duna Televízió, december 5., szerda, 21:00

Seraphim Falls – A múlt szökevénye
Amerikai háborús filmdráma

Az amerikai polgárháború idején játszódó történet
során öt ember üldöz egy hatodikat, keresztül Ameri-

kán. Carver ezredes mindenáron el
akarja kapni a menekülő Gideont, aki
sebesülten menekül üldözői elől. Vajon
mi az oka ennek a kérlelhetetlen bosz-
szúvágynak? Miért nem sajnál sem
időt, sem pénzt Carver ezredes, hogy
végre kézre kerítse Gideont? Mi történt
Seraphim Fallsnál?

TV2, december 6., csütörtök, 21:30

Eladó a családom
Amerikai vígjáték

A Jones házaspár az amerikai középosztály szimbóluma: sikeres
pár, jól fizető munka, két kamasz gyerek, kertvárosi otthon. A di-
vatdiktátor Kate egyszerre szexi és lenyűgöző. Az üzletember
Steve mindent összegrundolt már, ami a kényelmes élethez kell.
A két kölyök, Jenn és Mick is el van látva minden jóval, menő
cuccal, remek autóval, digitális techni-
kával. A szomszédok próbálnak lépést
tartani Jonesékkal. Ám lassacskán kide-
rül, hogy a tökéletes család álcája mö-
gött miféle titok lappang.

M1, december 6., csütörtök, 13:30

Kapjuk el a Mikulást!
Kanadai animációs film

Nehéz helyzetben van a Mi-
kulás az idén. Nem csak az
ajándékozás feladatával
kell megbirkóznia egy éj-
szaka, de közben egy kisfiú
is szeretné elkapni, hogy lé-

tezését bebizonyítsa. És ha ez még mindig
nem lenne elég, a Világűrből érkező jégtömb
is veszélyt rejt. Szerencse, hogy a Mikulás min-
den nehézséggel megbirkózik!

Gyôrszentiván, Kör tér 65. Tel.: 96/524-077 • Gyôr, Kodály Z. u. 22. Tel.: 96/424-357 • Gyôr, Buda u. 16. Tel.: 96/528-688 • Gyôr, Lajta u. 33. Tel.: 96/518-460
További részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinken, ahol dolgozóink korrekt ügyintézéssel várják az ügyfeleket:

Támogatott lakáscélú hitel évi 6%-os kamatra!
• Új lakás építésre, vásárlásra (THM: 6,62–6,65 %)

• Korszerûsítésre (THM: 6,67%) – Épületek utólagos hôszigetelése, ablakcsere, tetô cse-
réje, felújítása, szigetelése, központi fûtés kialakítása vagy cseréje, fürdôszoba létesítése

Ismét igényelhetô 
lakásépítési 
kedvezmény

új lakás építésre 
és vásárlásra!

Igényeljen Otthonteremtési hitelt használt lakás vásárlásra és korszerûsítésre (THM: 9,52 %)
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HÖLGYVILÁG  A SZEBBIK NEM

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Sorselemző, személyiségfejlesztő szak-
értőnkkel a stresszmentes karácsonyi
készülődés esélyeiről beszélgettünk.
Kerecsényi Éva hölgyeknek szóló ad-
venti tanácsait megfogadva az ünnep
az igazi szeretetről szólhat.  

Advent az örömteli várakozás, a külső és belső fel-
készülés, a lelki ráhangolódás ideje. Ahhoz, hogy
meghitt hangulatot varázsolhassunk magunk
köré, először saját lelkünket kell lecsendesíte-
nünk és ünneplőbe öltöztetnünk. Kezdetnek bé-
kéljünk meg önmagunkkal és őszintén bocsás-
sunk meg mindazoknak, akikre neheztelünk.

A harag, a gyűlölködés a saját energiánkat
emészti fel. Miért gondolunk a rosszra, amikor
ugyanannyi erővel a jót is magunkhoz vonzhatjuk?
Advent van. Figyeljük a szépet, a jót, a kellemeset!
Harmóniát kell teremteni munka és pihenés között
azzal, hogy időt adunk magunknak a lazításra.
Nyugtatóan hat egy séta a szabadban, egy jó
könyv, egy romantikus film, a kedvenc zenénk.
Csodákra képes a kozmetikai kezelés, a kellemes
masszázs, néhány szoláriumban töltött perc.

Közhely, de igaz, hogy a szeretetet nem
lehet megvásárolni, a szeretetet nem árulják
pénzért. Szeretteink titkos álmait, kívánságait
biztosan ismerjük. Ha módunkban áll, a kará-
csony a legalkalmasabb időpont ezek valóra
váltására. A vágyak, kívánságok maradéktalan
teljesülése azonban nem mindig hozza meg a
nyugalom, a teljesség, a boldogság érzését.
Ezeket bizonyosan csak a szeretet adhatja
meg. 

szerző: horváth-simon barbara
fotó: marcali gábor

Pörög-forog a színpadon,
egyszemélyes show-jával
az egyik percben még meg-
hatja, a másikban pedig
már táncba hívja a közön-
séget. Détár Enikő győri
fellépése után beszélt la-
punknak szerepekről és
régi hobbijáról, a ruhater-
vezésről. 

Bár a Mary Poppinsban egy
idős asszonyt alakít, árad
önből a fiatalos lendület. Mi
a titka?

Az a jó, ha minél több ilyen sze-
rep van. Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy nem szeretem hallani:
„Jaj, de jól nézel ki, drágám”. A
kondíciómat és az energiaszinte-
met igyekszem megőrizni,  és azt
sem számolom, hogy egy ránccal
van több vagy kettővel. Az öniró-
niám, az önkritikám, illetve a kíván-
csiságom az emberek felé segít
újra és újra a megújulásban. 

A lelkét is karban tartja?
Igyekszem. Egy kedves főisko-

lai tanárnőm mondta azt: „Egy
lány háromévesen behúzza a

Aki nem született hercegnőnek, az
szeretne azzá válni, aki viszont her-
cegnőként látta meg a napvilágot, az
gondolkodás nélkül elvegyülne a pol-
gárlányok között. Így van ezzel Sissi-
nek, a „magyarok királynőjének” leg-
fiatalabb húga, Zsófia is, akit szülei

„Bőven belefér, hogy estélyi
ruhához bakancsot húzzak” 

hasát és csak 83 évesen engedi
ki.” Ez a fajta figyelem lelki tartást
is ad. Azt vallom, ha képes vagy ki-
húzott háttal, behúzott hassal és
magad alá húzott fenékkel sétálni,
akkor ez visszahat a bensődre is.
Ha figyelsz a tartásodra, a lelkiál-
lapotod is megváltozik. Hetente
kétszer-háromszor lelki „stando-
lást” végzek, ez olyan, mint egy
kasszazárás, csak épp az aktuális
belső történéseimre vonatkoz-
tatva készítek „elszámolást”.  

Igazi dívaként tündököl
egy show-műsorban. Mit
gondol, mitől díva egy díva?

Azt gondolom, hogy a színpa-
don vagyunk dívák, a magánéle-
tünkben már kevésbé. Igaz, hogy
képesek vagyunk dívaként megje-
lenni, de ez az elne-
vezés inkább a szín-
padra szánt, külső
jegye ket foglalja
magában. Elegán-
sabb ruhákban,
tisztelettel és tartás-
sal fordulunk a kö-
zönség felé. Legyen a fellépés egy
plázában vagy akár egy bálon, úgy
öltözöm fel, mintha színházi pro-
dukcióhoz készülődnék. 

csak Sophie-nak hívnak. Sophie rez-
zenéstelen arccal utasítja vissza az
előkelő kérőket, amíg egy nap meg-
lepő ajánlattal találja szembe ma gát.
Elfogadja, de közben még mindig
arról a jóképű idegenről álmodozik,
akit a pályaudvaron pillantott meg. 

A viszontlátás nem várat sokáig ma-
gára, majd a vadóc hercegnő ma-
kacs harcba kezd elrendelt sorsa
ellen, a királynői cím helyett csakis
szeretett fényképésze karjaiba vá-
gyik. Szenvedés vagy boldogság vár
rájuk? Az izgalmas regényből kiderül. 

Natalie Scharf: Sophie, Sissi lázadó húga
Könyvajánló

A férjével, Rékasi Károly-
lyal két olyan darabban is
együtt játszik, amelyekben
a házasság derűs, illetve
árnyoldalait mutatják be.
Mennyire volt nehéz a pró-
bák után visszacsöppenni a
valódi házasságukba?

A Rózsák háborújánál már
viszonylag gyorsan ment, ha-
marabb tudtuk a próbaterem-
ben hagyni azokat az érzése-
ket, gesztusokat, amelyeket a
szerep kívánt. Kritizálni azért
tudjuk egymást, olykor vicce-
sen, de be-beszólunk a másik-
nak. A rendezőnőnk mondta a
darab kapcsán, hogy még
ennyi év után is megvan köz-
tünk az a bizonyos vibrálás,
szinte tapintható az erők össze-
feszülése.

Úgy tudom, a ruhaterve-
zés a hobbija. Hogyan kell
elképzelnünk a Détár Enikő-
stílust?

A ruhatervezés a lánykori
hobbim volt, de a mai fellépőru-
hámat például én álmodtam
meg. Imádom az eklektikus dol-
gokat, szeretem, ha a klasszi-
kus és a modern ötvöződik. A
bohókás elegancia áll közel hoz-
zám. Nekem bőven belefér,
hogy egy estélyi ruhához bakan-
csot húzzak. A mai szettem is
érdekes: itt van ez a kán-kán
csizma lakkbőrrel megvadítva,

de a ruha flitteres, közben kicsit
rojtos, és még hosszú szoknya
is volt rajtam. Az összhang
mégis megvalósul.

Adventre hangolva

Kíváncsiságom segít
a megújulásban
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A SZEBBIK NEM  HÖLGYVILÁG

Biztonságos szerelem
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Szinte nincs olyan fiatal, aki ne élte volna át a páni-
kot, amely egy védekezés nélküli szeretkezés után
érkezett – hívja fel a figyelmet a „Ne ess pánikba”
kampány. A KSH által kiadott adatok szerint míg
összességét tekintve évről évre csökken az abortu-
szok száma, addig a tinédzserek körében emelke-
dik. 2011-ben több mint 38 ezer terhesség-meg-
szakítást végeztek, ennek 10-12 százalékát 20 év
alatti lányoknál. A győri Tinédzser Ambulancia hon-
lapján olvashatjuk, a serdülők többsége 14-15 éves
korában esik át az első aktuson. A legfiatalabbak a
leginkább kitettek a veszélynek, holott az abortusz
rémképe a felvilágosítással megelőzhető lenne.

Dr. Stummer János szülész-nőgyógyász, az am-
bulancia specialistája elmondta, a fiatalok nem
megfelelően tájékozottak, keveset tudnak a véde-
kezés fontosságáról és a módszerekről, mivel sok
családban még mindig tabu a felvilágosítás.

„Legtöbben a megszakításos módszert használ-
ják, ami az időzítés pontatlansága és az előváladék
miatt nem biztonságos: ha 100 nőt veszünk alapul,
aki egy éven keresztül ezt a módszert választja,
abból minimum 20 teherbe fog esni egy éven belül.
Ha óvszerrel védekeznek, amit helyesen használ-
nak, és nem csak a magömlés előtt, vagy fogam-
zásgátló gyógyszert szednek, akkor nem fognak te-

herbe esni” – hangsúlyozta, és kiemelte, reneszán-
szát éli a hormonmentes fogamzásgátlás, ami szin-
tén veszélyes.

„Nem biztonságos, bonyolult a spermicidek
használata. Fél órával az együttlét előtt kell a zselét,
habot, kúpot a hüvelybe helyezni. Egy tininél ez nem
kivitelezhető, általában nem tervezettek az együtt-
létek, hanem alkalomszerűek, ráadásul sokakat ir-
ritálnak ezek a szerek.

Dr. Stummer János további tévhitekre is rámu-
tatott: rengetegen még mindig azt gondolják, hogy
szünetet kell tartani a fogamzásgátló szedésében,
pedig a tablettáknak olyan alacsony a hormontar-
talmuk, hogy éveken át lehet szedni, amíg szükség
van rá. Szünet esetén vérzészavar léphet fel, és ha
nem biztonságos a védekezés, nő a teherbeesés ve-
szélye. Megdöbbentő az is, hogy még mindig
sokan gondolják: velük nem fordulhat elő a nem kí-
vánt terhesség. 

A terhesség-megszakítás nagyon nehéz döntés,
és a műtét hiába rutinbeavatkozás, szövődmények
előfordulhatnak. Azoknak a nőknek, akik többször
átestek abortuszon, sokkal nagyobb az esélyük a
spontán vetélésre, illetve a koraszülésre. A lelki
teher pedig egész életen át kísérhet.

„Fontos, ha a védekezésbe hiba csúszik, ne es-
senek pánikba, minél hamarabb keressék fel az or-
vost sürgősségi fogamzásgátlóért, melyet 72 órán
belül lehet bevenni. A módszert félévente egyszer

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Mi nők is tudjuk, nehéz rajtunk kiiga-
zodni. Ez abból is látszik, hogy hiába
mondogatja környezetünk, jól nézel ki,
szép vagy, mi mégis találunk külle-
münkön valami hibát, valami kifogá-
solhatót. Baj, ha túl sokat mutat a
mérleg, ahogy az is, ha túl keveset, de
gond, ha nem elég kerek, vagy ha túl
lapos, és még sorolhatnánk.

Úgy veszem észre, hogy manap-
ság az foglalkoztatja a nőket, mi kerül-
jön az asztalra. Az egészséges táplál-
kozásra való törekvés egyre jobban
begyűrűzik a mindennapjainkba. Elég
csak végigböngészni néhány étel ösz-

Ha valamit nem szabad
szetevőinek listáját, látható, hogy akár
egy reggelivel is mennyi tartósító- és
stabilizálószert, színezéket viszünk be
szervezetünkbe.

Majdnem egyhétnyi fejfájás, fáradt-
ság után úgy döntöttem, méregtelení-
tek. Ugyan nem tipikus tuti fogyókúrát
ajánlok, ahogy pár héttel ezelőtt elkezd-
tük, a tapasztalatok mégis olyanoknak
is javára válhatnak, akik néhány kilótól
szeretnének megszabadulni.

Be kell ismernem, szeretek enni. S
nemcsak akkor, ha éhes vagyok, hanem
az ízek nyújtotta élvezetért is. Így komoly
fejtörést okozott, hogy megtaláljam, mi-
lyen kúra a megfelelő nekem.

Egy kis kutatómunka, néhány nap
töprengés után kiválasztottam egy lé-
böjtkúrát, ami a heti táplálkozási rit-
musba a legalább napi 2,5 liter folya-
dék, gyümölcs- és zöldségitalok mel-
lett megengedett néhány szelet teljes
kiőrlésű kenyeret. Mondanom sem
kell, tiltólistára került minden más:
hús, tejtermékek, édesség. A kúrához
társat is kerestem, akivel támogattuk
egymást a nehezebb percekben.

A kúra első két napja volt a legne-
hezebb, de megcsináltam. Szeren-
csére a zöldbúzafűlé finomabb volt,
mint ahogy kinézett. Elsőre a zava-
ros, zöldes, barnás színe elretten-
tett, de az íze kárpótolt a látványért,
selymes zöld teához hasonlított.
Számoltam a deciket, a szelet ke-
nyereket, a gondolataimat viszont
nagyon nehéz volt elterelni attól,
hogy ízmegvonásra kárhoztattam
magam. Éhes tulajdonképpen nem
voltam, de a tudat, hogy tiltva va-
gyok egyes dolgoktól, szinte elvisel-
hetetlenné vált! A második napra
tervezett zöldséglevet csapásként
éltem meg. Az összetevők olvasása-
kor (többek között paradicsom, ká-
poszta, uborka és hagyma szerepelt
a listán) sem számítottam túl jóra, és
az íze sem nyerte el a tetszésem. A
kenyérszeletekkel úgy-ahogy el tud-
tam nyomni az ízét.

A következő napok már kicsit köny-
nyebben teltek, az ananász például
megváltás volt a kúra kezdete után, de
csábító tényezőből nem lett kevesebb.

Mikor toros káposztával kínáltak min-
ket, támogató barátnőm nem bírta to-
vább a megvonást. Ugyan nem esett
neki a kondérnak, azért elment a legkö-
zelebbi boltba és vett nyers káposztát,
uborkát, meg valami ilyenkor fogyaszt-
ható gyümölcsöt. A diéta utolsó napjait
aztán folyamatosan kiegészítettem né-
hány falat gyümölccsel és magas rost-
tartalmú zöldséggel.

Túléltem, megkönnyebbültem,
hogy elvégeztem a kúrát. Hamarosan
talán újra megismétlem.

Nagyon fontos, hogy a kúra után
fokozatosan térjünk vissza a korábbi
étkezési szokásainkhoz. Egy méregte-
lenítő kúra megkönnyítheti az élet-
módváltást, de hatékony bevezetője
lehet egy fogyókúrának is.

lehet alkalmazni, ezért válasszák inkább a biztonsá-
gos szerelmet” – hangsúlyozta dr. Stummer János,
és hozzátette, a fiatalok bármilyen kérdéssel fordul-
hatnak a Tinédzser Ambulanciához.
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kép és szöveg: nagy viktor

Škoda Rapid. Egy újabb modell a
cseh gyártótól, amely „legendás” el-
nevezést kapott. Ugyan a név 2012-
ben nem megfizethető sportkupét
takar – ahogy 1984-ben –, hanem egy
gazdaságos családi autót, mégis vál-
hat belőle krónika. Ötletes megoldá-
soktól duzzadó, méreteit meghazud-
tolóan tágas, és árához képest érté-
kes az új Rapid. Tesztelhettük a friss tí-
pust, méghozzá egy 105 lóerős, ezer-

Teszt: Škoda Rapid 1,2 TSI

OkoŠkoda
kettes turbós benzinessel a motorház-
teteje alatt.

A fehér családi ötajtós, ami – cseh
szokás szerint – limuzinnak tűnik,
mostantól beékelődik a Fabia és az
Octavia közé. A gyártó tervei szerint
az első Octavia paramétereit felül-
múló típus kiemelkedő ár-érték
arányá val fog hódítani. Első ránézésre
nem olcsó, hanem decens, időtálló
formát mutat a Škoda. Még fehérben
is szépítik a látványos élek, a szigorú
első fényszórók és az újragondolt hű-
tőmaszk. Oldalnézete klasszikus ará-
nyú, a feneke pedig leplezi méreteit. A
majdnem 4,5 méteres kocsi belül is
tágas. Csomagtere 550 literes, és
még teljes értékű pótkerék (extra),
padló alatti rakodórekesz is van. A ma-
gasra nyíló ötödik ajtó miatt könnyen
pakolható a puttony és akár másfél
köbméterig bővíthető.

Az utastér ismerős, a nagytestvérre
emlékeztető formákat találunk minden-
hol, egyes verzióknál kétszínű (fekete és
bézs vagy szürke) műszerfallal. Kicsit
talán keskenyebb a beltér, mint várnánk,
de hosszában óriási. Kipróbáltuk: 190

cm-es sofőr mögött pont elfér egy
ugyanekkora utas. A magam 172 centi-
jével pedig nyújtott limuzinos teret
hagytam a hátulsó sorban. Ahhoz, hogy
kedvező árú maradhasson az autó, va-
lahol vissza kellett fogni a költségeket.
A műanyagok egyszerűek és kemények,
de látványra meggyőzőek. És ezt az aj-
tócsukódást megirigyelheti sok konku-
rens – tompa, tervezett puffanás, akár
egy népautóban. Ráadásként pedig
több apró, hasznos extrát kapunk, mint
a prémium kategóriában: jégkaparó a
tanksapkafedélben, láthatósági mel-
lénynek tartó az ülések alatt, parkoló-
jegytartó fül, és még sok más filléres
okosság.

Ezek után arra gondoltam, hogy in-
dulóáron 3,2 millióért ennyi
tartalommal és értékes rész-
lettel biztosan egy közleke-
désre alig alkalmas guruló
csodát kaptam kézhez. De
nem. Könnyen járó pedálok,
pöpec – jelen esetben hatfo-
kozatú – manuális váltó és
ideális hangolású futómű

várt. Azért örültem, hogy nem az alap
háromhengeres, 1,2 literes motort
kaptam, mert a fenti körítéshez job-
ban illik a nyomatékos (175 Nm), erős
(105 LE) és extra csendes turbómotor.
Ami visszafogottan hajtva 6 literrel, vá-
rosban, pörgetve 7,5-8 literes fo-
gyasztással vezethető. Ereje kis fordu-
laton is kellemes, pörgetve pedig
sportos hangot és menetteljesít-
ményt kínál. Jó, hogy már alapáron jár
a 6 légzsák, ESP, szervokormány,
elektromos ablak elöl és központi zár.
A kipróbált Ambiente (közepes) felsze-
reltséghez pedig többek között klíma,
könyöklő és fedélzeti számítógép, va-
lamint elektromos tükör is jár.

Rövid találkozásunk után fájó szívvel
búcsúztam a Rapidtól, mert megtet-
szett a verda letisztult formája, a hihetet-
lenül nagy terek, amiket kínál, és a kor-
rektül összehangolt műszaki részletei.
Személyes ajánlásom a 86 lóerős, gyen-
gébb egykettes turbó benzines, köze-
pes felszereltséggel – tehát minden
szükséges biztonsági és kényelmi ext-
rával –, amit 4,24 millió forintért árulnak
a Porsche Győr szalonjában. Flottás vá-
sárlóknak egye di lízingajánlattal pedig
alig ötmillióért ideális választás az 1,6
CR TDI dízel változat, főként miután
minden Skodához 4 év vagy 200 ezer ki-
lométer garancia tartozik.

Az ajtócsukódást
megirigyelheti sok
konkurens – tompa,
tervezett puffanás

Porsche Inter Autó Hungaria Kft. 
Porsche Győr Škoda telephely 
9024 Győr, Mécs László u. 3.
Telefon: 96/515-032, 515-045
www.porschegyor.hu

XIV. Škoda Orrmotor 
Fanclub találkozó

Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ (9026 Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.,

az egyetemi csarnok mögött)
2012. december 8.

(szombat)

Škoda Rapid-bemutató 
és családi nap a Mobilis 

Interaktív Kiállítási 
Központban a Porsche Győr 

közreműködésével.

A programok között szerepel 
a Mobilis Mikulás érkezése, 

régi Škoda gépkocsik 
megtekintése, 

autóügyességi verseny, 
műszaki elővizsga 

és játszóház.
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ÁLLÁS

Biztosító tanfolyamot indít
december elején, üzleti területre.
Belépés alkalmazottként január-
ban. Átképzés, rugalmas munka-
idő, cafetéria. 06-70/2678-190,
furyliza@gmail.com.

ALBÉRLETET KERES

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

Nádorvárosban kétszobás, kiadó
lakást keresek. Tel.: 30/444-6023.

EGYÉB

MINI BIZI BABABOLT
átvesz: divatos babakocsikat, kis -
ágyakat, járókákat, etető- és pihe-
nőszékeket, autóüléseket, utazó -
ágyakat, márkás játékokat, hinta-
lovakat, játék babakocsikat, téli
ruhát, cipőt. KORCSOLYÁK adás-
vételét megkezdtük! Győr, Déry T.
u. 16. 06-20/918-0643.

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

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

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

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max.
800 e Ft), Új SZOC-
POL, támogatott lakáshi-
tel. Tel.: 20/951-0235     

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

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

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát.  Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.    

Költöztetés, fuvaro-
zás, lom ta la nítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/422-6164. 

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.  

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…

Súlyos kérdés:
Irány az „Adósok börtöne”, ha elveszti
munkáját, vagy baleset miatt munka-
képtelenné válik hosszabb idôre

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

5.000 Ft 
kedvezmény 

2012. december 1–5 között 
19.900 Ft-os vásárlás felett!

A kedvezmény más akcióval nem vonható össze! 

Az akció 2012. 12. 01—2012. 12. 07-ig érvényes. Amíg a készlet tart!
A kupon 1 kg termék megvásárlására jogosít! 
A kedvezmények nem összevonhatók! 

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

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

Happy Choco Édesség Diszkont
Gyôr, Híd u. 3.

„E HETI” AKCIÓ 
CITROM ÍZŰ LÉDIG NÁPOLYI

699 Ft/kg 

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.    

INGATLAN

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerített,
820 m2-es, 18 m utcafronttal, csa-
ládi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.    

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

Győrszentiván-Kertvárosban, Au-
ditól 5 km-re téliesített, 23 m2-es
nyaraló eladó. Irány ár: 3.200.000
Ft. Érd.: 30/267-2201.

ÜZLET

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

Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti,
utcafronti, 21 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 1 szobás, 50 m2-es, gáz-
fűtéses, felújított, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, 50–80 m2-es,
határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses, megvásárolható, téglaépítésű
bérleményre Sziget, Újváros, Mar-
calváros kivételével (hirdetési
szám: 309). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 56 m2-es, fél-
komfortos, téglaépítésű, felújításra
szoruló, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1 szobás, 30-
40 m2-es, belvárosi vagy szigeti, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 215). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, másfél szobás, 36 m2-
es összkomfortos lakást cserélne
1+2 fél vagy 2+fél szobás nádorvá-
rosi, adyvárosi vagy marcalvárosi,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 216). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélnének 2 szobás, 55 m2-es,
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra – Belváros, Adyváros, Mar-
calváros vagy Gyárváros területére
(hirdetési szám: 218). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47  m2-es,
összkomfortos, erkélyes, telje-



2012. november 30.   / + / 27

HIRDETÉS APRÓ

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. dec. 1–7-ig.

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült 18 évesen ezt a
rendkívüli teljesítményt véghezvinnie? Tíz nyelvvizs-
gájával ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások
egyéni bajnoka lett Magyarországon! Kérem, sorolja
fel ôket idôrendi sorrendben!
– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom évekre bontani: 
2010. március – spanyol, június – német, szeptember –
francia, 2011. január – olasz, május – holland, szeptem-
ber – orosz, 2012. január – eszperantó, április – dán,
május – angol, október – svéd. A hollandot leszámítva
mind „origo” típusú, elôtanulmányaim csak angolból és
németbôl voltak, a többi nyelvet nulláról kezdtem.
– Hogy találkozott a módszerrel?
– Már általános iskolában is tanultam nyelvet, de amikor
gimnáziumba kezdtem járni, kerestem a lehetôséget,
hogy hogyan tudnék hatékonyabban tanulni. Nagyapám,
aki személyesen ismeri a szerzôt, hívta fel a figyelmemet
a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre, mivel ô is sikerrel
használta a tananyagot. 
– Mi a tanulás menete?
– Ez egy egyéni nyelvtanulási módszer. Otthon a saját

A középiskolás nyelvvizsgabajnok!
Tízhetenként  nyelvvizsga, két év alatt 10!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos gimnazista beszél korosztályos rekordjá-
ról és az ehhez vezetô módszerrôl – a Kreatív Nyelvtanulásról!

tempójában tud tanulni a tanuló, így maga osztja be az
idejét. Nyelvtani szabályok mentén haladva begyakorolja
a beszédet és az írást is. A tananyag minden nyelvi lét-
formára hat, tehát megtanít írni, olvasni, beszélni és meg-
érteni a gyors beszédet.
– Hogyan gyakorolja a beszédet egyedül?
– Úgynevezett beszéd-szimulációs módon. A sok ezer
kétnyelvû feladatot idôre is el kell végezni, olyan se-
bességgel, ahogy magyarul beszélünk. Ehhez minden
segítséget megkap a tanuló, megfelelô szókincset, ért-
hetô nyelvtani magyarázatokat, CD-ket a kiejtés elsa-
játításához.
– Hogyan tovább? 
– Úgy döntöttem, hogy folytatom a nyelvek tanulását, és
már az érettségi elôtt szeretnék tíz nyelvvizsgával ren-
delkezni. Kevés szabadidômben elôadásokat tartok a
módszerrôl, hogy mások is megismerjék és ôk is sikeres
nyelvtanulók legyenek. Így személyesen is találkozhat-
nak velem az érdeklôdôk.
– Kedves Zsófia, még sok további sikeres nyelvvizsgát
kívánunk! 

www.kreativnyelvtan.hu
Angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol, portugál, holland, svéd, norvég, dán, eszperantó 

tananyagok megtekinthetôk és 21.990 Ft. egységáron megvásárolhatók 

Gyôrben a Bartók Béla Megyei Mûvelôdési Központban (Cuczor Gergely u. 17.), 
2012. december 3-án (hétfô) és december 10-én, (hétfô) 17 és 19 óra között.

Info és megrendelés: Hudi Tibor: 0630/318-4953

Várjuk Önöket!
Magyariné Gintli Eszter fodrász

20/548-2737
Szabó Viktória fodrász, hajhosszabbítás

20/417-6407
Gócza Erzsébet mesterkozmetikus

20/9178-447
Riedinger Anett kézápoló, műkörömépítő

20/240-3102
Paár Zsoltné Kinga pedikűr, manikűr, masszázs

20/383-4121

Free Time szolárium
professzionális álló és fekvő gépekkel:

517-800 CSŐCSERE!

Örömmel értesítjük régi
és leendő vendégeinket, hogy

december 3-tól

527-699 Győr, Szabadi út 3.

ÚJ HELYEN a

sen felújított, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne
3 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses, József A.-lakótelepi
lakásra (hirdetési szám: 219).
Érd.: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

Belvárosi, 1 szobás, 45 m2-es,
összkomfortos, részben felújított,
alacsony rezsijű lakást cserélne 2
szobás bérleményre 55 m2-ig, Szi-
get, Újváros, Gyárváros kivételével
(hirdetési szám: 217). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, külön bejáratú
konyhás, 63 m2-es, gázfűtéses,
téglaépületben lévő, határozatlan
idejű szükséglakást cserélne 1-2
szobás győri bérleményre, Sziget,
Újváros kivételével (hirdetési szám:
220). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porcko-
rongsérvet gyógyke-
zelek. Samodai Péter gyógy-
masszőr, 30/7543-114,  www.
egeszsegovo.hu   

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg-, illetve kárpittisz-
títást vállal. Győrben ingyenes ház-
hoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egy aránt. Kérjük,
bizalommal forduljon hozzánk! Ér-
deklődni: 06-20/214-5881

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
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Ma is a kézilabdával álmodik

szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Huszonöt évvel ezelőtt nyert elő-
ször bajnokságot az akkor Győri
Rába ETO néven szereplő férfi ké-
zilabdacsapat. Lapunknak az
együttes közönségkedvenc jobb-
szélsője, a világválogatott Iván-
csik Mihály beszélt az akkori em-
lékekről és szeretett sportágáról,
amelytől már csak gyermekei
miatt sem tud elszakadni. 

„A tradícióra épített jövő” – szól a
SZESE Győr férfi kézilabdacsapatának
szlogenje, ennek megfelelően a klub
nem feledkezik meg a nagyszerű elő-
dökről sem, akik a nyolcvanas években
messze vitték a győri kézilabdázás jó
hírét. Az akkor Győri Rába ETO néven
szereplő, azóta már megszűnt egyesü-
let ebben az időszakban három-három
bajnoki címet és kupagyőzelmet gyűj-
tött be, valamint a nemzetközi színtéren
is nagyot alkotott az IHF-kupa megnye-
résével. Az ETO kereken huszonöt
évvel ezelőtt, 1987-ben nyert először
bajnokságot, az elsőség pedig abban

az évben kupagyőzelemmel is párosult.
A jeles évforduló apropóján az akkori le-
gendás csapat játékosait és vezetőit kö-
szöntötte a SZESE Győr a hétvégi baj-
noki mérkőzés szünetében. Többen saj-
nos nem vehették át a jubileum alkal-
mából elkészített emléklapot, hiszen a
korszakos csapat tagjai közül Oross
Tibor, Tóth László és Szaló Tibor veze-
tőedző már nincsenek köztünk. 

Lapunknak a csapat egyik megha-
tározó játékosa, a cunderspecialista
Iváncsik Mihály elevenítette fel emlé-
keit. A háromszoros magyar bajnok és
kupagyőztes, kétszeres világváloga-
tott jobbszélsőt 1989-ben megválasz-
tották az év magyar kézilabdázójának
is. A válogatottban 165-ször játszott,
a nemzeti csapattal 1986-ban vb-
ezüstérmes lett, 1988-ban olimpiai

negyedik helyezést, míg 1992-ben
olimpiai hetedik helyezést ért el. A
csapat egyik emblematikus alakja
hosszú időn át kápráztatta el megol-
dásaival a szurkolókat, hiszen csak öt-
venéves korában, a másodosztályú
Komárom csapatából vonult vissza. 

– Joósz Attila keze alatt már három-
négy évet együtt játszott a társaság,
mire Szaló Tibor irányításával igazán
robbantottunk. Kis csapat voltunk,
mindössze tizenöten játszottuk végig a
szezont. Nagyon összetartottunk ugyan-
akkor a pályán és a civil életben is. Csa-
ládostól összejártunk, közösen beszél-
gettünk a kézilabdáról és szinte minden
egyébről. Úgy érzem, ez volt a siker
egyik titka, ezt a fajta mentalitást sok
mai csapatnál hiányolom – fogalmazott
Iváncsik Mihály, aki a jubileum alkalmá-
ból szívesen gondol vissza egykori sike-
reire. – Mintha tegnap történt volna min-

den, olyan frissek az emlékeim. Máig ál-
modom az egyes mérkőzésekkel, és
ezek igazán szép álmok, frissebben is
ébredek utánuk. 

Az egykori közönségkedvenc szomo-
rúan élte meg korábbi csapatának meg-
szűnését, de bízik benne, hogy a SZESE
révén a győri férfi kézilabda rövidesen
ismét ott lehet a legjobbak között. 

– A győri kézilabdás lányoknak és fi-
úknak is szurkolok, örülök, hogy a
SZESE vezeti a táblázatot, óriási fegy-
vertény lenne ilyen hamar a feljutás. El-
tűnni a kézilabdázás térképéről nagyon
könnyű, visszajutni a legjobbak közé
annál nehezebb. Tatabányán és Debre-
cenben tíz évbe telt, mire újra élvonalbeli
csapat lett a városban, Győrött szeren-
csére úgy fest, nem lesz szükség ennyi
időre. Bízom benne, hogy a győri férfi ké-

zilabda újra visszaszerzi régi fényét.
Ehhez nyilván szükség van az anyagi fel-
tételekre is, amelyek napjainkban jóval
nagyobb szerepet kapnak, mint az én
időmben, de arra is, hogy a csapat tagjai
átérezzék, a városért is játszanak. A szí-
vet ugyanis nem pótolhatja semmi. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy ez a

sportág a játékról és az élvezetről szól,
örömmel tapasztalom, hogy a lányok is
igyekeznek szórakoztatni és kiszolgálni
a közönséget, nem kizárólag erőből old-
ják meg a feladatokat – fogalmazott
Iváncsik Mihály, aki valóságos kézilab-
dás dinasztia alapítója, hiszen három fia,
Gergő, Tamás és Ádám is ugyanebben
a sportágban jeleskedik. 

– Nálam boldogabb apa nem létezik,
a fiaim már felül is múlták az én eredmé-
nyeimet. Ugyan nem volt kötelező,
mégis a kézilabdázást választották. Ha

tehetem, ott vagyok Veszprémben
Gergő és Tamás mérkőzésein, vagy Ta-
tabányán Ádám találkozóin. A legkisebb
fiam egy-két éven belül eljuthat azokba
a magasságokba, ahol a két bátyja jár.
Van két unokám, már őket is tanítgatom
a játékra, az utánpótlás tehát megvan…

Az első bajnoki aranyérem a Ba-
logh Imre, Cseri Péter, Csicsay
Ottó, Deáki István, Domonkos
Attila, Fenyő Kálmán, Horváth
Zsolt, Iváncsik Mihály, Kádár
Zoltán, Menyhért Tamás, Oross
Tibor, Polgár László, Szekér At-
tila, Tóth László, Vesztergom
Zoltán alkotta keret nevéhez fű-
ződik. A csapat vezetőedzője
Szaló Tibor volt. 

1987-ben három fordulóval a
bajnokság vége előtt Győrben
a nagy rivális veszprémi VÁÉV-
Bramac 28–20-as legyőzésével
biztosította be aranyérmét az
együttes. A Magyar Kupa dön-
tőjében ismét a veszprémiekkel
találkoztak a zöld-fehérek, akik
az egygólos idegenbeli veresé-
get követően hazai pályán öt ta-
lálattal múlták felül riválisukat. 

Iváncsik Mihály két idősebb fia
hamarosan ellenfélként tér visz-
sza Győrbe, hiszen a Magyar
Kupa nyolcaddöntőjében egy-
más ellen játszik a SZESE, vala-
mint a Gergőt és Tamást sorai-
ban tudó MKB Veszprém. A
nagy érdeklődésre számot
tartó mérkőzés december 12-
én, szerdán 18.30 órakor kez-
dődik az egyetemi csarnokban. 
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A Győr-Szol–Széchenyi ESE drámai
mérkőzésen 111–108-ra verte a Bu-
dapesti Honvéd együttesét a férfi
NB I/B legutóbbi fordulójában. A
SZESE így állt fel a mérkőzésen: Dre-

venka 24/6, Pankár 27/3, Hegedűs
18, Horváth G. 10/6, Papp 17/3. Cs.:
Halász 1, Csiszár 4, Péterfai, Baruta
10/6, Palavics, Bosnyák, Daru.

Az első negyedben fej fej mellett
haladtak a csapatok, a pontgazdag tíz
perc végén egypontos vendég előnyt
mutatott az eredményjelző (24–25). A
második felvonásban fokozták a tem-
pót Pankárék, így a nagyszünetben
hatpontos előnnyel mehettek az öltö-
zőbe (50–44). Három negyed után
ismét a vendégeknél volt az előny

Karl-Erik Böhn, a magyar női kézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya szerint sokat számít, hogy a
csapat miként rajtol az egy hét múlva kezdődő szer-
biai Európa-bajnokságon, ahol a cél a legjobb
hatba kerülés.

„Ha az első két meccsen sikerülne győzni a hor-
vátok és a németek ellen, akkor bármi lehetséges.
Önbizalomtól duzzadva mehetnénk tovább, és ve-
szélyes csapatnak tartanának minket. A felkészülés
jól sikerült, megnyertük vasárnap a Turcsin-kupát,
igaz, ott nem voltak nagyon erős ellenfelek. Van
még egy hetünk, hogy élesítsük a formánkat" –
mondta a norvég szakember, akinek ez lesz az első
világversenye a magyar együttes élén.

Böhn azért is optimista, mert az Audi-ETO és a
Ferencváros remekül szerepelt eddig a Bajnokok Li-
gájában.

Ha aranyérmes lesz a csapat, 15 millió forintot
osztanak szét a tagjai között. A második-negyedik
hely 12, az ötödik-hatodik hely 8, a hetedik-nyolca-
dik hely pedig 5 millió forintot ér.

A magyarok kedden 20.15 órakor a horvátokkal,
szerdán 20.15-kor a németekkel, pénteken 18.15-kor
pedig a spanyolokkal találkoznak Újvidéken. A kvartett-
ből az első három helyezett jut a középdöntőbe.

A 16-os keretbe a győriektől Herr Orsolya, Rédei-
Soós Viktória, Görbicz Anita és Kovacsics Anikó került
be, míg a tartalékok között Orbán Adrienn szerepel.

Jó úton
jár a 
bajnok

Az első két meccs
meghatározó

Hitchcocknak is tetszett volna
(66–67). A negyedik felvonásban óriá -
si adok-ka pok alakult ki, és a végén az
eredményjelzőn döntetlen állt (89–
89). Az első ráadásban sem tudtak
dűlőre jutni a felek (97–97), a máso-
dik hosszabbítás elején aztán Hege-
dűséknek sikerült hat ponttal ellépni,
ami kitartott a legvégéig. Viszonylag
sok pontatlanság mellett óriási aka-
rás és helyenként parádés megoldá-
sok jellemezték a közönség számára
nagyon szórakoztató találkozót. Ért-
hetően elégedetten értékelt Kozma
Tamás.

„Azt hiszem, Alfred Hitchcock
ilyen meccseket nézett, mielőtt meg-
rendezte a Madarak című filmet –
mondta a győriek szakvezetője. – Itt
a mozi vége most happy enddel vég-
ződött, így továbbra is a tabella első
feléhez tartozhatunk. Sem az ellenfél
irányítójának kitűnő napja, sem a já-
tékvezetők hullámzó teljesítménye
nem tudta a csapat koncentrációját,
erejét megtörni ötven perc alatt.
Jókor lett vége a meccsnek... Ezzel
együtt elmondhatom, remek a baj-
nokság, jó csapatokkal, élvezetes, ta-
nulságos mérkőzésekkel.”

A Győr-Szol–SZESE legközelebb
december 1-jén 16 órakor a MAFC
otthonában lép pályára.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A Hat Agro–UNI Győr az Euroliga 5. fordulójában
szinte végig vezetve győzte le a török Tarsus
együttesét (81–72). Fűzy Ákos vezetőedző el-
mondta: nagyon örült a győzelemnek, mert voltak
előzetesen gondjaik, de ezt negyven percre elfe-
lejtették.

„Küzdünk saját magunkkal, keressük a he-
lyünket az Euroligában, de most egységesek
voltunk, s ezt az utat kell tovább követnünk.
Három győzelmük van öt meccs után, tavaly a
végén volt összesen ennyi” – fogalmazott a
szakvezető.

A magyar bajnok szerdán a Bourges otthoná-
ban vendégeskedett, s bár 57-47-re kikapott, a
meccs bebizonyította, hogy jó úton jár a csapat.
Mint azt a vezetőedző elmondta: sokkal több di-
cséret illeti a csapatot, mint korholás, hiszen
magas szintű taktikai fegyelemmel játszott, amit
a kapott pontok száma is mutat. Egy-két aprósá-

gon, valamint egy fokkal pontosabb támadójáté-
kon múlt, hogy nem egy újabb bravúr van most a
bajnok mögött.

A zöld-fehérek a bajnokságban is játszottak
mérkőzést, s a papírformának megfelelően köny-
nyedén győzték le a sereghajtó Vasas együttesét
(85–55). Ezen az összecsapáson sem Natalie
Hurst, sem pedig Raksányi Krisztina nem lépett
pályára, azok kaptak lehetőséget, akik eddig ke-
vesebbet játszottak.

„Döcögős kezdés után jó védekezésünkkel si-
került felgyorsítanunk a játékot, s meghatározó
hátvédeink nélkül is tartalmas, jó meccset tud-
tunk játszani. Örülök a fiatal játékosaink pályán töl-
tött perceinek” – értékelt a találkozót követően
Fűzy Ákos.

A győriek az Euroligában jövő héten szabadna-
posak, a bajnokságban viszont baranyai napok
jönnek, hiszen előbb december 2-án a PEAC-
Pécs otthonában szerepelnek Nagy-Bujdosóék,
majd 6-án Győrben, 9-én Komlón a PINKK 424
lesz az ellenfél.
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A futsal NB I legutóbbi fordulójában a
Rába ETO (Balázs – Al-Ioani, Dróth, Ju-
anra, Szeghy volt a kezdősor, csereként
jutott szóhoz Lódi, Harnisch, Bárdosi,
Fabio, Horváth G., Luque és a kapus
Matkovics) a Cső-Montage csapatát fo-
gadta. A gólgazdag mérkőzésen végig
vezetve, magabiztos, 7–3-as győzelmet
aratott a címvédő. Marcos Angulo mes-
ter csapata már az első három percben
tudatosította, nem teremhet babér az el-
lenfélnek. Egy félidőnyi játék után 4–2-es
hazai vezetést mutatott az eredmény-
jelző. A második félidőben ugyanaz tör-
tént, mint az elsőben. Szinte pillanatok

Az NB I/B nyugati csoportjában a 11.
fordulóban a SZESE Győr az MKB
Veszprém második csapatát fogadta,
és négygólos félidei vezetést (12–8) kö-
vetően hat góllal, 25–19-re győzött. 

A veszprémi fiatalok kezdtek job-
ban, tizenkét perc elteltével három
góllal vezetett az MKB (3–6). A hazai
időkérést és kapuscserét követően a
félidő közepére egyenlített a SZESE,
majd a vezetést is átvette (8–7).
Három hazai gól már a biztos vezetést
jelentette. A második játékrész ven-
dégtalálattal indult, de öt perc után
már hat gól volt a két csapat közti kü-
lönbség. A vendégek védekezést vál-
tottak, jóval agresszívebben játszot-
tak, ami szemmel láthatóan nem ízlett
a győri játékosoknak. 

A félidő közepéig kiegyenlített volt
a játék, állandósult a győriek 4-5

Idén 110 aranyérmet szerzett a külön-
böző versenyeken a Győri Vízügy-Spar-
tacus Evezős Klub. A bajnokságon nyolc
elsőség jött össze, míg a klubrangsor-
ban negyedik lett az idén 135 éves egye-
sület. Papp Oszkár klubigazgató az utób-
bival kapcsolatban azt mondta: ennek a
megváltozott pontszámítás volt az oka,
az összesített eredményekbe beleszámí-
tották a veteránok és a túraevezősök tel-
jesítményét is. A Csepel pontjai nak ez
harmincöt százalékát, Győrben pedig
alig tíz százalékát teszi ki.

Az idei 16 hazai és 9 nemzetközi viada-
lon összesen 110 arany, 75 ezüst és 55
bronz a mérleg, az országos bajnokság
eredménylistája: 8 első, 12 második és 8
harmadik hely. Németh Mercédesz a ti-
zenhárom évesek között idén minden ver-
senyt megnyert, ahol indult, így meg-
kapta a szövetség abszolút győztesének
járó ajándékát. A Révész testvérpár, Zol-
tán és Péter megnyerte a könnyű- és a

A bajnok is „elvérzett”
Sorrendben 15. mérkőzésén maradt veretlen a Győri
ETO FC az OTP Bank Ligában, miután múlt szombaton
a bajnok Debrecen sem tudta megállítani a menetelé-
süket. A találkozót Pintér Attila együttese – mely a Ste-
vanovic – Svec, Lipták, Takács, Völgyi – Trajkovic (Kro-
naveter, 61.), Kamber, Pátkai – Koltai, Strestík (Dudás,
68.), Varga R. (Pilibaitis, 82.)  összeállításban lépett pá-
lyára – 2–0-ra nyerte. Az első félidőben egyértelműen
a győriek akarata érvényesült, ám ekkor még nem szü-
letett gól. A második félidő kezdő sípszavát követően
Varga Roland szerezte meg idei tizedik bajnoki gólját. A
hajrában ugyan volt több lehetősége a Debrecennek az
egyenlítésre, a hosszabbításban Dudás Ádám végleg
eldöntötte a három pont sorsát. Győzelmével az ETO 8
pont előnnyel vezeti a tabellát az MTK előtt, a DVSC és
a Videoton pedig 12 pont hátrányban van.
„Nagyon jó mérkőzésen nyertünk, az első félidőben
több lehetőségük volt, ekkor eldönthettük volna a mér-
kőzést. Jól kezdtük a második félidőt, utána több prob-

lémánk volt, kicsit beszorultunk, a cserékkel próbál-
tunk ezen változtatni. Ők jól is szálltak be a meccsbe.
Az egész csapat dicséretet érdemel, hiszen az utolsó
pillanatokban is tudták, mit kell tenniük” – foglalta
össze a rangadó tanulságait Pintér Attila. A Magyar Ku-
pában már a legjobb nyolc között van az ETO, miután
kettős győzelemmel, 7–2-es összesítéssel verte a Pak-
sot. A hazai 4–0 után idegenben úgy nyert 3–2-re a baj-
noki listavezető, hogy 67 percig emberhátrányban ját-
szott, miután Djordjevicet kiállította a játékvezető. A
győri gólokat Kronaveter (2) és Dudás szerezte.

Az ETO december 1-jén 14 órakor a bajnokság 17.,
idei utolsó fordulójában a Haladás otthonában lép pá-
lyára, majd december 5-én 13 órakor a Ligakupában
a Budapest Honvéd ellen zárul az idei futballősz. Az NB
II záró fordulójában a Gyirmót Ajkán 2–2-re végzett,
míg a Győri ETO FC II 2–1-re nyert Szigetszentmikló-
son. A gyirmótiak 26 ponttal a 4., az ETO II 13-mal a
13. helyen „telelhet”.

Könnyed győzelem
alatt kétszer is betalált az ETO, mely ve-
zetése birtokában visszavett a tempóból,
így szépíthetett a Cső (6–3), de az utolsó
gólt a hazaiak szerezték.

Marcos Angulo így látta az összecsa-
pást: – Gyorsan megszereztük a veze-
tést, s azt végig meg is tartottuk. Nem
játszottunk kimagaslóan, de ma ennyi
is elég volt. Örülök annak, hogy Szeghy,
Horváth és Bárdosi is jól játszott, sőt,
előbbi kettő gólt is szerzett. A gólokat
Dróth (2.), Szeghy (3.), Lódi (4.), Horváth
G. (7.), Fabio (22.), Luque (22.), Harnisch
(40.), illetve Mezőfalvi (4.), Krizbai (8.,
38.) szerezte.

A bajnok legközelebb december 3-
án 19.30 órakor Debrecenben a helyi
DEAC vendégeként lép pályára.

Elkészült a férfi és női Magyar Kupa
következő fordulóinak párosítása. A fér-
fiaknál a 4. körben oda-vissza vágós
párharcban dől el a továbbjutás, míg a
nők 3. fordulójában egy meccs dönt. A
nőknél a Rába ETO a Szombathelyi
ESE-vel mérkőzik, a hivatalos játéknap
december 16. A férfiaknál a Dunakeszi–
Vasas párharc továbbjutója lesz Drót-
hék ellenfele. Az első mérkőzések hiva-
talos időpontja 2013. január 16., a visz-
szavágókat két héttel később rendezik.

Hat góllal
nyert a SZESE

gólos vezetése. Ezt követően nagyon
sok hibával játszott mindkét csapat, a
kapuk sem forogtak veszélyben. A gól-
csendet a vendégek törték meg, zsi-
nórban háromszor találtak be, ezzel
három gólra fel is zárkóztak. A SZESE
Rosta vezérletével a hajrában meg-
rázta magát, így magabiztosan tar-
totta itthon a két bajnoki pontot.
Deáki István együttese a hétvégén a
Balatonfüred II vendégként szerepel
december 1-jén 16 órakor.

Évértékelés felajánlással
normál súlyú kettesek bajnokságát. Közü-
lük Révész Zoltán kapta a Pák-Ász-kupát.

A nagy múltú egyesület két korábbi
magyar bajnokot is felköszöntött. 1972-
ben kétpárevezősben lett aranyérmes
Raffai László, míg hatvan esztendeje dr.
Emődi Gábor volt első négyesben. A Bá-
zelben élő kutatóorvos nem érkezett üres
kézzel, ugyanis egy új ergométert és  3,5
millió forintot is itt hagyott a klubnak.

A klubbal ünnepelt a legidősebb élő
győri evezős, Kiss Ödön is, de itt volt az
alapító, dr. Némethy Ernő dédunokája,
Némethy Mária, valamint unokájának fe-
lesége, Némethy Györgyné Magdika is,
aki bejelentette, hogy a jövő évtől a Pák-
Ász-kupa mellett a Némethy Ernő-díjért
is küzdhetnek majd a győri evezősök.

Az est folyamán Simon Róbert alpol-
gármester is jutalmazta az egyesületet,
míg az országos szövetség elnöke, dr.
Regényi Tamás jelentette be, hogy az
evezés is a kiemelt sportágak közé került.



2012. november 30.   / + / 31

MOZAIK SPORT

Különleges rekordkísérletre várják a gyerme -
keket és természetesen szüleiket december
15-én az ETO Parkba, ahol aznap egyébként
is a fiataloké lesz a főszerep. A szervezők
16.30-kor fitneszórán szeretnék megmozgatni
a megjelenteket, felállítva ezzel egy új Guin-
ness-rekordot. Reményeik szerint egyszerre
ennyi gyermek még soha nem vett rész fitnesz -
órán, mint amennyi ezen a szombaton megje-
lenik majd az ETO Parkban. Az edzést Czanik
Balázs tartja, az ő neve ismerősen csenghet
mindazoknak, akiknek fontos az egészséges

írta: borbély éva 
személyi edző
fotó: laposa tibor

A Crohn-betegség a bél roha-
mokban megnyilvánuló króni-
kus gyulladása, ami következté-
ben nagyon le lehet fogyni. A
betegség tünetei elég kellemet-

lenek: hasi fájdalom, hasme-
nés, felszívódási zavarok. Ez
utóbbi komoly problémákhoz
vezethet, a fontos ásványi anya-
gok, vitaminok képtelenek a fel-
szívódásra és ez vérszegénysé-
get okozhat. Gyakori az étvágy-
talanság, fáradékonyság. A fe-
hérjefelszívódás nem megfe-
lelő, ezért is fogynak le a bete-
gek, ráadásul az ellenálló ké-
pességük is csökken. 

A Sportiskolák Országos Szövetsé-
gének Sportszakmai Fórumát és
Sporttalálkozóját rendezték váro-
sunkban, a Bercsényi-iskolában. Az
esemény célja az új ismeretek és az
aktuális változások megvitatása volt
a szakemberek számára, valamint
versenylehetőség biztosítása a fia-
talok részére.

Borkai Zsolt polgármester, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke kifej-
tette, talán nem véletlen, hogy épp
Győr az országos konferencia hely-
színe, hiszen a város jelentős hagyo-
mányokkal rendelkezik az utánpót-
lás-nevelés terén, és kiemelten tá-
mogatja a sportot. A tehetségek ki-
nevelésében élen jár a szervező
Bercsényi és a társ-házigazda
Móra-iskola is. Borkai Zsolt hozzá-
tette, hogy a jövő évtől a kiemelt
sportágak jelentős állami támoga-
tásban részesülnek majd, de az
önkormányzatoknak erejükhöz
mérten továbbra is oda kell figyel-
niük a fiatalok sportolási lehetősé-
geinek fenntartására, és a sportis-
kolákban folyó műhelymunka is
roppant fontos a tehetségek kine-
velésében.

A halőrzés tekintetében is különleges
helyzetben van Magyarország egyik
legrégebben alapított horgászszerve-
zete, az 1917-ben bejegyzett győri Rá-
batext Horgász Egyesület.

– Kezelt vizünk a Rábán a Petőfi híd-
tól a Mosoni-Duna-összefolyásig tart
– avatott be a részletekbe Németh Fe-
renc egyesületi elnök. A halőrzés meg-
szervezése törvényi kötelezettség és
saját érdek is, hiszen a vízben lévő vagy
oda bekerülő vagyont meg kell őrizni.
A társadalmi halőrök munkáját hivatá-
sos halőrök is kiegészítik.Az előforduló

Guinness-rekordkísérlet az ETO Parkban
életmód. Rajta kívül várhatóan a győri sport-
élet több jeles képviselője is színpadra lép és
együtt mozog a résztvevőkkel. A szervezők az
ingyenes rendezvénnyel szeretnék felhívni a fi-
gyelmet az egészséges életmódra, és arra,
hogy nem lehet elég fiatalon elkezdeni a moz-
gást. Érdekesség, hogy a programon egy kis-
filmet is forgatnak, a rekordkísérlet így később
DVD-n is elérhető lesz. A résztvevő gyerme -
keket ajándékkal várják, a legtöbb fiatalt akti-
vizáló iskola vagy óvoda pedig értékes cso-
maggal gazdagodik.  

Halőrzés folyóvízen
szabálytalanságokra rátérve Németh
Ferenc elmondta: többek között előfor-
dul méreten aluli ragadozó halak elvi-
tele és jogosultság nélküli horgászat.
A természeti értékek, így a halak meg-
óvásába a rendőrség is bekapcsoló-
dik. A Rábáról lévén szó esetünkben a
vízirendőrség segítsége komoly hatás-
sal bír. A horgászat iránt érdeklődőket
továbbra is a történelmi belváros víz-
partjába belesimuló tanyaházban vár-
ják, ahol a horgászegyesület komplex
szolgáltatásokkal áll a tagok rendelke-
zésére. 

Országos sport-
szakmai fórum

A Chron-betegség és az edzés
Egy vendégem ebben a be-

tegségben szenved és az étke-
zésére szeretnék kitérni, hiszen
a legfőbb kihívás számára a
hízás. Elkezdte szedni a B-
komplex vitamint, illetve egy vi-
taminkomplexet, a Xylamint,
amit kimondottan a Chron-be-
tegeknek fejlesztettek ki. Fon-
tos az italfogyasztás is, elsősor-
ban a víz, viszont itt egy speciá-
lis esetről van szó, ezt kiegészí-
tette Nutridrinkkel, pontos neve
Nutricia Nutridrink. Mit is kell
erről az italról tudni? Ez egy
gyógytápszer, ami energiadús
és kimondottan kiegészítő táp-
lálásra alkalmas. 300 Kcal és 12
gramm fehérje van  200 ml-ben,
teljes értékű polimer tápszer,
ami laktózmentes, valamint glu-
tén- és koleszterinmentes.
Mivel a fehérjét nem tudja meg-
emészteni, erre szolgál az Iso-
tech izotóniás ital, több energiát
is biztosít, illetve a glutamin, ami
egyfajta aminosav, a tömegnö-
velésben van fontos szerepe.
Remélem, tudtam a hasonló
problémában szenvedő embe -
reknek segíteni!




