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Részletes
tévéműsor
19–21. oldal

14–15. oldal Eljött a téli italok ideje. Női ro-
vatunkban a téli smink és a helyes táplálkozás
mellett arról is olvashatnak, hogyan készítse-
nek puncsot és forralt bort a hideg napokban.

5. oldal A kormány döntése értelmében januártól az önkor-
mányzatoknak lehetőségük van arra, hogy évi hatezer forintos
ebadót rójanak ki a helyi kutyatartókra, a bevételt pedig vissza-
forgassák a városi állatmenhely és az ebrendészeti telep műkö-
désére, fejlesztésére. A magyar kutyafajták tartóit nem terheli
majd adó, mondván, a hungarikumokat meg kell őriznünk. 

8. oldal Augusztusban érkeztek, azóta számos
tapasztalatot gyűjtöttek rólunk. Ezeket osztották
meg velünk azok a cserediákok, akik a világ több
pontjáról jöttek hozzánk, hogy egy évig városunk-
ban tanuljanak. A fiatalok szerint a magyarok ke-
veset mosolyognak. 

3. oldal A polcokon sokszor más
árat tüntetnek fel, mint ami a pénz-
tárgépekben van – figyelmeztet a
karácsonyi nagybevásárlással kap-
csolatban Major Ernő megyei fo-
gyasztóvédelmi igazgató.

10–11. oldal Felhígult a
szakma, gázsit már évek óta
nem tudnak emelni szinte sehol
– mesélte Csankó Zoltán szín-
művész, A hét embere rovatunk
e heti főszereplője. 

Új győri betlehem
Írásunk a 14–15. oldalon
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haszongépjárműve lett a győri kötődésű Credo Citadell
19 típusú autóbusz. Az International Bus of the Year
szervezet hazai lapjának nyereménydíjas felhívásán az
olvasók szavazhattak az év legjobbjaira. A busz teljes
egészében magyar fejlesztésű és gyártású jármű.

2011 17 baleset történt szerdán reggel Győrben és környé-
kén a csúszós utakon. A 14-es főúton egy ember,
az 1-es úton két ember sérült meg. A 821-es úti
felüljárón négy, az Ipar úti felüljárón kettő, a Fehér-
vári úti felüljárón, a Tihanyi Árpád úton, a Révai
úton és a 8136-os úton 1-1 baleset történt.

NAPRÓL NAPRA

November 18.

November 19.

November 20.

November 22.

November 23.

November 24.

November 25.

Jótékonyság
Két szervezetet támogat
a Győr Arrabona Lions
Club abból a pénzből,
amely pannonhalmi jó-
tékonysági gyalogtúrá-
ján gyűlt össze. A 400
ezer forintot fele-fele
arányban osztották szét
a Tandem Látássérültek
Kerékpározását Segítő
Egyesület és a Mit tehet-
nék érted? Autista Ott-
hon Alapítvány között.  

Egy csoki
a mosolyért
A győri Családsegítő
Szolgálat Gyermekjóléti
Központja csokoládé-
gyűjtő akcióba kezdett,
hogy az ünnepeket
azok számára is édessé
tegye, akiknek az in-
kább keserű és szo-
morú. Te is segíthetsz
édesebbé tenni a vilá-
got a gyermekek szá-
mára: hozz egy szelet
csokit a Szigethy A. út
109. szám alatt található
klubház gyűjtőhelyére
november 28-tól decem-
ber 5-ig, hétfői napokon
8–18 óráig, keddtől csü-
törtökig 8–15.30-ig. Az
akcióról érdeklődni
lehet: Huszár Mária:
20/254-5031, Poór Tímea:
20/599-6430.

Rektor
Rektort választott a
2012-ben induló Nem-
zeti Közszolgálati Egye-
tem szenátusa. A tiszt-
ségre egyhangú támo-
gatást kapott az új in-
tézmény szenátusától
dr. Patyi András, a Leg-
felsőbb Bíróság egykori
bírája, a győri Széche-
nyi István Egyetem
egyetemi tanára.

Kórház. Elkészült a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház egyik épületé-
nek tetejére tervezett helikopter-le-
szállópálya, és várhatóan a jövő
hónap közepétől üzemelhet. Az intéz-
ménybe hetente négy-öt, speciális
kezelésre szoruló beteget szállítanak
mentőhelikopterrel. 

Parkolás. Parkolóhelyeket, egyéb sza-
bályozó jeleket festettek fel a közelmúlt-
ban Adyvárosban. Az Útkezelő Szerve-
zet az aszfaltburkolat egy részét is hely-
reállította. A felfestés után jelentősen ja-
vult a szabályos parkolások aránya. 

Körforgalom. Rózsákat telepítettek
a Szabadhegy és Kismegyer városré-
szek találkozásánál lévő, Szent Imre
út és Sági út csomópontjában talál-
ható körforgalom középszigetének vi-
rágágyásába. 

Szmoghelyzet. Sokat tisztult a le-
vegő Győrben, hétfőn már a tájékoz-
tatási értéket sem érte el a szennye-
zettség. Az azt megelőző napokban
az egészségre ártalmas volt a szálló
por koncentrációja.

Felhívás. A rendőrség keresi azt az
ismeretlen férfit, aki augusztus 23-án
este kilenc óra körül a győri Árkád
egyik éttermének bérelt raktárát kife-
szítette, majd több millió forinttal és
százezer forint értékű melegétkezési
utalvánnyal távozott. A tettes motor-
kerékpárral menekült el. 

Gyakorlat. Lázadást és tömegosz-
latást szimuláltak a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred külszolgá-
latra készülő katonái a likócsi bázi-
son. Az MH EUFOR 10. váltás min-
tegy 150 fővel januárban kezdi meg
6 hónapos szolgálatát Bosznia-Her-
cegovinában. 

Diótörő. Minden jegy elkelt a világ-
hírű Szentpétervári Állami Balett Dió-
törő című gyerekdarabjának előadá-
sára. A magyarországi turné kereté-
ben kitűnő táncművészek állnak a
Győri Nemzeti Színház színpadára
december 23-án 17 órától.

Csütörtöktől elindult a
buszmegállókba kihe-
lyezett digitális informá-
ciós oszlopok és az in-
formatikai háttérrel,
hangosítókkal, kijelzők-
kel felszerelt helyi járatú
autóbuszok éles teszt-
üzeme. A szakemberek
több mint száz helyi já-
ratú autóbuszba szerel-
ték be az elmúlt idő-
szakban a szükséges
technikai eszközöket, a
járatokba GPS alapon
működő fedélzeti szá-
mítógép került, így a
központ mindig tudja,
merre haladnak. A fe-
délzeten utazók han-
gos és képes tájékozta-
tást kapnak a követ-
kező megállóról, átszál-
lási lehetőségről. Hu-
szonnégy megállóba
kerültek ki az úgyneve-
zett totemoszlopok,
amelyek a járművek
mindenkori földrajzi
helyzete és sebessége
alapján működnek, ki-
jelzik a járatszámot, a
célállomást, és a követ-
kező jármű várható ér-
kezési idejét. A digitáli-

Intelligens buszok: 
elindult a tesztüzem

san kijelzett menetren-
deken villogó piros fény
jelzi, hogy épp melyik
megállónál tart az utas
által várt járat. Húsz
éjjel-nappal működő
jegy- és bérletkiadó au-
tomatát is kitelepítettek.
A lakosok azonban a
saját érdekükben pár
napig még nem hasz-
nálhatják az automatá-
kat, hiszen még folynak
azok a belső tesztek,
amelyek után százszá-
zalékosan biztossá
válik, hogy az eszközök
megfelelően működ-
nek, nem nyelik el pél-
dául az utas bankkár-
tyáját. A jövő hét folya-
mán indul a „zöldút-
kérés” éles tesztelése
is: a város öt keresztező-
désében az oda érkező
buszok a jelzőlámpák-
nál szükség esetén
plusz zöldidőt kapnak.
A projekt az Európai
Unió 563 millió forintos
támogatásával, a Nyu-
gat-dunántúli Operatív
Program 3.2.1/B konst-
rukciójának keretében
valósult meg. 
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INTERJÚ   LAPSZÉL

Talán kézzelfogható képet
kaphatnánk környezettuda-
tosságunkról, ha készülne
egy felmérés arról, hogy száz
győriből hányan állítjuk le az
autót szmoghelyzetben. A kö-
zelmúltban a tartósan száraz,
szélcsendes időjárásnak kö -
szönhető en napokon keresz-
tül magas volt a levegőben a
szálló por koncentrációja.
Amikor az autórádiókból azt
harsogták a hírblokkok felol-
vasói, hogy a por mértéke
meghaladta a riasztási kü-
szöbértéket, akkor mennyi-
sége több mint duplája volt
az egészségügyi határérték-
nek. A belvárosban sétálva
szinte harapni lehetett a le-
vegőt a péntek délutáni köd-
ben: autók sora kígyózott
több sávon az egyik nagy be-
vásárlóközpont felé, a hideg
idő miatt fűtött lakások ké-
ményeiből pedig felszállt a
változó színű füst, attól füg-
gően, hogy ki miből csinált
meleget.  Az önkormányzat
arra kérte a lakosságot, hogy
a napokban szüneteltessék
az avarégetést, a dízel üzemű
járműveket pedig csak szük-
ség esetén használják.  Mi vel
fűteni kell, a legkézenfek-
vőbbnek az látszik, hogy a tár-
sadalom és a környezet iránt
felelősen gondolkodók a szür-
kébbnél is szürkébb napok-
ban megpróbálják tömegköz-
lekedéssel, biciklivel, esetleg
egy pár jó cipővel kiváltani az
autót. Akik így tettek ezek-
ben a napokban, érdekes ka-
landban lehetett részük. Rá-
jöhettek például, hogy kétke-
rekűn városon belül gyorsab-
ban vagy legalábbis ugyan-
annyi idő alatt beérnek a reg-
geli csúcsforgalomban dol-
gozni, mint kocsival, és még
parkolóhelyet sem kell keres-
niük. De akadhattak, akik ész-
revehették, hogy a belváros-
ban ingyenes buszjárattal,
citybusszal juthatnak el pél-
dául a városházától a Széche-
nyi-egyetemig. Aki pedig gya-
log indult út nak, az figyelhet -
te a szembejövők arcát, és el-
gondolkodhatott azon, amit a
tekintetükben olvasott: talán
azt, hogy nem lenne ekkora
füst, ha mások is környezet-
tudatosan gondolkodnának. 
Wurmbrandt András

Szmogriadó

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A termékbiztonság és a fo-
gyasztók vagyoni érdekeinek
védelme áll a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság karácsony
előtti, nagyszabású ellenőrzési
akciójának középpontjában.
Különösen az elektronikus be-
rendezéseket és díszeket, vala-
mint a gyermekjátékokat vizs-
gálják a felügyelők. 

A veszélyes termékeket próbavásár-
lással szűrik ki, laboratóriumi ellenőr-
zésnek vetik alá, és ha szükséges, ki-
vonják a forgalomból. Az akció első-
sorban a széles fogyasztói tömegeket
vonzó nagy áruházláncok üzleteire,
hiper- és szupermarketekre, valamint
a bevásárlóközpontokra koncentrál.  

A törvényi szabályozás értelmé-
ben a kis- és középvállalkozásoknál
első esetben a hatóságok nem szab-
nak ki pénzbírságot, de fokozottan el-
lenőrzik, hogy a hiányosságot pótol-
ják-e. Súlyos szabálysértés esetén a
fogyasztóvédelmi bírság 15 ezertől
több millió forintig terjedhet.

Az akció során elsősorban arra figye-
lünk, ami a vásárló számára is a legfon-
tosabb: a termékek árára – mondta
Major Ernő, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőségének igazgatója. –
Nagyon sok esetben tapasztaljuk, főleg
a számítógépes rendszerrel rendelkező
áruházak esetében, hogy a polcokon
található árfeltüntetés, illetve a reklám -
újságokban található ár a számítógé-
pes pénztárgépnél már eltérő összeg-
gel szerepel, tehát magasabb áron ér-
tékesítik a vásárlónak a terméket. Ez
azért veszélyes, mert egy nagyobb be-
vásárlókocsi-tartalom esetén könnyeb-

Karácsony előtti razzia:
veszélyes is lehet az ajándék 

ben elsiklik efelett a vásárló figyelme.
Szigorúan kell vizsgálnunk a magyar
nyelvű használati utasítások meglétét,
és a termékek biztonságát is, azaz piac-
felügyeleti ellenőrzéseket is végzünk.
Elsősorban az elektromos árammal
működő termékekre figyelünk, és a
gyermekjátékok biztonságára.  

Mennyire vannak tisztában a
vásárlók saját jogosultságaik-
kal? Mi a tapasztalat?  

Nem téveszthetjük szem elől a vá-
sárlói jogok érvényesülését. Itt elsősor-
ban a szavatosságra és a jótállási jo-
gokra gondolok. Ennél a pontnál fel-
hívnám a fogyasztók figyelmét, hogy
az ajándékba kapott tárgyakat csak
olyan helyen fogják nekik visszacse-
rélni meghibásodás miatt, ahol ezt az
üzlet lehetővé teszi. Tehát arra nem
lehet számítani, hogy ha az ajándék-
nak nem tetszik a színe, vagy ha egy

képeskönyvből többet is kapott valaki,
akkor azt az üzleteknek kötelessége
visszacserélni. Csak hibás terméket
köteles az üzlet visszacserélni, és attól
is óva inteném a fogyasztókat, hogy
megrongálják az adott terméket,
ugyanis a pénzvisszafizetés csak egy
utolsó vásárlói jog, először mindenkép-
pen a javítás és a csere lehetősége
merül fel, a csere esetén pedig általá-
ban ugyanolyan termék kiváltásáról
van szó. Amire még odafigyelünk az
ellenőrzési akciókban, hogy megfe-

lelő-e a hirdetések valóságtartalma.
Sokszor előfordul, hogy akciósként
tüntetnek fel bizonyos termékeket, és
kiderül, hogy a kedvezményes ár meg-
egyezik az akció előtti bekerülési költ-
séggel, sőt, előfordulhat, hogy maga-
sabb. Van, hogy az akciósnak feltünte-
tett, többnyire összecsomagolt termé-
kek külön megvásárolva olcsóbbak,
mint együtt értékesítve. Ebben az eset-
ben a kereskedőket figyelmeztetném
arra, hogy van jogunk és lehetőségünk
úgynevezett ártörténetet kérni tőlük,
tehát tudjuk ellenőrizni, hogy az adott
termék az előző időszakban mennyiért
került értékesítésre. 

Miből áll a fogyasztóvédelmi
ellenőrzés? 

Miután megvásároltuk a terméket,
felkeressük az áruház ügyfélszolgála-
tát, ott visszaellenőrizzük az árat, és kö-
zösen ellenőrizzük a dokumentációkat,

megbeszéljük az eset-
leges hibákat, és erről
felveszünk egy jegyző-
könyvet. Ha valamilyen
termék biztonságos-
sági szempontból gya-
nús, akkor mintát szok-
tunk belőle vásárolni,
ezt eljuttatjuk a köz-
ponti laboratóriu-
munkba, ahol műsze-

rekkel megvizsgálják. Hogyha hiba me-
rülne fel, egyből értesítjük az áruházat,
az importőrt vagy a gyártót, hogy ez a
termék nem biztonságos. Tájékoztat-
juk, ha szükséges valami címkézési
pótlási kötelezettség, vagy az árut telje-
sen ki kell vonni a forgalomból, és
mindet vissza kell hívni az üzletekből. A
teljes fogyasztóvédelmi létszám rá van
állítva a karácsony előtti ellenőrzésekre,
és minden olyan helyszínen meg fo-
gunk fordulni, ahol jelentős mennyiség-
ben fordul elő fogyasztó.  

A polcokon sokszor
más árat tüntetnek fel,
mint a pénztárgépben
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? PORTRÉ

szerző: győr plusz
fotó: o. jakócs péter

Ma már szállóige, ami a Régi idők focija című filmben el-
hangzott, hogy „Kell egy csapat”.

Bogisich Ferenc sincs ezzel másképp, azt mondja, bárhon-
nan nézi saját hétköznapjait, mindenütt csapatot lát maga
körül. Van, ahol ő a kapitány, van, ahol nem, de az elvárás ön-
magával szemben az, hogy hasznára legyen a többieknek. Az
élet csapatjáték, a győzelem kulcsa az együttműködés. 

Bogisich Ferenccel a Qualitative Production Gépipari
és Kereskedelmi Részvénytársaság vezérigazgatói irodá-
jában beszélgettünk, úgy illik tehát, hogy elsőként erről az
1993-ban alapított, ma már százfős csapatról essen né-
hány szó. A cég története egy hosszú családi kirándulás-
sal, egy nagy tengerentúli kalanddal kezdődött, amikor a
harmincéves vagongyári szerszámtechnológus egy meg-
rendeléssel, liftalkatrészek gyártásáról szóló szerződéssel
a zsebében tért haza az Államokból.   

A rendszerváltás utáni években járunk, a Győrben és
környékén éppen felvirágzó autóipar jóvoltából a QP sikerre
ítéltetett. A jókor és jó helyen alapított, folyamatosan fej-
lesztő, beruházó vállalkozás ma már Európa számos orszá-
gába szállít gépalkatrészeket, célgépeket, berendezéseket.
A tulajdonos a tálcán kínált lehetőségeket a dinamikusan
fejlődő városnak, a városban működő multina cio nális vál-
lalatoknak, a sikereket pedig saját csapatának köszönheti.
Azt mondja, ha valaki a győri gépiparban dolgozva nem ta-
lálja meg a számításait, magában keresse a hibát. 

Abban a csapatban, amit az egyszerűség kedvéért hív-
junk Győrnek, Bogisich Ferenc nem főszereplő, tegyük
hozzá, nem is egyszerű, sétálgató statiszta. Lokálpatriótá-
nak vallja magát, aki büszke arra, hogy egy sikeres város
polgára lehet. Boldoggá teszi a megújuló városkép, a régi
értékek megőrzése, a Győrben zajló kimagasló kulturális
élet, az egyetem fejlődése, és nem utolsó sorban a Győr-
ben megvalósuló ipari beruházások, és minden olyan fej-
lesztés, ami ezt a várost különlegessé és élhetővé teszi.

Hisz abban, hogy ezek a változások ugyanolyan meghatá-
rozó szerepet töltenek be Győr történetében az utókor
számára, mint valaha a barokk, vagy később a polgári fej-
lődés korszaka.

A közösségi szerepvállalás, és az önzetlen tenni akarás
szintén része az üzletember életének, ennek szellemében
az idei lesz a tizedik ezüstvasárnap, amikor a QP Rt. A Köz
Javára Alapítvány nagycsaládosokat, nyugdíjasokat lát ven-
dégül a Richter Teremben. Ugyanez az alapítvány minden
évben három diákot díjaz a Jedlik végzősei közül. Nem a
legjobbakat, hanem azokat, akik a kuratórium szerint a leg-
többet tettek az iskola és a város jó hírnevéért. Az üzleti
szemléletet képviselő Bogisich Ferencet a város vezetése
egy szép napon arra kérte, legyen tagja a városi közszolgál-
tatással és vagyongazdálkodással megbízott részvénytár-
saság igazgatóságának. A csapat öttagú, a tulajdonos a
négy, szolgáltatáshoz értő szakember mellé hívta ötödik-
nek a gépészmérnök végzettségű üzletembert.

Bogisich Ferenc azt mondja, élmény, hogy megismer-
hette a nagyvárost kiszolgáló gépezet működését, min-
den tisztelete és elismerése a legkülönbözőbb szakmai,
fogyasztói, tulajdonosi, jogszabályi elvárásokra figyelő
szakembereké.

Szóba került a vezérigazgató magánélete is. A szűkebb
család négytagú, a protokoll-előadásokat tartó feleség fő-
állásban két gyereket nevel, a hatéves Júliát és a tizen-
nyolc éves Dávidot. A lokálpatrióta apa mindent elkövet,
hogy gyermekeiből világpolgárt faragjon, mert úgy látja,
hogy ez a kétféle életfelfogás együtt ad ki egy egészet. 

Bogisich Ferenc: Aki itt nem találja
meg a számításait, magában
keresse a hibát 

Hobbi 
„Golfozom, ami min-
den híreszteléssel el-
lentétben nemcsak az
elit sportja, hanem
csapatépítő és problé-
mamegoldó képessé-
get fejlesztő játék.
Külön szimpatikus
benne, hogy nem az el-
lenfelet kell legyőzni,
hanem önmagunkat
és a pályát.” 

Az élet csapatjáték,
a győzelem kulcsa
az együttműködés

Könyvek
„Komoly magán-
könyvtáram van, csak
a dedikált művek
száma több ezer. Ez
egy különleges és érté-
kes gyűjtemény, ami
napról napra bővül.
Szinte az összes nagy
magyar szerzőtől – Jó-
zsef Attila, Ady, Rad-
nóti, Karinthy, Márai,
Jókai, Mikszáth – van-
nak aláírt példányaim.
A legkedvesebbek
azok a kötetek, amiket
a kortárs szerzők
nekem dedikáltak. A
gyűjteményt folyama-
tosan gyarapítom
abban a reményben,
hogy örökké egyben
marad…”
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A kormány döntése értelmében januártól
az önkormányzatoknak lehetőségük van
arra, hogy évi hatezer forintos ebadót ró-
janak ki a helyi kutyatartókra, a bevételt
pedig visszaforgassák a városi állatmen-
hely és az ebrendészeti telep működé-
sére, fejlesztésére. A magyar kutyafajták
tartóit nem terheli majd adó, mondván, a
hungarikumokat meg kell őriznünk. Szin-
tén nem kell fizetni a menhelyről elhozott,
illetve az ivartalanított állatok után sem.

Az Emberek az Állatokért Alapítvány által működ-
tetett győri állatmenhelyen 180 kutyával foglal-
koznak. Adományokból tartják fenn magukat: évi
költségvetésük 40%-át külföldi szervezetektől
gyűjtik össze. 

Vegyes érzéseim vannak az ebadóval
kapcsolatban, mert szerintem kétélű fegy-
ver lehet – mondja Nagy Péter, az állat-
menhely vezetője. – Egyrészt növekedhet
a kidobott, utcára tett állatok száma, más-
részt viszont elősegíti, hogy az emberek az
állatmenhelyről fogadjanak magukhoz –
ráadásul ivartalanított – kutyákat, hiszen
ez esetben eltekintenek az adó megfizette-
tésétől. Ez mindenképpen elősegítheti azt a pre-
venciós tevékenységet, amit az állatotthonok, il-
letve állatmenhelyek végeznek. Úgy gondolom,
hogy elsősorban azokon a területeken kellene se-
gíteni, ahol a civil szervezetek már elkezdték az
állat otthonok létesítését, és nagy erőfeszítések-
kel, de ellátják azok működtetését. Ami az ebren-
dészeti telepeket illeti, vitathatatlan, hogy ezek
az intézmények is állat-egészségügyi feladatokat
látnak el, de Európában már sok szempontból
túlhaladottak. Az állatmenhelyek sokrétűbb tevé-
kenységet végeznek, folyamatosan a gazdátlanul A Céltrans ’97 Kft. telephelyének fejlesztése

címen beadott és sikeresen elnyert pályáza-
tot a Céltrans ’97 Kft. sikeresen valósította
meg a Nyugat-dunántúli Operatív Program
„Telephelyfejlesztés” tárgyú felhívása segít-
ségével.  A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg.  A
cég növekedése miatt szükségessé vált egy
nagyobb, minden igényt kielégítő telephely
kialakítása, amely centralizálja a cég tevé-
kenységében fellelhető szakágat, így irodá-
kat biztosítunk fuvarszervezőink, logisztiku-
saink részére. Kamionpihenőt biztosítunk
gépkocsivezetőink részére, kamionparkolót
biztosítunk saját, illetve vállalkozásunkkal
szorosan együttműködő alvállalkozóink ré-
szére. Kamion-, továbbá tehergépkocsi-állo-
mányunk állagának megőrzése érdekében
saját javítóbázist és szolgáltatásként is mű-
ködő kamionmosót kívántunk létesíteni,
amely 21. századi technológiával, környezet-
barát módon alkalmas tehergépjárműpar-
kunk karbantartására. Meglévő raktárainkat
a későbbiekben fejleszteni szeretnénk, átra-
kodási és raktározási feladatokat látunk el
megbízóink részére.

A „kutyagyárak” felszámolását
sürgeti a győri állatmenhely is

hagyott állatok életkörülményeinek javításán dol-
goznak, kapcsolatot tartanak fenn más települé-
sek és országok állatotthonaival, és nagy hang-
súlyt fektetnek az elhelyezési állapotok korszerű-
sítésére. 

Szakemberek szerint nagyobb állami
rálátással és kontrollal kiszűrhetők azok
az úgynevezett „kutyagyártó” telepek,
amelyek közül több a közelmúltban is
nagy nyilvánosságot kapott. Mi erről a vé-
leménye?  

Nem lehet nem észrevenni, hogy sajnos Ma-
gyarországon és az egész közép-kelet-európai
térségben magas szinten virágzik az illegális ku-
tyagyártás. Nagyon méltatlan körülmények kö-
zött, és nagyon szakszerűtlen módon tenyésztik,
gyártják a kutyákat, amiket aztán kicsempésznek
szürkén, vagy teljesen fekete úton, és Nyugat-
Európában magas összegeken értékesítenek.

Nagyon sok embernek származik ebből illegáli-
san nagyon magas bevétele. 

Az ebadó sokszorosát lehetne a bünte-
tésekből behajtani… 

Én is úgy gondolom, hogy az állatvédelemnek,
amelynek a megerősítése már nagyon égető
lenne, ebből kellene jelentős bevételekhez jutnia.
Én megfontolás tárgyává tenném, hogy a ható-
ságok külön forrásokat és hatáskört kapjanak
ahhoz, hogy minden lehetséges eszközzel fel-
göngyölítsék azokat az állatgyártó, állatszaporító
telepeket, ahol illegális módon történik a te-
nyésztés. Ennek a bevételeiből, adójából támo-
gassuk meg az állatjóléti intézkedéseket! Talán
nem kell mondjam, hogy ezekből a „gyárakból”
kikerülő, nagyon csúnya szó, de melléktermékek
is, tehát az el nem adható, rosszul sikerült, testi
hibás kiskutyák is általában az állatotthonokban
végzik, ezért úgy hiszem, megfontolandó lenne
az ezzel kapcsolatos intézkedések áttekintése. 

A győri önkormányzatnál még nem döntötték
el, hogy bevezetik-e az ebtartási hozzájárulást,
ám a város alpolgármestere szerint az adóbevé-
telt sokkal inkább a megelőzésre kellene fordí-
tani, azaz megfékezni a gazdátlanul hagyott ál-
latok elszaporodását. Ezt a célt szolgálja az
egyedi azonosító rendszer népszerűsítése, ame-
lyet most csak akkor kell beültetni az állatba, ha
gazdát cserél vagy külföldre szállítják. Egy chip
beültetése 5 ezer forintba kerül, amelyet most
sok állattartó nem tud kifizetni.       

– Önkormányzatunk mérlegelni fogja az ebadó
bevezetését, annak alkalmazása esetén azonban
sokkal fontosabbnak tartjuk – az állatmenhelyek
fejlesztésén túl – a mikrochipes rendszer bevezeté-
sét és elterjesztését Győr városában is. Ez a Nyu-
gat-Európában bevált gyakorlat már lényegesen
csökkenti az utcákon kóborló ebek számát – tudtuk
meg Simon Róbert Balázstól. 

Nagyon méltatlan és
szakszerűtlen módon 
tenyésztik a kutyákat

Telephely-
fejlesztés
a Céltransnál
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fotó: illusztráció

Szocsi mostantól sporttörté-
nelmi jelentőséggel bír Győr
életében is. A Fekete-tenger
partján elhelyezkedő orosz
nyaralóváros ugyanis nem
mindennapi esemény hely-
színe volt a héten. Itt rendez-
ték az Európai Olimpiai Bizott-
ság (EOC) idei közgyűlését,
amelyen jelen volt Borkai
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke, Győr polgár-
mestere is. 

Új sportlétesítményekkel  

A kisalföldi megyeszékhely és a ma-
gyar ötkarikás mozgalom első embere
nem üres kézzel ment a 2014-es Téli
Olimpiai Játékok helyszínére. Vitte ma-
gával azt a közel 10 milliárd forintos
kormánygaranciát és a győri pályázat-
ról szóló vezetői összefoglaló anyagot,
amely egyértelműsíti, hogy Magyaror-
szág és Győr elkötelezett a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) megrendezése mellett. 

Ahogy arról múlt hét pénteken első-
ként a Győr Plusz beszámolt: a kor-
mány november 16-i, szerdai ülésén
támogatásáról biztosította Magyaror-
szág, azon belül pedig Győr kandidá-

lását a 49 ország közel négyezer ver-
senyzőjét felsorakoztató, kétévente
megrendezendő eseményre. Az
EYOF-on a 14–17 éves korosztály leg-
jobbjai lépnek közönség elé 9 olimpiai
sportágban (atlétika, judo, kerékpár,
kosárlabda, kézilabda, röplabda, te-
nisz, torna, úszás). Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált joggal nevezik az
olimpiai játékok előszobájának. Ha-
zánk eddig valamennyi EYOF-on kép-
viseltette magát, és jelentős sikereket
ért el. A legutóbbi, a törökországi Trab-
zonban megrendezett versenyen az
összesített éremtáblázat 6. helyén vég-
zett a 36 fős magyar küldöttség. 

Egy héttel azután, hogy a magyar
kormány rábólintott Győr pályáza-
tára, szerdán Szocsiban, az Európai
Olimpiai Bizottság közgyűlésén Bor-
kai Zsolt letette az asztalra városunk
kandidálási szándékát. Az EOC veze-
tése pedig befogadta azt, és jóvá-
hagyta Győr igényét a 2017-es fesz-
tivál szervezésére. A kontinens ötka-
rikás nemzetei ezzel elismerésüket
fejezték ki Győr nevezése kapcsán,
városunk számára pedig felgyulladt
a zöld lámpa, és nagy esély van rá,
hogy elnyerjük a rendezés jogát,
amelyről jövőre Rómában születik
döntés. Annál is inkább esélyes Győr,
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 gazdagodhat Győr    

mivel rajta kívül nincs is más pályázó
a rendkívüli fejlesztésekkel együtt
járó sporteseményre. 

Nem véletlen, hogy amióta a
Győr Plusz hírt adott arról, milyen
óriási jelentőségű sportélményben
lehet része városunknak 2017-ben,
sokakat foglalkoztat, hogy mi is tör-
ténik majd az olimpiai láng felgyul-
ladásáig Győrben. 

Olvasóink számára egy hete bemu-
tattuk annak az új, 50 méteres sport-
uszodának a látványtervét, amely az
egyik fő helyszíne lehet a győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak. A létesít-
mény tervei valóban szemet gyönyör-

ködtetőek, és a győriek régi, nagy
álma válhat valóra a minden igényt ki-
elégítő, új komplexum megvalósulásá-
val. Az uszoda mellé 400 férőhelyes
parkolóház is épülne, annak érdeké-
ben, hogy a látogatók kényelmes, ren-
dezett körülmények között hagyhas-
sák járműveiket. De nem a verseny -
uszoda az egyetlen fejlesztés, amely
megvalósul, ha Győr lesz a 2017-es
esemény házigazdája. 

Három új sportcsarnok épülhet
majd, modern atlétikai pálya létesül-
hetne futófolyosóval, öltöző- és kiszol-
gálóhelyiségekkel. Professzionális te-
niszpályákat építhet a város, melyek az

utánpótlás-nevelés szempontjából is
fontosak. És nem utolsó sorban, meg-
újulnának a megyeszékhely már meg-
lévő sportlétesítményei, így például a
Magvassy Mihály Sportcsarnok és az
egyetemi csarnok is. 

A máshol még nem közölt, új lát-
ványtervek azt mutatják be, hogyan
festene az a sporttelep, ahol a három
új csarnok létesülne, és ahol olyan
modern, korszerű és nemzetközi
mércével mért edzőközpont jönne
létre, amely igazi befektetés a jövőbe,
s amely utóhasznosítással számos
magyar és külföldi versenyzőt vonz-
hat majd Győrbe. 

A múlt héten megszavazott kor-
mánygarancia, valamint a héten Szo-
csiban született döntés ismét egy lé-
péssel közelebb vitt a sikeres győri
pályázathoz. Ahhoz, hogy minden ko-
rábbinál nagyobb sportlétesítmény-
fejlesztés valósulhasson meg váro-
sunkban, erősítve a sportturizmust,
az idegenforgalom és a gazdaság
szereplőinek érdeklődését Győr iránt. 

Egy pompás esemény előszobájá-
ban állunk. Karnyújtásnyira egy igazi
ötkarikás rendezvénytől, és attól,
hogy Magyarország 1896 óta legelső
alkalommal nyerhesse el olimpiai
sportverseny szervezési jogát.

A látványtervek
azt mutatják be, hogyan
festene az a sporttelep,
ahol három új csarnok
létesülne, és ahol olyan
modern edzőközpont
jönne létre, amely igazi
befektetés a jövőbe
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Augusztusban érkeztek, azóta
számos tapasztalatot gyűjtöt-
tek rólunk. Ezeket osztották
meg velünk azok a cserediákok,
akik a világ több pontjáról jöt-
tek hozzánk, hogy egy évig vá-
rosunkban tanuljanak.

Győriként mutatkoznak be, amikor
találkozunk, csak ezután mondják el,
ki-ki honnan jött: Emre (18) és Kadir
(17) Törökországból, Svenja (16) Né-
metországból, Manow (16) Thaiföld-
ről, Macarena (17) Chiléből, Mónica
(18) pedig Mexikóból érkezett hoz-
zánk.

Augusztustól laknak Győrben és
egészen júliusig maradnak.

– Gyönyörű az ország, de különbö-
zik Mexikótól – kezdi Mónica, aki nem
gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz
nálunk. – Például otthon soha nem se-
gítettem a házimunkában, itt kell. Me-
xikóban soha nem megyek gyalog se-
hová, és a tömegközlekedést sem
használom, itt igen – folytatja a lány,
aki szerint Magyarországon mindenki
nagyon sokat tanul, Mexikóban ez
ritka. A különbségek ellenére azért jó
véleménnyel van rólunk, azt mondja,
kedvesek vagyunk és segítőkészek,
csak keveset kommunikálunk. Töb-
ben tanulunk németül, mint angolul,
de hiába a nyelvtudás, akkor sem szó-
lalunk meg.

Ezzel a többiek is egyetértettek,
Kadir általában hiába kérdezi meg a

Győrben tanuló külföldiek
a magyarokról: keveset mosolygunk

járókelőktől, hogy merre kell men-
nie, kézzel-lábbal sem próbálják el-
magyarázni.

Svenja néha úgy érzi, azért ked-
vesek vele a magyarok, hogy gyako-
rolhassák a nyelvet. 

– A magyarok nem beszélik meg
a problémáikat a környezetükkel,
maguk próbálnak mindent megol-
dani ahelyett, hogy segítséget kér-
nének a családjuktól, barátaiktól –
ezt már a temperamentumos Latin-
Amerikából érkező Macarena me-
séli, amire Kadir is helyesel:

– Például ha el akarok menni va-
lahová, akkor fogadószüleim csak
annyit mondanak, hogy igen vagy
nem. Az én anyukám mindig meg-
indokolja, hogy miért nem enged el
– szemlélteti a problémát, és hozzá-
teszi, nem mindenre vagyunk nyi-
tottak, sok a tabu, ilyen például a
szexuális hovatartozás, és nem be-
szélünk semmilyen kapcsolatunk-
ról sem.

A cserediákok szinte ugyanúgy
élnek Győrben, mint a többi fiatal:
iskolába járnak, találkoznak a bará-
taikkal, sok időt töltenek a fogadó-
családjukkal, játszanak az iskolai
csapatokban, sőt, Emre órákat vesz
az egyik tánciskolában. Ez meg is
látszik rajta, mióta Győrbe érkezett,
11 kilót fogyott. Nem úgy, mint a
többiek, mindegyikük hízott a ma-
gyar családoknál. Szeretjük az em-
bereket etetni, ahogy ők fogalmaz-
nak, „megtömni”. Szinte mindenki
azt hallotta, hogy a magyar ételek
nagyon zsírosak, de megszerették

a főztünket. Sorolták is a kedvencei-
ket: nagyon ízlik nekik a galuska, a
gulyás, a zserbó, a lángos, a szilvás
gombóc, a rakott krumpli, a sajtos
tallér, a kürtőskalács, a krémes és a
Túró Rudi. A tejfölt eddig nem ismer-
ték, de megkedvelték. Mosolyogva
mesélték, hogy kóstoltak különböző
pálinkákat, és ízlettek nekik a magyar
borok is. A sörök viszont nem – jelenti
ki a német lány.

Győr tetszik a fiataloknak, főleg az
építészet. Sokat sétálnak, vásárolnak.
Az AFS Magyarország Nemzetközi
Cserediák Alapítvány számos progra-
mot szervez nekik, nemrég Budapes-
ten jártak.

– Nagy a kontraszt a főváros és
Győr között. Majdnem mindegyikünk
nagyvárosból jön, de örülök, hogy
más környezetben lehetek, mert ott-
hon, Isztambulban nem tudom ezt az
életmódot folytatni, mint Győrben –
magyarázza Kadir, mert mint mondja,
a legnagyobb török városban mindig

gyorséttermekben esznek, nem tud-
nak olyan egészségesen élni, mint
ahogyan mi élünk szerinte. Az is fel-
tűnt neki, hogy fontos számunkra a
hulladék szelektív gyűjtése.

– Ez nem így van – szól közbe a
német lány, hozzájuk képest egyálta-
lán nem ügyelünk a hulladékkér-
désre. Nem csak ebben vagyunk la-
zábbak, mint mondja, Németország-
ban a napja előre megtervezett, és
ezt szigorúan is veszik, míg nálunk
sokkal spontánabbak a dolgok.
Svenja arról is beszélt, hogy a cigány-
kérdésről nem mesélt neki senki, mi-
előtt idejött, és nem tudja behatá-
rolni, hogy hová tartoznak, nem érti
a helyzetet.

– Én pedig azt vettem észre, hogy
Magyarországon nagyon keveset
mosolyognak. Az idősebbeket Thai-
földön jobban tisztelik. Furcsa, hogy
találkozásnál mindenki puszilgat min-
denkit, és az is, hogy közterületen
lehet csókolózni – sorolja a thai lány,
majd Kadir veszi át a szót: – Itt sokkal
idősebbnek néznek ki az emberek,
korábban érnek, mint a törökök. A
magyar lányok rengeteget sminkel-
nek.

– De tényleg nagyon szépek –
teszi hozzá Emre.

A különbségek ellenére mind-
egyik fiatal jól érzi magát Győrben,
csak a nyelvvel vannak problémáik. A
török fiúknak a nyelvtan valamivel
könnyebb, és több szó  is megegye-
zik a két nyelvben. Egy egész monda-
tot hoznak példaként: Zsebemben
sok kicsi alma van.

A következő tanévre már
jelentkezhetnek győriek is,
akik szeretnének külföl-
dön tanulni, vagy önkén-
tesként dolgozni, de foga-
dócsaládokat is vár az
AFS. Az AFS egy nemzet-
közi, önkéntes alapon mű-
ködő, kormányoktól és val-
lásoktól független, nem
profitorientált szervezet.
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: bakács lászló
fotó: marcali gábor

A forint árfolyam-ingadozása következ-
tében ismét jelentősen megnőtt a szlová-
kiai bevásárlóturizmus városunkban. A
300 forint feletti euró miatt egy nagyobb
bevásárlással akár 10-12 ezer forintot is
spórolhatnak a határ túloldaláról érke-
zők. Ráadásul tankolni is egyre többen
jönnek át Szlovákiából, mivel a 95-ös ok-
tánszámú benzin ára Magyarországon
most akár 30-40 forinttal is alacsonyabb. 

A nagyobb bevásárlóközpontok mellett egyre nép-
szerűbb a szlovákiai érdeklődők számára a Duna-
kapu térről a Városrétre költözött győri piac is. Már
néhány perces nézelődés elég volt ahhoz, hogy
megállapítsuk: a kígyózó sorokban érkező, minden
második parkolóhelyen szlovák rendszámú autó-
ból kiszálló utasok a nagyáruház kínálata előtt el-
sőként a piacosok portékái iránt érdeklődnek.   

– Olcsóbb és jobb a minőség – mondja kérdé-
sünkre egy csilizradványi férfi és felesége.  

– És mit vásárolnak?
– Most éppen élelmiszert.
– Hogy látják, mennyit tudnak spórolni?
– Úgy 20 eurót – vágja rá a felvidéki magyar

házaspár. 
Egy másik csallóközi vásárló is azon lelkende-

zett, hogy a győri bevásárlással megspórolta a
benzin árát. A galántai Kovács Tivadar azt
mondta, elsőként kirándulni indultak a családdal
Győrbe, de a jövőben minden hétvégén váro-

szerző: bakács lászló
fotó: illusztráció

Győr-Moson-Sopron megyé-
ben 4,7 százalékra csökkent a
regisztrált álláskeresők száma –
számolt be Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő (Fidesz),
a Parlament Foglalkoztatási és
Munkaügyi Bizottságának alel-
nöke a győri megyeházán tar-
tott sajtótájékoztatóján. Külön

A felvidéki magyarok körében is
népszerű a városréti piac

sunkban végzik majd a nagybevásárlást, és nem
csak addig, amíg 307 forinton mérik az eurót. 

– Friss és szép zöldséget, jó minőségű húst és
tojást vásároltam. Sajnos az otthoni piacunk nem
mindig megbízható ebből a szempontból. Meg-
vesszük a piacon, ami tetszik, utána meg téli csiz-
mát keresünk a lányomnak meg a feleségemnek az
áruházban. Jobb ez, mintha csak egy szupermarket
volna itt, mert így az őstermelők portékái közül is vá-
logathatunk, és az olyan ruhaneműt is beszerezhet-
jük, amelyre szükségünk van – így a galántai férfi.

A vágsellyei Torockó Évát akkor kérdeztük, ami-
kor bevásárlás után a gépkocsi csomagtartójába
rakodott. A fiatalasszony elmondta, ő mindent
megtalált a piacon, az élelmiszertől a ruhaneműig.
Büszkén mutatta a pulóvert, a két farmernadrágot
és a bőrkesztyűt is, amit a vásárosoktól szerzett be.    

A városréti piac iránt láthatóan egyre nagyobb
az érdeklődés, ráadásul ez csak emelkedhet, ha
az elégedett vásárlók a jó hírét viszik a határon
túlra is. 

Nálunk a legkevesebb
az álláskeresők száma

kiemelte, hogy a „lélektani ha-
tárnak tartott 10.000 fő alá
csökkent a regisztrált álláskere-
sők száma, hiszen az október
végi adatok alapján a megyé-
ben 9.880 főt tartottak nyilván”.

Az előző év hasonló idősza-
kához viszonyítva is kedvezően
alakultak a nyilvántartott álláske-
resők létszámadatai, ez év októ-
berében 18,8 százalékponttal
alacsonyabb a kirendeltsége-

ken regisztráltak szá ma, mint
2010 hasonló időszakában volt.

Rimányiné Somogyi Szilvia,
a kormányhivatal munkaügyi
központjának vezetője hozzá-
tette, az elmúlt években nem
volt arra példa, hogy az év ezen
időszakában csökkent volna a
munkanélküliség, hiszen ilyen-
kor a szezonális hatások miatt
mindig emelkedni szokott a
munkát keresők száma. A 4,7%-
os arány egyébként a legkedve-
zőbb, tehát a legalacsonyabb
adat a megyék közötti összeha-
sonlításban.

Kara Ákos kiemelte: nagy
előny, hogy a megyei munka-
ügyi szervezet rugalmasan tud
a hozzá forduló vállalkozások
munkaerőigényére reagálni.

Az álláskeresőknek fontos
üzenet lehet az, hogy arányai-
ban magas a bejelentett állás-
helyek száma, így az ország
más részeihez képest továbbra
is nagyobb az esélye itt az elhe-
lyezkedésnek.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A neve egy egész televíziónéző generáció
fejében összeforrt a Dallas című amerikai
szappanoperával, hiszen a sorozat jófiújá-
nak, Bobby Ewingnak adta a hangját.
Nehéz volt kibújnia ebből a skatulyából?

Az előítéletek miatt igen. Sokkal több szereplő
hangja van bennem, mint amit gondoltak az em-
berek. A Dallas egy ideig sajnos behatárolta a
szinkronmunkáimat, hiszen nagyon sokan féltek
attól, hogy Bobby hangja fog megszólalni. Pedig
nagyon sokan fel sem ismernek, amikor mást
szinkronizálok. 

A négy Oscart kapott A király beszéde
című filmben a főszereplőt, Colin Firth-t
szinkronizálta bravúrosan. Sokat készült rá?

Rengeteget, hiszen ez nagyon kemény munka
volt. Ezt a mennyiségű anyagot, amit A király be-
széde jelent, 4-5 óra alatt csináltam volna meg, ha
ez egy „normális” film lett volna, de így, ezzel a da-
dogással és az összes nehézségével együtt ez egy
kétszer félnapos munka volt. Majdnem háromszor
annyi idő alatt vettük fel, mint a sima szerepeket
szoktuk.

Szívesen szinkronizál egyébként, vagy
ez egy szükséges rossz?

Nagyon szeretem csinálni. A rossz munkák,
amikbe bele lehetne fásulni, most már elkerülnek,
azt megcsinálják mások, kisebb pénzért.

Nehéz most színésznek lenni?
Egyre nehezebb. Egyre többen vagyunk, ami

köszönhető a különböző színitanodáknak is. Ha
nem veszik fel a fiatalt a színművészetire, akkor
elmegy Pesten valahova, vagy Kaposvárra, ahova
felveszik. Ez nem jelenti azt, hogy nem érdemlik
meg bizonyos emberek, hogy színészek legyenek.
Van egy csomó pályatársam Győrben is, akik
nem végeztek főiskolát és nagyon tehetségesek.
Én, aki több felvételin bent ültem – hiszen egy
időben tanítottam a színművészeti egyetemen –,
nagyon sokszor nem tudtam eldönteni, hogy az
előttünk álló ember tehetséges-e vagy nem.
Ilyenkor azt mondtam, hogy ha a többiek szavaz-
nak rá, akkor én is. Egy biztos, hogy olyan nem
fordult elő, hogy sokan szavaztak valakire, és én
azt mondtam, hogy – bízva abban, hogy én meg-
kérdőjelezhetetlen vagyok – nem teszem fel a
kezem. Ha láttam azt, hogy az illető nagyon sok
embernek tetszik, akkor azt mondtam, hogy ve-
gyük fel, és majd meglátjuk, mi lesz belőle. Na-
gyon nagyokat lehet tévedni, ha 600-ból csak 14-
et veszünk fel. Egy-másfél év után nagyobb biz-
tonsággal lehet mondani, hogy figyelj, nem az
vagy, akire számítottunk. 

„Biztos vagyok abban,   
nem kell szerepelnem a
közt-ben”

Egyre kevesebb
a munka, gázsit már
évek óta nem tudnak
emelni

„Hihetetlen rossz viszonyban va-
gyok a számokkal, címekkel, nevek-
kel” – jelzi a Győri Nemzeti Színház
49 éves színművésze, hogy pontos
életrajzi adatait jobban ismeri az in-
ternet, mint ő maga. Csankó Zoltán
„polgári családban” született Szol-
nokon. A gimnáziumi évek alatt
kezdte foglalkoztatni a gondolat,
hogy színész legyen.  „A tanáraim,
barátaim biztattak, hogy legyek szí-
nész, a szüleim pedig hallani sem
akartak róla.” Ennek ellenére a szín-
művészeti főiskolára ment el felvé-
telizni, ahol a második rostán esett
ki. „Erre megsértődtem, és elmen-
tem távirat-kézbesítőnek.” Egy
évig vitte a gyorspostát, úgy tervez -
te, ez idő alatt kitalálja, mihez kezd-
jen az életével. „Valójában tudat
alatt ekkor is a színészetre készül-
tem, a gyász táv iratoknál azt figyel-
tem, hogyan reagálnak az emberek.
Rengeteg élménnyel lettem gazda-
gabb a sírástól a nevetésig.” A színi
pályától való önkéntes száműzetés-
nek végül egy hirdetés vetett véget:
a Szolnoki Szigligeti Színházba ke-
restek segédszínészt. Jelentkezett,
felvették, és innen már egyenes volt
az út a főiskolára is.  Marton László
osztályában végzett 1987-ben.  A fő-
iskola után az Arany János, 1992-től
pedig a Radnóti Miklós Színház
tagja volt 2004-ig. Ekkortól játszott
a Nemzeti Színházban, ahonnan Al-
földi Róbert kinevezése után 2009-
ben távoznia kellett. Közben taní-
tott a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen. Számtalan színházi sze-
repe mellett folyamatosan szinkro-
nizál. Győrbe először Ács János ren-
dező hívta a Nem félünk a farkastól
egyik főszerepére. A Jászai-, Rad-
nóti- és Kisfaludy-díjas színművész
szabadidejében szívesen focizik 25
éves fiával. „Szeretem a fallabdát is,
ebben a győri kollégák között még
nem találtam legyőzőre.” 
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sort nem tudták mással megtölteni, csak azzal,
hogy mit főznek a környékbeli szakácsok, mit aján-
lanak a borászok, és behívták a színészeket, mű-
vészeket, akik éppen arrafelé nyaraltak.

Amit mond, arról eszembe jut a darab,
aminek egyik főszerepét játssza most a
győri színházban. A Györgyike drága gyer-
mek alapkérdésével párhuzamot vonva, a
színész szerelme a színpad, de a pénzért,
ahhoz, hogy megéljen, el kell mennie egy
reklámba vagy főzni valamelyik kereske-
delmi csatornára.

Felhívott egyszer egy kollégám, hogy főzzünk a
Vacsoracsatában vagy a másikban, mindegy. Én
nagyon jól főzök, de azt mondtam erre, hogy ha
engem valaki meglát egy főzős műsorban, akkor
száradjon le a kezem. Ehhez tartom magam. Visz-
szatérve a határozottság kérdésére, abban biztos
voltam, hogy nekem abban nem kell részt vennem,
mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy a Barátok
közt vagy a Jóban, rosszban című sorozatokban
nekem nem kell szerepelnem.  Ez nem jelenti azt,
hogy nem fordulhat arra a világ, hogy muszáj lesz
ezekben a sorozatokban részt vennem.

Az ön fiatalságának tisztasága – Györ-
gyikével szemben – ezek szerint csak na-
gyon lassan válik a kompromisszumok ál-
dozatává? 

Eddig tartottam magam, és azt gondolom, még
mindig tartom magam. Kötöttem már kompromisz-
szumot, például azt is annak nevezném, ahogy ide-
keveredtem Győrbe. Óriási pechem volt, hogy
annak idején Jordán Tamás kedvet kapott ahhoz,
hogy színházat csináljon Szombathelyen, és ezért
nem pályázott újra a Nemzeti Színház igazgatói
posztjára. Ha pályázik, biztos vagyok benne, hogy
akkor marad a poszton, és akkor én is a teátrum
tagja maradok. Nem így lett, Alföldi Róbert nyerte a
pályázatot, aki nem hosszabbította meg a szerződé-
semet. Ez a színész szerencséje vagy szerencsétlen-
sége. A kompromisszum ott jön, hogy amikor felkért
Ács János, hogy jöjjek Győrbe a Nem félünk farkas-
tól című darabba játszani – az volt az első  győri sze-
repem –, azzal kellett megbékélnem, hogy főként az
utazgatások miatt egy másfajta ritmussal kell élnem
az életemet. Megkötöttem ezt a kompromisszumot,
mert játszani akartam, és nem bántam meg.

Szokott improvizálni színpadon, meg-
lepni a kollégákat egy-egy mondattal?

Ritkán térek el az adott szövegtől, az csak akkor
fordulhat elő, amikor valamit már nagyon sokszor
játszottunk, amikor biztosan nem zökkentem ki a
kollégákat. Az elején még muszáj odafigyelni. A
Nem félünk a farkastól-ban előfordult egyszer-egy-
szer. A darab végén azt mondom a vendégeknek:
Indulás hazafelé! Az utolsó előadáson még odatet-
tem: Jó volt veletek. 

hogy nekem
Barátok

Általában meghajol a többség akarata
előtt?

Ritka esetekben elég biztos vagyok magam-
ban, de most hirtelen nem tudnám megmondani,
melyek ezek az esetek. De általában hajlok arra,
hogy átálljak a többség oldalára akkor is, ha úgy
érzem, hogy igazam van. Hagyom magam elbi-
zonytalanítani. 

Örökké kételkedik?
Mindig mindent több oldalról közelítek meg.

Azt mondta rólam Kováts Adél, hogy „Zolcsi,
fantasztikus, hogy te a legkiélezettebb helyze-
tekben is objektív tudsz maradni.” És ez tényleg
így van. Akkor, amikor az én érdekem az lenne,
hogy szubjektív legyek, akkor is megpróbálok
objektíven gondolkodni. Színházon belül na-
gyon sok konfliktus van, én mindig megpróbá-
lom a másik oldalról is nézni a dolgokat, nem
kezdek el cirkuszolni rögtön. Talán szeretik is
ezt a tulajdonságomat a kollégák, mert meg-
nyugtató. 

Azt mondta, egyre nehezebb színésznek
lenni, pedig kívülről olyan csillogónak, bo-
hémnak tűnik az önök világa.

Felhígult a szakma, egyre kevesebb a munka.
Gázsit már évek óta nem tudnak emelni, szinte
sehol. Én a szinkronizálásban hat-hét éve ugyan-
azért a gázsiért dolgozom. Közben a villany- és a
gázszámla a három-négyszerese lett. Mindez
vonzza magával az anyagi és a lelki korrupciót is.
Egyre fontosabbak lesznek a kapcsolatok, és attól
félek, hogy korrumpálódni fog ez a szakma. Állás-
talan színészek lesznek, mert eljön az az idő, hogy
egy vidéki színház már nem tud bemutatni 8-12
produkciót egy évben, hanem csak 3-4-et. Abban
nem hiszek, hogy a színházak meg fognak szűnni,
mert ezekre a kulturális központokra és a bennük
élőkre szükség van, hiszen a mai napig a magyar
televízióban színészekkel töltik meg a beszélgetős
műsorokat, szórakoztató produkciókat. Amikor va-
lami esemény van, akkor nagyon fontosak lesznek
a színészek, művészek. A Balatoni nyár című mű-

Interjú Csankó Zoltán 
színművésszel
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KULTÚRA KONCERT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Adventi koncerttel örvendezteti
meg a közönséget a Csík Zene-
kar Presser Gáborral közösen
szombaton 19 órától a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban Győrszentivánon. A
műsor különlegessége, hogy a
népzenét rockkal ötvözik, meg-
tartva a népzene autentikus ér-
tékeit, az emberi gondolatok, ér-
zések szép gyümölcsét. Csík Já-
nost Berlinben értük utol egy vil-
láminterjú erejéig.

Milyen műsorral készülnek az
adventi koncertre?

Lesznek nóták a nemrég megje-
lent lemezről, régebbi közös dalok

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Varnus Xavér a téli fesztiválon decem-
ber 4-én 15 órától a győri Kossuth utcai
református templomban az örök klasszi-
kusokat szólaltatja meg. A hangverse-
nyen közreműködik a Liszt-díjas Ewald
Rézfúvós Együttes is.

Fáy Miklóstól sok művészember „ret-
teg”, önről pedig azt írja, hogy „orgo-
nálni is tud, művelt is, minden szem-
pontból modern figura”. 
Fáy Miklós a legtehetségesebb magyar zenekriti-
kus, rendhagyó jelenség, hiszen jogászemberként
még a kottát sem ismeri, ám lényeglátó, és tökéle-
tesek a zenei ösztönei. Gyűlöli is a belterjes
szakma, hisz mindenben eltér a kánontól. Ám nem
tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy nem
szereti az orgonát. A közelmúltban elvittem őt egy
nyomomban törekvő, fiatalabb magyar orgonista

koncertjére, és kérleltem utána Miklóst, meg ne
írja azt, amit a hangverseny közben súgott nekem,
különben a fiatalember öngyilkos lesz, hiszen játé-
kát unalmasnak, középszerűnek, és éppen ezért
feleslegesnek tartotta. Éreztem: e lesújtó kritiká-
nak egy része magára az orgonára vonatkozik.
Engem talán emberként és muzsikusként kedvel,
s ezért megbocsátja még azt is, hogy orgonálok.

Azt már bizonyította Győrben is, hogy
az orgonát kiválóan egészítik ki az ütős-
hangszerek. Így van ez a rézfúvósokkal
is? Mi jellemzi ezt a zenei kapcsolatot?

Nem sok hangszernek van túlélési esélye az
orgona grandiozitása mellett. Az ütősök preg-

náns ritmusképletei, a rézfúvósok fanfárzengése
olyan többletet adnak az orgona hangjához,
amelytől a hangszerek királya nagyzenekarrá vál-
tozik. Győrben eljátsszuk majd például a Csilla-
gok háborúja zenéjét. Amikor a Sony lemezre
vette ezt velem, nem sokkal később levelet kap-
tam John Williamstől, aki azt írta: ha tudta volna,
hogy az orgona ilyen végzetszerűen szépen szól
majd a Birodalmi indulóban, eleve belekompo-
nálta volna. És ugyan nem írta nekem ugyan-
ezt Vangelis, mégis pompásan szól az orgona
az 1492 kísérőzenéjében is, amint azt majd
hallhatja a győri nagyérdemű.

„Bachot naponta játszani olyan kivá-
lasztottság érzését jelenti az ember-
nek, hogy sztár legyen az a talpán, akit
a színpadon Bach mellett észreveszek”
– nyilatkozta. Miért rajong ennyire a ba-
rokk zeneszerzőért?

Pont azért, mert nem az: volt a barokk zene,
volt Bach, és a kettőnek szinte semmi köze sem
volt egymáshoz. Hallgatunk a kínos tényről,

hogy a néhány nagy – Händel, Vi-
valdi, Telemann – mögött a közép-
szerűek oly óriási siserehada tenyé-
szett a barokkban, mint a romantikát
leszámítva szinte még soha. Minden
fantáziaszegény városi zeneigazga-
tócska elemi kötelességének érezte,

hogy szapora műveivel saját unalmát kiterjessze
az emberiségre is. S ekkor, az unalmas fércmű-
vek korának legvégén, valamely megmagyaráz-
hatatlan természeti jelenségként egyszerre
megjelenik Bach, az egykori pozsonyi molnár,
Veit Bach dédunokája, aki, mint egy bűvös
prizma, magába tükrözi az európai zene őt meg-
előző ezer esztendejének eszenciáját, és előre-
vetíti azt immár saját személyiségének lencsé-
jén keresztül a jövőbe, örökre meghatározva a
zene fejlődését. Isten hangja volt ő, nem vitás:
az egyetlen szóvivő az egész emberi történelem-
ben, aki soha nem hazudott. Igaz, hogy akinek
a hangját közvetítette, az sem.

Klasszikusok a hangszerek királyán

A rockzene adja a sót a Csík Zenekarhoz

Presserrel, illetve az ő saját zenéi is
felcsendülnek. Természetesen ját-
szunk olyan régebbi dalokat is, ami-

Hogyan alakult ki Presser Gá-
borral a kapcsolatuk?

Szerencsés találkozás a miénk, az
eddigi munkánk neki is kedvet adott
a közös zenélésre, szívesen közremű-
ködik velünk. Ehhez az kellett, hogy
mi ügyesen dolgozzunk.

Hogyan kapcsolódik össze a
népzene a rockkal? Vagy kér-
dezhetném úgy is, mi közük
egymáshoz? 

Semmi, ezért is csodálkoznak az
emberek azon, hogy a népi bekebe-
lezi a rockzenét. A népzene inkább ré-
tegmuzsikának számít, de fontos
része a magyarok életének, hogy tud-
juk, kik vagyunk, hová tartozunk. A
rockzene pedig a leginkább lüktető
műfaj a világon, ezért a találkozás
által azokhoz is eljuthat a népzene,
akik rockot hallgatnak.

ket nagyon szeret a közönség, remél-
jük, Győrszentivánon is örömet szer-
zünk velük.

Bach Isten hangja volt,
aki soha nem hazudott
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INTERJÚ KULTÚRA

A hetvenkedő
karmester

Fél évszázada van a pályán. Van
még zenemű, amit nem vezé-
nyelt, kedvenc, amire készül? 

Az igaz, hogy a szimfonikus zeneiro-
dalmat végigvezényeltem, de azért van,
mire készülni. Három nagy stílus áll
közel hozzám, a bécsi
klasszikus, az olasz ro-
mantikus opera és a ma-
gyar nemzeti zene. Mos-
tanában az operettet is
kedvelem, ebben a mű-
fajban is vannak élveze-
tes, jó zenék.

A győri közönség
mostanában ritkán
találkozhat önnel. 

Sokáig voltam a Győri Filharmoni-
kus Zenekar vezetője, a kötelék nem
miattam lazult meg. Van egy vezető
karmesteri címem, remélem, a jövő-
ben többször lesz alkalmam vezé-
nyelni a kiváló győri zenekart.

Legközelebb hol láthatjuk ve-
zényelni önt?

A Carment vezénylem március-
ban a győri színházban. Aki előbb
szeretne találkozni velem, jöjjön el
Budapestre, az Operaházba. A Miku-
lás hoz számomra egy premiert, a
Don Giovanni című operát dirigálom.

Azt mondta, hogy szép, sike-
rekben gazdag év az idei, de
nem ez lesz élete csúcspontja.
Mire vágyik még?

Nem vagyok telhetetlen, de várom
az új lehetőségeket, darabokat, pre-
miereket, tehetséges tanítványokat.
Amíg Isten engedi.

szerző: f. g. 

Győr történelmével ismer-
kedhettek azok, akik csütör-
tök délelőtt a városháza dísz-
termének vendégei voltak. A
győri levéltár által rendezett
konferencián városunk múlt-
ját idézték meg történészek,
levéltárosok, egyetemi okta-
tók. Az előadások, amelyek-
ből itt csak néhány gondola-
tot tehetünk közkinccsé, a kö-
zépkortól a 20. századig ter-
jedő időszakot ölelték fel. 

Győr jövőjét Szent István alapozta
meg, amikor a települést világi és
egyházi központtá tette. A Buda–
Bécs fő közlekedési út mentén fekvő
város már a középkorban híres volt
kereskedelméről, s az ország politikai
életében is fontos szerepet játszott. A
történészek szerint a lakosság or-
szágra törő ellenséggel szembeni
hősi magatartása is hozzájárult
ahhoz, hogy V. István 1271-ben
Győrt a királyi városok sorába emelte.

A kiváltságlevél a várnépeket s a
váron kívüli lakókat felszabadította a
várispán fennhatósága alól, s utóbbi-
aknak, az úgynevezett hospeseknek
megengedte, hogy a várfalakon be-
lülre költözzenek. A polgárság sza-

Győr, a királyi város 
bad bíróválasztási, vámmentességi,
vásártartási és árumegállító jogot
nyert. Ezekben a jogokban a káptalan
népei is részesültek, de továbbra is
földesúri fennhatóság alatt maradtak.

Csizmadia Andor tanulmánya
három várost tételez fel a mai Győr
területén. Az első a latin város, mely-
nek lakóit V. István a győri várba tele-
pítette. A második a püspöki, a har-
madik a káptalani város. Mindhárom
teljesen különálló közigazgatási egy-
ség volt, királyi, püspöki és káptalani
földesúri hatósággal.

A királyi városi jog az Árpád-kor-
ban a legmagasabb rendű jogot je-
lentette, melyet egy település elérhe-
tett. A kora középkorból, bár csak
gyér források állnak rendelkezésre,
de azok is egyértelműen bizonyítják,
hogy a királyi várossá nyilvánítás után
jelentős fejlődés indult meg Győrött.
A település, illetve települések éltek a
kiváltságokkal, s Zsigmond koráig a
királyi városok között foglaltak helyet.

Győr életében jelentős törést
okozó változásra az 1400-as évek
fordulóján került sor, lekerült a kirá-
lyi városok listájáról. Ez valószínű
azzal függ össze, hogy a győri püs-
pök, Zsigmond királlyal szemben a
nápolyiak pártján állt. A király a
város nagy részét egyházi és világi
birtokosok kezébe adta.

Hetvenéves
vagyok, megkaptam 
a Kossuth-díjat, jöhet

a folytatás

szerző: 
földvári gabriella 

fotó: marcali gábor

A főszereplőt, a Magyar
Állami Operaház kar-
mesterét ünnepelve a
„Medveczky 70” címet
adta jótékony céllal szer-

vezett győri hangverse-
nyének a Keresztény Ér-

telmiségiek Szövetsége a
közelmúltban.  A hetven -

éves, Kossuth-díjas diri-
genssel, Medveczky Ádám-

mal beszélgettünk. 

Sok szép ajándékot, egyebek
mellett egy Kossuth-díjat ka-

pott hetvenedik születésnapjára.
Az egész év különleges és örömteli a
számomra, de nem érzem úgy, hogy
ez lenne a pályám, az életem csúcsa.
Hetvenéves vagyok, megkaptam a
Kossuth-díjat, jöhet a folytatás.
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HÖLGYVILÁG A SZEBBIK NEM

Horoszkóp
KOS
Vigyázzanak jól, mit ejtenek ki szájukon, ha-
csak nem az a céljuk, hogy egy emberi kapcsolatot
drasztikusan lezárjanak. Ha családjuk körében nem
találják meg nyugalmukat, menjenek sportolni, sé-
tálni, mert nem tudnak most józanul gondolkozni.

BIKA
Most írják le minden ötletüket a jövőre nézve,
nagyon jókat, megvalósíthatókat fognak felfedezni az
ötletek között. Barátaikkal most szorosabb kapcsola-
tuk van, amit családjuk nem mindig néz jó szemmel.
Ha még nincs párjuk, járjanak nyitott szemmel.

IKREK
Most úgy érzik, minden a nyakukba szakadt, sem -
mire nincs idejük. Nehéz időszak ez, de a célok tovább-
lendítik önöket a nehéz helyzeteken. Idegesebbek a kel-
leténél, olyan embert is megbánthatnak, aki nem ér-
demli ezt meg. Gondolják végig, kinek mit mondanak.

RÁK
A hét első felében drasztikus lépésekre szán-
hatják el magukat, kioszthatják azt az embert, aki már
rég a „begyükben” volt. Ez megnyugvással tölti el önö-
ket, így a hét második felében jobban koncentrálni
tudnak munkájukra, barátaikra, magánéletükre.

OROSZLÁN
Jól érzik magukat. Nem esik nehezükre, ha új
feladatot kapnak munkahelyükön, még élvezik is a ki-
hívásokat. Barátaikkal is jó programok várnak önökre,
és akár a nagy szerelem is beköszönthet éle tükbe. Jár-
janak nyitott szemmel, legyenek optimisták.

SZŰZ
Most mintha felfordult volna kicsit a világ.
Nézik az embereket, hova rohannak, de közben elége-
dettek, hogy ők már elvégezték a feladataikat. A bará-
tok előtérbe kerülnek, és egy nem várt kellemes talál-
kozás is felvidítja önöket a héten.

MÉRLEG
Számukra most a párkapcsolat a legfontosabb.
Találkozhatnak a nagy Ő-vel a héten, de ne sürgesse-
nek semmit, próbáljanak nyugodtak maradni. Mun-
kájuk most jól megy, pénzügyeikre kell egy kicsit vi-
gyázniuk, kicsit sokat költekeznek most.

SKORPIÓ
Nem ártana új munkahely után nézniük, elég
sok támadásnak vannak kitéve. Ne vigyék haza a
problémákat, próbáljanak családjuk körében feltöl-
tődni, regenerálódni. Barátaik is önök mellett állnak,
hamar meg tudják oldani így problémáikat.

NYILAS
Most egy rossz szavuk se lehet. Munkájuk felfelé
ível, párkapcsolatuk rendben van. Lehet, hogy párjuk
nagyobb elkötelezettségre vágyik, bár ezt nem forszíroz-
zák. Gondoljanak bele jövőjükbe ezen szempontok alap-
ján, de ne siessenek semmilyen döntéssel. 

BAK
Elégedetlenek életükkel. Kicsit álljanak meg,
és nézzék végig az elért eredményeket, mindjárt más-
képpen tekintenek az eseményekre. Ne feledkezze-
nek meg barátaikról, és figyeljenek jobban a mun-
kára, ne ejtsenek felesleges hibákat.

VÍZÖNTŐ
Szárnyalnak, jobbnál jobb ötleteik támadnak,
amiket meg is valósítanak. Igazi energiabombák, si-
kert sikerre halmoznak. Közben gondoljanak család-
jukra is, részesítsék őket is ebben a sikerben, akkor
lesznek csak igazán boldogok.

HALAK
Kerüljék otthonukban a feszültséget, a családi
perpatvarok beárnyékolhatják eddigi boldogságukat.
Próbálják szép szóval, rengeteg beszélgetéssel megol-
dani a helyzetet, különben felborul a családi egyen-
súly. Vigyázzanak a felfázással.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Eljött a forralt bor ideje. A
város karácsonyi vásárá-
nak forgatagában sétálva
jókedvre derít, átmelegít
egy pohár meleg, fűszeres
ital. 

Városszerte csábítanak az illa-
tozó forralt borok, a vásári fabó-
dés kimérések jóvoltából az
utcán állva is elszürcsölgethe-
tünk belőlük egy bögrével. A
meleg italt magunk is elkészít-
hetjük barátainknak. Ha idejé-
ben látunk munkához, az egész
lakást átjáró csodálatos illat fo-
gadja vendégeinket. 

A forralt borok készítésénél
az első és legfontosabb szabály,
hogy kifogástalan minőségű,
mellékíztől mentes bor legyen
az alap. A borfajta megválasz-
tása ízlés dolga. A népi hagyo-
mányok, a régi receptek, a tájan-
ként eltérő nevek alapján ké-
szülő italban két dolog közös.
Mindegyik meleg, és mindegyik-
ben van bor. Tehetünk a forralt
borba fűszereket, friss és aszalt
gyümölcsöket, gyümölcsleve-
ket, magokat, még borsot vagy
éppen chilit is. Hígíthatjuk vízzel,
teával, dúsíthatjuk alkohollal,
például rummal. 

A négy személyre szóló,
klasszikus forralt bor hozzáva-
lója egy liter testes vörös- vagy
fehérbor, öt darab egész szeg-
fűszeg, egy rúd fahéj, két szeg-
fűbors, két evőkanál méz, fél cit-
rom frissen facsart leve. 

A tél italai
Egy edényben keverjük ösz-

sze az alapanyagokat. Fedjük le
és lassú tűzön melegítsük a for-
ráspont alá. Ezt a hőmérsékle-
tet 15 percig tartani kell, hogy
az ízek kioldódjanak. Tálalás
előtt ízesíthetjük, díszíthetjük
citromkarikával.  

A puncs
Ilyenkor a gyerekek is szíve-

sen isznak meleg italokat, tea
helyett az adventi időszakban
készítsünk nekik puncsot. Négy
lurkó számára kell hozzá fél liter
fehér szőlőlé, fél liter almalé, két
deci víz, öt szem szegfűszeg,
egy rúd fahéj, egy csipet szere-
csendió, egy citrom és két na-
rancs leve, méz ízlés szerint.

A vizet a fűszerekkel felforral-
juk, hozzáöntjük a gyümölcsle-
veket. Tíz perc elteltével hozzá-
adjuk a citrom és a narancs
levét, mézzel íze-
sítjük és átszűr-
jük. Melegen kí-
náljuk a gyere-
keknek. Élvezni
fogják, ha egy-
egy rúd fahéjat
adunk kanál he-
lyet, amivel ka-
vargathatják a puncsot.

A forralt bor
története
Gavius Apicius római ínyenc

és borértő a Krisztus utáni első
században elsőként jegyezte le
a forralt bor receptjét. „Tégy 15
font (6,81 kg) mézet fém-
edénybe, melybe előzőleg 2
pint (1,136 liter) bort öntöttél,

úgy, hogy főzés közben besűrű-
södjön. Száraz fa lassú tüzén
melegítsd, közben folyamato-
san kavargasd egy bottal. Ami-
kor kezd sűrűsödni, adj hozzá
hideg bort. Tégy így másodszor
és harmadszor is, majd hagyd
állni másnapig. Ekkor végy 4
uncia (113,4 g) borsot, 3 scru-
pulus (3,88 g) tört szerecsen-
diót, egy-egy maréknyi szagos
füvet és sáfrányt, 5 darab sült
datolyakövet (a datolyákat elő-
zőleg borban áztasd, így lágy
pép keletkezik), és mindezeket
add hozzá. Amikor ez elkészült,
öntsd hozzá 18 pint (10 liter)
édes borhoz.”

A forralt bort az ókori Indiá-
ban is ismerték, itt a papok forró
puncsot ittak a templomi szer-
tartások alkalmával. A szó a
hindu „panch” szóból származik,
aminek a jelentése „öt” – az ere-

deti recept szerinti ennyi a hoz-
závalók száma, melyek név sze-
rint: rizspálinka, cukor, citromlé,
tea és víz. A puncsot kalandozó
hajósok és fűszerkereskedők
1658-ban fedezték fel Indiában.
A forró ital a 18–19. században
lett az európai partik sztárja, a jó
ízlésű vendéglátók egymással
versengve találták fel az újabb
és újabb recepteket.

A legfontosabb,
hogy kifogástalan
bor legyen az alap 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Mindenki kihozhatja magából a legjob-
bat, de sokaknak segíteni kell ebben –
kezdi Balogh Edina. A dietetikus, táplál-
kozási tanácsadót arról kérdeztük, mit
kell tennünk komplex egészségünkért,
elsősorban a súlyproblémákkal küzdők
megközelítéséből.

Bonyolult folyamat felépítenünk magunkat. Amikor
hozzám fordulnak segítségért, minden szempont-
ból figyelem az egyént, és mindig együtt dolgozom
vele – húzza alá.

Mint mondja, az egészség legfontosabb pillérei
a táplálkozás megreformálása, a káros szenvedé-
lyek elhagyása és a megfelelő folyadékbevitel. Lé-
nyeges, hogy figyeljünk a bőrünk állapotára és az
elegendő testmozgásra. Emellett fontos, hogy tö-
rődjünk lelkünkkel is, a beszélgetés jelentősége vi-
tathatatlan. Sokan lelkileg nem tudnak megnyílni.
Lehet, hogy elérik az „ideális súlyt”, melyet a BMI
által számolnak ki, de mégis elégedetlenek, és fo-
lyamatosan fogyókúráznak. Én nem hiszek ebben

szerző: simon barbara
fotó: koch adrienn

Holzmayer Nikolett smin-
kes-kozmetikussal az őszi-
téli sminktrendekről és 
a szezonális make-upok
egye di színvilágáról be-
szélgettem. 

Milyen főbb sminktrendek
jellemzik az idei őszi-téli
szezont?

Több elkülöníthető irányvo-
nal dominál eltérő hangsúlyo-
zási technikákkal és intenzitás-
sal. Hódít a minimálsmink bézs
árnyalatokkal, erősen festett
szempillákkal, gondosan alapo-
zott arcbőrrel. Az összhatás a
hatvanas évek trendjét eleveníti
meg a retrosminkek modern új-
ragondolásával. Egy erős és

Hódítanak az alkony színei, 
örök kedvenc a füstös szem 

Életmódváltással az egészségért

kissé férfias irányzat jellemzői a
becsontosított arc, csillogó bőr,
durva szemöldök, matt ajkak és
a hangsúlyos szemek. Az alkony
színei (rozsda, rózsa, homok, fa-
kéreg, okker, levendula, égetett
arany) kapnak szerepet a mo-

nokróm típusú sminkekben,
ahol ugyanazok a visszafogott
árnyalatok köszönnek vissza a
szemeken és a szájakon egya-
ránt. Az alkalmi sminkeknél a
„próbababa-szerű szépség” a

az indexben, a lényeg, hogy érezzük jól magunkat a
bőrünkben – mondja, és hozzáteszi, természetesen
érezheti jól magát valaki akkor is, amikor már na-
gyon-nagyon vékony, ekkor segíteni kell neki abban,
hogy visszataláljon az egészséges középpontjába.

A dietetikus híve annak, hogy meditációs tech-
nikákkal ismerjük meg önmagunkat. 

Azt tapasztalja, hogy sok a lelki evő, akik nem
azért esznek, mert éhesek, hanem mert így foglal-
ják le magukat. Ezzel okoznak örömet maguknak és
sokszor a lelki gondjaikat vagy labilis helyzetüket az
evéssel próbálják kiegyensúlyozni. 

Minden kezdet nehéz, körülbelül négy hét alatt
el lehet indítani a változást a szervezetben, de mini-
mum 6-7 hét kell ahhoz, hogy maradandó átalaku-
lás következzen be az életmódban. Nyolc hét alatt
van ideje a szervezetnek arra, hogy mindent stabili-
zálni tudjon, ennyi idő alatt sok tapasztalatot, infor-
mációt gyűjt az ember, ezután már tudatosan össze-
állítja magának az étrendjét, rutinszerűen nyúl az
egészségesebb ételekhez, italokhoz. Összegezve:
megindul az életmódváltás.

De ahhoz, hogy azt az életet éld, amit élned kell,
tökéletesen meg kell ismerned magad – üzeni az ol-
vasóknak a dietetikus.

jelszó: sötét szemek, túlkészített
száj merész színkombinációkkal. 

Milyen egyszerűbb smin-
kelési technikákat ajánlasz
a hidegebb időkre?

Fontos, hogy más-más stílusje-
gyek határozzák meg a nappali és

az alkalmi sminkeket.
A tökéletes hétköznapi
make-up kellékei a pil-
lekönnyű alapozó, az
áttetsző púderek és a
sok fény. A sminkmes-
terek nagy hangsúlyt
fektetnek az erős
szem öldökre, a pirosí-
tás nélküli arcra és a pi-

hekönnyű szempillákra. Az alkalmi
sminkek örök kedvence a miszti-
kus füstös szem a szemöldökig sa-
tírozva, színezett szájfénnyel kom-
binálva. A partik szerelmeseinek
még ajánlom a pávaszíneket. 

Az összhatás a hat-
vanas évek trendjét
eleveníti meg

A SZEBBIK NEM HÖLGYVILÁG
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Az adventi nyitányra – ahol felkapcsolják a belváros ünnepi díszkivilágítását – november 25-én
17 órakor a Széchenyi téren kerül sor ökumenikus istentisztelettel, Borkai Zsolt polgármester kö-
szöntőjével és a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorával.

A Széchenyi tér Győrkőcbirodalommá alakult, kisvasútta
terepasztallal és óriás mesekönyvvel. A téren felállított harm
nyőfát a ménfőcsanaki Tímár Zoltán ajándékozta a városnak
új betlehemet, a gyerekek felülhetnek a rénszarvas húzta szá
venti koszorút, amelyhez a hagyományokhoz híven vasárna
várják a győrieket.

Adventi jó hír, hogy a belvárosi kereskedők hosszabbított nyitva tartással várják vásárlóikat,
s a parkolás a hétköznapokon délután négytől, szombaton pedig egész nap ingyenes lesz.
Ahogy a belváros, úgy a városháza is ünnepi díszbe öltözik, s már állnak a városrészek, közte-
metők közös karácsonyfái.

A Téli Fesztivál négy hete száz programot
kínál. A Széchenyi téri ingyenes produkciók
számíthatnak a legtöbb látogatóra, de szá-
mos más helyszínre is szerveztek műsorokat.
Ízelítőül írjuk le, hogy fellép városunkban a
Csík Zenekar, Presser Gábor, Tóth Vera, Ta-
kács Nikolas, Illényi Katica, Pitti Katalin,
Demjén Ferenc, az Alma, a Holló együttes,
Szíj Melinda, Dániel Balázs, Rákász Gergely,
Varga Feri és Balássy Betti, Varnus Xavér,
Bródy János és a Szentpétervári Állami Ba-
lett. Különleges élményt ígér a 100 Tagú Ci-
gányzenekar koncertje, s az idén sem marad
el a nemzetközi betlehemes találkozó. A
Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növen-
dékei a hagyományokhoz híven most is el-
táncolják a Diótörőt. 

A pénteken délután öt órakor kezdődő
megnyitón a Győri Nemzeti Színház mű-
vészei adnak műsort, de láthatjuk őket az
évzáró szilveszteri gálán is, ahol legnép-
szerűbb produkcióikkal lepik meg a kö-
zönséget. A Győri Filharmonikus Zenekar
és a Vaskakas Bábszínház több előadás-
sal készül a Téli Fesztiválra, a Győri Balett
a Rózsaszínházzal lép színpadra. A Városi
Művészeti Múzeumban és a Gyermekek
Házában adventi készülődés részesei le-
hetnek a családok, az állatkertbe és a
Zichy-palotába a Mikulás, Szent Miklós
várja az aprónépet.

A Téli Fesztivál a Szilveszteri Városi Vi-
gasságokkal zárul. A városlakók együtt
búcsúztathatják az óévet, s köszönthetik
az újat a városháza előtti téren. A jókedv-
ről többek között a Káosz Központ és a
Star Machine koncertje, karaoke-show,
utcabál és tűzijáték gondoskodik majd.

Adventi ha
Ünnepi hangulat, felejthetetlen progra
geteg meglepetést tartogat az ünnep
és forralt bor, sült gesztenye illata csa

ADVENT PROGRAMOK
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l, körhintával, szalmalabirintussal,
mincéves, tizenöt méter magas fe-
k. A fa mellett megcsodálhatjuk az
ánra, s az idén is kötöttek óriás ad-
aponként közös gyertyagyújtásra

A Gyermekmúzeum betlehemes kiállítással várja a csalá-
dokat szombattól az év végéig. A látogatók népi iparművé-
szek munkái segítségével ismerhetik meg a betlehemkészí-
tés és a betlehemezés hagyományait. A tárlaton láthatóak
lesznek többek között Kustán Melinda textilművész, Zug-
mann Ilona foltvarró és Szabadvári Antal fafaragó alkotásai.
Betlehemek, angyalok, karácsonyfadíszek, Mária-ábrázolá-
sok és számos más, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
iparművészeti tárgy.

Száztíz faházban kínálják portékáikat a kereskedők. A Szé-
chenyi téren elsősorban kézműves termékeket vásárolha-
tunk, a Megyeháza téren a szokásos karácsonyi piaci kínálat-
tal találkozhatunk, az Arany János utca hagyományosan a
kézműveseké. A Baross úton, a Kazinczy és a Czuczor utcák-
ban a gasztronómia a főszereplő, forralt bor, kürtőskalács és
minden más földi jó kapható, ami éhséget, szomjat csillapít.
A Czuczor utcában szombatonként tradicionális programok-

kal hívogatnak, így lesz disznóvágás, toros lakoma, de kínál-
nak szigetközi halételeket és sütnek bejglit is. A főtéri jó-

tékonysági faházban oktatási és kulturális intézmények
mutatkoznak be, adományokra várva. 

angulat Győrben
amok Győrben az adventi időszakban. Az idei Téli Fesztivál ren-

pre készülődőknek. Pénteken díszfénybe burkolózik a belváros,
alogat az utcákra, terekre... 

PROGRAMOK ADVENT
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szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter

A megyei kereskedelmi és
iparkamara a Széchenyi-egye-
temmel közös pályázatot hir-
detett hallgatói körökben szü-
letett innovatív ötletek és üz-
leti modellek támogatására. Az
Ikaroszról, a lázadás és kíván-
csiság megtestesítőjéről elne-
vezett pályadíjért négy csapat
szállt versenybe, ami első alka-
lomról lévén szó, biztató ered-
ménynek számít. A kidolgozott
ötleteket, maketteket és pro-
totípusokat az elmúlt hét pén-
tekén, a pályázó hallgatók és
oktatók részvételével érté-
kelte a lehetséges támogatók-
ból verbuvált zsűri.

A pályamunkák megítélésénél első
számú szempont volt, hogy a megva-
lósuló projekt vállalkozást hozzon
létre, munkahelyeket teremtsen. Az
első Ikarosz-díjat a Kreatív Zöld Kör
hattagú hallgatói csapatának hulla-
dékhasznosítási ötlete érdemelte ki,
de Dinnyés Előd, a kamara regionális
vezetője szerint a többiek is számít-
hatnak a pályázatot kiíró és a zsűri-
ben szerepet vállaló profi szakembe-
rek segítségére, tudására és kapcso-
latrendszerére.   

A Kreatív Zöld Kör képviselője,
Kunos Bálint alumíniumhulladékból,

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

Márton-napi találkozásaink olyan ki -
egyen  súlyozott légkört teremtettek az el-
múlt évtizedben,   amely példaértékű lehet
feszültségeket, szakadásokat hordozó és
azt újrageneráló, időnként elmélyítő hazai
környezetünkben – így fogalmazott Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi főapát a mo-
nostor könyvtárában, ahol Ittzés János
evangélikus püspöknek adták át a Szent
Márton-díjat múlt pénteken. 

A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ti-
zenegy éve alapította a Szent Márton-díjat. Az alapítók
minden évben Szent Márton napján a dátumhoz kö-
tődő ünnepségen adják át annak a személynek, aki a
megelőző évben a legtöbbet tette a valamikori Pannó-
nia területén lévő kulturális és turisztikai, valamint tér-
ségfejlesztő programok megvalósítása érdekében,
hozzájárulva ezzel nemzeti örökségünk és kulturális ér-
tékeink megismertetéséhez és megőrzéséhez. Az idén
az alapítók – egyhangú döntéssel – a Szent Márton-
díjat Ittzés János evangélikus püspöknek ítélték.

Ikarosz röpülni készül 

kiürített sörös- és energiaitalos dobo-
zokból hajtogatott játékokkal érke-
zett a pénteki zsűrizésre. A fiatalok a
dobozok tetejét és alját eltávolították,
a megmaradt hengeres testeket kisi-
mították, s az így nyert alumíniumla-
pocskákból egy speciális fogó segít-
ségével modelleket, autókat, repülő-
gépeket gyártottak.

Kunos Bálint, a közlekedési tanszék
hallgatója elmondta, ötletüket már a
gyakorlatban is kipróbálta egy iskola
technikatanára. Az alumínium könnyen
és biztonságosan formálható, a már
szabadalmaztatott fogó segédanya-
gok nélküli kötést tesz lehetővé. A játék
nem csupán a hulladékok újrahaszno-
sítására, hanem a gyerekek környezet-

tudatos nevelésére, kreativitásuk fej-
lesztésére is alkalmas. 

Az újrahasznosítható hulladékkal
kapcsolatos egy másik csapat inno-
vatív ötlete is, Titrik Ádám tanárse-
géd csapatának OPTI-SZE elneve-
zésű terméke a szelektív hulladék-
gyűjtő konténerek ürítési rendjének
optimalizálására hivatott. Egy térfo-
gatmérő berendezés automatikusan
jelzi a szolgáltatónak, ha a konténer
megtelt, s a program a beérkező ada-
tokból a gyűjtőjárat optimális útvona-
lának megtervezésére is képes. 

Dr. Tóth-Nagy Csaba, az Audi-tan-
szék docense leendő villamosmérnö-
kök és gépészmérnökök társaságá-
ban egy olyan eszközt talált ki és épí-
tett meg, amely ötvözi a számítógé-
pes játék örömét az aktív testmozgás
hasznával. Az egész testtel irányított
játékprogram előnyeit aligha kell
ecsetelni, a sporteszköz FUN-E BIKE
névre keresztelt prototípusa, egy szo-
babicikli ráadásként áramot is termel. 

Bajor Péter, a logisztikai tanszék
tanársegédje a „legosztika” világába
vezette be a zsűrit. A Lego építőjáték
mintájára felépített rendszer bármi-
lyen gyártási, termelési folyamat mo-
dellezésére alkalmas, a logisztika ok-
tatásában éppúgy használható, mint
a gyakorlatban, a munkahelyi trénin-
geken. Az egyetemi csapat az eddigi
sikerekre alapozva szerezné megala-
kítani innovációs szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozását. 

Ittzés János evangélikus püspök
kapta a Szent Márton-díjat

Az indoklás hangsúlyozza: Ittzés János evangéli-
kus lelkész, majd püspök emberi és keresztényi tar-
tásában mintaértékű volt mindazok számára, akik
bármilyen fórumon találkoztak vele. Lelke rendezett-
sége, egyénisége kisugárzása, Jézus Krisztushoz, az
Úrhoz kötődő hűsége meghatározta egész életét és
hivatását. Ez az emberi tartás bizonyos értelemben
vízválasztó személyiséggé tette a közelmúlt és jelen
átmeneti korszakában, amely egész magyar társadal-

munkat, benne felekezeteinket is jellemezte. Püspök-
ként sokat fáradozott azon, hogy az újonnan felállított
Dunántúli Egyházkerületet élettel töltse meg. 

Ittzés János csodának nevezte, hogy segéd-
munkásból a püspökségig vitte, s ugyanebbe a
körbe sorolta kitüntetését is. A béketeremtő szán-
dék tekintetében párhuzamot vont Szent Márton
és Luther Márton között.

Az Úrhoz kötődő 
hűsége meghatározta

egész életét

INNOVÁCIÓ KITÜNTETÉS
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

NOVEMBER 25., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Magyarország, szeretlek! 
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Napló 
14:00 Kő, papír, olló
14:25 Vers-közelben
14:35 Natúra
15:00 Vers mindenkinek
15:05 Angyali érintés 
15:55 Különleges mentőalakulat 
16:45 MM
17:35 Vers mindenkinek
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Tiszta őrültek háza
21:00 Mindenből egy van
22:00 Az Este 
22:35 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:00 A hivatal 
23:35 Queen - Live in Budapest 
00:35 Sporthírek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Infománia
06:45 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:20 Rejtélyek asszonya: 

Gyilkos hétvége 
16:15 Az éden titkai 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág
22:10 Az utolsó meló 

00:00 Reflektor
00:15 Törzsutas 
00:45 Róma 
01:50 Autómánia

04:05 Animációs filmek
04:40 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 Fedőneve: Jane Doe - 

Váratlan eltűnés 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:15 Jóban Rosszban 
21:00 ÖsszeEsküvők
22:25 Aktív
23:00 Esküdj! 
23:35 ALL IN - kezdők és 

nagymenők 
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Hősök 
02:30 A Holcroft egyezmény

Három volt náci tiszt 
négy billió dollárt hagy egy 
szövetségre, hogy jóvátegyék 
II. világháborús bűneiket. 
John Frankenheimer filmje.

05:45 Ki ez a lány? 
06:30 Joey 
07:00 Joey  
07:25 Vészhelyzet 
08:25 Monk - Flúgos nyomozó 
09:20 Nyomtalanul 
10:10 Babák - Az első év
11:45 Segítség, szülő vagyok! 
12:40 Lehetetlen küldetés 
13:40 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 Doktor House  
15:35 Nyomtalanul 
16:30 Gyilkos számok 
17:25 Gyilkos számok  
18:20 Jóbarátok  
18:50 Jóbarátok 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 

Három 40 fölötti Los Angeles-i
barátnő éppen Párizsba tart,
amikor valami gond támad a
gépükkel, így kénytelenek 
Clevelandben leszállni, ahol 
bérelnek egy házat és kezdetét
veszi a vérmes kaland, mely
mindannyiuk életét fenekestől
felforgatja.

20:15 Mike és Molly 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 Beugró Plusz
22:15 Nincs kiút 
00:25 Viharzóna 
02:45 Vészhelyzet  
03:30 Lehetetlen küldetés

NOVEMBER 26., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:00 Winx Klub 
10:30 Asztro Show 
11:30 Házon kívül
12:00 Autómánia
12:35 Jéglovagok 
13:35 Őslények kalandorai 
14:35 Sue Thomas - FBI 
15:35 Döglött akták 
16:40 Forma-1 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 X-Faktor 
21:55 ValóVilág
23:05 Anatómia 2. 
01:05 Róma 

02:10 Fókusz Plusz

04:20 Alexandra Pódium
04:45 Animációs filmek
05:20 Műsorszünet 
06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Egyik kutya, másik nem! 
10:25 A világ legerősebb emberei
11:15 Bajnokok Ligája magazin 
11:45 Babavilág
12:15 Tűsarok 
12:45 9 hónap 
13:15 Gyilkos számok  
14:10 Autóguru 
14:40 Xena 
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 13-as raktár 
17:30 Hawaii Five-0 
18:30 Tények
19:00 Magellán
19:35 Bosszú és újrakezdés 

Rose és Nathan egy repülőgé-
pen találkozott egymással. 
Huszonöt esztendővel később
házasokként látjuk viszont
őket. Nathan el akarja hagyni a
feleségét a fiatal asszisztens,
Mindy kedvéért. Rose-t pedig
elbocsátják állásából...

21:30 A hálózat csapdájában 2.0 
23:25 Bűn 
01:20 EZO.TV
02:20 Kalandjárat 
02:45 Teleshop 
03:15 Animációs filmek

04:20 Műsorszünet 
05:10 Dinotópia - Őslények szigete 
06:00 A szépség és a szörny 
06:50 Por-irtók 
07:20 Por-irtók 
07:50 Gordon Ramsay Indiában! 
08:55 Zsírégetők 
09:55 Trendközelben
10:25 Szex és New York light  

11:00 Szex és New York light 
11:35 Greek, a szövetség 
12:30 Álomgyári feleség 
13:30 Szívek szállodája  
14:25 Szívek szállodája  
15:20 Vérmes négyes 
15:50 Mike és Molly 
16:15 Két pasi - meg egy kicsi  
16:45 Beugró Plusz
17:50 Lucky Luke 
19:00 Columbo - Béke poraira
20:50 Monk - Flúgos nyomozó  
21:50 Bűnben égve 
23:55 A gyönyör rabjai 
01:55 Trendközelben
02:20 Babák - Az első év 
03:40 Álomgyári feleség

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Kvartett
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Szerelmes földrajz  
16:10 Virágzó Magyarország 
16:35 Ízőrzők: Sülysáp 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 De Luca felügyelő 
23:20 Dunasport
23:30 Pilinszky János - Gyerekek 

és katonák
00:35 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 

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

emberfajták 
11:15 Gyerekjáték a számítógép 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor
12:35 Zöld Tea
13:05 HungarIQ
13:35 Pilinszky János emlékére 
14:15 Erdőjárók 
14:45 Valaki  
15:15 A természet csodái - 

Különleges állatkölykök 
16:10 Hahó, Öcsi! 
17:35 Gasztroangyal
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Színes fátyol 
22:20 Team Building
23:55 Illényi Katica és Testvérei
00:55 Sporthírek 
01:05 Koncertek az A38 hajón 
02:00 Koncertek az A38 hajón

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

Robinson család 
13:45 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:15 Törzsasztal
15:10 Talpalatnyi zöld
15:40 Veszélyben 
16:10 Párizsi szívdobbanás 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Pannonia 3 keréken 
19:05 Pirandello: Az ember, az állat 

és az erény
20:40 Tízperces mesék 
21:00 Cuki hagyatéka 
22:55 Dunasport
23:10 Nagymenők 
01:35 Vers

Himnusz 

Viasat3, november 25., péntek, 10:10 

Babák – Az első év
Francia dokumentumfilm

Thomas Balmes rende ző négy kisbaba életé nek
első évét mutatja be. A világ egymástól távoli ré-
szein járunk, Namíbia, Mongólia, Tokio és San
Francisco a helyszín. Fejlett országok állnak
szemben fejlődő országokkal. Felvetődik a kér-
dés – hol jobb felnevelni egy gyereket? Nyüzsgő
nagyvárosban vagy a vadonban? A meglepetés,
hogy mind a négy gyerek hasonlóan kreatív és
figyelmes, ugyanúgy fejlődik és tanul, a család

anyagi helyzeté-
től és a társa-
dalmi háttértől
függetlenül.

Duna Televízió, november 26., szombat, 21:00

Cuki hagyatéka
Amerikai filmdráma

A déli kisváros gazdag és
bohókás matrónája úgy
dönt, hogy hosszú, boldog,
de férje halála után magá-
nyos életének véget vet. A
holttestet a hálószobában
unokahúga találja meg, aki azonban botrányosnak
és illetlennek találja nagynénje tettét, és a halál -
esetet gyilkosságnak próbálja feltüntetni. A nagy-
néni odaadó és hűséges segítőjét első számú gyanú-
sítottként le is tartóztatják. A kisváros lakói azon-
ban jól ismerik egymást, s az igazság – némi kerü-
lőutak után – kiderül.

Duna Televízió, november 25., péntek, 23:30 

Pilinszky János – Gyerekek és katonák
Magyar tévéfilm

„És reggel úgy ébredtünk a háborúra, mint magára a rendre, mint -
ha a torkolattüzekkel az örök béke közeledne a világra. Személyé-
ben az ismeretlen vált ismerőssé, a veszély megnyugtatóvá..."

M1, november 26., szombat, 16:10

Hahó, Öcsi! Magyar ifjúsági film

Öcsit apró csínytevései miatt bezárják a für-
dőszobába. Kököjszi és Bobojsza, a két mese-
beli törpe felajánlja, hogy mindenben a segít-
ségére lesznek. Öcsi el is határozza: elmegy
szerencsét próbálni és „időt" szerezni szülei
számára, hogy többet foglalkozzanak vele.

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 TELJESKÖRÛ FELVILÁGOSÍTÁSSAL VÁRJÁK AZ ÜGYFELEKET:

Elege van az ÁRFOLYAMKOCKÁZATBÓL?
Cserélje le devizahitelét forintra!

Takarékszövetkezetünk kedvezô hitelkonstrukcióval segít ebben
Éljen a lehetôséggel, szabaduljon meg a bizonytalanságtól!
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NOVEMBER 27., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop 
11:40 Törzsutas 
12:10 Magyar autósport-magazin 
12:25 Robin Hood 

13:25 Merlin kalandjai 
14:30 Sue Thomas - FBI 
15:35 Eltűntnek nyilvánítva 
16:35 Forma-1 
18:45 RTL Klub Híradó
19:10 ValóVilág
21:30 Heti hetes
22:50 Gyilkos emlék 

Alex 6 éves volt, amikor gyil-
kosság szemtanúja volt. A
régen elfeledett töredezett 
emlékek feltörnek és szinte
őrületbe kergetik.

00:35 Portré
01:15 Róma

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

13:00 Több mint TestŐr 
13:30 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:00 Simlis Jack, a karibi 

szuperkém 
14:30 ÖsszeEsküvők
15:30 Bűbájos boszorkák 
16:30 Bosszú és újrakezdés 
18:30 Tények
19:00 Napló
20:05 Sztárom a párom 
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 TotalCar
00:05 Célkeresztben
01:00 A Keresztapa 3 
03:20 EZO.TV
03:50 Napló

NOVEMBER 28., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
10:05 Déltenger kincse
10:55 Az emlékezet helyszínei 
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:30 Domovina
14:00 Társbérletben a tárgyakkal 
14:30 Budapest természeti értékei 
15:00 Angyali érintés 
15:45 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Kékfény
21:10 Hacktion 
22:00 Az Este 
22:35 Átok 2. 
23:05 Aranymetszés
00:00 HungarIQ
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:45 Top Shop 
06:10 Fókusz Plusz
06:40 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Kőkemény igazság 

16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág
22:10 Showder Klub
23:15 Minden, amit mindig is 

tudni akartál a Pókerről... 
23:50 Reflektor
00:05 Odaát

04:05 Született detektívek 
05:00 Műsorszünet 
05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Joey  
06:35 Joey 
07:00 Vészhelyzet 
07:55 Monk - Flúgos nyomozó  
08:55 Nyomtalanul 
09:50 Benji, az üldözött 

A világ egyik legnépszerűbb
kutyájának újabb hihetetlen
kalandja.

11:35 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:30 Doktor House 
15:25 Nyomtalanul 
16:20 Gyilkos számok  
17:20 Miami Vice 
18:20 CSI: A helyszínelők  
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 G. I. Jane 
23:35 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:35 Holdfény 
01:30 Dorian Gray 
03:20 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék

05:20 Dinotópia - Őslények szigete 
06:10 Egy kórház magánélete 
07:05 Egy kórház magánélete 
08:00 A szépség és a szörny
09:00 Szex és New York light 
09:35 Szex és New York light 
10:10 EgészségŐr 
10:40 SZéptestben 
11:10 Édes kísértések 

11:40 MaxxMotion Autós Magazin 
12:10 A nagy házalakítás 
13:05 A nagy házalakítás 
14:05 Lucky Luke 
15:10 Négy Esküvő 2. 
16:15 ÁlomÉpítők 2. 
17:20 A nagy zsozsó 
19:05 Harmadik műszak
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Született detektívek 
21:55 Dorian Gray 
00:05 Az élvhajhász 
02:00 EgészségŐr 
02:25 SZéptestben 
02:50 Édes kísértések 
03:20 CSI: A helyszínelők

VIASAT3

VIASAT3

06:05 A nagy ho-ho-horgász  
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai 
06:50 Kolumbusz Kristóf 
07:15 Szimba, az oroszlánkirály 
07:40 A mesemondó 
08:10 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Evangélikus istentisztelet 

özvetítése Óbudáról 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene
12:45 Hazajáró 
13:20 Rosszcsont kalandjai 
13:45 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Csellengők
14:45 Törvény által védve 
15:15 Utókor 
15:45 Múltidéző 
16:20 Pillanatnyi pénzzavar 
17:25 Az állatok világa 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:00 Mága Show 
21:35 Klubszoba 
22:30 Dunasport
22:50 Élet a Marson 
23:45 Underground 
00:40 Aradi út 2. 
00:50 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Engedjétek hozzám 
09:10 Így szól az Úr! 
09:15 Katolikus krónika 
09:40 Az élhető vers 
10:00 Református magazin 
10:25 Református ifjúsági műsor 
10:30 Mai hitvallások 
11:00 Református istentisztelet
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Zegzugos történetek
12:35 Anno
13:05 Van Más Kép
13:35 Fel a fejjel 
15:15 Telesport
15:50 Telesport 
18:05 Déltenger kincse 
18:55 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Transz-Szibéria 
23:20 Megtört ölelések
01:25 Sporthírek 
01:35 Koncertek az A38 hajón 
02:25 Koncertek az A38 hajón

04:40 Animációs filmek
05:00 Műsorszünet 
05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Zoolander, a trendkívüli 

Derek (Ben Stiller) nem találja
a helyét, miután ifjabb riválisa
elhódítja előle az évekig stabi-
lan birtokolt Év Modellje díjat.
Egy divatdiktátor azonban 
kedvező ajánlattal lepi meg.

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:30 Jóban Rosszban 
21:20 NCIS 
22:20 NCIS: Los Angeles 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Viperák 
03:05 Magellán
03:30 Animációs filmek

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
11:00 Élő egyház 
11:25 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Heti Hírmondó 
14:45 Csellengők
15:15 Klubszoba 
16:10 Kisenciklopédia 
16:20 Híres zeneszerzők nyomában 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 Gyökerek 
23:05 Dunasport
23:10 Sportaréna 
00:05 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
00:50 Bacsó Kristóf Quartet 
01:15 Vers

NOVEMBER 29., KEDD
M1

Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Mindenből egy van
10:50 Éjjel halat hoz a folyó 
11:05 Kékfény
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:30 Unser Bildschirm
14:00 Álmok mai álmodói –

tudós fiatalok
14:30 Csavargások Afrikában 

dr. Livingstone ürügyén 
15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A Kennedy család 
21:00 DTK 
22:00 Az Este 
22:35 Tudorok 
23:25 A rejtélyes XX. század
23:55 Esély 
00:25 Sporthírek 
00:35 Család csak egy van 
01:20 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:20 Stahl konyhája 
09:25 Babapercek
09:30 Teleshop 
11:05 Hotel Plaza 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 

17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:30 Jóban Rosszban 
21:20 Hiába futsz 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Az ember, aki nappal aludt 
03:20 TotalCar
03:45 Animációs filmek

04:05 Holdfény 
05:00 Műsorszünet 
05:20 Ki ez a lány?  
06:05 Joey 
06:30 Joey 
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Monk - Flúgos nyomozó  
08:50 Nyomtalanul 
09:45 Columbo - Béke poraira 
11:35 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: A helyszínelők   
15:25 Nyomtalanul 
16:20 Miami Vice 
17:20 Miami Vice 
18:20 CSI: A helyszínelők  
19:20 Jóbarátok 
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Doktor House 
22:10 Négy Esküvő 2. 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:05 Holdfény 
01:00 Doktor House  
01:55 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
02:40 Holdfény 
03:25 Segítség, szülő vagyok!

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:35 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 A férfi a legjobb orvosság 
10:00 Család-barát
11:00 Roma Magazin 
11:30 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Napok, évek, századok 
14:40 Határtalanul magyar 
15:15 Sportaréna 
16:10 Divathét 
16:40 Magyar cirkusztörténet 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 O' Horten 
23:00 Dunasport
23:05 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
23:45 Makám-koncert, IBS Színpad, 

2008. április 12. 
00:55 Vers

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

velünk élnek
23:30 Reflektor
23:45 Match Point

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA  +36 20 475 1314
CSALA RÓBERT +36 70 518 0246

NOVEMBER 30 ., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:50 DTK 
10:45 Agrárpercek 
11:10 A Kennedy család 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Hrvatska kronika
13:30 Ecranul nostru
14:00 Tudástár 2011 
14:30 Válogatás a Pusztaszeri 

Országos természetfilm-
fesztivál filmjeiből

15:00 Angyali érintés 
15:50 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők 
21:05 On The Spot: Nepál 
22:00 Az Este 
22:35 KorTárs
23:05 Kennedy - Az ártatlanság 

alkonya 
00:00 Zegzugos történetek
00:30 Sporthírek 
00:40 Család csak egy van 
01:25 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Ki ez a lány? 
06:10 Joey 
06:35 Joey 
07:00 Vészhelyzet 
07:55 Monk - Flúgos nyomozó 
08:55 Nyomtalanul 
09:50 A nagy zsozsó 
11:30 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: A helyszínelők   
15:25 Nyomtalanul 
16:20 Miami Vice 

17:20 Miami Vice 
18:20 CSI: A helyszínelők  
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 A Macskanő 
23:10 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:05 Holdfény 
01:05 G. I. Jane 
03:15 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék

05:25 Teleshop 
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája
09:35 Babapercek
09:40 Teleshop 
11:15 Az aztékok kincse 

Mexikó az amerikai polgárhá-
ború idején. A megbuktatott
elnök támogatói egy titokzatos
kincs nyomába erednek, 
melynek segítségével meg-
dönthetik a hatalomra jutott
gonosztevő Emperon 
Maximilian uralmát.

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:30 Jóban Rosszban 
21:20 Doktor House
22:20 Szellemekkel suttogó 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 Hallgatásra ítélve 
03:00 Babavilág 
03:25 Animációs filmek

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:35 Kisváros 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Mad Men - Reklámőrültek 
10:00 Család-barát
11:00 Unser Bildschirm
11:30 Srpski Ekran
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Utókor 
14:45 Önök kérték! 
15:40 Az erdélyi szász kultúra

nyomában 
16:15 Magyar cirkusztörténet 
16:40 Floyd Spanyolországban 
17:15 Kisváros  
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Arisztokraták 
21:20 Hírek 
21:30 Dickens szelleme
23:00 Dunasport
23:10 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
23:50 Trans-Formation - 

Az egér mosolya 

05:45 Top Shop 
06:10 Autómánia 
06:40 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Ali - Egy amerikai hős 
16:15 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 ValóVilág 
23:00 Gyilkos elmék 
23:55 Reflektor
00:15 Alibi nélkül

DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:45 Top Shop 
06:10 Törzsutas 
06:40 Fókusz Reggel
07:35 Reflektor Reggel
07:45 Reggeli - Csak csajok 
08:25 A szerelem rabjai 
09:25 Második esély 
10:20 Top Shop 
12:10 Asztro Show 
13:10 A szív útjai 
14:15 Grace Kelly 
16:15 Az éden titkai

17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:10 Dr. Csont
23:15 Kemény zsaruk 
00:20 Reflektor
00:35 Infománia
01:10 Egy call girl titkos naplója

05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 A templom egere 
11:05 Hacktion 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Rondó
13:55 TED
14:25 Természetfilmesek és 

egyéb állatfajták 
14:55 Angyali érintés 
15:45 Különleges mentőalakulat 
16:30 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Trükkös gyémántrablás
22:05 Az Este 
22:40 Valaki 

Portréműsor, amelyben olyan
művészek, sportolók, tudósok
kerülnek képernyőre, akik igazi
értékeket produkáltak.

23:10 Múlt-kor
23:40 Angi jelenti 
00:10 Zöld Tea
00:35 Sporthírek 
00:45 Család csak egy van 
01:35 MM

04:00 Holdfény 
04:30 Műsorszünet 
05:15 Vészhelyzet 
06:00 Joey 
06:25 Joey  
06:55 Vészhelyzet 
07:50 Monk - Flúgos nyomozó 
08:45 Nyomtalanul 
09:40 A romantika hullámhosszán - 

Karibi tavasz 
11:35 Segítség, szülő vagyok! 
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: A helyszínelők  
15:25 Nyomtalanul 
16:20 Miami Vice 
17:20 Miami Vice  
18:20 CSI: A helyszínelők 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:10 ÁlomÉpítők 2. 
23:15 Esküdt ellenségek: 

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

Bűnös szándék 
02:45 Holdfény 
03:35 Segítség, szülő vagyok!

05:25 Teleshop 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek 
09:55 Teleshop 
11:03 Utcai tánc 

13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 ÖsszeEsküvők
20:30 Jóban Rosszban 
21:20 Bajos csajok 
23:20 Aktív
23:50 Esküdj! 
00:25 Tények Este
01:00 EZO.TV
01:35 A blogger 
02:25 Amerikai pite 6. 

Az egyetemen 
03:45 Segíts magadon!

VIASAT3
06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:30 Híradó - Reggel 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Arisztokraták
10:00 Család-barát
11:00 Horvát krónika
11:30 Ecranul Norstru
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Egészség + 
14:45 Veszélyben 
15:10 Munka-Társ 
15:40 Talpalatnyi zöld
16:10 Magyar cirkusztörténet 
16:40 Floyd Spanyolországban 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:35 Ideje az öregségnek 
22:25 Az utolsó tánctanár 
23:30 Dunasport
23:35 Kosáry Domokos 

olvasónaplója 
00:15 Lélek Boulevard 

Viasat3, november 30., szerda, 21:15

A Macskanő
Amerikai kalandfilm

Patience Philips (Halle Berry)
szerény és halk szavú lány. Egy
rosszul fizetett grafikusi állás-
ban dolgozik a Hedare Beauty
kozmetikai cégnél, amelyet a
zsarnoki George (Lambert Wil-
son) és Laurel Hedare (Sharon
Stone) birtokol. Patience élete
örökre megváltozik, amikor vé-

letlenül kihallgat egy titkos beszélgetést, amelyből ki-
derül, hogy a Hedare új, öregedés elleni szere szélhá-
mosság. Amikor pedig törvénytelen úton szerezhető
sok pénzről van szó, ott egy tanú is sok.

TV2, december 1., csütörtök, 21:20

Bajos csajok Amerikai vígjáték

Cady Heron afrikai vidékeken nőtt fel és 15 éves koráig csak hírből ismerte az is-
kolát. A család azonban visszatér Chicagóba, és Cady egy átlagos gimnáziumban
találja magát, ahol hamar megtanulja az első leckét: semmit sem tud azokról a vad
dolgokról, melyek az úgynevezett civilizációban előfordulnak.

M1, december 1., csütörtök, 9:55

A templom egere Magyar tévéjáték

Adott az 1920-as évek végén egy szegény sorsú leány,
aki természetesen „szegény, mint a templom egere",
de elhatározza, hogy a gazdasági világválság kellős kö-
zepén harcot indít a bankok és egyúttal minden ellen,
amit azok képviselnek – ez az álom végül is nem áll
túlságosan távol napjaink devizahiteleseitől sem...

RTL Klub, november 30., szerda, 14:15

Ali – Egy amerikai hős
Amerikai életrajzi dráma

Cassius Clay (David Ramsey), a feltö-
rekvő bokszoló a rasszizmus miatt áttér a muzulmán
hitre. Annak ellenére ragaszkodik új hitéhez és nevé-
hez, Muhammad Alihoz, hogy a szövetség megfenye-
geti: nem bokszolhat a világbajnoki címért. 

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

számára is
• Próbanyelvvizsga-lehetôség

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ



KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

22 / + / 2011. november 25.

KULTURÁLIS kínáló 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A NAGYIDAI CIGÁNYOK című Arany
János-vígeposzt Gál Tamás színművész és
Bodonyi András népzenész előadásában lát-
hatja a közönség szombaton 18 órától az Új-
városi Művelődési Házban. A fergeteges hu-
morú, a közönséget is játékba hívó előadás-
ban elhangzó autentikus cigányzenét Bodo-
nyi András gyűjtötte Szepsi környékéről. A
dalok magyarul és eredeti cigány nyelven
hangzanak el az Újvárosi esték sorozatban. 

ADVENTI GÁLA kezdő-
dik a Győri Nemzeti Szín-
házban vasárnap 18 óra-
kor. A műsorban többek
között a Győri Balett
mutat be részleteket a
nagy sikerű Rózsaszínház
című darabból, melyben
Szíj Melinda Edit Piaf-da-
lokat énekel. Csukás Ist-
ván Ágacska című zenés
mesejátékát vasárnap 11
órától láthatják a gyere-
kek, a családok a Kisfa-
ludy-teremben.

ADVENT A MÚZEUMBAN. A Városi Művészeti Múzeum adventi prog-
ramokat és ajándékkészítő foglalkozásokat kínál a Széchenyi tér karácso-
nyi vásárát felkereső családoknak. Az Esterházy-palota pincéjében holnap,
szombaton délután háromtól ötig agyag karácsonyfadíszeket, vasárnap
ugyanebben a két órában agyagmécseseket készíthetnek a látogatók. A
Kisalföld Kultúrájáért Egyesület és a Győri Ipartestület Megtartó hagyo-
mányok címmel adventi népi és iparművészeti kiállítást rendez, a megnyi-
tóra szombaton három órakor kerül sor. A művészi kézművesek játszóhá-
zában Tóth Ildikó kékfestő és Kárpáthy Erika mézeskalácsos várja az ér-
deklőket. 

HORTOBÁGYI CIRILL perjel „A monos-
tori gyógynövénykultúra Pannonhalmán”
címmel tart előadást november 30-án, szer-
dán 17 órától a Bezerédj-kastélyban. Az eu-
rópai gyógynövénykultúra megteremtésé-
ben kiemelkedő szerepet játszottak a mo-
nostorok. Szertartáskönyvek sokasága ta-
núskodik arról, hogy a gyógynövényeket
megáldották, a betegekért imádkoztak.

GUSTAV MAHLER halálának századik év-
fordulóján a Győri Filharmonikus Zenekar az
első Titán szimfóniával emlékezik a zseniális
komponistára. Mahler ezt a darabot a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság részére kompo-
nálta. A hangverseny első felében Mozart
„Prágai” szimfóniája csendül fel. Vezényel
Keller András Liszt-díjas karmester. A kon-
cert november 26-án 19 órakor kezdődik a
Richter Teremben.

KÖZELEBB EGYMÁSHOZ címet viseli
Licskainé Stipkovits Erika pszichológus elő-
adás-sorozata, melynek harmadik részében
a párkapcsolati válság, a játszmák, a párbe-
széd, a válás és újrakezdés lesz a téma. A
helyszín a városháza díszterme december 1-
jén 17 órakor. 

CZESLAW MILOSZ, a hét éve elhunyt
Nobel-díjas lengyel költő, regényíró, műfor-
dító életét bemutató kiállítás látható no-
vember 28-ig a Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár olvasótermében. 

KOLTAY GÁBOR A Szabadság ára című,
Duray Miklósról szóló filmjének díszbemuta-
tójára kerül sor november 29-én, kedden 18
órakor a Petőfi művelődési házban. A vetíté-
sen jelen lesz az alkotó és a film főszereplője.  

A MŰHELY című folyóirat angyal témájú
számához kapcsolódva Sulyok Elemér ben-
cés szerzetes tart előadást a Biblia angyalai-
ról december 1-jén 17 órakor a Zichy-palo-
tában. A Műhely-est házigazdája Villányi
László, a kulturális lap főszerkesztője.

MADARÁSZNAP helyszíne lesz november
26-án, szombaton 9 órától az Újvárosi Műve-
lődési Ház. Szó lesz
többek között
Európa kultúr-
madarairól, a téli 
madáretetésről, 
a kanárik betegsé
geiről. Az előadáso
kat roller kanárik
kiállítása színesíti.
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OKTATÁS HIRDETÉS

Nyílt napot tart 15 győri általános iskola: bemutató órákkal, szülői értekezlet-
tel és játszóházzal várják az iskoláztatás előtt álló gyermekeket és szüleiket.
Az alábbi iskolák a következő időpontokban tárják ki kapuikat: 

– Fekete István Általános Iskola: december 7–8., 9.00–11.00 
– Móra Ferenc Általános Iskola: november 29., 8.05–12.15, 17 óra,

2012. január 10., 8.05–10.00
– Gyárvárosi Általános Iskola: 2012. január 7., 9 óra
– Kodály Zoltán Általános Iskola: november 29., 8.30
– Petőfi Sándor Általános Iskola: november 25., 17 óra;

december 2., 15.30–16.30, december 7., 8–10.40
– Móricz Zsigmond Általános Iskola: november 30., 17 óra
– Váci Mihály Általános Iskola: december 1., 17 óra
– Arany János Általános Iskola: december 7., 9 óra;

2012. január 7., 9 óra
– Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola:

december 6., 8 óra; 2012. január 11., 8 óra
– Gárdonyi Géza Általános Iskola: december 7., 8.00–10.15
– Kölcsey Ferenc Általános Iskola: december 12., 17 óra, 

december 13., 8.00–9.20
– Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola: december 14., 8.00–

10.15
– Tulipános Általános Iskola és Kollégium: 2012. február 12., 15–

16.00; február 21., 15.00–16.00; 2012. február. 24., 15.00–16.00,
2012. április 17., 8.00–10.00

– Radnóti Miklós Általános Iskola: november 29., 8 óra
– Kossuth Lajos Általános Iskola: november 30., december 08.
Az iskolák a nyílt napokon kívül is lehetőséget biztosítanak az órák látoga-

tására előzetes megbeszélés alapján. További információk az iskolák honlap-
jain olvashatók.

Nyílt napot tartanak
az általános iskolák

szerző: hegedűs péter

Győri helytörténeti vetélkedőt rendezett a Széchenyi István Egyetem Egye-
temi Könyvtára. Hét középiskolás (Jedlik, Lukács, Hild, Kazinczy, Révai – 2
csapat, Krúdy) és két egyetemi csapat versenyzett egymással. A háromórás
megmérettetés alatt a háromfős csapatoknak három fordulón át kellett szá-
mot adniuk játékos formában. Némely feladatban szóban, máskor pedig írás-
ban bizonyították felkészültségüket a győri legendák és híres személyiségek
vonatkozásában. Az utolsó fordulóban már csak négy csapat indult harcba
az első helyért, amelyet végül az egyik egyetemista formáció, a Monte-kukori
ért el szoros küzdelemben a második (Csillagharcosok – Kazinczy) és a har-
madik (Jog-ászok) helyezett előtt. Az egyszemélyes zsűrit Bana József, a győri
levéltár igazgatója „alkotta”. A program a TÁMOP 3.2.4-09/1-2010-0013
azonosítószámú, „A Széchenyi István Egyetem útja a web 2.0-ás megújulás
felé" című pályázat keretein belül valósult meg, melynek az összes költség-
vetése 27.739.800 Ft volt. A vetélkedőt támogatták a GYŐR-SZOL Zrt., a Vi-
danet Zrt., a Széchenyi-egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
és a Győri Levéltár.

„Ha újra szól a vaskakas”
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

November séfje:
Sipos Tamás 

Szerző: Gaál József
Receptek: Sipos Tamás,
Marton Péter
Fotó: O. Jakócs Péter

Ezen a héten ketten főztek
gasztronómiai rovatunk ol-
vasóinak, séfünk, Sipos
Tamás egy régi barátot és kol-
légát kért fel a vendégmű-
vész szerepére. Marton Péter,
a nádorvárosi Carmen étte-
rem főszakácsa egyebek mel-
lett szarvasgombás költemé-
nyeiről híres, így e műfaj
egyik különleges, de egy-
szerű receptjét készítette el
házigazdája konyhájában.
Mielőtt bárki lemondóan le-
gyintene és továbblapozna,
sietek leírni, hogy Marton
Péter nem az aranyáron kap-
ható szarvasgombát, hanem
annak egyik készítményét
használja a pácolt csirke-
mellhez. A szarvasgombaolaj
nem viszi csődbe a konyhai
költségvetést, ráadásul íze, il-
lata is intenzívebb, mint a
hazai erdőkben gyűjthető
gombának.
A Carmen étterem hagyomá-
nyos attrakciói közé tartozik
a vendégeknek szervezett ba-
konyi szarvasgomba-vadá-
szat, de Marton Péter és
munkatársai a konyhában
már fűszerként használják a
kutyákkal megkeresett
„vadat”. Szakácsklub rova-
tunk séfje, Sipos Tamás is a
Carmen csapatának tagja
volt, három évvel ezelőtt csá-
bította el az akkor nyitó Pó-
dium étterem konyhája, ahol
novemberi fogásainkat ké-
szítette.
A Pódium és a séf egy na-
gyon csokis és nagyon egy-
szerű süteménnyel búcsú-
zik. A zsidó eredetű csokolá-
dés brownie mellé lombar-
diai származású, tejszínes,
lágy mascarponesajtból ké-
szült a hab.   

Hozzávalók: 15 dkg vaj, 30 dkg cukor, 4 tojás, 10
dkg liszt, 20 dkg fehércsokoládé. A krémhez 25
dkg mascarponesajt, 25 dkg gesztenyepüré, 2 dl
habtejszín. 

Elkészítés: A darabokra tört csokoládét és a
vajat egy hőálló edényben forró vízzel telt lábas
fölé helyezzük és összeolvasztjuk, ügyelve, hogy
masszánk végig langyos maradjon. Habverővel a
cukor egyik felét a tojások sárgájával, másik felét
a tojások fehérjével simára keverjük. Ha kész, az
összes alapanyagot összedolgozzuk, s egy sütőpa-
pírral kibélelt tepsiben 170 fokon 30 percig sütjük.
Amíg sül a tésztánk, elkészítjük a habot. A mascar-
ponesajtot és a gesztenyét összekeverjük, a fel-
vert tejszínhabbal fellazítjuk. Tálaláskor a habot a
brownie mellé helyezzük. 

Hozzávalók: 80 dkg friss csirkemell-
filé, 15 dkg gorgonzolasajt, 4 dl tej-
szín, fél kg széles metélt (pappardelle),
só, olívaolaj, 2 evőkanál trüffelolaj
(szarvasgombaolaj). 

Trüffelolajjal illatosított
csirkemellfilé gorgonzolás
széles metélttel

Dióhéjban 

Elkészítése: A csirkemellfilét a szar-
vasgombaolajban megforgatjuk és egy
napra a hűtőbe tesszük. Másnap, sütés
és tálalás előtt a csirkemellet már csak
sózni kell. Serpenyőben, olívaolajon süt-

jük. A tésztát sós vízben megfőzzük, le-
szűrjük, majd elkészítjük a mártást.
Ehhez a tejszínt felforraljuk, belereszeljük
a sajtot és pár perc alatt mártás sűrűsé-
gűre főzzük. A kész mártást a tésztára
öntjük, a csirkemellfilével tálaljuk. 

Fehércsoko-
ládés brownie, 
gesztenyés
mascarpone-
habbal
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz,
9002 Győr, Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk nyertese
Bazsóné Verebélyi Magdolna (Győr). Nyereményét a szerkesztőségben
(Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Büszke nagymama

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

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet Győr, Lie-
zen-Mayer u. 57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órától másnap reg-
gel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénteken
14 órától 7 óráig. Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelentés a 06-80/204-
086-os ingyenes zöld számon. Ügyfélszolgá-
lat: 96/522-630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30
és 15.30, pénteken 7.30 és 13.30 között.

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat  
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szerdáig és pénteken
8-tól 16 óráig, csütörtökön 20 óráig.  A pénz-
tár 15 perccel előbb zár.  Tel.: 96/512-570.

Orgona utca Az ügyfélszolgálat a hét öt napján
reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig 16 órakor,
csütörtökön 17 óra 30 perckor, pénteken 14
órakor zár.  A pénztár 15 perccel előbb zár. 
Tel.: 96/511-420. Fax: 96/511-659.

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

Kodály Zoltán út Az ügyfélszolgálat a hét öt
napján reggel 8 órakor nyit. Hétfőtől szerdáig
16, csütörtökön 17, pénteken 14 órakor zár. A
pénztár 15 perccel előbb zár.  Tel.: 96/412-375.
Fax: 96/417-386.  Győr, Kodály Z. u. 32/A.

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

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

Hóügyelet
A GYŐR-SZOL Zrt. hóügyelete: 96/516-612.

kép és szöveg: pannon-víz

A ma is korszerűnek számító, impozáns építé-
szeti alkotás hatezer köbméteres kapacitásával
egyike a legnagyobb magyarországi víztornyok-
nak. A műszaki átadás harmincadik évfordulóján
Biczó László, a Pannon-Víz üzemelésvezetője se-
gített felidézni a torony történetét.

A víztorony helyén a hetvenes évek közepéig bolgárkerté-
szek veteményeskertjeiben nőtt az uborka, a paprika és a
paradicsom. A város ekkor déli irányba terjeszkedett, új la-
kótelepek épültek, Adyváros első magas épületei már áll-
tak, a rajzasztalokon már körvonalazódott egy új, tízezer la-
kásos lakótelep, Marcalváros terve. A vízvezeték hálózata
már a meglévő magas épületeket is alig tudta kiszolgálni,
több kisebb nyomásfokozó szivattyú juttatta fel az emeleti
lakásokba a vizet. Az egymástól függetlenül működő nyo-
másfokozók rendre az esti csúcsfogyasztás idején kapcsol-
tak be, egyidejű üzemük miatt gyakran leesett a víznyomás.
Új beruházásra volt tehát szükség, ami stabil és kiegyen-
súlyozott vízellátást nyújt a lakótelepekre költözőknek.

A víztorony elhelyezését helykijelölő tanulmány előzte
meg. Harminc év távlatából is igazolható, az akkori mér-
nökök jó helyet választottak a toronynak. Az alapokat Hu-
szár László, a Vízügyi Tervező Vállalat főtervezőjének út-
mutatásai szerint, 1976-ban június 12-én tűzték ki. Az al-
talaj problémákat okozott, a teherbíró agyagréteg kilenc-
méteres mélységben helyezkedett el. A talajvíz szintje
megközelítette a terepszintet.

Harmincéves a marcalvárosi víztorony  
Az extrém körülmények miatt a víztorony vasbeton

alapteste 145 darab, egyenként 98 centiméter vastag-
ságú, 12,5 méter mély, fúrt cölöpre támaszkodik. A törzset
1977 őszén kezdte építeni az Észak-dunántúli Közmű és
Mélyépítő Vállalat, csúszó-zsaluzatos technológiával. Ez
azt jelenti, hogy a törzset körülvevő zsaluzatot 25 centimé-
terenként emelve haladtak felfelé. Naponta legfeljebb
három emelési ciklust sikerült haladniuk. Az acéltartályo-
kat a terepszinten szerelték össze, s egy speciális hidrauli-
kus emelőszerkezettel húzták fel végleges helyükre.

A víztorony tervezésében és kivitelezésében 84 cég vett
részt, az elvárt 42 hónap helyett 75 hónap alatt készültek
el. A késés fő oka az volt, hogy a Paksi Atomerőműre és
egyéb kiemelt állami nagyberuházásokra hivatkozva több
fővárosi cég nem tartotta be az ütemtervet. A torony mű-
szaki átadása pontosan harminc évvel ezelőtt, 1981. no-
vember 30-án volt, ekkor kezdődhetett a próbaüzem. A víz-
torony alsó tartályába a nyugati főnyomó vezetéken keresz-
tül, a révfalui vízmű irányából érkezik a víz. Az alsó 4 ezer
köbméteres víztérfogat képes kiegyenlíteni a fogyasztás
ingadozásait. A felső 2 ezer köbméteres tartály a tízemele-
tes házakat látja el vízzel. Az akkori tervdokumentáció ní-
vódíjat kapott anyaga megtekinthető a Pannon-Víz Zrt.
weblapján.

Az ezredfordulón ötvenmillió forintos beruházással újí-
totta fel a tornyot az üzemeltető. Ekkor a felületvédelmen
túl a vasbeton szerkezet hibáit is kijavították. A legújabb
hír, hogy fiatalok népesítik be a létesítmény környékét, a
győri Utcai Sportok Egyesülete alakított ki skate-pályát a
víztorony tövében. 

A GYŐR-SZOL Zrt. hulladékszállítási közszol-
gáltatást ellátó munkatársai a napokban munka
közben egy kis táskát találtak Győr-Szabadhe-
gyen. Az út szélén, egy fa tövében fellelt táskában
készpénz és különleges gyógyszerek voltak. Az or-
vosság dobozára rá volt írva egy közeli cím, ahová
a GYŐR-SZOL munkatársai a táskát hiánytalan
tartalommal visszavitték. Az idős hölgytulajdonos
hálásan köszönte meg a visszaszolgáltatott táskát,
hiszen amint azt a szolgáltató dolgozóinak el-
mondta, abban szívműtét utáni, számára nélkülöz-
hetetlen életmentő gyógyszer és ötezer forint volt. 

A fotón a táskát megtaláló csapat tagjai: Szeitz
László (középen) gépkocsivezető, valamint Lakner
István (balra) és Farkas Tamás (jobbra) rakodók
szerepelnek. 

Életmentő lelet a táskában

kép és szöveg: állatkert 

A belvárosi Füles-bástya hamarosan megnyílik a nagyközönség előtt,
az Európai Unió által támogatott projekt a befejezéshez közelít. A ka-
zamatákban a lélegzetelállító amazóniai élővilág mellett számos szí-
nes program várja majd a látogatókat. A győri vadaspark munkatársai
jó kapcsolatot ápolnak a gyerekekkel, feladatuknak tekintik, hogy a
természetet testközelbe hozva, játszva gyarapítsák tudományos is-
mereteiket. A Füles-bástyába látogató gyerekek, fiatalok, családok in-
teraktív előadásokon ismerhetik meg az élővilág csodáit, a legkisebbe-
ket, az óvodásokat játékos foglalkozások terelgetik majd az élővilág, az
állatok szeretete felé. A tervezett rendhagyó órák abban is különböznek az
iskolai tanóráktól, hogy az előadó fő segítsége egy kis kapucinusmajom lesz.
A Maximus névre hallgató, barátságos csuklyásmajom már feltérképezte leendő lak-
helyét, a Füles-bástyát, s készül a látogatók fogadására.

Maximus, a tanársegéd 
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APRÓ HIRDETÉS

EGYÉB

Kamerarendszer, ri-
asztórendszer, biztonságtech-
nika Győrben és környékén,
kedvező áron! Tel.: 06-70/294-
9629        

Költöztetést, bú-
torszállítást, lomtalaní-
tást ponyvás teherautó-
val vállalok. Városon
belül 2.500 Ft/fuvar.
20/593-6600.   

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

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

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénz-
gyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűj -
te mé nyem  be. Hétvégén is! Tel.:
06-20/947-3928  

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

Bababizományi átvesz: Diva-
tos babakocsit, kiságyat, járó-
kát, autóülést, bébikompot,
légzésfigyelőt, márkás játékot,
téli lábzsákot, anorákot, csiz-
mát. KORCSOLYAVÁSÁR.

53 m2-es, 2 szobás lakás sür-
gősen eladó. Ára: 8 M Ft. Ér-
deklődni: 06-70/977-7837.

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

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

Győr-Gyárvárosban háromszo-
bás, 43 m2-es, teljesen felújí-
tott társasházi lakás eladó. Ár:
7,5 M Ft. Érdeklődni: 06-
70/338-6708. 

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1+fél szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne két-háromszo-
bás belvárosi, nádorvárosi,
határozatlan bérleti szerződé-
ses, csak téglaépítésű, föld-
szinti vagy első emeleti la-
kásra (hirdetési szám: 252).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, egyszobás, 43 m2-
es, határozott bérleti szerződé-
ses, felújított lakást cserélne
szigeti vagy gyárvárosi, felújí-
tott, egy-kétszobás lakásra (hir-
detési szám: 253). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 53 m2-es, másfél-
szobás, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, háromszo-
bás, 68 m2-es vagy nagyobb,
gáz- vagy távfűtéses, határo-

Mini Bizi, Győr, Déry T. u. 16.
06-20/918-0643

LAKÁSPÁLYÁZAT

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

ÜZLET

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

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

INGATLAN

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

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

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított,

zatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 90). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, kétszobás,
egyedi gázfűtéses, felújított,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne kétszobás,
belvárosi vagy szigeti lakásra
alacsonyabb rezsivel (hirdetési
szám: 91). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szo-
bás, komfortos, gázfűtéses,
határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne belvárosi,
nádorvárosi vagy révfalui, kom-
fortos, 50-60 m2-es lakásra
(hirdetési szám: 92). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2
fél szobás, összkomfortos,
igényesen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne háromszobás, na-
gyobb alapterületű, komfor-
tos vagy összkomfortos, győri
lakásra, Kossuth L. u. kivéte-
lével (hirdetési szám: 94). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1
szobás, konvektoros, szép álla-
potú, határozatlan bérleti szer-
ződéses, 2 erkélyes lakást cse-
rélne 40–50 m2-es, másfél szo-
bás lakásra maximum harma-
dik emeletig (hirdetésszám:
83). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 m2-es, kétszobás,
egyedi gázfűtéses, felújított,

határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne kisebb, 1
vagy másfél szobás, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra
(hirdetési szám: 85). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, másfél szobás, 48
m2-es, gázkonvektoros, határo-
zatlan bérleti szerződéses, fel-
újított lakást cserélne nagyobb,
háromszobás, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra Újvá-
ros kivételével (hird. szám: 86).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, háromszobás, 62
m2-es, távfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1–2 szobás, szigeti, újvá-
rosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra (hird. szám:
250). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 50 m2-es, kétszo-
bás, komfortos, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne elsősorban
belvárosi, 2,5–3 szobás la-
kásra, vagy Győr közeli tulaj-
donra (hird. szám: 89). Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, háromszobás, 53
m2-es, 10. emeleti, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne nagyobb, max. 2. emeleti
lakásra (hird. szám: 251). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 37 m2-es, egy-
szoba+étkezős, komfortos, ha-
tározatlan bérleti szerződéses

lakást cserélne marcalvárosi
vagy adyvárosi, 1,5 szobás, 35-
40 m2-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra (hirdetési
szám: 95). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 49 m2-es, két-
szobás, összkomfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne győri, hasonló
alapterületű, kétszobás la-
kásra (hirdetési szám: 96). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420

OKTATÁS 

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

ÉPÍTŐANYAG

SZOLGÁLTATÁS

Kata mobilfodrá-
szat! Fodrász házhoz megy,
elérhető áron! 96/439-370,
06/30-273-3847, HIVJON!

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

Ár: 21.200.000 HUF 

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

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

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

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

Zene, tánc, meglepetés műsor,
tombola értékes nyereményekkel.

Jegyek korlátozott számban 
még kaphatók!

FERGETEGES SZILVESZTER
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!

Keresse nálunk!
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. 
Telefon: 96/417-957
www.y-ytong.hu
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Rába ETO futsalcsapata törté-
nelmi győzelmet aratott az UEFA
Futsal Cup – azaz a legrangosabb
nemzetközi kupasorozat – elitkö-
rében. A legjobb négy közé a pa-
pírformának megfelelően a torna
házigazdája, a Sporting jutott, de
a győriek is remekül helytálltak.
Gyurcsányi Zsolttal, a zöld-fehé-
rek válogatott játékosával töb-
bek között a portugáliai tapasz-
talatokról is beszélgettünk. 

A Rába-partiak fantasztikusan kezdtek,
és 9–2-re legyőzték a brazilokkal meg-
erősített grúz bajnokot. Gyurcsányiék a
következő találkozón a hazai Sporting-
gal játszottak szoros (1–3) mérkőzést,
majd az utolsó összecsapáson egy ki-
ki mérkőzésen maradtak alul (3–8) a
hajrában a román aranyérmessel szem-
ben. A megszerzett három ponttal és a
13–13-as gólkülönbséggel az abszolút
ranglistán így is igen előkelő pozícióban
zártak a győriek, akik a 49 csapatos me-
zőny tizedik helyét tudhatják maguké-
nak. Gyurcsányi Zsolt nem először sze-
repelt a legjobb 16 között, eddig azon-
ban nem ünnepelhetett győzelmet.

– Ez már a harmadik alkalom volt pá-
lyafutásom során, hogy pályára léphet-
tem az elitkörben, de eddig soha nem
volt sanszunk a győzelemre. Még most
sem hiszem el, hogy egy ilyen erős grúz
együttest ilyen nagy fölénnyel tudtunk
legyőzni. Persze láttuk a különbségeket,
sok-sok gyakorlás kell ahhoz, hogy fel-
zárkózzunk az élcsapatokhoz. Az ellen-
feleink a taktikára helyezik a hangsúlyt,
ezen a téren kell őket utolérnünk. Min-
den játékszituációra begyakorolt figurá-
juk van, és bár sokszor szükség van az
egyéni megoldásokra, a csapategység
dominál. Nagyon jó hangulatban ját-
szottunk, komoly szurkolótáborok vol-
tak, az átlag nézőszám kétezer fő volt, jó
lenne ezt Győrött is átélni. 

A zöld-fehéreknek az utolsó pilla-
natig komoly esélyük volt a második
hely megszerzésére a csoportban.
Mivel a záró mérkőzésén a Sporting
5–5-ös döntetlent játszott a grúzok-
kal, a győriek végül a második helyett
a negyedik helyen végeztek. 

– Végigizgultuk az utolsó mérkő-
zést, a lelátón szurkoltunk, hogy a por-
tugálok két góllal nyerjenek, de sajnos
nem sikerült nekik, ők is fáradtak vol-
tak már. Régen láttam ilyen jó mérkő-
zést, a két legerősebb csapat parádés
mérkőzést játszott, megmutatták, mi
is az a futsal. Néhány fiatal játékosunk

Az elitkörben
is bizonyított

először látott élőben ilyen színvonalú
mérkőzést, és le voltak nyűgözve.
Megtapasztaltuk, hogy a nemzetközi
szint teljesen más, mint a magyar, de
ha minél több ilyen mérkőzést ját-
szunk, akkor el tudunk jutni ide. Ösz-
szességében elégedett vagyok a telje-
sítményünkkel, és nagyon boldog va-
gyok, hogy túl vagyok az első győztes
meccsemen az elitkörben. Ez nagy di-
adal nekem és a csapatnak is. 

Pihenésre nem sok ideje maradt a
csapatnak, hiszen a vasárnapi haza-
térést követően hétfőn már bajnoki
meccs várt a Rába ETO-ra (a mérkő-
zésről a 30. oldalon olvashatnak). 

– Nehezen pörögtünk rá a mérkő-
zésre, de behúztuk a kötelező győzel-
met és rúgtunk kilenc gólt. Kaptunk
két nap pihenőt, majd hétfőn Szegedre
utazunk, ezt követően pedig a váloga-
tottban szerepelünk többen is a világ-
bajnoki selejtezőben. Azt nagyon saj-
nálom, hogy a hírek szerint Gyöngyö-
sön lesz a torna, hiszen szerettem
volna Győrött játszani a válogatottban.
A MAFC elleni sikerrel már a második
helyen állunk, úgy gondolom, nem lesz
probléma azzal, hogy visszakerüljünk a
helyünkre. A kisebb téli pihenő után
újult erővel vágunk neki a tavaszi sze-
zonnak, remélem, hogy innentől
kezdve hibátlanul szerepelünk. A csa-
pategység nagyon jó, sok erőt adott,
hogy fel tudtunk állni a pofonok után. 

Szegeden lép pályára utoljára a csa-
patban Mincho, aki hazatér Uruguayba
várandós feleségéhez. Gyurcsányi
Zsolt elmondta, elfogadja hazatérő
csapattársa döntését, annál is inkább,
mert hasonló helyzetben vannak.

– Mint embert és mint játékost is sze-
retem Minchót. Sajnálom, hogy távozik,
de megértem a döntését. Sok sikert és
jó egészséget kívánok neki és a család-
jának is, remélem, hogy sikerül he-
lyette igazolnunk egy ha-
sonló kaliberű játé-
kost. A párommal
mi is most vár-
juk gyerme -
künket –
árulta el a
válogatott
játékos, aki
a jövőjét fir-
tató kér-
désre azt
válaszolta,
ha a klubveze-
tés is szeretné,
örömmel maradna
mégy egy évet az
ETO-nál, mert párjával
együtt remekül érzik magukat Győrben. 
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A tizedik fordulóban nyolcadik
győzelmét aratta a SZESE Győr a
férfi kézilabda NB I/B-ben, az
egyetemiek ezúttal az Ajka ellen
gyűjtötték be a két bajnoki pontot.
A győriek sokszor kapkodva ját-
szottak és számos ziccert rontot-
tak, de így is végig kézben tartot-
ták a mérkőzést. A hajrában to-
vább nőtt az addigi négygólos kü-
lönbség, végül 30–22-re nyert
Deáki István együttese. A SZESE
Győr újabb rangadóra készül hét-
végén, ezúttal idegenben kell bi-
zonyítania a csapatnak, ha sze-
retné megtartani az első helyet az
NB I/B nyugati csoportjában.
Szombaton 18 órakor a hazai pá-
lyán eddig veretlen Várpalotánál
vendégeskednek a győriek, akik
szeretnének elsőként győztesen
távozni a Gál Gyula Városi Sport-
központból. Hír még a csapattal
kapcsolatban, hogy a Magyar Ku-
pában az EHF-kupában a legjobb
32 között szereplő Balatonfüred
lesz az egyetemiek következő el-
lenfele december hetedikén. 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem férfi ko-
sárlabdacsapata kéthetes szünet után a
MAFC vendégeként lép pályára az NB I/B-s
bajnokság kilencedik fordulójában. Kozma
Tamás együttese a siker reményében utazik
a fővárosba az eddig egyetlen győzelemmel
álló újbudaiakhoz. Vasárnap az egyetem ed-
zőcsarnokában megkezdődött a városi baj-
nokság. Az első játéknap eredményei: Szé-
chenyi Old Stars–Szedett-Vedett 69–51,
Györeg Rókák–No-Score 48–38, IKC–Nem
Szingli Kávézó 57–44, Györeg Rókák–Sze-
dett-Vedett 52–65, IKC–No-Score 40–41,
Gyűrűk Urai–Gondos Bocsok 63–37, SZE-
ABT–Kálvária Csütörtök 64–43, GYKC’99–
Gondos Bocsok 83–37, Gyűrűk Urai–Kálvá-
ria Csütörtök 60–57.

Az UNI Seat Győr két egymást kö-
vető mérkőzésen is a hajrában ma-
radt alul múlt héten. Az USK Praha
az Euroligában 75–71-re nyert a
zöld-fehérek vendégeként, a ma-
gyar bajnokságban pedig a cím-
védő soproniak örülhettek 67–57-
es sikerüknek. A győriek három
negyeden át méltó ellenfélnek bi-
zonyultak mindkét össze csa pá -
son, az izgalmas végjátékokból
azonban nem jöttek ki jól. – Nem
aggódom a vereségek miatt, van
egy jól felépített alapjátékunk, lát-
szik, hogy mit akarunk játszani. A
meccsek fő tanulsága, hogy meg
kell tanulnunk győzni – fogalma-
zott Fűzy Ákos vezetőedző a me-
gyei rangadót követően.

A győriek szerdán az esélytele-
nek nyugalmával léphettek pá-

TEKE. A GYŐR-SZOL TC férfi tekecsapata a Sop -
roni Sörgurítók otthonába látogatott, ahol az el-
múlt öt évben nem született vendéggyőzelem. Ez-
úttal sem tört meg a jég, a csapat 6:2-es veresé-
get szenvedett (Kristyán István 524 fa, Gosztola
Gábor 475 fa, ifj. Brancsek János 560 fa, Nagy
Antal 521 fa, Akurátni Károly csere Babos Tamás
513 fa, Pintér-Péntek Imre 506 fa). A teke női szu-
perliga 10. fordulójában ismét rangos ellenfél, a
címvédő Ferencváros ellen kellett bizonyítani a
Pannon-Flax SE együttesének. A hajrában a lelke-
sen szurkoló közönség segítségével sikerült ledol-
gozni az addig összeszedett hátrányt, és igazi csa-
patmunkával megnyerni a mérkőzést. Pannon-
Flax SE-Ferencváros TC 5:3 (Csizmazia Katalin
525 fa, Németh Ildikó 569 fa, Kovács Réka 547 fa,
Andruska Beatrix 574 fa, Schwarcz Klaudia 585 fa,
Koppányiné Simon Csilla 537 fa).

Drámai végjátékok
lyára az Euroligában a Jekatyerin-
burg vendégeként. Az orosz
sztárcsapat a papírformának
megfelelően fölényesen győzött a
sérült Nagy-Bujdosó Nórát pihen-
tető győriek ellen. A csapatkapi-
tány hiányának is köszönhetően a
végeredmény 90–67 lett a hazai -
ak javára. A fiatal győri együttes
ismét a világ legjobbjai ellen mé-
rethette meg magát, a megszer-
zett tapasztalatokból sokat tanul-
hat Fűzy Ákos gárdája.

A hosszú utazás után sem pi-
henheti ki magát a csapat, hiszen
vasárnap 14.45 órakor Pécsett
játszanak újabb bajnoki rangadót,
majd szerdán 20.30 órakor Valen-
ciában lép pályára az együttes a
nemzetközi kupasorozat újabb já-
téknapján. 

Sikerre készülnek

A végére sima lett 

Egynapos kirándulások
Új! Steyr – Steinbach a.d. Steyr
Végig az Alpokon, Mariazell
Advent Bécs kastélyaiban: Schönbrunni kastély
Új! Sankt Florian – Steyr – igazi ünnepváró program
Graz adventi díszben 
Vöröskő vára – Pozsony
Advent Bécs kastélyaiban: császári lakosztályok, Sissi múzeum, ezüsttár

Bővebb információval, 
társasutazásokkal, 
szilveszteri ajánlatok 
széles választékával 
várjuk irodánkban:

Győr, Árpád út 51/b. 
Telefon: 96/317-133

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

Christkindlmarkt Bécsben
Vásárlási lehetőséggel Bruck a.d.L-n és/vagy Parndorfban, illetve a HUMA vagy a
Shopping City bevásárlóközpontokban (dátumonként változóan, részletek a honlapon
és a szórólapokon)

Előfoglalási akció
Pünkösd Erdélyben a Csíksomlyó Expressz
vonattal 2012. május 25/28.
Dec. 31-ig történő befizetés esetén csak 59.900 Ft/fő

Nincs ötlete karácsonyra?
Foglaljon jövő évi utazást akár 25% kedvezménnyel
vagy ajándékozzon szeretteinek utazási utalványt,
színház- vagy koncertjegyet!

dec. 03.
dec. 04., 18.
dec. 11.
dec. 11. 
dec. 17. 
dec. 17.
dec. 18. 

7.300 Ft/fő
5.700 Ft/fő
5.500 Ft/fő
7.300 Ft/fő
7.000 Ft/fő
4.300 Ft/fő
5.500 Ft/fő

....................................................................................
...........................................................................................

..................................................
............................................

.........................................................................................................
....................................................................................................

.....
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A Rába ETO remek nemzetközi szereplése után a magyar baj-
nokságban magabiztos győzelmet aratott az újonc MAFC
ellen. A győri klub vezetése a mérkőzés előtt búcsúztatta el
uruguayi játékosát, Mincho Hernandez ugyanis hamarosan
hazatér hazájába várandós feleségéhez. A dél-amerikai fut-
salos remek igazolás volt, sokat tett a győriek sikereiért. Bolla
Péter tiszteletbeli és Drucskó Zoltán ügyvezető elnök egy ha-
talmas serleggel köszönte meg a légiós győri teljesítményét.
A győrieken ugyan látszott az utazás és a komoly mérkőzések
okozta fáradtság, így is fölényesen, 9–3-ra nyertek, és már a
táblázat második helyén állnak. A gólokat Gyurcsányi (2),
Lódi (2), Mincho, Csopaki, Harnisch, Dróth és Dobre szerez-
ték. Artur Melo együttese legközelebb hétfőn 19 órakor az
Újszegedi TC vendégeként lép pályára. 

A Győri Audi ETO KC szerdai elnökségi ülésén
döntöttek a múlt héten menesztett Konkoly
Csaba utódjáról. A klubvezetés úgy határozott,
a szezon végéig a norvég Karl Erik Böhn irá-
nyítja a csapatot. Mivel a szakember jelenleg a
magyar nemzeti válogatott szövetségi kapitá-
nyi posztját is betölti, ezért a vele történő egyez-
tetések előtt a klub a Magyar Kézilabda Szövet-
séggel is tárgyalásokat folytatott. A szövetségi
és klubfeladatok időbeli eltolódása miatt ezek
az egyeztetések mindhárom fél részéről meg-
nyugtató eredménnyel zárultak. A csapat vég-
leges edzői pozícióját illetően a klub tovább
folytatja a tárgyalásokat, hogy a szakvezetés
kérdését hosszú távra is megoldja. 

– Az Audi ETO szakmai vezetése megtisz-
telő feladat számomra, hiszen Európa talán
legjobb összetételű csapatának irányítását je-
lenti. Ez a tény egyben nagy felelősséggel is
jár, de bízom benne, hogy a lányok sikeréhsé-
gét megfelelő szakmai munkával és jó csapat-
építő módszerekkel párosítva rendületlenül
tudunk együtt menetelni a szezon végéig – je-
lentette ki az új vezetőedző.

– Karl Erik Böhn személyében a legjobb
megoldást találtuk meg az idei szezonra. 

Karl Erik Böhn az új vezetőedző
A szakembernek ugyanis magyarországi
tartózkodása során lehetősége volt a játé-
kosokat alaposan megismerni, amelyre ala-
pozva a versenyszezon előttünk álló, fontos
szakaszaira sikeresen felkészítheti a csapa-
tot. Ezen túl nemcsak a professzionális
edzői szakmai tudást vettük figyelembe,
hanem azt is, hogy a jelölt képes legyen a
különböző nemzetiségű, élvonalbeli játéko-
sainkból igazi nyerő csapatot formálni. A
jövő nyártól munkába álló vezetőedzőnket
is ezen szempontok alapján keressük – nyi-
latkozta Kelecsényi Ernő elnök, aki azt is
hangsúlyozta, a Böhn megbízása ellen már
korábban tiltakozó magyar csapatokkal sze-
retnék tisztázni a vitát. Hozzátette, Konkoly
Csabával már közel járnak a megállapodás-
hoz, közös céljuk, hogy a korábbi vezető-
edző a klub kötelékén belül maradjon.

A norvég szakember irányításával leg-
utóbb a Kárpát Kupán vett részt a magyar
válogatott, amely második helyen zárta a
felkészülési tornát. A nemzeti csapatban a
győri játékosok közül ezúttal Görbicz Anita,
Hornyák Ágnes, Kovacsics Anikó és újonc-
ként Planéta Szimonetta szerepelt. Fotó: MTI

Az első hazai vereség
A Győri ETO FC a szezon leggyengébb játékával
3–1-es vereséget szenvedett a Budapest Hon-
véd csapatától az OTP Bank Liga tavaszról elő-
rehozott 16. fordulójában. Az ETO Parkban
eddig hibátlan csapatnak esélye sem volt a győ-
zelemre, Jarmo Ahjupera csak az utolsó perc-
ben tudott szépíteni. Ezzel a vereséggel eldőlt,
hogy a zöld-fehérek a táblázat második helyén
töltik a téli szünetet, és a Debrecen mögül várják
a tavaszi folytatást. Csertői Aurél együttesére
két idegenbeli mérkőzés vár, szombaton 17.30
órakor Újpesten az év utolsó bajnokiját játssza
le a csapat. Ezt követően szerdán 18 órakor Di-
ósgyőrben lépnek pályára a Rába-partiak a Ma-
gyar Kupa ötödik fordulójának első mérkőzésén.
További hír, hogy Völgyi Dániel három évvel
meghosszabbította szerződését, így a balhát-
véd 2015. június 30-ig az ETO csapatát erősíti.

Az NB II-ben a győriek második együttese
2–1-es vereséget szenvedett Dunaújváros-
ban. A győriek mindent megtettek a győzele-
mért a végig védekező hazaiak ellen, de csak
a hajrában sikerült a szépítés Varga Tamás
révén. Az ETO B vasárnap 13 órakor a Né-
meth Krisztiánnal megerősített MTK-t fo-
gadja. A Gyirmót az egyaránt duplázó Laki Ba-
lázs és Tóth Norbert góljaival 4–2-re győzött
a BKV Előre ellen. Igazi presztízscsatát jelen-
tett a mérkőzés, hiszen Soós Imre vezetőedző
mellett több játékos is pont a BKV-tól érkezett
a kék-sárgákhoz. A gyirmótiak kétszer is hát-
rányba kerültek, de emberelőnyben futbal-
lozva fordítani tudtak és végül megérdemel-
ten nyertek. Szombaton 13 órakor Veszprém-
ben játszik majd a táblázat második helyén
álló csapat.    

Fölényes győzelem

ÖKÖLVÍVÁS. A rájátszásért lép ringbe a győri Patent
Gladiators együttese a BoxingOne közép-európai csa-
patbajnoki sorozatban. A győriek két hete teremtették
meg maguknak az esélyt a továbbjutásra, miután ide-
genben győzték le a cseh Prostejov Bulls gárdáját. A
küzdelmek szombaton 17 órakor kezdődnek a Győr
Plazában, ahol már napok óta áll a ring. Amennyiben a
hazaiak legyőzik a remek erőkből álló lengyel Ry-Ki
Grizzly együttesét, továbbjutást ünnepelhetnek az
utolsó forduló végeredményétől függetlenül. A lengye-
lek szempontjából is hasonló a képlet: ha szombaton
győznek, akkor számukra biztos a második hely, míg
egy döntetlen esetén is valószínűleg ők ünnepelhetnek. 
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A BSI 2011-es futószezonja múlt
hétvégén zárult a 8. Intersport Ba-
laton Maraton és Félmaratonnal. A
két nap alatt közel 4.600-an nevez-
tek be öt távon kilenc különböző fu-
tószámra, ebből a vasárnapi félma-
ratonra közel 1600 nevezés érke-
zett, mindkettő rekord az esemény
történetében. A 42 kilométeres ma-
ratont két nap alatt három részlet-
ben lehetett teljesíteni, egyéniben

Az álló- és folyóvizek lehűlésével el-
kezdődött a ragadozó halak horgá-
szatának szezonja. Folyóvizeinken a
vízjárás sajnos nem kedvez a horgá-
szathoz, a csapadékszegény ősz
miatt a Mosoni-Duna és a Rába med-
rében alig csordogál víz, míg egyes
dunai zárások már szárazra is kerül-
tek. A vízjárási körülmények miatt a
múlt héten egy olyan természetes
tóra látogatottunk el, ahol az őszi hó-
napokban megengedett a pergetés.

Halfogás reményében érkeztünk
meg a vízpartra a hideg és ködös vasár-
nap reggel. Rajtunk kívül két ifihorgász
próbálkozott, mindketten csukában
bízva pergettek. A kötelező konzultáció
után felszínen úszó, narancsos-sárgás
színű Rapalákkal kínáltuk a rablóhalakat.
Az eredmény nem is maradt el, az első
dobások egyikét követően falánk mére-
tes csuka szájából kellett kiszabadítani
a wobbler hármashorgát. Méretei alap-
ján hazavihettük volna, de inkább elen-
gedtük, hadd nőjön még. A télies körül-
mények ellenére nagy kedvvel horgász-
tunk tovább, kitartásunk pedig újabb
kapást eredményezett. A bevágást kö-
vetően finom pergetőbotunk karikába
hajolva maradt. A megakasztott hal a
mélybe tört, majd a zsinórt folyamato-
san húzva befelé iramodott. Jó csuka re-

Földingné sikere
a szezonzárón

vagy párban. A nők között egyéni-
ben Földingné Nagy Judit, a Győri
Dózsa SE versenyzője 2:45:19-es
idővel diadalmaskodott, több mint
negyedórával megelőzve a máso-
dik helyezettet. A 21 kilométeres
félmaratont ugyancsak egyéniben
és párban lehetett futni, egyben
vagy két részletben. Egyéniben a
győri Macher Tünde második he-
lyen ért célba 1:26:25-ös idővel. 

Sárközi Oszkár vagyok. Magamról
annyit, hogy gyermekkorom óta
súlyproblémákkal küzdök. 34 éves
koromra értettem meg, hogy a sike-
res fogyókúrához nem elég az ét-
renden változtatni, mozgásra is
szükség van. Mozgás nélkül tartós
fogyásról ritkán beszélhetünk, eset-
legesen a leadott kilók duplán kö-
szönhetnek vissza. Azt se feledjük
el, hogy legfőképpen saját magun-
kon múlik, mennyire leszünk sikere-
sek a fogyókúrában, egy olyan elha-
tározás kell, melyet a kellően nagy
fokú akarat erőnkkel valósíthatunk
meg. Ha ez hiányzik, akkor nem le-
szünk képesek változtatni addigi
életvitelünkön.

Úgy éreztem, hogy egyedül nem
tudom megvívni a harcomat a kilók-
kal, mindenképpen segítségre volt
szükségem. A segítséget a Speedfit-
ben kaptam meg. Gyerekkori bará-
tom, Kovács Péter – a stúdió vezetője
– mutatta meg az utat az egészséges
élet kialakításához. Ekkor kaptam ál-
landó segítséget Konta Alexandra
személyi edző és TRX-trainer szemé-
lyében, aki a helyes táplálkozás mel-
lett a TRX nevű sporteszközzel ismer-
tetett meg immár hat hónapja.

A TRX egy multifunkciós sport-
eszköz. A saját testsúlyunkkal dolgo-
zunk, magunkkal küzdünk. Teljesen
mindegy, hogy nő vagy férfi, túlsú-
lyos vagy kisportolt személy hasz-
nálja az eszközt, mindenkire testre
szabható! Olyan izmokat (ún. mélyiz-

Süllők és csukák
ményében folytatódott a fárasztás. A
halat sikerült megállítani, majd megfor-
dítani, ezt követően pedig a part köze-
lébe irányítani. A damilt apránként visz-
szalopva a halat a vízfelszín közelébe
kényszerítettük. A letisztult hideg vízben
feketés vastag csíkok lettek láthatóak,
majd kirajzolódott a hal körvonala. A
gyönyörű süllő bevetett még néhány
trükköt, végül megadta magát. Száko-
lás után gyors mérlegelés következett,
ennek eredményéből tudjuk, hogy sül-

lőnk négy kiló tíz dekásra és hatvanöt
centiméteresre nőtt. A fogást követően
még két órát kitartottunk, ezalatt még
egy kisebb süllőt fogtunk. 

Összességében nézve szép dél-
előtt volt, érdemes volt alaposan fel-
öltözni és a hideg idő ellenére hor-
gászni menni, hiszen a természet két
süllővel és egy csukával jutalmazott
meg minket.

mokat képes megmozgatni, amiket
hagyományos súlyzókkal nem, vagy
csak nehezen lehet. Nő az állóképes-
ség, felgyorsítja az anyagcserét. Rá-
unni szinte képtelenség, számtalan
mozgásvariáció létezik A TRX-edzés
elkezdése után nem sokkal meg-
szűnt a hát- és lábfájásom. Jobban
érzem magam testileg, és ennek kö-
szönhetően lelkileg is kiegyensúlyo-
zottabb vagyok.

Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megemlíteni a szakszerű se-
gítség fontosságát. Mit sem érnek a
különböző eszközök és mozgásfor-
mák, ha nem szakszerűen végezzük
a gyakorlatokat. A legnagyobb ha-
tásfokot akkor érjük el, ha egy szak-
képzett ember áll mellettünk. Az
edzőm, Szandra mindenben támo-
gat. Tanácsokkal lát el az edzéssel és
az étkezéssel kapcsolatban, segít az
ismétléseknél, ha már fáradok.
Mindemellett következetes, intenzív
mozgással telik az edzés, lustálko-
dás kizárva. Biztosítja, hogy kizáró-
lag a feladatra koncentráljak és vég-
rehajtsam azt. Az edzések oldott
hangulatban telnek, viszont kellő-
képpen kemények. Úgy gondolom,
az előbb felsoroltakból kitűnik, hogy
véleményem szerint ezek egyben
egy jó edző ismérvei is.

152 kg voltam, mikor elkezdtük az
edzéseket, jelenleg 38 kg mínusznál
járok, úgy érzem, ilyen személyi és
eszközfeltételek mellett további kilók-
tól is könnyen szabadulok.

Úton az egészség felé

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának,kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222



32 / + / 2011. november 25.

HIRDETÉS


