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A Kismegyeri út csapadékvíz-elvezetése csak rész-
ben volt megoldott, ezért a meglévő árok helyére
zárt rendszert építettek több mint 100 méteren.

„A nagy esőzések idején az utca alacsonyab-
ban fekvő részén gondot okozott a nem megfele-
lő elvezetés, a víz befolyt az udvarokra” – kezdte
Diligens Tibor, a városrész önkormányzati képvi-
selője. Hozzátette, a problémát sikerült orvosol-
ni, méghozzá esztétikus módon, a zárt rendszer
kiépítésével.

„A korábbi árok helyére 111 méter hosszon épí-
tettük ki a zárt rendszert, több helyen víznyelőkkel
és a meglévő rendszerre csatlakoztatással”  – fej-
tette ki Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet elnö-
ke. Az önkormányzati finanszírozású beruházás ér-
téke 14,5 millió forint.

Konferenciával fejeződött be a Rómer
Flóris Emlékév, az Esterházy-palotá-
ban. Csécs Teréz, a Rómer Flóris Mú-
zeumi Könyvtár vezetője, az emlékév
főszervezője elmondta, a programok-
kal nem csupán a szakmabelieket si-
került megszólítani, hanem a nagykö-
zönséget is. Kiállításokat, konferenci-
ákat szerveztek, természetjáró túrákat
tartottak, emlékérmet, emlékkötetet
jelentettek meg Rómer születésének
200. évfordulója tiszteletére.

Új tudományos eredmények szület-
tek, feltérképezték Rómer természettu-
dományos munkásságát. Az Arrabona
51. tanulmánykötetben jelentették
meg a legújabb kutatásokról szóló cik-
keket. Az emlékév tiszteletére nyílt
meg a „Szóval, tettel” című kiállítás az
Apátúr-házban, amely Pozsonyban,
Veszprémben, Budapesten is látható
volt. Rózsavölgyi László önkormányzati
képviselő a konferenciát köszöntve ki-
emelte: Győrben Rómer Flórisra nem
csak emlékezünk, hanem tanulunk és
töltekezünk is az ő sokoldalúságából. 

Meghívó
közmeghallgatásra
Győr Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja az érdeklő-
dőket közmeghallgatására. A köz-
meghallgatás helye a Lengyel
Nemzetési Önkormányzat szék-
helye (Győr, Baross Gábor út 29.),
időpontja december 8. 13 óra.

A magyar állampolgárok ezzel a véle-
ménynyilvánítással támogatni tudják a
kormány álláspontját a „modern népván-
dorlással” szemben, ami az Európában
vezető gazdasági potenciállal bíró orszá-
gok politikusai szerint háborús és gazda-
sági menekültek kategóriájára osztható.
A papírok nélkül vagy hamis papírokkal
érkező embertömeg nem kívánja, hogy
az európai országok bármilyen formá-
ban korlátozásnak tűnő szabályok betar-
tatásával beleszóljanak az általuk kitű-
zött cél elérésébe. 

Ez az új hazát keresők részéről önma-
gában is elfogadhatatlan hozzáállás,
mert lehetőséget sem teremt az egyes
országok számára, hogy saját gazdasági
erejükhöz képest próbáljanak meg segí-
teni rajtuk. Aki nem kér, hanem követel,
és figyelmen kívül hagyja egy kontinens
nagyobb részére vonatkozó, és azon be-
lül pedig az egyes országokban többségi
akarattal törvényekbe foglalt rendelkezé-
seket, azzal szemben az érintett kormá-

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati kép-
viselő december 7-én az Audi-
iskolában (Körtöltés utca felől
megközelíthető), 8-án a kisbá-
csai tagiskolában (Sövény u. 15.),
9-én a bácsai Gyöngyvirág Nyug-
díjasklub helyiségében (István ki-
rály u. 11.) 17.00 órától tart foga-
dóórát, amelyre minden érdeklő-
dőt sok szeretettel vár.

Mikulás-napi
ünnepségek
Győr Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzata 13
éve rendezi meg hagyományos
Mikulás-napi ünnepségét, amely
idén december 4-én 10.00 óra-
kor kezdődik a Liszt Ferenc utca
1. szám alatti székhelyen. A Miku-
lás ennek keretében a gyerme -
keket megajándékozza és vendé-
gül látja. A rendezvény ingyenes,
melyre az Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat szeretettel vár
minden kedves gyermeket!

*   *    * 
Győr Megyei Jogú Város Román
Nemzetiségi Önkormányzata
de cember 5-én 15.00 órától Mi-
kulás-ünnepséget tart a Győr-
Újvárosi Művelődési Házban (Li-
get utca 55.). A rendezvényen
való részvétel ingyenes, a Ro-
mán Nemzetiségi Önkormány-
zat szeretettel vár minden ked-
ves érdeklődőt!

Tudás Expót rendezett a Kutató Tanárok Országos Szö-
vetsége és a Mobilis. A Tudás Projekt különböző szak-
köröknek biztosított bemutatkozási lehetőséget,
amellyel szerte az országból rengetegen éltek volna,
ám ezek közül végül csak húsz szakkör kapott meghí-
vást a győri science centerbe.  A kiállító szakkörök mel-
lett interaktív beszélgetéseket szerveztek, a szakkörö-
ket pedig szakmai zsűri értékelte és díjazta. Szilasi Pé-
ter Tamás, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetője elmondta,  azt vallják, hogy élményeken, izgal-
mas projekteken keresztül meg lehet ismertetni és sze-
rettetni a fiatalokkal a természettudományok világát. 

Megoldódott a csapadékvíz elvezetése

Tudás Expo a Mobilisben

A KDNP támogatja a betelepítési
kvóta elleni aláírásgyûjtést 

nyok maximális toleranciával történő el-
járása nem humánus, hanem nemzetel-
lenes, saját nemzetük elleni cselekedet.
Magyarország hatályos alkotmánya sze-
rint keresztény állam. A kormánya köteles
megvédeni állampolgárait attól, hogy
hosszú távon történelmi, kulturális és val-
lási gyökereit lassú erózióval elpusztítsák. 

Nemzetünk reprodukciós képessége
jelenleg nem teszi lehetővé, hogy akármi-
lyen címszó alatt, hazánkba hosszú távon,
akár százezres nagyságrendben betele-
pülő, ismereteink szerint integrációra in-
kább alkalmatlan, mint alkalmas, más
kultúrájú, vallású embereket hazánk terü-
letén, saját nemzetünk polgárai ellené-
ben, önfeladó módon támogassunk. 

A kormány ebben a kérdésben foly-
tatott politikai állásfoglalása és megnyil-
vánulása véleményünk szerint az egyet-
len helyes és járható út. 

Dr. Pergel Elza
KDNP Győri Szervezetének elnöke

Rómer Emlékév
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

A Fűszerkert című exkluzív kiadványt mutatta be Lé-
vai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságá-
nak elnöke, Várszegi Asztrik főapát és Gyurik Gábor
séf a magyar gasztronómia egyik szentélyében, a
pannonhalmi Viator étteremben. A Fűszerkert – 22
fűszer, 60 recept, a Magyar Konyha gondozásában
jelent meg, amely a fűszerezés mindennapi művé-
szetébe avatja be az olvasót. A kötet nem egy száraz
lexikon, vagy egy egyszerű receptgyűjtemény, ha-
nem egy lebilincselő fűszertörténeti, gasztronómiai
album fűszeres receptekkel, a Pannonhalmi Főapát-
ság fűszerkertjéből.

Várszegi Asztrik főapát köszöntőjében kiemelte, a
könyvben benne van Pannonhalma üzenete, Pannon-
halma emberek iránti szeretete. Lévai Anikó hangsú-
lyozta, a botanika és a konyhaművészet iránt érdeklő-
dőknek egyaránt ajánlja a logikusan felépített, köny-
nyen főzhető recepteket tartalmazó kötetet. 

Gyurik Gábor, a Viator séfje olyan receptekből
állította össze a könyvet, amelyeket a kísérletezni
szerető háziasszonyok és az otthon főző férfiak is
el tudnak készíteni.

Már szerdán délelőtt útra kelt Győrben a Mikulás,
amikor meglátogatta a győrszemerei óvodásokat,
később pedig a ménfőcsanaki focistákat, de talál-
kozhattak vele a Marcalváros II-n lakó gyerekek is a
Marcal Étteremben. Az este folyamán a megyei
gyermekvédelmi központba is ellátogatott. Csütör-
tökön délelőtt az Apor-iskola kisdiákjait lepte meg,
majd az Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthonba,
később a Gyermekek és Családok Átmeneti Ottho-
nába vezetett az útja. 

A győri gyerekek lapunk megjelenésével egy idő-
ben, pénteken reggel a polgármesteri hivatal előtt ta-
lálkozhatnak a Mikulással, aki a megyei kórházba, va-
lamint az abdai óvodába és iskolába is visz ajándékot.
Vasárnap pedig, a hagyományokhoz híven, összesen
több mint kétezer kisgyerek találkozhat vele a színház-
ban megrendezendő Mikulás-ünnepségen.

Fûszerkert

Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala tájékoztatja az
ügyfeleket, hogy a december
havi munkaszüneti napok körül
a munkarend a következőkép-
pen alakul:

A hivatal ügyfélfogadása 2015.
december 11-én, pénteken csü-
törtöki munkarend szerint műkö-
dik. 2015. december 12-én, szom-
baton pénteki munkarend szerint
dolgozik a hivatal, ezért ezen a na-
pon nincs ügyfélfogadás. 2015.
december 23-án, szerdán és 2015.
december 31-én, csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel.

Év végi
munkarend-
változások

Az Audi Hungaria Iskola 10. osztályos tanulói az őszi
szünetben izgalmas hetet töltöttek az ilmenau-i Lin-
denberg-gimnáziumban.

A diákok német családoknál voltak elszállásolva,
a német gyerekekkel együtt jártak iskolába, megis-
merhették a német iskola mindennapjait. A vendég-
látók sokszínű programmal készültek: városnézés
Ilmenauban, séta a Kickelhahnra, látogatás a Goethe-
házban. Eisenachban megtekintették a Wartburgot
és természetesen Erfurtba, a tartományi fővárosba
is ellátogattak. Weimarban a buchenwaldi kon-
centrációs tábor emlékhelyét is meglátogatták, va-
lamint a Goethe-nemzeti múzeumot. Az ilmenaui
műszaki egyetemen előadást hallgathattak és egy
magyarországi egyetemistával beszélgethettek,
akitől sok érdekeset tudtak meg az ottani tanulási
lehetőségekről.

A kulturális program mellett természetesen ma-
radt idő barátkozásra, beszélgetésre, sportolásra,
mozizásra és vásárlásra is.

A közösen eltöltött vidám hangulatú órák so-
rán a győri fiatalok gyakorolhatták a nyelvet,
megismerhették a német szokásokat, és renge-
teg pozitív élménnyel, benyomással tértek haza.
Az ilmenaui diákokkal továbbra is tartják a kap-
csolatot, és szeretettel várják őket 2016 áprilisá-
ban Győrben, amikor az Audi-iskolások lesznek
a vendéglátók.

Útra kelt a gyôri Mikulás

Vendégségben
Németországban

Audi-iskola 

www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Autóban az ember
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PROGRAMOK  KAMARA

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

AJÁNLÓ Pár jó tanácsot kívánok adni ahhoz, hogy az
ünnepi vásárlás az öröm, és ne a bosszúság
forrása legyen. Azért is, hogy a kedves vá-
sárló és kereskedő az ünnepek után ne tes-
tületünk előtt találkozzon.

Áruhitelt – megfontoltan Minden hitelfelvétel-
nél át kell gondolni a visszafizetést, és ennek meg-
felelően szabad költekezni.

Mi a teendő minőségi kifogás esetén? Min-
denkor a hibás teljesítés szabályai szerint kell el-
járni. Ha a jótállási, szavatossági időn belül jelzi a
hibát a vásárló, a kereskedőnek jegyzőkönyvet kell
felvennie, nyilatkoznia kell a minőségi kifogás ren-
dezésének módjáról, arról, hogy mikor kerül sor a
termék kijavítására, kicserélésére vagy a vételár
visszafizetésére.

Kifogásolt leértékelt áru Ugyanazok a jogok vo-
natkoznak, mint minőségi kifogás esetén. Pontosan
ugyanolyan jogok (kijavítás, kicserélés, szerződés-
től való elállás) illeti meg a vásárlót, mint teljes áru
„társaiknál”. Egy kivétel van, ha a helyszínen a keres-
kedő felhívja a vásárló figyelmét a termék valamely
hibájára, és egyértelműen közli, hogy a leértékelés
oka az adott hiba. Ezzel a hibával kapcsolatban nem
élhet minőségi kifogással a vásárló. 

Ha nem tetszik, vagy nem jó az ajándék Előfor-
dulhat, hogy vissza szeretné vinni a vásárló az aján-
dékot. A kereskedőknek jogszabályi kötelezettsége
a termék kicserélésére csak minőségi kifogás, hi-
bás teljesítés esetén áll fenn. A kereskedő döntheti
el, hogy milyen üzletpolitikát választ az egyéb kifo-
gások kezelésére. 

Jó kezdeményezés … és jó marketingötlet, hogy
olyan termék cseréjét is vállalja a kereskedő, amely
nem minőséghibás. Így a karácsonyfa alatt levő
ajándék, ha nem tetszik a megajándékozottnak, ki-
cserélhető. 

Útmutató Ne vegyünk olyasmit, amin nincs
magyar nyelvű címke. Magyar nyelvű használati-

Ünnepi kisokos vásárlóknak 
és kereskedôknek

kezelési útmutatót minden esetben kell kapnia a
vásárlónak.

„Vigye a szervizbe!???” A jogszabályok alapján
a fogyasztó választhatja meg, hogy a terméket meg-
hibásodás esetén a vásárlás helyére, vagy a szerviz-
be viszi vissza. Amennyiben az előbbit választja, az
üzlet köteles intézkedni a termék kijavíttatásáról
vagy annak cseréjéről.

„Vásárolja le!???”  A magyar jogrendszer nem
ismeri a levásárlás fogalmát. Így – minőségi kifo-
gás esetén – a vásárló nem köteles elfogadni a ke-
reskedő azon ajánlatát, hogy „vegyen valami
mást” a hibás termék helyett. A vevő ragaszkod-
hat a kijavításhoz, kicseréléshez vagy a teljes vé-
telár kifizetéséhez!

Rendelés telefonon, interneten Ilyen esetben
az áru átvételétől számított tizennégy munkanapon
belül indokolás nélkül elállhat a vásárló a szerződés-
től. A termék visszaszolgáltatásának költségét kell
kifizetnie, a vételár visszajár neki, melyet a kereske-
dőnek 30 napon belül kell visszafizetnie. 

Amit ne utcán vegyünk Kockázatos utcán, piacon
elektromos készüléket, márkás ruhát, cipőt venni. Nem
tudjuk kipróbálni, sokszor hamisított áruról van szó.

Vásárlók könyve Gond esetén elkérhetjük a
vásárlók könyvét. Tömören írjuk bele panaszun-
kat. A bejegyzés eredeti példánya a miénk, az jól
jöhet később. Az üzletnek 30 napon belül vála-
szolni kell rá.

Mérlegeljünk A reklámoktól függetlenül, a vá-
sárlás előtt gondoljuk meg, mire van szükségünk
valójában!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja
a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 12/2013 (III.29.) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslat
elfogadás előtti anyagát.

SZTM 2014-045 számú Győr, Újváros–Győr, Sziget–Újváros – 01295, 01294, 01296, 1298, 01297 övezetek

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2015. december 3.–2015. december 17-ig

az önkormányzat elŐcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: www.gyor.hu Javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

További információk: www.bekeltetes.hu, www.gymskik.hu, www.ofe.hu, www.tudatosfogyaszto.hu

Horváth László
elnök

Győr-Moson-Sopron
Megyei

Békéltető Testület 
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Négymilliárd forint értékű fejlesz-
tést hajtott végre a Rába-cso-
port két cége, a Rába Jármű Kft.
és a Rába Futómű Kft. – jelentet-
te be Győrben tartott sajtótájé-
koztatóján Rákossy Balázs, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
európai uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkára, aki el-
mondta azt is, ötven új munka-
hely jön létre.

A pályázaton nyert pénzből
1,2 milliárdot az unió adott, s a
négymilliárd forint nagyjából fe-
le-fele arányban oszlik meg a fu-
tómű és a jármű üzletág között.

Az államtitkár egyebek mel-
lett úgy fogalmazott, az volt a cél,
hogy a nemzeti ipar egyik zász-

Négymilliárdos fejlesztés a Rábában
lóshajójának számító Rábát meg-
erősítsék. Elvis Presleyt idézte,
miszerint az ambíció egy álom,
amit egy V8-as motor hajt. 

A magyar gazdaságban erő fe-
szül, képes bebikázni Európa időn-
ként lefulladó motorját – jelentette
ki Rákossy Balázs, aki érintőlege-
sen kitért a Rába buszprogramjára
is. Mint az köztudott, két éve kötött
megállapodást a Rába és a Volvo
hazai piacra készülő autóbuszok
összeszerelésére. A program felfut-
tatását egyelőre a busztenderek hi-

ánya nem teszi lehetővé, az állam-
titkár azonban reményének adott
hangot, lesz még mit ünnepelni a
Rábával.  Két konkrét példát is em-
lítetett, az egyik az volt, hogy busz-
tenderek nyertese lesz a Rába, a
másik szerint pedig az e-mobilitás-
ban is szerepet szánnak a Rábá-

nak, több konkrétumot ezzel kap-
csolatban azonban nem mondott.

Torma János, a Rába Jármű
Kft. ügyvezető igazgatója úgy fo-
galmazott, a sebességet kell nö-
velni, s a gyorsításhoz most gyűj-
tik a nyomatékot. A most lezajlott
fejlesztés egyik célja éppen az
volt, hogy megteremtsék a busz-
program feltételeit. Ennek kere-
tében 700 millió forint értékben
korszerűsítették a gyártócsarno-
kot, több mint ötszázmillióért
gépbeszerzésekre került sor, fel-
újították az üzemi és irodaépüle-
teket, informatikára pedig több
mint 50 millió forintot költöttek.

A Futómű Kft., amely a Rábán
belül a zászlóshajó, a kétmilliárd fo-
rint értékű projekt keretében egye-
bek mellett tíz darab új, egyedi gé-
pet szerzett be, amelyek hatéko-
nyan támogatják a futóműgyártás-
hoz kapcsolódó folyamatokat.  Ju-
tott a pénzből szoftverekre és in-
gatlanfejlesztésre is.

A Rábában büszkék arra, hogy
minden harmadik teherszállító jár-
műben van egy Győrben készült
alkatrész az Egyesült Államokban,
ugyanez Európában minden ne-
gyedik haszonjárműre igaz. 

Az államtitkár kitért arra is,
hogy ha komoly állami beszerzé-
sek lesznek, és felfut a Rába–Vol-
vo autóbusz-gyártási program,
akkor a magyar beszállítói kör is
helyzetbe kerül. 

Versenyben vagyunk, változ-
nunk és alkalmazkodnunk kell,
hogy versenyben is tudjunk ma-
radni – fogalmazta meg Rákossy
Balázs a kkv-kra váró feladatot. 
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A Zemplén utcai szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget mellett több
szeméttel teli csomag fogadta a
zugszemetelők elleni komman-
dó résztvevőit azon a sajtótájé-
koztatón, melyen az eddigi
eredményeket mutatták be. Zö-
mében olyan hulladékot tartal-
maztak a zsákok, amiket né-
hány perc alatt szelektálhattak
és megfelelő helyre dobhattak
volna a tulajdonosaik. A Győr-
Szol Zrt. munkatársai eltakarí-
tották ezt, de elsősorban a tet-
tenérés és a megelőzés a cél.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe-
lelős alpolgármester rossz hírrel kezdte
a beszámolót, mármint azoknak, akik
nem rendeltetésszerűen használják a
szelektív hulladékgyűjtőket, illetve zug-
szemetelnek: az április óta tartó foko-
zott akció továbbra is folytatódik, és
egyre nagyobb a valószínűsége, hogy
nem marad büntetlenül például a fent
leírt eset. Az önkormányzat kezdemé-
nyezésére ugyanis a Győr-Szol Zrt., a
Győri Rendőrkapitányság, valamint a
Közterület-felügyelet és Mezei Őrszol-
gálat munkatársai közösen lépnek fel
az illegális hulladéklerakók ellen. A ha-
tékonyabb fellépés meghozta az első
eredményeket: Radnóti Ákos elmond-
ta, leginkább a szelektív hulladék „tisz-
taságában” mutatkozik ez meg, egyre
kevesebb nem oda való anyagot dob-
nak be a szelektív gyűjtőkbe. Igaz, ez
annak is köszönhető, hogy a város
több pontján lecserélték a szelektív hul-
ladékgyűjtő edényeket a célnak meg-

Hatékony a szemétkommandó
felelőbbekre, valamint folytatódott a ki-
helyezett szelektív hulladékgyűjtési
program. A Közterület-felügyeletet és
Mezei Őrszolgálatot két fővel bővítet-
ték, s összességében elmondható, az
előző adatokhoz képest háromszor
több tettenérés történt.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója elmondta, ez elmúlt
hónapokban ötezer köbméter szeme-
tet vittek el a szelektív szigetekről és
750 köbméter zugszemetet, valamivel
kevesebbet, mint az elmúlt években.
„A legfontosabb célunk, hogy környe-

zettudatos szemlélet alakuljon ki, ren-
deltetésszerűen használják az embe -
rek a szelektív szigeteket, az pedig
eszükbe se jusson, hogy szemetelnek.
A felvilágosításra is nagy hangsúlyt
fektetünk, ezt szolgálja Kuka Berci fi-
gurája is, akit a Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társasággal és a Győr+ Médiával
közösen hívtunk életre ” – hangsúlyoz-
ta az elnök-vezérigazgató.

A Közterület-felügyelet és Mezei Őr-
szolgálat vezetője, Truka István hozzá-
tette, négyen közülük kizárólag az ille-
gális hulladéklerakók felderítésével fog-
lalkoznak. Április óta 211 alkalommal
indítottak szabálysértési eljárást, ebből
201 alkalommal szabtak ki helyszíni bír-
ságot mintegy 1,8 millió forint érték-
ben. A többi, komolyabb esetekben fel-
jelentéssel folytatódott a tettenérés.

Váczi Attila, a Győri Rendőrkapi-
tányság vezetője szintén számokkal
folytatta: a Közterület-felügyelet felde-
rítésein túl 190 személyt ellenőriztek,

2 esetben tettek büntető feljelentést,
9 szabálysértési feljelentést és 14-
szer szabtak ki helyszíni bírságot, ami
egyébként 5–50 ezer forintig terjed-
het. „Bebizonyosodott, hogy összefo-
gással nagyban növelhető az egyes
hatóságok hatásfoka. Nem a bünte-
tés a cél, azt szeretnénk elérni, hogy
okafogyottá váljon a „szemétkom-
mandó”, szűnjön meg a zugszemete-
lés” – mutatott rá Váczi Attila.

A levágott nádtól eltömődött kisme-
gyeri ér a kotrás után ismét megfele-
lően képes elvezetni a csapadékvizet.

„Lakossági igény volt az árok ren-
dezése, hiszen komolyabb esőzések
esetén az ér visszaduzzasztotta a víz-
elvezető árkokat a területen” – mond-
ta el lapunknak Diligens Tibor, a terü-
let önkormányzati képviselője. Hozzá-
tette, a problémát az okozta, hogy az
árkot benőtték a növények, és növényi
eredetű hulladékkal volt tele. Az ön-
kormányzat a Győri Vízi Társulattal kö-
zösen oldotta meg a problémát.

A győri önkormányzat és a vízi társu-
lat évekkel ezelőtt kezdte meg a Győr
környéki vízfolyások rendbetételét. Így
történt meg korábban többek között a
Bálványosi csatorna, a Szabadhegyi

Rendbe tették a kismegyeri árkot
árok, a Hegyaljai árok, és most a kisme-
gyeri rendezése is. A munkálatok során
1,2 kilométer hosszan tisztították meg,
kotorták ki a patakot, és végezték el a
partrendezéssel kapcsolatos  munká-
kat, valamint a felvonulási utat is helyre-
állították – fogalmazott Pausits Gábor, a
Győri Vízi Társulat igazgatója.

Regler László, Summás utcai lakó kér-
désünkre hangsúlyozta, az eltömődött ér
sokszor okozott gondot a legalacsonyab-
ban fekvő területen, néhány éve, az árvíz
idején még homokzsákolni is kellett. „Kö-
szönet a munkákért, mert ezzel ismét
megoldott a csapadékvíz elvezetése.”

A kismegyeri árok rendbetétele
mintegy ötmillió forintból valósult
meg, amihez a győri önkormányzat
3,5 millió forinttal járult hozzá.
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szerző: koloszár tamás

Huawei Labor és Akadémia létesül a győri Széche-
nyi István Egyetemen 2016-ban, amelynek megva-
lósulásához a Huawei mintegy 100 millió forint ér-
tékben nyújt támogatást. Az akadémia létrehozásá-
nak a célja a hazai felsőoktatás versenyképességé-
nek növelése, közvetlen kapcsolat létrehozása az
oktatás szereplői és az ipar között, gyakorlat- és pi-
acorientált képzést biztosítva a résztvevőknek. 

A jövő évben létrejövő intézményben a Huawei, a
világ egyik vezető információs és kommunikációs
technológiai szállítója megosztja a legújabb távközlési
és infokommunikációra vonatkozó oktatási anyagait,
az érintett tanároknak továbbképzést biztosít, továbbá
angol nyelvű szakmai előadásokat is indít. 

Az akadémia létesítése annak az öt évre szóló
együttműködésnek a része, amelyről Szijjártó Pé-
ter, külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében
Komlósi László, a Széchenyi István Egyetem rek-
torhelyettese és Jimmy Pang, a Huawei Technolo-
gies globális kormányzati kapcsolatokért felelős
elnöke írt alá megállapodást Pekingben, a 4. Kína–
Kelet-Közép-Európa Találkozót kísérően, novem-
ber 26-án. E szerint a felsőoktatási intézmény Gé-
pészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Ka-
rán folyó távközlési és infokommunikációs képzést
mintegy 100 millió forint értékben támogatja a táv-
közlési vállalat. 

A megállapodás előkészítésében és létrejöttében
meghatározó szerepet játszott Kara Ákos, győri or-

Huawei Labor és Akadémia létesül a Széchenyi-egyetemen 
szággyűlési képviselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium infokommunikációért felelős államtitkára. 

Erős győri egyetemet szeretnénk létrehozni,
amely meghatározó szereplője lesz a megújuló ma-

gyar felsőoktatásnak – fogalmazott a képviselő. Az
erős járműipari képzés mellett új fejlődési pályát
akartunk nyitni a távközléssel és infokommunikáció -
val kapcsolatos képzési területek számára. Ebben
ez a megállapodás fontos lépés. Az a célunk, hogy
a felvételiző fiatalok továbbra is innovatív és jó egye-
temként tekintsenek a győri intézményre.

Dr. Földesi Péter rektor a jelentkezési motiváció,
a piacképes ismereteket adó tanulmányok, a vonzó
szakmai életpálya meghatározó értékeként beszélt
a távközlési világcég győri szerepvállalásáról. Külön
értéke a megállapodásnak, hogy a kínai cég ötesz-
tendős együttműködési megállapodást nem kötött
még Magyarországon. 

Régóta kerestünk oktatási intézményt elképzelé-
seinknek Magyarországon, s nem volt könnyű dol-
gunk a sok kiváló közül eldönteni, hogy kivel fogjunk
össze a Huawei Akadémia létrehozásában és működ-
tetésében – mondta Jimmy Pang az aláírást követő-
en. – A Széchenyi István Egyetem mérnöki képzése
szárnyal, s örülünk, hogy a meglévő stratégiai irány-
zata – a közlekedésmérnöki képzés – mellé, most egy
újabb, jövőálló, perspektivikus utat választott. 

Az egyetemnek nagy tapasztalata van a multina-
cionális vállalati együttműködésben, a hallgatók pi-
aci igényeknek megfelelő képzésében – mondta dr.
Komlósi László Imre, nemzetközi rektorhelyettes. 

A világ vezetô információtechnológiai
szállítója megosztja a legújabb
távközlési és infokommunikációra 
vonatkozó oktatási anyagait
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A bűncselekmények tekintetében
az időskorúak, azaz a 60 év feletti-
ek állnak a veszélyeztetettség
egyik legmagasabb fokán, amit a
romló egészségi állapotra épülő
bűnelkövetői magatartás támaszt
alá leginkább. A korosztály tagjai

többnyire a vagyon elleni bűncse-
lekmények, az erőszakos vagyon
elleni bűncselekmények és a köz-
lekedési balesetek kárvallottjai. Ki-
mondottan az időskorúakat érinti
a megtévesztésen vagy a figyelem -
elterelésen alapuló bűncselekmé-
nyek sorozata, amikor az elköve-
tők hivatalos személyre, szolgálta-
tók képviselőjére hivatkozva, jut-
nak be a lakóházba, és tulajdonít-
ják el az értékeket. Ide sorolható a
telefonos csalás is: magukat hoz-
zátartozónak kiadva, telefonon
hívják, majd tévedésbe ejtik a gya-
nútlan időskorút és csalnak ki tőle
pénzt. Gyakori a táskakitépés a
kézből és a nyakláncletépés a
nyakból a közterületen, ahol az el-
követő fizikai erőfölényével hajtja
végre eredményesen a bűncselek-
ményt. Az alkalmi lopások és a
zseblopások elkövetői az érték tu-
lajdonosának figyelmetlenségét
és elővigyázatlanságát kihasznál-
va, tulajdonítják el a táskából vagy
a ruházatból az értéktárgyakat a
nagy forgalmú bevásárlóhelyeken,
tömegközlekedési eszközökön.
Továbbra is veszélyforrásként tart-
ható számon a nagyvárosi forga-
lom, illetve az abban való részvétel.
Az időskorúak lassú, határozatlan
mozgása az agresszív, türelmetlen
közlekedőkkel szemben súlyos

Közel ötven diák vett részt a novemberi
városi diákfórum gyűlésén, amelynek té-
mája a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál volt. Radnóti Ákos alpolgármes-
ter Domanyik Esztert, a Polgármesteri Hi-
vatal Városmarketing és Programszerve-
zési Főosztályának vezetőjét kérte fel ven-
dég előadónak.

A diákok nagy izgalommal várták a városi diákfó-
rumot, hiszen az EYOF-ról már sokat hallottak, de
a részleteket még nem ismerték. Domanyik Esz-
ter, aki a győri EYOF szervezőbizottságának is
tagja, elmondta, nagy öröm ennyi érdeklődő ta-
nulónak bemutatni hazánk első olimpiai esemé-
nyét, amely az egész ország kiemelt rendezvénye
lesz. Az előadás tulajdonképpen egy interaktív
beszélgetés volt, amelynek során a diákok bete-
kintést nyerhettek a szervezés legfontosabb fel-
adataiba, és kérdéseikre is azonnal választ kap-
hattak. Az előadó elmondta, a szervezőbizottság
arra törekszik, hogy az eddigi EYOF-ok történe-
tében a győri rendezésű legyen a legkompaktabb
rendezvény, amihez kitűnő alapot nyújt, hogy a
versenyhelyszínek és az olimpiai falu sétálótávol-
ságon belül lesznek.

A diákokat érintő legfontosabb téma az önkén-
tesség volt, hiszen ahhoz, hogy az eseményt való-
ban magukénak érezzék a győriek, meg kell találni
azokat a pontokat, amelyek segítségével maguk is
tevékeny részeseivé válhatnak az olimpiai fesztivál
lebonyolításának.

A fiatalok érdeklődését felkeltette az a lehetőség,
hogy önkéntesként becsatlakozzanak hazánk első
olimpiai eseményébe. Varga Botond és Sipos Kor-
nél elsőként jelentkezett önkéntesnek, ugyanis na-
gyon várják már az eseményt, és mindenképpen ki
szeretnék venni a részüket a szervezésből. 

A főosztályvezető azt is elárulta, hogy szeret-
nék, ha a jövő évben egy roadshow keretén belül
minden iskolába eljuthatna az ifjúsági olimpia
eszméje, természetesen Hugoo-val, a kabalafi-
gurával együtt.

Önkéntesként a gyôri fiatalok is
részt vehetnek az olimpiai fesztivál
lebonyolításában

Diákfórum 
az EYOF-ról

A szépkorúakat fenyegetô
bûncselekményekre figyelmeztet 
az idôsügyi tanács

balesetek forrása lehet. A közleke-
dési szituációk felismerésének ne-
hézségei, a közlekedési szabályok
ismeretének hiánya gyakorta
okozza a közlekedési baleseteket
(négysávos körforgalomban törté-
nő kerékpározás).  

A győri rendőrkapitányság az
elmúlt évben kimondottan az idős-
korú közösségekre összeállított
prevenciós módszereket alkalma-
zott. A bűnmegelőzési alosztály
munkatársa személyesen látogat-
ta meg Győrben és vidéken meg-
tartott klubfoglalkozásokon és la-
kossági fórumokon szabadidejü-
ket eltöltő 60 év feletti közössége-
ket, ahol prevenciós előadás kere-
tein belül jó tanácsokkal látta el a
résztvevőket, a Korszerű Megelő-
zési Program (KOMP) kisfilmjeit
vetítette le, illetve prevenciós isme-
reteket tartalmazó füzeteket és
szóróanyagokat osztott szét az ér-
deklődők közt. Az előadást követő-
en interaktív beszélgetést kezde-
ményezett, ahol a közösség tagjai
nagy aktivitással osztották meg
személyes tapasztalataikat – vagy
az ismeretségi körükbe tartozókét
–, és az előadóval közösen dolgoz-
tak ki hathatós megelőzési lehető-
ségeket. A beszélgetés az értékek
biztonságos tárolására, a trükkös
módszerekkel próbálkozó bűnel-
követők elutasításának módozatai -
ra, a zseblopások és az alkalmi lo-
pások megelőzésére legalkalma-
sabb gyakorlati megoldásokra ter-
jedt ki. A komplex előadások ered-
ményességét és sikerét az is alátá-
masztja, hogy a klubokban össze-

gyűlt időskorúak más platformok-
ra is továbbvitték a biztonságos
életmódról szerzett ismereteiket,
tovább osztották tanácsaikat kor-
társaik közt, lakóhelyük környeze-
tében. A bűnmegelőzési tájékozta-
tás helyi médiumok különböző
csatornáin, így a televízióban, az in-
ternetes felületeken és az újságok-
ban is megtörtént rendszeresen,
ismételve a már korábban közzé-
tett és az új – hatóság tudomására
jutott – elkövetői módozatokat,
megelőzésre szolgáló magatartási
szabályokat. A bűnmegelőzési al-
osztály az időskorúak védelmének
érdekében tevékenysége keretein
belül a Győr Szol Zrt. lakásfenntar-
tó csoportjával együttműködve,
több mint 300 lakótömb közös he-
lyiségében helyezte ki figyelemfel-
hívó plakátját, elérve ezzel számos
korosztályt – különös tekintettel az
időskorúakat. Tapasztalataink
alapján abban az esetben, amikor
megelőzésre vonatkozó informáci-
ók megismétlésére nyílik lehető-
ség ugyanabban a körben, illetve
párhuzamosan több csatornán, a
magatartási szabályok betartásá-
ra való hajlandóság, illetve a véde-
kezésre való képesség megerősö-
dik. Továbbra is nehézségeket
okoz a bűnelkövetői módszerek
változékonysága, újabbnál újabb
ürügyek és trükkök megjelenése,
ami továbbra is alkalmas az idős
korosztály megkárosítására. To-
vábbra is nagy figyelmet kell fordí-
tani azokra az idős emberekre,
akik az öregedés okozta fiziológiai
és mentális korlátjaik okán nem al-
kalmasak az önvédelem különbö-
ző formáira, és nem rendelkeznek
erős társadalmi kapcsolatokkal. A
bűn- és baleset-megelőzés a jö-
vőben is szükséges, ami az idős-
korúak ellátását biztosító intéz-
mények által, kortárs csoportok-
ban, a rendőrség és a média ösz-
szefogásával valósítható meg
hathatósan. Kiemelt szerepe van
a jelzőrendszer működésének és
tagjaik együttműködésének (in-
tézmények, civil szervezetek,
szolgáltatók, hatóságok), akik az
idős korosztállyal kapcsolatban
vannak, és gyorsan reagálva, op-
timális segítséget nyújthatnak a
rászorulóknak. 

Generációk
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Csók István születésének 150. évfor-
dulója alkalmából rendezett vándorkiál-
lítás, a festőművész gazdag életpályáját
eleveníti fel archív fotográfiák és fest-
ményreprodukciók segítségével. A
Győrben látható vándorkiállításon a
fényképek a gyermekkortól kezdve egé-
szen a művész idős koráig villantják fel a
páratlan életút legfontosabb állomásait.

Láthatjuk a fiatal, ambiciózus festő-
művészt a Báthori Erzsébet festése
közben, a müncheni évek bohém mű-
vészeként, párizsi műteremlakásában
a múlt század elején, valamint élete
utolsó időszakában a Boszorkányok a
Gellérthegyen és a Nirvána alkotása

szerző: földvári gabriella
fotó. marcali gábor

A Radnai-gyűjtemény megújult, újra-
rendezett formában várja az érdeklő-
dőket az Esterházy-palotában, ahol a
látogatók úgy érezhetik, hogy a mű-
gyűjtő múlt század közepi villájában
nézelődnek.     

A gyűjtemény a két világháború kö-
zötti időszak magyar képzőművésze-
tének jelentős alkotásait őrzi. A kollek-
cióban többek mellett Egry József,
Szőnyi István, Medgyessy Ferenc,
Derkovits Gyula, Nagy István, Barcsay
Jenő, Rippl-Rónai József, Bernáth Au-
rél, Gulácsy Lajos és Borsos Miklós al-
kotásai találhatók.

Az újrarendezett tárlat megnyitóján
Grászli Bernadett múzeumigazgató
elmondta, tíz évvel ezelőtt november-
ben láthatta először a győri közönség
a gyűjteményt, Kolozsváry Ernő, a vá-
rosi művészeti múzeum megalapítója,
egykori polgármester, műgyűjtő jóvol-
tából.

Lánya, Kolozsváry Marianna művé-
szettörténész, az állandó kiállítás ku-
rátora Radnai életútját felelevenítve
hangsúlyozta, az egységes magyar
gyorsírás feltalálójaként, az első
gyors- és gépíró iskola megalapítója-
ként tett szert vagyonára, ebből kez-
dett el az 1930-as években festmé-
nyeket vásárolni, és indult el a műgyűj-
tés útján. A XX. század első évtizedé-

Jelenetek Csók életébôl 
közben. Otthonának impozáns deko-
rációja nem csupán a festő ízléséről
tanúskodik, hanem a keleti kultúrák
iránti fogékonyságáról és néprajzi
gyűjtőszenvedélyéről is sokat elárul.

A kiállítást Takács Krisztián önkor-
mányzati képviselő ajánlotta az érdeklő-
dők figyelmébe. Felidézte: Csók István
munkásságát áthatotta a derű, az élet-
igenlés, neki megadatott, hogy Párizs-
ban a legnagyobb művészekkel, írókkal
költőkkel együtt alkothasson. Főbb mű-
vei már életében közgyűjtemények félt -
ve őrzött darabjai lettek. A saját maga ál-
tal megfestett önarcképét a firenzei Uf-
fizi Képtár őrzi – emelte ki a képviselő.

A tárlat december 10-ig, keddtől va-
sárnapig 10 és 18 óra között látogatha-
tó a Király utca 17. szám alatt.

Nézze meg a megújult
Radnai-gyûjteményt!

től, a Nyolcak tevékenységétől az Eu-
rópai Iskola új művészetszemléletű
tagjainak jelentkezéséig találunk alko-
tásokat a kollekcióban. A gyűjtemény
törzsét a 20-as évektől a Gresham-ká-
véházban összegyűlt asztaltársaság-
ból szerveződő művészek, a Gre -
sham-kör tagjainak és művészbaráta-
inak munkái alkotják.

A kiállítás hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható az Es-
terházy-palotában.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Vasárnap mutatta be A Rézhegyek királynője című
mesét a Vaskakas Művészeti Központ. Bercsényi
Péter rendező Pavel Bazsov meséskötetét hangsze-
relte át, s egy szöveg nélküli, keserédes történetet
formált a gyerekeknek. A zenére és a vizualitásra így
még nagyobb hangsúly került, a ritkán látott bunra-
ku bábokkal igazán emberközeli ábrázolást ért el.

Személyes emlékek miatt esett erre a mesére
a választása?

Gyerekkoromban sokat meséltek elalvás előtt a
szüleim, Grimm-köny-
vekből általában, vagy
mint utóbb kiderült, A
Rézhegyek királynőjé-
ből. Eredetileg a Hóki-
rálynőben gondolkod-
tam, mindenképp egy
hideg, mindent uraló
nőszemélyről szeret-
tem volna előadást készíteni, aki hatással van két ki-
bontakozó gyermek és későbbi felnőtt kapcsolatá-
ra. Egy fantasy-szerű történetet csodás lényekkel,
ami mégis emberekről szól. Aztán Disney bemutat-
ta a Jégvarázst, így a Hókirálynőt rögtön elvetettem.
Otthon megtaláltam Pavel Bazsov gyűjteményes
kötetét, a sok, egy gondolat köré épült mesével. Rá-
kattantam a történetekre, végül Jeli Viktória drama-

Fantasy a Rézhegyek királynôjével
turggal a számomra tetsző és fontos elemeket kivá-
lasztottuk, és megalkottuk a saját mesénket.

Tehát a Hókirálynő helyett megtalálta az
„orosz Andersent”.

Abszolút, a történetek keserédesek, a bányász -
életről szólnak, ami tudjuk, hogy nem aranyélet. Ba-
zsov bányászcsaládban nőtt fel és tanító lett a réz-
hegyek környékén. Ott gyűjtötte össze ezeket a
mondákat, meséket a szomorkás, mégis reményteli
mesevilágról, szörnyekkel.

A gyerekek izgulhatnak a jókért? 
Remélem! Áthangszereltük a főkaraktert, alapve-

tően a Rézhegyek királynője nagyon bipoláris szemé-
lyiség, imád és az
egekig emel, vagy
eltapos kedve sze-
rint. Nálunk a da-
rabban jó tündér
keresztanya lett,
mivel nincs szö-
veg, egy bizonyos
szinten túl nem le-

het árnyalni a karaktereket. A szerelmesek ellen egy
erdőben lakó, magányos fiú munkálkodik, aki meg-
keseredett emberré vált, és nem akarja, hogy Sztye-
pan és Nasztya egymáséi legyenek. 

A szerelem mellett miként jelenik meg a mű-
vészet a mesében?

A kulcsmotívum egy kővirág kifaragása, úgy tud
előrébb jutni a mi Sztyepánunk, hogy létrehoz egy mű-

alkotást. A szegény sorból jövő, árván maradt fiú fara-
gómesterré lép elő, s megkapja ezáltal a jutalmát.
Ezért is tartottam fontosnak, hogy zene-, ne pedig szö-
vegalapú legyen a történet. Szeretném aktivizálni ezt
a picit elfeledett műfajt, hogy minőségi zenét halljanak
a gyerekek, miközben vizuális élményben részesülnek. 

Elég egyértelmű a gyerekeknek a történet szö-
veg nélkül?

Nagy feladat volt, minimalizálni kellett a jellemraj-
zokat, hogy rögtön olvashatóak legyenek. Ezért alkal-
maztuk a jó fiú, rossz fiú, kedves lány, zordon papa, jó-
ságos, de néha félelmetes tündér és a vicces róka
sztereotípiákat. Nagyon sok a korlát, minden a gesz-
tusokon múlik. Az egyszerű történetet a zene nagyon
feldúsítja, más dimenzióban nyitja meg.

Az oroszos világ, szentimentalizmus mennyire
dominál?

Nagyon, kifejezett kérésem volt a tervező, Michac
Gábor és a zeneszerző, Melis László irányába. Annyi-
ra értékes az a kultúra, és félig-meddig egzotikus,
mégis ismerős. Kiváló közeget ad a mesének.

Az elôadást legközelebb
december 13-án 11 órakor
láthatják az érdeklôdôk.
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Az elmúlt két évben rászoruló
családoknak gyűjtöttek tartós
élelmiszert a Győr+ Média an-
gyalai, idén azonban úgy dön-
tött a társaság, hogy inkább
élményt ajándékoz olyan idő-
seknek és gyerekeknek, akik
egyébként csak nagyon ritkán
részesülhetnek ilyen megle-
petésben. Az angyalok jóvol-
tából ugyanis az Egyesített
Egészségügyi és Szociális In-
tézmény 60 nyugdíjasa és a
Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Intézmény és Gyer-
mekotthon 120 fiatalja részt
vehet a Grease című musical
szombati győri bemutatóján. 

Az idősek az EESZI első al-
kalommal megrendezett Mi-
kulás-bálján vehették át aján-
dékukat. Panker Mihály intéz-
ményvezető elmondta, az in-
tézmény számára kiemelten
fontosak az ünnepek és az ün-
nepekhez köthető hagyomá-
nyok. Ezért idén, az idősekkel
közösen úgy gondolták, hogy
fiatalok bevonásával elevení-
tik fel az adventi időszak szo-

Idén is segítettek a Gyôr+ angyalok
kásait. Jókedvben és vidám-
ságban nem volt hiány, mint
ahogy finom ételekben és sü-
teményekben sem. Mindenki
nagy meglepetésére, a Miku-
lás is tiszteletét tette az ese-
ményen, aki diót, mogyorót és
szaloncukrot hozott. A Győr+
angyalai is ekkor adták át
meglepetésüket.

A Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Intézményt rendsze-
resen igyekszik támogatni a
Győr+ Média különböző jóté-
konysági akciókkal. A gyere-
kek minden felajánlásnak
örülnek, hiszen ők maguk rit-
kán kapnak külső segítséget.
Borsfai László intézményveze-
tő rámutatott, a mostani egy
különleges ajándék számukra,
hiszen a zene és a tánc min-
den korosztályt megmozgat.
Hozzátette, az ünnepekhez
közeledve, minden apró segít-
ség felértékelődik, így az an-
gyalszárnyakon érkezett él-
mény sok kisgyermek szívét
melengeti majd meg a követ-
kező napokban. 
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szerző: z. a.
fotó: gy. p.

Nemzetközi hírű művét hozza el
a Benkó Dixieland Band a Győri
Nemzeti Színházba december
13-án. A „Christmass mass – Ka-
rácsonyi mise” című műsor 18
órakor kezdődik, a belépők pe-
dig a városvezetés támogatásá-
val, kedvezményesen vásárol-
hatók meg.

A Benkó Dixieland Band a világon elő-
ször vállalkozott arra, hogy karácsonyi
igeliturgiára New Orleans-i zeneművet
komponáljon, és azt klasszikus kórussal
színesítve, egyházi szertartáson mutas-
sa be a közönségnek. Dr. Benkó Sándor,
az együttes vezetője elmondta, a műsor
minden hangját ők írták, a szöveget

szerző: z. a.
fotó: józsef attila művelődési ház

A Szabadhegyi Találkozások ke-
retében Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő vendége
volt a közelmúltban a világhírű
Miklósa Erika Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas opera-énekesnő.

Miklósa Erika sportolónak készült, hét-
próbázott, de egy sérülés miatt már nem
tudta hozni az addig elért eredményeket.
Maga alatt volt, ezért is járt a barátaival
esküvőkre és névadókra énekelni. Egyik
este már a nyolcadik esküvőnél tartott,
amikor az egyik vendég, egy énektanár
felfigyelt rá, s azt mondta neki: „Kislány,
tudod-e mi van a torkodban? Te lehetnél
a világ egyik legjobb Éj királynője!” Eriká-
nak fogalma sem volt, mi az a Varázsfu-
vola, viszont az, hogy a legjobb lehet, fel-
csigázta: „Ezt a fonalvéget muszáj volt el-
kapnom.” Elkezdett gyakorolni, majd fel-
vették a Szegedi Liszt Ferenc Konzerva-
tóriumba, ahol a négyéves képzést mind-
össze két esztendő alatt végezte el. Az Ál-
lami Operaház minden idők legfiatalabb
magánénekeseként 2-3 év után olyan fő-

Karácsonyi mise 
a Benkó Dixieland Banddel

Berki Tamás énekli, s a műsorban köz-
reműködik a Nyíregyházi Cantemus Ve-
gyeskar, a Banchieri Singers ének-
együttes, valamint Lázár István trombi-
tán és Varga Tibor klarinéton.

A különleges hangulatú művet a ze-
nekar is különös örömmel játssza, Ben-
kó Sándor hangsúlyozta, egy olyan
transz atlanti jazz-műsort hoznak váro-
sunkba, ami a kritikák szerint az elmúlt
évek legjobb kortárs zenei alkotása.

Mivel a világ számos kórusa kérte
az együttest, hogy dolgozzák át a mű-
vet úgy, hogy liturgia nélkül is előad-
ható legyen, Benkóék 90 perces, ki -
adós művé formálták. Hívők és nem
hívők körében egyaránt sikert arat,
így az egyébként csaknem 11 ezer
fellépésnél tartó zenekar repertoár-
ján minden bizonnyal örökös helyen
szerepel.

Miklósa Erika: Olyan vagyok,
mint egy versenyló

szerepeket énekelhetett, melyek sokak-
nak évtizedek után sem adatnak meg.
Milánóban és Philadelphiában is tanult,
nemzetközi szinten is felfigyeltek rá, hu-
szonévesen kezdte járni a világot, nyílse-
besen beindult a nemzetközi karriere.
Amit lehetett, azt elérte a pályán, nem iz-
gulós típus, „olyan vagyok, mint egy ver-
senyló”. Gyakran mondták neki, Bakony-
kútiból nem lehet világkarriert csinálni,
de ő azért is megmutatta. A honvágya
mindig visszahúzta a Fejér megyei apró
faluba, amit véletlenül talált első férjével:
Budapesttől 100 kilométeres sugárban
húztak egy kört. Húsz éve él a régi pa-
rasztházban. „Férjek jönnek-mennek, de
Bakonykúti az fix” – tette hozzá nevetve.
Jelenlegi férjével egy hidegkamrában,
–110 fokban ismerkedtek meg. Csak
egymás szemét, s körvonalát látták, de
azóta összefagytak, s néhány hónapja
örökbe fogadtak egy babát, Bíborkát.
„Azóta ő a legfontosabb, hogy még hu-
szonötször énekeljek New Yorkban,
Los Angelesben, Tokióban, már nem
motivál. Egy évre az összes külföldi fel-
lépésemet lemondtam, és azt sem zá-
rom ki, hogy vér szerinti gyermekünk
szülessen.”



2015. december 4.   / + / 13

KULTÚRA HIRDETÉS

Koncertek, improvizációs színház, mozi és
kiállítások – egyelőre ezeken a lábakon áll
a Rómer Ház, amely jó úton halad afelé,
hogy a győri fiatalok komplex közösségi te-
re legyen. Egyfajta találkozási pont, ahol a
baráti beszélgetések mellé igényes szóra-
kozási lehetőségeket kínálnak. 

Ez év elején robbantak be és kezdődtek el azok a
könnyűzenei koncertek, bulik, amelyeknek köszön-
hetően, a Rómer Ház visszanyerte népszerűségét.
Ezek a rendezvények jelentik egyik fő profilunkat –
mutatott rá Takács Krisztián, a házat működtető Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ifjúsági
referense, amikor arra kértük, értékelje az ifjúsági
központ 2015-ös évét. Hozzátette, egyik legismer-
tebb programjuk a RómerKvelle koncertsorozat,
amelynek fellépői között találjuk a Petőfi Rádió által
ismertté vált legnevesebb 30-40 magyar zenekart,
de olyan elektronikus zenei előadók, DJ-ék is szó-
rakoztatták a közönséget, akik jelentősnek mond-
hatók, akár a mainstream, akár az underground vo-
nalra gondolunk. 

A ház másik állandó programjai az Import Impró
Társulat előadásai. Az improvizációs színház több
mint egy éve működik itt, és rendkívüli népszerű-
ségnek örvend, szinte mindig telt házat produkál. 

Harmadik profilként az I love mozira hívta fel a fi-
gyelmet Takács Krisztián. A Pongrácz Balázs által
szervezett vetítések havi 2-4 alkalommal kínálnak
főként magyar, európai, dél-amerikai vagy akár

Telt házasak a Rómer Ház programjai
ázsiai filmeket. Olyan alkotásokról van szó, amelye-
ket a multiplexek ritkán játszanak, viszont érdeme-
sek arra, hogy bemutassák őket. Ilyen volt a Liza, a
rókatündér című magyar film is, amelyet kétszer is
vetítettek a nagy érdeklődés miatt, és december-
ben újra bemutatják majd. 

Az ifjúsági referens megjegyezte, a RómerKvel-
le-koncertek pénteken és szombaton vannak, a mo-
zi pedig vasárnap várja vendégeit. Az Import Impró
kéthetente szerdánként és a koncertmentes hétvé-
géken lép színpadra. Ezek mellett vannak olyan he-
tek, amikor hétköznapokon is élet költözik a házba,

ennek apropóját főként kreatív dokumentumfilmek
vetítései adják. 

Takács Krisztián a távolabbi jövőről elmondta, az a
céljuk, hogy a 16 és 40 év közöttiek magukénak érez-
zék a Rómer Házat, ezért egy állandó art kávézó meg-
nyitását is tervezik, amely találkozási pont lehet, és

ahol hosszú távon a szórakozási lehe-
tőségek mellett további kiállítások, ko-
molyabb hangvételű beszélgetések,
például pályaválasztási tanácsadások
is helyet kapnak. Nyitnának a fogyaték-
kal élő fiatalok felé is, hiszen összessé-
gében egy olyan komplex ifjúsági teret
kívánnak létrehozni, amellyel kapcso-
latban a szülők tudhatják, jó helyen van
a gyermekük, ha ott szórakozik. 

Az ifjúsági referens kiemelte, az
önkormányzat segíti céljaikat, ez az
elmúlt időszakban a RómerKvelle-
majális és egy komolyabb hangszige-
telés kiépítéséhez nyújtott anyagi tá-
mogatásban is megmutatkozott. 

Takács Krisztián a közeli jövőről is
beszélt, felhívta a figyelmet a decem-
beri programokra, úgymint a decem-

ber 6-i Liza, a rókatündér című film vetítésére, a 12-
i Magashegyi Underground- és Kaukázus-koncert-
re, a 19-i évzáró Import Impró előadásra vagy az év
utolsó napjainak koncertkínálatára. Ezek részletei-
ről a Rómer Ház és a RómerKvelle facebook oldalán
olvashatnak!
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

NB I/B-LIGA Män-
nerhandball Agrofe-
ed ETO-SZESE ge-
gen Szigetszentmik-
lós am 5. Dezember
um 18 Uhr in der Uni-
versitätssporthalle.

NB I-LIGA Frauen-
Basketball CMB Car-
go UNI Győr gegen
Sopron am 6. Dezem-
ber um 18 Uhr in der
Universitätssporthalle.

KONZERT DES ORGANISTEN
UND LISZT-PREISTRÄGERS
FARKAS GÁBOR unter dem Motto
„Klavierabend” am 7. Dezember um
19 Uhr im Richter-Saal. Das Konzert
ist Teil des Győrer Philharmonieor-
chester Nikisch Artur Konzertabonne-
ments.

ADVENTSLICHTER -
Adventlicher Familien-
nachmittag für Gross
und Klein im József At-
tila Bildungshaus. Spiel -
haus, musikalisches
Programm von Bara-
nyai Judit und ihren
Schülern, festliches
Kinderkonzert von Esz-
ményi Viktória und Hei-
lig Gábor, sowie der Ni-
kolaus erwarten alle In-
teressierten. 

HALLO, HIER IST DER NIKOLA-
US! -  Der Nikolaus erwartet am 6.
Dezember um 11 Uhr die Kinder im
Vaskakas Künstlerzentrum. Vor der
Familienmatinee werden die Kleinen
ab 10 Uhr mit Spielen, welche zur Auf-
führung vorbereiten, unterhalten.

„UNGARISCHE LANDSCHAFT MIT UN-
GARISCHEM PINSEL” - Lieder des Gemein -
lebens und des Gemeingefühls am 11. Dezem-
ber um 17 Uhr in einer Aufführung des Hangra-
forgó Klubs im Klubraum des Zentralgebäudes
der Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek. 

„J.S. & S.J.” – ITT-
ZÉS GERGELY So-
loflötenabend am 8.
Dezember um 19 Uhr
in der Griechisch-or -
thodoxen Kirche. Der
List-Preisträger und
Künstler an der Flö-
te spielt barocke
Stücke auf dem So-
locello, bzw. der
Sologeige in eige-
ner Interpretation.

TANZ UND LICHT – Eine
Auswahl der Bilder der 15. Inter-
nationalen-Ungarischen Foto -
ausschreibung in der am 4. De -
zember um 18 eröffnenden
Ausstellung im VOKE Arany Já-
nos Bildungshaus.

ADVENTLICHES BASTELN wird am  7. De -
zember um 14:30 Uhr in der Kinderbibliothek
des Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek und Ge-
meinschaftsraumes veranstaltet. Die Teilnehmer
der Veranstaltung können einen klingenden
Türschmuck basteln. Die Teilnahme ist kostenlos. 

„DAS PORTRAIT DER SEE-
LENGRAPHOLOGIE” - Fachk-
reis, der dienstags von 16:30-
18 Uhr im Kinderhaus stattfin-
det. Das Fachkreisprogramm
richtet sich gleichermassen an
Kinder und Erwachsene. Die Teil -
nehmer haben die Gelegenheit
sich mit diversen Zeichenmit-
teln und Anwendungen vertraut
zu machen, mit dem Bleistift,
dem Kohlestift, der Tusche und
dem Aquarell. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

HALLÓ, ITT A MIKULÁS!
A Mikulás december 6-án

11 órakor is várja a
gyerekeket a Vaska-
kas Művészeti Köz-
pontban. A családi
matiné előtt 10 órától
már előadásra hango-

ló játékokkal szórakoz-
tatják a kicsiket.

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

SZÉKHELYI JÓZSEF ÖNÁL-
LÓ ESTJÉT december 27-én
19 órai kezdettel láthatják az ér-
deklődők a Menház Színpadon,
Bede Fazekas Csabával decem-
ber 29-én 19 órakor találkozhat
a közönség.

AZ ADVENTI KÖNYVVÁSÁR kere-
tében 30–60%-os kedvezménnyel jut-
hat hozzá minden érdeklődő az akció-
ban részt vevő kiadványokhoz decem-
ber 20-ig, az Esterházy-palotában. 

ADVENTI FÉNYEK. Ünnepváró csa-
ládi délutánra várják a kicsiket és nagyo-
kat december 5-én 16 órakor a József
Attila Művelődési Házban. Játszóház,
Baranyai Judit és tanítványai zenés mű-
sora, Eszményi Viktória és Heilig Gábor
ünnepi gyermekkoncertje, valamint a
Mikulás várja az érdeklődőket. 

ADVENTI ILLATOK. Szabadtéri kará-
csonyváró ünnepen, szeretetvendégség-
gel várják az érdeklődőket december 9-
én 17 órakor az újvárosi Kossuth-szobor-
nál az Újvárosi Művelődési Ház szervezé-
sében. Az újvárosi betlehemes népszo-
kás mellett karácsonyváró zenés műsor
az Újvárosi Művelődési Ház kórusa és az
abdai Csenderes néptánccsoport be-
mutatója teszi színesebbé a programot.

TÁNC ÉS FÉNY. Váloga-
tást láthatnak az érdeklődők
a 15. Nemzetközi–Magyar
Fotópályázat képeiből a de -
cember 4-én 18 órakor nyíló
kiállításon, a VOKE Arany Já-
nos Művelődési Házban.

December 6-án, vasárnap 8 és 14
óra között a Kristály étterem ad ott-
hont a KÉPESLAPGYŰJTŐK
TALÁLKOZÓJÁNAK. A találko-
zón nem csak régi képeslapok cse-
réjére, adásvételére lesz lehetőség,
hanem várják mindazokat, akik
egyéb papírrégiségek mellett fotó-
kat vagy telefonkártyákat szeretné-
nek cserélni, esetleg eladni.

MAGYARORSZÁGI NÉ-
METEK Győr és Környéke
Érdekképviselete és Kultu-
rális Egyesülete 2015. de -
cember 13-án 15 órakor
tartja adventi hangverse-
nyét a Győri Bazilikában.

FARKAS GÁBOR LISZT-DÍJAS ZONGO-
RAMŰVÉSZ „Zongoraest” című koncertjét
hallhatják mindazok, akik ellátogatnak dec-
ember 7-én 19 órakor a Richter Terembe.

MARKÓ IVÁN:
A magány moso-
lya hangoskönyv-
bemutatójára vár-
ják az érdeklődő-
ket december 5-
én 17 órakor a Kis-
faludy Károly
Könyvtárban. A
szerző beszélgető-
társa Gülch Csa-
ba újságíró lesz.

„J. S. & S. J.” ITTZÉS
GERGELY szólófuvola
estjén vehetnek részt az
érdeklődők december 8-
án 19 órakor a görög ka-
tolikus templomban, az
Öt Templom Advent ke-
retében.

„A PORTRÉ A LÉLEK GRAFO-
LÓGIÁJA” mottóval portré szakkör
indult a Gyermekek Házában ked-
denként 16.30–18 óra között.  A
résztvevők megismerkedhetnek a
különféle rajzeszközökkel és alkal-
mazásukkal; a ceruzával, a szénnel,
a tussal és az akvarellel.

„MAGYAR TÁJ MAGYAR ECSETTEL” címmel
közéleti és közérzeti dalokat hallhatnak az érdek-
lődők a Hangraforgó Klub előadásában, decem-
ber 11-én 17 órakor a Városi Könyvtár klubjában.
A klub vendége: Kerekes Gábor közéleti-közérzeti
dalos, szerző és előadó.

ÜNNEPVÁRÓ KÉZMŰVES-
FOGLALKOZÁST rendez-
nek december 7-én  14.30 óra-
kor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Gyermekkönyvtárában. A ren-
dezvényen részt vevők csen-
gettyűs ajtódíszt készíthetnek. 

„BETÖLTI SZÍVÜNKET A MUZSIKA
HANGJA" címmel, a főszereplő Molnár
Ági színésznő lesz a vendége a „Több mint
1 fröccs" című beszélgetéssorozatnak
december 5-én 17 órakor, a Hotel Konfe-
renciában.

A GYŐRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA a Győr-Újvárosi Gyereke-
kért Alapítvány nevében szeretettel meg-
hívja Önt az „ADVENT ANGYALAI” har-
madik gyertyagyújtó ünnepségére és az
azt követő állófogadásra! Helyszín: az is-
kola belső udvara, Kossuth Lajos u. 13.
Időpont: 2015. december 11., 10. óra. Im-
máron negyedik éve bocsájtjuk útjára Ad-
vent Angyalait. Szeretnénk, ha idei kará-
csonyfánkat az Összefogás fűzére díszíte-
né. A partnereink nevével díszített jégcsa-
pokat szalagra fűzzük, s mielőtt elhelyez-
zük karácsonyfánkon, az összefogás
nagyságát ünnepélyesen megmérjük.
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KÉPRIPORT ADVENT

„Az év legszebb időszaka kezdődik, a
keresztény világ Jézus Krisztus szü-
letésének megünneplésére készül.
Az önkormányzat pedig hosszú ideje
arra törekszik, hogy minél meghitteb-
bé, csodálatosabbá varázsolja a vá-
rakozást” – hangsúlyozta beszédé-
ben Fekete Dávid alpolgármester az
Adventi Fesztivál megnyitóján, pén-
teken, a Dunakapu téren.

Látványos bemutatóval készült
a Győri Nemak ETO HC csupa győ-
ri fiatalból álló táncos csapata az
Adventi Fesztivál Dunakapu téri
megnyitó ünnepségére: a Regél az
erdő ősbemutatót láthatta a kiláto-
gató tömeg. Fekete Dávid történel-
mi lépésnek nevezte a pálya kiala-
kítását. „Számos attrakcióval vá-
runk kicsiket és nagyokat az új hely-
színen, valamint a Széchenyi téren
is. A győri Közép-Európa egyik leg-

Felgyúltak az ünnepi fények, 
elkezdôdött 
az Adventi Fesztivál

meghittebb fesztiváljává vált” – tet-
te hozzá az alpolgármester, és
meghitt készülődést s áldott, bé-
kés karácsonyt kívánt.

A megnyitót követően felkap-
csolták az ünnepi fényeket, díszki-
világításba öltözött a Kossuth-híd
is, majd a korcsolyázók birtokba
vették a jégpályát, ahol egyébként
kölcsönözni is lehet a lábbelit. A Re-
gél az erdő jégrevüt egyébként ad-
vent minden vasárnapján 16 órakor
megnézhetik az érdeklődők.

A Széchenyi tér a meghitt, szak-
rális hangulat helyszíne a kará-
csonyfával, az adventi koszorúval, a
Betlehemmel és természetesen a
kedvelt kisvasúttal. A fényjáték min-
den nap 18 órakor látható.

A fesztivál programfüzetét ke-
resse a gyor.hu weboldalon és a Lá-
togatóközpontban.

Egy cipôs-
doboznyi szeretet
a Látogató-
központban
A tavalyi akció sikerén felbuzdulva, a győri
Látogatóközpont az idén is meghirdette a
karácsonyi ajándékok gyűjtését.

„Egy évvel ezelőtt első alkalommal kértük
a győrieket, hogy olyan játékokat, könyveket,
más, már megunt, de jó minőségű és jól hasz-
nálható dolgokat csomagoljanak egy cipős-
dobozba, amellyel örömet tudnak szerezni
másoknak” – mondta el lapunk kérdésére
Tóth Zsuzsanna, a Tourinform Iroda vezetője.
Akkor sokan hallották meg a jótékony kezde-
ményezést, és volt, aki egyénileg készített
ajándékot, de közösségek, például iskolai
osztályok is ajánlottak fel csomagokat. 

A Látogatóközpont a sikeres kezdeménye-
zést folytatva, az idén is meghirdette az akci-
ót, és várják a cipősdoboznyi ajándékokat a
Baross Gábor utca 21. szám alá, a Látogató-
központ nyitvatartási idejében (hétfőtől–pén-
tekig 9.00–18.00 óráig, szombaton 10.00–
18.00 óráig, vasárnap pedig 10.00 és 15.00
óra között). A szervezők kérik, hogy a dobo-
zokba élelmiszert ne csomagoljanak, illetve a
csomagoláson tüntessék fel, hogy nagyjából
hány éves korú gyermeknek, illetve, hogy kis-
fiúnak vagy kislánynak készült-e a doboz.

A felajánlásokat december 17-ig fogad-
ják, és az összegyűlt ajándékokkal a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és
Gyermekotthon gyermekeinek karácsonyát
teszik majd szebbé. 



A hagyományoknak megfelelően,
az idén is kinyitott a város jótékony-
sági faháza. Bár az első hétvégén
egy váratlan incidens is történt, az
árusítás mégis sikeresen indult.

A győri önkormányzat százezer fo-
rintos adományát adta át a faház
megnyitásának alkalmából a törté-
nelmi egyházak képviselői jelenlété-
ben Takács Tímea, a Szociális, Egész-
ségügyi és Lakásügyi Bizottság elnö-
ke Sütő Csabának, a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat vezetőjének. Mint
mondta, ez már a kilencedik alkalom,
amikor advent idejére kinyit a faház,
és a korábbi évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a győriek szeretnek
adni. Az ünnepek előtt kiemelten fon-
tos, hogy gondoljunk a rászorulókra,
és – amennyire lehetőségeink enge-
dik – járuljunk hozzá, hogy nekik is
szép karácsonyuk lehessen. 

A megnyitó után hamar kiderült, a
győriek valóban szeretnek adni, hi-
szen folyamatosan jelentős volt az ér-
deklődés a faháznál, ahol december
22-ig különböző győri intézmények
és szervezetek kínálják jótékony célra
portékáikat. Elsőként a Jóság Süti
kezdeményezés vette birtokba a Du-

Jótékony gyôriek a jótékony faháznál
nakapu téri standot, ahol a felajánlott
finomságokat értékesítették, hogy a
Magyar Gyermekmentő Alapítványt
támogathassák. Váratlan módon
pénteken az árusítás ellen névtelen
bejelentés érkezett, amelynek nyo-
mán a járási hivatal élelmiszerlánc-
biztonsági osztálya végzett ellenőr-
zést. Ennek eredményeként a házilag
készített süteményeket nem, csak az
ellenőrizhető helyről származó termé-
keket lehetett árusítani. A történtek-
nek hamar híre ment a közösségi ol-
dalakon és a sajtón keresztül, ami vé-
gül azt eredményezte, hogy még töb-
ben értesülhettek a Jóság Süti Vásár
céljáról, és még többen látogattak el
a faházhoz, hogy segítsenek.

A főszervező, Fehérné Lotti lapunk-
nak megerősítette, az incidens ellené-
re is sikerült elérni a kitűzött célt, hi-
szen a történtek híre még több felaján-
lót és még több támogatót állított a
kezdeményezés mellé. Ennek köszön-
hetően a süteményvásáron nagyjából
1,7 millió forint jött össze, míg a koráb-
bi, Rómer Flóris Művészeti és Történe-
ti Múzeum által szervezett művészeti
aukción 800 ezer forint folyt be (erről
lapunk múlt heti számában olvashat-

tak részletesebben). A cél egy hatmil-
lió forintos életmentő készülék vásár-
lása a Magyar Gyermekmentő Alapít-
vány győri autójára. A szervezőktől
megtudtuk, a következő Jóság Süti
program január 10-én lesz a Zsinagó-
gában, ahol jótékonysági koncertet
rendeznek, a gyermekmentők pedig
képzést tartanak azokról a teendőkről,
amelyeket egy esetleges balesetnél
tenni kell, amíg a mentők kiérkeznek.
Az eseményen a szóban forgó men-
tőautó is testközelből lesz látható. Aki
addig is támogatni szeretné a nemes
ügyet, az a következő számlaszámon
teheti meg: Magyar Gyermekmentő
Alapítvány: 12010374-00113575-
00100005, a közlemény rovatba írják
be: Győri Jóság Süti.

A Jóság Süti vásár advent első
hétvégéjén várta a győrieket, a sort
azonban újabb szervezetek és intéz-
mények folytatják tovább, akik első-
sorban kézműves termékeik árusítá-
sával igyekeznek segíteni a rászoru-
lókon. Az árusításban a győri önkor-
mányzat képviselői és a polgármes-
teri hivatal tisztségviselői is segéd-
keznek, a faház beosztása a gyor.hu
weboldalon megtalálható.
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HIRDETÉS PROGRAM

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

75 négyzetmétertôl 
112 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge Győri Szervezete és a Győri Filhar-
monikus Zenekar szervezésében jóté-
konysági hangversenyre kerül sor a
Richter Teremben, december 12-én
18 órakor a „Mit tehetnék érted?” Au-
tista Otthon Alapítvány javára.

A hangversenyen a XX. század első
felének jól ismert, magyar és amerikai
tánczenéit eleveníti fel a műfaj egyik
vezető hazai együttese, a Kossuth-díj-
jal kitüntetett Hot Jazz Band a Győri
Filharmonikus Zenekar közreműködé-
sével. Az est fővédnöke dr. Pápai La-
jos megyés püspök, köszöntőt mond
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge Győri Szervezete nevében dr. Ottó-
fi Rudolfné elnök.

A nemes céltól vezérelve, hívunk és
várunk mindenkit erre a különleges
eseményre, és kérjük, hogy jegyvásár-
lással, illetve lehetőségeikhez mérten,
anyagilag is támogassák az alapítvány
munkáját.

Adventi fényesség

Jótékonysági hangverseny a „Mit tehetnék érted?” 
Autista Otthon Alapítvány javára a Richter Teremben

A hangversenyre jegyek válthatók
a Richter Terem jegypénztárában.
(Győr, Aradi vértanúk útja 16., nyitva:
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra között.)

Legyen Ön is részese ennek a karácsonyi jószolgálati kezdeményezésnek!

RICHTER
TEREM

DECEMBER

18.1900

Belépő vásárolható: jegy.hu, Tourinform,
Győr+pavilon. Kisalföld Pavilon
(előfizetőknek kedvezménnyel)

Jegyár: 7000 Ft/db
és 7500 Ft/db

Fôtámogató: VI. egyben szemeszterzáró elôadás.
Téma: a Gospel

A GOSPEL
Dwight Robson

és a The Golden Voices
of Gospel
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Webáruházunkból is rendelhet házhoz szál l í tással!

KARÁCSONYI ÓRAVÁSÁR!

Győr, Apáca u. 10. Tel.: 96/328-399, mobil: 20/352-1416, e-mail: csapobalazs@ora-oras.hu

www.ora-oras.hu
CSAPÓ BALÁZS órás

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: lurkó alapítvány

Két másodperces szemkon-
taktus után jelzi a szemprob-
lémát az a műszer, melyet a
Lurkó Alapítvány vásárolt a
tavalyi Kantharosz Gálán be-
folyt támogatásból. A gyere-
kektől csak egy mosolyt kér-
nek az önkéntesek, ahogy a
kórházban is ezért dolgoz-
nak minden nap: hogy moso-
lyogva legyőzzék a szárnyas
farkast, s félelem nélkül es-
senek túl a nehéz időszakon.

„Gyakran nem veszik észre sem a
szülők, sem az óvónők, ha a gye-
rekeknek látásproblémájuk van”
– kezdi Zajovicsné Vizer Berna-
dett, a Lurkó Alapítvány alapítója
a mesélést, amikor a tompalátás-
vizsgáló berendezés működésé-
ről kérdezzük. Ahogy mi is hírt
adtunk róla, tavaly az alapítvány
2,2 millió forintot kapott az esz-
köz megvásárlására, amellyel a
város és a környék óvodásait szű-
rik, hogy az esetleges szembe-
tegségeket időben felfedezhes-
sék. Tavaly április óta 12 óvodá-
ban jártak, s átlagosan minden
csoportban volt két gyermek,
akit továbbtanácsoltak szakor-
voshoz. Probléma esetén fontos,
hogy minél előbb szemüveget
kapjon a gyermek, s az is nyilván-
való, hogy az apró vizsgálatok is
félelmet kelthetnek a kicsikben.
A Lurkó eszközével viszont moso-
lyogva derülhet fény a rendelle-
nességre, a tablet méretű mű-
szeren egy mosolygós arcra kell
csak ránézni, s már meg is van az
eredmény.

JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS

Középiskolások 
adventi ajándéka
Mézeskalács házikókkal lepte meg a megyei kórház
egyes osztályait a Krúdy Gyula-középiskola 11. F.
osztálya. A cukrásznak és pincérnek tanuló fiatalok
osztályfőnökük javaslatára azért kezdtek el sütni,
hogy a látványos édességekkel adventi hangulatot
csempésszenek az egészségügyi intézménybe. Az
ajándékot Csordás Adrienn ápolási igazgató vette
át, a gyerekek pedig a főnővérek segítségével ma-
guk vitték azokat az egyes osztályokra. A mézeska-
lács házikók az információs pultokat díszítik a kará-
csony előtti hetekben. Bognár Éva osztályfőnök el-
mondta, diákjai első szóra a jó ügy mellé álltak, és
csapatépítésnek is jó volt, ahogy a közös jótékony
célért dolgoztak.

Legyôzni a szárnyas farkast
Bernadettet személyes indít-

tatás vezérelte a műszer kiválasz-
tásánál, a lánya két és fél évesen
egyik szemére elvesztette a látá-
sát, azóta célja, hogy a gyerme -
kek látásán is segítsen.

Szintén a segítség vezérelte a
Lurkó Alapítvány létrehozásában,
a Tűzoltó utcai példa, és a lányá-
tól kapott erő vette rá, hogy 2002
őszén, a győri Petz-kórház veze-
tőinek engedélyével munkához
lásson, s szép sorjában három
játszóházat hozzon létre. Egyet a
gyermekosztályon fekvő kis bete-
geknek, egyet a gyermekambu-
lancián vizsgálatra várakozóknak,
egyet pedig a gyermeksebésze-
ten kezelt lurkóknak. Jelenleg

húsz önkéntessel dolgoznak min-
den nap azon, hogy enyhítsék a
gyerekek és szüleik megpróbál-
tatásait. „Pár napos kezelés és
kórházi bent tartózkodás megvi-
seli a gyermeket, ezért próbálunk
olyan környezetet biztosítani szá-
mukra, amely ha nem is pótolhat-

ja az otthon melegét, de elfeled-
teti a sok vizsgálatot, fájdalmakat
és a család hiányát” – mutat rá
Bernadett és elmondja, mesete-
rápiát is alkalmaznak többek kö-
zött, aminek köszönhetően a
gyerekek legyőzve a szárnyas far-
kast, felszabadulva indulnak a
vizsgálatra, a műtőbe. „A mód-
szer a szülőknél is működik, aki-
ket szintén bevonunk, és próbá-
lunk segíteni a feldolgozásban,
például amikor kiderül, a gyer-
mekük diabéteszes.

S hogy a Lurkónak mi jelentené
a legnagyobb segítséget? Minél
több önkéntes, hiszen minden nap
reggel héttől este hétig jelen van-
nak a kórházban. Az ünnepnapo-

kon is, jelenleg a Mikulás versenyez
a Jézuskával, melyikük jön el több-
ször, jelen számítások szerint előbbi
ötször látogat el a győri kórházba
idén, utóbbi ez idáig három alka-
lomra jelentkezett be, hogy minden
kis beteggel találkozzon, aki az ün-
nepi időszakban kórházba kerül.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

DECEMBER 5., SZOMBAT
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 06:25
Hazajáró 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:00 Pinokkió
10:35 Mesélő cégtáblák 11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ 
12:50 A világörökség kincsei 13:05
Hazajáró 13:35 Magyar Krónika
14:10 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon  14:50 Szeretettel Hollywo-
odból  15:20 Elveszett paradicsom
 17:00 Gasztroangyal  18:00 Hír-
adó 18:40 SzerencseSzombat 
19:40 Játék határok nélkül  21:00
Napok romjai  23:10 Kenó  23:15
A szamurájkard  01:05 MüpArt –
The Great Hungarian Songbook
02:35 Legenda  03:05 Térkép
03:35 Noé barátai

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:40 Pasik
 05:05 Pasik  05:30 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:40 Kölyökklub
10:05 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:20 Kalandor 11:50 Brandmánia 
12:20 Street Kitchen  12:50 Új csaj
 13:20 Új csaj  13:50 Glee – Sztá-
rok leszünk!  14:50 Superman visz-
szatér  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  20:00 Hun-
gary's Got Talent – Élő elődöntő 
22:55 Got Talent a világ körül 
23:20 Nejem, nőm, csajom  01:20
Az igazi Mikulás  02:50 Döglött ak-
ták  03:35 Gálvölgyi-show 

04:10 Vegas  04:50 Babavilág 
05:15 Super Car  05:40 Aktív 
06:00 Az idő örvényében 06:25 Tv2
matiné 09:25 Astro-Világ 10:35 Apa-
ütők  11:05 Én is tükörbe nézek 
11:35 Babavilág  12:05 TrenDélet
 12:35 Az Év Háziasszonya  13:05
Knight Rider  14:10 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:10 Kuzey Güney – Tűz
és víz  16:10 Nyakiglove  18:00 Té-
nyek 19:00 Lara Croft: Tomb Raider
2. – Az élet bölcsője  21:20 Férj és
férj  23:40 Vaskabátok  02:05
Sportos 02:15 Megszállottak 
03:45 Knight Rider 

05:20 Trendközelben 05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Szívek szállodája  –
08:00 Szívek szállodája  08:55
Amerikai mesterszakács  09:50
Amerikai mesterszakács  10:50
Knight Rider  11:50 Knight Rider 
12:55 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
13:55 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  14:50 NCIS: Los Angeles 
15:50 NCIS: Los Angeles  16:45
Óriásláb esete Hendersonékkal 
19:05 Gorilla bácsi  21:00 Harry
Potter és a titkok kamrája 00:20 Óri-
ásláb esete Hendersonékkal  02:25
Will és Grace  02:50 Harmadik mű-
szak  03:40 Harmadik műszak 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kulisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Creative Chef (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Credo 18:30 Épí-tech (ism.) 19:00
Győri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00
Hello Győr! (ism.) 20:30 Konkrét
(ism.) 20:45 Made in Hungary (ism.)
21:00 Creative Chef (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 6., VASÁRNAP
DUNA TV
06:15 “Így szól az Úr!" 06:25 A sokszí-
nű vallás 06:35 Biblia és irodalom
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:30
Család-barát 09:00 Isten kezében
09:30 Engedjétek hozzám 09:35 Ka-
tolikus krónika 10:05 Református ifjú-
sági műsor 10:10 Evangélikus ifjúsá-
gi műsor 10:20 Metodista ifjúsági
műsor 10:30 Református magazin
11:00 Református istentisztelet
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  13:00 Repülők, vona-
tok, autók  14:30 Úrilány szobát ke-
res  16:00 Hanuka 17:00 A muské-
tások  18:00 Híradó 18:40 Hogy
volt!? 19:40 Magyarország, szeretlek!
21:00 Ki a Télapó?  22:30 Kenó 
22:35 Célpont  00:35 Napok romjai
 02:45 Szeretettel Hollywoodból 
03:10 A DAL slágerei  03:35 Arany-
metszés

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 A herceg haladéka  05:30 Fó-
kusz Plusz  Magazin 06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub 09:35 Egész-
ségKalauz  10:30 Teleshop 11:00 A
Muzsika TV bemutatja!  11:25
4ütem  11:55 Street Kitchen 
12:25 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:00 Házon kívül 
13:30 Nincs kettő séf nélkül  14:50
Nincs kettő séf nélkül Utána: 16.00
Hatoslottó-sorsolás 16:05 Majompa-
rádé  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Kéjjel-nappal  21:00 Red 2. 
23:15 Seattle öt napja  01:15 Port-
ré  01:45 Kéjjel-nappal  03:35 Az
élet csajos oldala 

04:35 Kuzey Güney – Tűz és víz 
05:20 Kuzey Güney – Tűz és víz 
06:00 Látlelet a Földről 06:25 Tv2
matiné 08:40 ÁllatoZOO (12 09:10
Több mint TestŐr  09:40 Astro-Vi-
lág 10:50 Tűsarok  11:20 Stahl
konyhája  11:50 Apaütők  12:20
Knight Rider  13:25 Walker, a texasi
kopó  14:25 Walker, a texasi kopó 
15:25 Hupikék törpikék: A Törpös-
völgy legendája  15:55 Kelekótya
karácsony  18:00 Tények 19:00 Így
neveld a sárkányodat  21:00 Ho-
gyan veszítsünk el egy pasit 10 nap
alatt  23:30 Ügynöklista  00:25 A
"Bihar grófja" Czárán Gyula  01:25
Sportos 01:35 A szépség és a ször-
nyeteg  02:20 American Dreamz 

05:55 TV-Shop 06:25 Amerikai mes-
terszakács  07:15 Szívek szállodája
 08:05 Szívek szállodája  08:55
Will és Grace  09:25 Will és Grace
 09:55 Will és Grace  10:30 Trend-
közelben 11:00 A Tetovált Séf 
11:35 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  12:30 Észbontók  13:35 Sza-
kíts, ha bírsz  15:50 Gorilla bácsi 
17:45 Harry Potter és a titkok kamrá-
ja 21:00 Szakíts, ha bírsz  23:15 He-
tedik  01:50 A Tetovált Séf  02:20
Trendközelben 02:45 Harmadik mű-
szak  03:35 Harmadik műszak 

08:00 Credo 08:30 Hello Győr! (ism.)
09:00 Gázfröccs (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Made in Hungary
(ism.) 10:00 Creative Chef (ism.)
10:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:30 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Hello
Győr! (ism.) 19:30 Konkrét (ism.)
19:45 Made in Hungary (ism.) 20:15
Kulisszák mögött (ism.) 20:45 Konk-
rét (ism.) 21:00 Hello Győr! (ism.)
21:30 Győri7 (ism.) 22:15 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 7., HÉTFŐ
DUNA TV
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:20
Roma Magazin 07:50 Domovina
08:20 A múlt fogságában  09:15
Kisvárosi doktor  10:05 Család-ba-
rát 11:30 Kövek és emberek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie Oliver: Olasz kaják
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
fehéren  16:05 Rex felügyelő 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor  19:35 Maradj talpon! 
20:35 Kékfény  21:35 Bosszú 
22:20 Kenó  22:25 On the Spot 
23:20 Magyar Krónika 23:50 Kény-
szerszinglik  00:45 Ki a Télapó? 
02:15 Magyar elsők 02:40 Magyar
történelmi arcképcsarnok 03:10 Sze-
relmes földrajz 03:40 Megyejáró 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
A szerelem foglyai  13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:00 Négyen négy
ellen – A családi játszma  15:35
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Dr.
Csont  22:25 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  23:25 RTL Klub Hír-
adó 23:55 Magyarul Balóval

04:05 Walker, a texasi kopó  04:50
Stahl konyhája  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Családi
Titkok  14:10 Zsaruk  15:15 Az én
bűnöm  16:20 Veronica aranya 
17:25 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 A Kocka 
21:35 Die Hard 4.0 – Legdrágább az
életed  00:15 Vegas  01:15 Té-
nyek Este 02:00 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:20 Aktív  03:40 Elit egy-
ség 

06:45 Will és Grace  07:10 Jóbará-
tok  07:35 Jóbarátok  08:00 A
nagy svindli 08:55 Szívek szállodája
 09:50 Knight Rider  10:55 Ame-
rikai mesterszakács  11:50 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:50
A nagy svindli 13:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:50 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A szikla  23:55 Két pasi –
meg egy kicsi  00:25 Knight Rider
 01:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

08:00 Épí-tech (ism.) 08:30 Nyugdí-
jas Egyetem (ism.) 09:15 Kulisszák
mögött (ism.) 09:45 Konkrét (ism.)
10:00 Képújság 18:45 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Üzleti
negyed 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti
negyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 8., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Srpski Ekran 07:50 Un-
ser Bildschirm 08:20 A múlt fogságá-
ban  09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Kövek és
emberek 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 13:15 Kívánságkosár 15:15 Feke-
tén-fehéren  16:05 Rex felügyelő 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor  19:35 Maradj talpon! 
20:35 Önök kérték! 21:35 Laura rej-
télyei  22:20 Kenó  22:25 A Na-
gyok  22:55 MüpArt Classic 00:55
A médium  01:40 Egy gyilkos agya
 03:25 Magyar elsők 03:40 Megye-
járó 03:50 Határtalanul magyar

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 A szerelem fog-
lyai  13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Négyen négy ellen – A családi
játszma  15:35 Nyomtalanul 
16:40 Szulejmán  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:25 Keresem a családom 
22:35 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:05 Brand-
mánia  00:40 Totál szívás  01:45
Reflektor  01:55 EgészségKalauz 
02:20 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:45 A bosszú an-
gyala  03:25 Gálvölgyi-show 

04:25 Charlie angyalai  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya 17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 A Kocka  21:35 Hűtlen vá-
gyak  22:40 Hawaii Five-0  23:45
Propaganda  00:55 Tények Este
01:45 Aktív  02:05 Sportos 02:20
Ezo.TV 03:20 Szinglik éjszakája 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35
Jóbarátok  08:00 A nagy svindli
08:55 Szívek szállodája  09:50
Knight Rider  10:55 Amerikai mes-
terszakács  11:50 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:50 A nagy
svindli 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:50 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:45 NCIS:
Los Angeles  16:45 NCIS: Los An-
geles  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A másik én 
23:30 A szikla • 02:15 Két pasi – meg
egy kicsi  02:40 Knight Rider 
03:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Kamarai Magazin (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 9., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Hrvatska kronika 07:50
Ecranul nostru 08:20 A múlt fogsá-
gában  09:15 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:25 Kövek és
emberek 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie Oliver: Olasz ka-
ják 13:15 Kívánságkosár 15:15 Feke-
tén-fehéren  16:05 Rex felügyelő 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor  19:35 Maradj talpon! 
20:30 Skandináv lottó sorsolás 
20:40 Szabadság tér '89 21:30 Mun-
kaügyek  22:00 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok  23:00 Kenó 
23:05 Aranymetszés 00:00 Figurák a
táblán  01:45 Káosz  03:15 Ma-
gyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
A szerelem foglyai  13:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  15:00 Négyen négy
ellen – A családi játszma  15:35
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  22:30 Házon kívül  22:55
RTL Klub Híradó 23:20 Magyarul Ba-
lóval 00:00 Vámpírnaplók  01:05
Reflektor  01:20 Magic Boys 
02:50 A bosszú angyala  03:30 Gál-
völgyi-show 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Családi Tit-
kok  14:10 Zsaruk  15:15 Az én
bűnöm  16:20 Veronica aranya 
17:25 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 A Kocka 
21:35 Hazudj, ha tudsz!  22:40 Me-
nekülő ember  00:45 Tények Este
01:35 Aktív  01:55 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:10 Karantén 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35
Jóbarátok  08:00 A nagy svindli
08:55 Szívek szállodája  09:50
Knight Rider  10:55 Amerikai mes-
terszakács  11:50 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:50 A nagy
svindli 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:50 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  15:45 NCIS:
Los Angeles  16:45 NCIS: Los An-
geles  17:40 Amerikai mestersza-
kács  18:40 Jim szerint a világ 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A vörös boly-
gó  23:20 A másik én  01:50 Két
pasi – meg egy kicsi  02:15 Knight
Rider 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Épí-tech
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Épí-tech (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Kulisszák mögött (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 11., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 P'amende 07:50 Öt kon-
tinens 08:20 A múlt fogságában 
09:10 Kisvárosi doktor  10:05 Csa-
lád-barát 11:25 Kövek és emberek
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
 12:50 Jamie 30 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:15 Feketén-fehé-
ren  16:10 Rex felügyelő  17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Kisvárosi doktor 
19:35 Fölszállott a páva 21:50 Co-
lumbo: Diplomáciai mentesség 
23:05 Kenó  23:10 Labirintus 
00:50 Casino Jack  02:35 Magyar
elsők 02:55 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 03:25 Szerelmes földrajz
03:55 Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Minden
reggel  09:10 Ízes élet  09:40 Ref-
lektor 10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 A szerelem foglyai 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 15:00
Négyen négy ellen – A családi játszma
 15:35 Nyomtalanul  16:40 Szulej-
mán  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:30 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:45 Barátok közt  21:25
Showder Klub  22:30 Gyilkos elmék
 23:30 RTL Klub Híradó 23:55 Ma-
gyarul Balóval 00:30 Vámpírnaplók 
01:35 Reflektor  01:50 Street Kit-
chen  02:20 Kalandor 02:40 4ütem
03:05 A bosszú angyala 00:30 To-
tál szívás  01:35 Reflektor 01:50 A
harc törvénye  02:35 A harc törvé-
nye  03:20 Az élet csajos oldala 

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Paloma  16:20 Veronica
aranya  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
A Kocka  21:35 A szajré  00:10
Vegas  01:05 Tények Este 01:55
Sportos 02:05 Ezo.TV  03:10 Aktív
 03:30 Charlie angyalai 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace 07:10 Jóbarátok 07:35 Jó-
barátok  08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája  09:50 Knight Ri-
der  10:50 Amerikai mesterszakács
 11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  12:50 A nagy svindli 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Két pasi – meg egy kicsi
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Amerikai história X  Született
motorosok  01:15 Két pasi – meg
egy kicsi  01:50 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék  02:40 Szívek szállo-
dája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00
Kép újság 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Gázfröccs (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:10 Időjárás-je-
lentés 07:20 Rondó 07:50 Kvartett
08:20 A múlt fogságában  09:15
Kisvárosi doktor  10:10 Család-ba-
rát 11:25 Kövek és emberek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie 30 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:00 Feketén-fehé-
ren  15:50 Rex felügyelő  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Kisvárosi doktor  19:35 Ma-
radj talpon!  20:35 Fábry  21:50
Kenó  21:55 Daniel Barenboim kon-
cert 23:35 kult.hu 00:05 Örökség a
jövőnek – Olasz-magyar kapcsolatok
00:30 Érzékeny búcsú a fejedelemtől
 02:10 Magyar elsők 02:25 Magyar
történelmi arcképcsarnok  

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
05:00 Fókusz  05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 A szerelem fog-
lyai  13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 Négyen négy ellen – A családi
játszma  15:35 Nyomtalanul 
16:40 Szulejmán  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest  20:45 Barátok
közt  21:25 Válótársak  22:25 CSI:
A helyszínelők  23:30 RTL Klub Hír-
adó 00:00 Magyarul Balóval 00:35
Reflektor  00:55 A hatalom hálójá-
ban  01:50 A hatalom hálójában 
02:50 A bosszú angyala  03:25 Gál-
völgyi-show 

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Paloma  16:20 Veronica
aranya  17:25 Fiorella  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban  20:15
A Kocka 21:35 Frizbi Hajdú Péterrel
 22:40 NCIS: Los Angeles  23:40
Felejthetetlen  00:45 Tények Este
01:35 Aktív  01:55 Sportos 02:10
Ezo.TV  03:10 A bátorság szárnyai
 03:55 NCIS: Los Angeles 

06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace 07:10 Jóbarátok 07:35 Jó-
barátok  08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája  09:50 Knight Ri-
der  10:50 Amerikai mesterszakács
 11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  12:50 A nagy svindli 13:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Két pasi – meg egy kicsi
 20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Észbontók  22:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei 23:05 A vörös
bolygó  01:15 Két pasi - meg egy ki-
csi 01:45 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384)  • NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

Ajándékozzon
NYELVtudást karácsonyra, 
a Hatos nyelviskolából:

A tavaszi 60 órás német, angol
csoportos nyelvtanfolyamok 

10% engedménnyel
december 15-ig.
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CREATIVE CHEF GASZTRO

creative chef

KÉSÔ ÔSZI menüsor
vasárnapra

Újabb kreatív fôzési tippeket ad
olvasóinknak Nagy Eszter, a Cre-
ative Chef, az RTL Klub Konyha-
fônök 2 címû mûsorának harma-
dik helyezettje gasztro rovatá-
ban ezúttal azt mutatja meg, ho-
gyan készíti ô a gesztenyekrém-
levest, a paprikás csirkét és egy
igazi desszertkülönlegességet,
a narancsos-sütôtökös fehércso-
ki-mousse-t. 

5 db tojássárgája, 4 dl zsíros tej, 1
rúd vanília, 3-4 db lapzselatin, 18
dkg fehércsoki, 2 dl habtejszín, 20
dkg sütôtök, 1,5 db narancs, egy
ek. cukor.

A vaníliarudat kettévágom, a belsejét
kikaparom és a tejbe teszem. A tejet
a tojássárgájával együtt, folyamatos
kevergetés mellett, lassan felfôzöm,
amíg el nem kezd sûrûsödni. A lap-
zselatinokat hideg vízben áztatás
után jól kicsavarom és a vaníliás
krémben feloldom. A tûzrôl levéve
belekeverem a csokoládét. Addig ke-
verem, míg fel nem oldódik, majd
hûvös helyre teszem, hogy megder-
medjen. A sütôtököt a narancs levé-
vel és reszelt héjával puhára fôzöm.
Feloldok benne 3 darab lapzselatint,
majd összeturmixolom és langyosra
hûtöm. Ha a fehércsokis krém meg-
kocsonyásodott, botmixerrel fellazí-
tom és a felvert tejszínhabbal na-
gyon óvatosan összeforgatom, azon-
nal poharakba rétegezem a sütôtö-
kös zselével együtt, és hûtôben meg-
dermesztem.

Narancsos-sütôtökös fehércsoki-mousse 1 db bôrös-csontos csirkemell, 400 g TV-paprika, 400 g
kápia paprika, 1 nagy fej vöröshagyma, pár gerezd fok-
hagyma, 1 nagy ek. ôrölt pirospaprika, 1 nagy ek. füs-
tölt pirospaprika, egy pohár tejföl, 500 g burgonya, 500
g liszt, 1 db tojás, 5 dkg élesztô, kb 1—1,5 dl tej.

A csirke bôrét leszedem és 2 darab sütôpapír, illetve 2
tepsi között lesúlyozva, 180 fokon 15-18 perc alatt
chipses állagúra sütöm. A csontról lefejtem a csirke-
mellet, és a húst félreteszem. A hagymából és az ap-
rított paprikákból lecsószerû alapot készítek, hozzá -
adom az aprított csontokat, sózom, borsozom. Mikor
jól átpirult, hozzáadom a reszelt fokhagymát, a kétféle
pirospaprikát és kevés vízzel felengedem, hogy a
csontok íze jól bele tudjon fôni az alapba. Mikor a víz
elfôtt, a csontokat kiszedem és a paprikás alapot kré-
mesre turmixolom. A burgonyákat megfôzöm, majd
burgonyanyomón áttöröm, hozzáadom a lisztet, az
élesztôt, kb. fél evôkanál sót, a tojást és a tejet. Alapo-
san összekeverem és kb. fél órát állni hagyom. Forró
olajba belemártom a kanalat és így kezdem kiszaggat-
ni a fánkocskákat. A csirkemellet besózom és mindkét
oldalát kevés olajon, tûzforró serpenyôben 5—5 percig
sütöm. (A húsokat felvágás elôtt legalább 5 percig pi-
hentetem.) A tejfölt tálaláskor használom.
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GASZTRO HIRDETÉS

2015. DECEMBER 11. 19.30 ÓRA

SZENTLÉLEK TEMPLOM, GYŐR

Belépőjegy: 3000 Ft
Jegyek kaphatók a Látogatóközpontban
és Győr+ Média Pavilonban.

Közreműködik az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Énekkara. Karnagy: Iván Gabriella.

A bevétel a halmozottan

sérült fiatalokat segítő 

Hétszín Virág Közhasznú 

Egyesületet támogatja!

Gesztenyekrémleves

450 g gesztenye, 1 fej hagyma, fél db
zeller, 1-2 közepes szál sárgarépa, só,
bors, 15 dkg vaj, csipet szerecsendió,
fél dl mazsolabor vagy aszú.

A gesztenyéket bevagdalom és 1 órára
hideg vízbe áztatom. (Így könnyebben
le fog jönni a héjuk.) Ezután a sütôben
megsütöm ôket. Amíg a gesztenyék el-
készülnek, lepirítom az aprított hagymát,
hozzáadom a felaprított zellert és sárga-
répát, sózom, borsozom és egy gyenge
alaplevet fôzök belôlük. A megpucolt
gesztenyéket a zöldséges lébe dobom,
hogy még jobban megpuhuljanak, hoz-
záadom a mazsolabort, és a vajjal, va-
lamint a csipet szerecsendióval össze-
turmixolom. Forrón tálalom. Néhány
csepp szarvasgomba-olajjal nagyon
meg tudjuk bolondítani tálaláskor. 

Paprikás csirke burgonyafánkkal
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Győr, Kálvária út 27/A.
• 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 • 06-70/866-7426 • 06-20/579-1037

AZ ÁR NEM AKADÁLY!! Győr-Adyvárosban, a kór-
ház környékén kínálom eladásra ezt a 10. emeleti pa-
nellakást. A lakásban két szoba, konyha, fürdő és WC
található. A tulajdonosok a lakást felújították, a vezeté-
kek cseréje megtörtént. A műanyag nyílászárókon szú-
nyogháló van. A ház külső szigetelése és az egyedi hő-
mennyiségmérők felszerelése már megtörtént, így a la-
kás fenntartása alacsony. Fontos kiemelni, hogy a lép-
csőházban KÉT lift is üzemel! Hívjon! Az árban bizto-
san megegyezünk!
Ár: 15,1 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

KULCSRAKÉSZ ÁR!!!!
Alakítsa és tervezze az
igényeinek megfelelően!
Garázst is szeretne? Az is
megoldható! A 460 nm-es
telekre bármilyen stílusú,
kialakítású ház felépíthető! Két szobát vagy hármat sze-
retne? Döntse el ÖN!!! Nincs szolgalmi út, a ház külön
bejárattal rendelkezik! Győrzámoly fiatalos, új építésű
részén kerül felépítésre ez a gyönyörű, minden igényt
kielégítő ikerház. Az ár 70 nm-es házra vonatkozik, ga-
rázs nélkül, kulcsrakész állapotban.
Ár: 17,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorvárosban, a Belvárostól 10 percre kerül fel-
építésre ez a 17 lakásos, liftes társasház. Ha kiváló mi-
nőségű és megbízható kivitelezésű ingatlant keres, ak-
kor megtalálta! Ez a 80 nm-es (nettó: 75 nm) lakás a har-
madik emeleten helyezkedik el, melyhez 20 nm-es er-
kély tartozik.  Az amerikai konyhás nappali mellett ki-
alakításra kerül még 3 szoba, külön fürdő és WC, vala-
mint kamra.  Az épület 30 cm vastagságú kerámia fala-
zóelemekből kerül felépítésre, a homlokzat 12 cm
Dryvit hőszigetelést kap. 7 légkamrás 3 rétegű műanyag
ablakok kerülnek beépítésre. Fűtését házközponti ka-
zán biztosítja, lakásonként egyedi hőmennyiségmérők-
kel. Az épületben a mélygarázsban zárt gépkocsibeálló,
zárt udvari, valamint utcafronton kialakított gépkocsi-
beálló, és saját tároló vásárlására is van lehetőség. Az
ár emelt szintű fűtés készár, de lehetőség van kulcsra-
kész befejezésre is. Várható áradás 2015. december.
Ár: 27,4 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéd forgalomtól mentes utcájában eladó ez
a szépen karbantartott családi ház. A ház 600 nm tel-
ken épült. A lakótér 90 nm, ezen kívül 18 nm fedett te-
rasz, valamint egy különálló, 45 nm-es garázs és kerti
tároló került kialakításra. A házban a nappalin kívül 2
hálószoba, konyha, fürdőszoba található. A fűtés kombi

MINŐSÉGI ALBÉRLETEK  ELÉRHETŐ ÁRON!

Győr-Szabadhegyen kiadó egy családi ház felső szintje.
Ez a tetőtéri, 90 nm-es lakrész külön bejáratú, és 2 szoba
+ nappali, étkezős konyha, kamra, fürdőszoba helyisé-
gekből áll. A fürdőben található a WC is. Bútorozott,
nagy beépített szekrényekkel és gépesített: elektromos
tűzhely, mosógép, TV, hűtőszekrény. A ház egyedi gáz-
fűtéses termosztáttal és radiátorokkal. Bolt és buszme-
gálló a közelben. 2 havi kaucióval és 100.000 Ft bérleti
díj + 35.000 Ft fix rezsivel/hó 1-2 fő részére lefoglalható.
Ha nyugalomra és meghitt hangulatra vágyik, megtalál-
ta otthonát!
Érd.: 06-30/376-3718, thanita2@gmail.com

Győr-Nádorvárosban, a Fészek utcában kiadó ez a fia-
talos, igényesen berendezett, erkélyes lakás. A 49 nm-
es lakás 2004-ben épült társasház második emeletén ta-
lálható. Elosztása amerikai konyhás nappali+ 1 szoba.
Igényesen bútorozott és gépesített: mosogatógép, gáz-
tűzhely, mosógép, TV. A lakás alacsony fűtési igényű,
egyedi gázfűtéses. Rezsije a téli hónapokban sem magas.
Bolt és buszmegálló a közelben, a Belváros is gyorsan
elérhető. A lakáshoz egy zárt udvari gépkocsibeálló tar-
tozik. Hosszú távra, megbízható bérlők részére kiadó. 2
havi kaucióval és 120.000 Ft/hó+ rezsivel lefoglalható.
Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Kiadó a Rába-kettős híd lábánál ez a második  emeleti,
70 nm-es téglalakás. A lakás világos és tágas, elosztását
tekintve 2 szoba, konyha+étkező, spejz, fürdő és külön
WC. A fürdőszobán még egy kisebb átalakítás fog történni
és azonnal költözhető lesz. A fűtés egyedi gázkazánnal
történik, így alacsony rezsiköltségre számíthat. Az ingat-
lan igény szerint bútorozva és bútorozatlanul is egyaránt
kiadó. Akár nagyobb családok részére is teljesen alkalmas.
A lakóközösség nagyon jó, a lépcsőház nyugodt, tiszta és
rendezett. Megbízható bérlők számára, hosszú távra kia-
dó. Az ingatlan január 1-jétől költözhető. Havi bérleti díja:
90.000 Ft/hó+rezsi és kéthavi kaució szükséges.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu 
06-20/579-1037

Szuper lakás, szuper jó áron kiadó a Tábor utcában!
Azonnal költözhető! Fekvése Ny-i, nagyon világos, tető-
teres. A lakás a III. emeleten található. Lift nincs. Elosz-
tása 2 félszoba egy nagy amerikai konyhás nappalival.
Beépített szekrényekkel, gépesítve, berendezve kiadó. A
lakásnak egyedi gázfűtése, illetve padlófűtése van. Klí-
ma, riasztó, WiFi, 150 tv-csatorna és egyéb kényelem
szolgálja a mindennapokat. Közös ktg, 3000 Ft. 2 havi
kaucióval, min.  1 évre, 100.000 Ft/hó+ rezsivel lefoglal-
ható. Parkolás az udvaron.
Érd.: 06-30/376-3718, thanita2@gmail.com

Győr-Révfaluban, a Vízimolnár utcában kiadó ez az új
építésű, 70 nm-es, bútorozatlan lakás. A lakás elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba, konyha, fürdő,
WC, háztartási helyiség. A lakás most készült el, így Ön
lehet az első lakója. A rezsi alacsony, hiszen "A" kate-
góriás energetikai tanúsítvánnyal rendelkezik. A bérleti
díj 140.000 Ft/hó + rezsi. A tulajdonos kéthavi kaució
+ az aktuális bérleti díj ellenében adja bérbe hosszú táv-
ra az ingatlant. Lehetőség van továbbá nagyméretű (20
nm) garázs bérlésére is, mely elektromos kapuval ellá-
tott. Bérleti díja havonta 14.000 Ft-ba kerül.
Érd.: 06-70/866-7424  pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrben, a Vízimolnár utcában kiadó ez a vadonatúj
nappali + 2 szobás, első emeleti társasházi lakás. A lakás
60 nm-es, alacsony rezsijű. A kiváló fekvésű, világos la-
kás bútorozatlanul, hosszú távra kiadó. Lehetőség van
nagyméretű garázs bérlésére is (14.000 Ft/hó), de a ház-
nak van közös tároló helyisége is. A lakás havi bérleti dí-
ja 130.000 Ft + rezsi. A tulajdonos 2 havi kaució és az
aktuális havi bérleti díj ellenében adja ki az ingatlant.
Érd.: 06-70/866-7424  pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrben, a Kálvária utcában kiadó ez a vadonatúj, 2 szo-
ba nappalis lakás. Gyönyörűen bútorozott, sőt még erké-
lye is van. Igényeseknek, hosszú távra, azonnal  kiadó.
Ár: 110.000 Ft/hó+rezsi Érd.: 06-70/425-5590
info@edesotthongyor.hu

gázkazánnal, valamint a nappaliban található cserép-
kályhával történik, így rendkívül kedvező a ház rezsije.
Az éves fűtés a meleg vízzel együtt 140-150 ezer Ft! Éj-
szakai áramellátás is van. A ház alatt kb. 20 nm-es, szá-
raz pince található. A családi házat kívülről beszigetel-
ték, a teljes tető ki lett cserélve és újak a cserepek is.
Korszerű, energiatakarékos, műanyag nyílászárók ke-
rültek beépítésre, melyek redőnnyel és szúnyoghálóval
lettek ellátva. A kertben gyümölcsfák találhatók, az ön-
tözést fúrt kút biztosítja.
Irányár: 24,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros II-n, a Mécs László utcában kíná-
lom eladásra ezt a felújított, erkélyes panellakást. Az
55 nm-es lakás 10 emeletes társasház 6. emeletén talál-
ható. Elosztása 1,5 szoba+hall. Három éve teljes felújí-
táson esett át, új konyhabútor került kialakításra. A fű-
tés-korszerűsítés megtörtént, a radiátorokat egyedi mé-
rőórákkal látták el. Új műanyag ablakok kerültek beépí-
tésre, valamint a konyhában és a hálószobában redő-
nyök kerültek beépítésre.
Ár: 14.500.000 Ft Érd.: 06-30/640-87-94
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr gyorsan fejlődő, új
építésű részén, a Pacsirta
lakóparkban épül ez a 14
lakásos társasház. A lakás-
okon kívül önálló garázs,
gépkocsibeálló és tároló is vásárolható. Ez a földszinten
elhelyezkedő lakás 53,15 nm. Az amerikai konyhás
nappalihoz csatlakozik egy 4,72 nm terasz, valamint
egy kis kert. Ezenkívül még 2 hálószoba, fürdő, WC.
Fekvésének köszönhetően, a lakás rendkívül világos.
A társasház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szi-
geteléssel. Kétrétegű műanyag nyílászárók kerülnek be-
építésre.  A fűtés egyedi gázkazánnal történik. Energe-
tikai minősítése ’A’. A lakások fűtéskészen kerülnek át-
adásra, de vállaljuk a kulcsrakész befejezést is. A lakás-
hoz vásárolható még garázs, melynek ára 2,5 millió Ft.
A tároló 150 ezer Ft/nm áron, a gépkocsibeálló 300.000
Ft-ért kapható. Várható átadás: 2016. nyár.
Ár: 15,1 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424  
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr dinamikusan fejlődő
részén, a Pacsirta lakópark-
ban épül ez a 8 lakásos társas-
ház. Ez a lakás az emeleten
helyezkedik el, a lakótér 66,5
nm, nappali + 2 szobás. A
nappalihoz csatlakozik egy 8,4 nm terasz. A lakásnak
rendkívül praktikus az elosztása. Az amerikai konyhás

nappali kicsivel több mint 30 nm, így kényelmesen elfér
az étkező is, valamint a konyhához tartozik még egy 1,7
nm-es kamra is. A két hálószoba egyenként 10 nm. 
Ár: 16,6 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424  
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Gyönyörű otthon, gyö-
nyörű környezetben!
Győr rohamosan fejlődő
részén, a Pacsirta lakó-
parkban, a Belvárostól
mindössze néhány percre, csodálatos kertvárosi kör-
nyezetben épül ez a minden igényt kielégítő, kétszintes
társasház. Minőségi munka, kiváló kivitelezés!!! Az im-
pozánsan kialakított épületben 39 és 60 nm közötti la-
kások közül választhat. Kisebb lakást keres, egy- vagy
kétszobásat? Akkor ez a megfelelő választás! Ez az 60
nm-es lakás az első emeleten található. Elosztása kivá-
ló, az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC. A nappa-
liból a 4,91 nm-es teraszra léphetünk. 
Ár: 15,7 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-
Pinnyéd egyik zsákutcá-
jában épül ez a 6 lakásos
társasház, magas műsza-
ki tartalommal. A társas-
ház földszintjén 4 lakás került kialakításra, kertkap-
csolattal, míg az emeleten 2 iroda. Az L1 lakás 66,72
nm. Az amerikai konyhás nappali mellett 3 hálószo-
ba található, a nappalihoz 10 nm terasz kapcsolódik.
A lakáshoz 64 nm zöldterület tartozik. Az épület 'A'
energiabesorolású lesz, tehát alacsony rezsivel lehet
számolni. Gépkocsibeállót 250.000 Ft-ért vásárolhat-
nak. A lépcsőházban lehetőség van tároló vásárlására
100.000 Ft/nm áron.
Ár: 18,99 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

ALKUKÉPES ÁR! Egy 8 lakásos társasházban,  az Ipar
úton, a földszinten található ez az 55 nm-es téglalakás.
Az ablakok egy nyugodt, csendes utcára néznek, tehát
idősebbeknek, nyugalomra vágyóknak  is ajánljuk. A
fűtést gázkonvektorok biztosítják, illetve redőnyök is
szigetelik a  részben műanyag  és a faablakokat. A szo-
bákban jó állapotú parketta található.  A lakás  nagyon
jó elosztású,  a konyha  mérete is megfelelő egy családi
vacsorához, illetve egy kis kamra is része még a kony-
hának.  A közös költség  6000 Ft havonta. Az ingatlan
saját tárolóval rendelkezik az alagsorban.
Ár: 13,3 M Ft. Érd.: 06-30/376-3718
thanita2@gmail.com

Győr-Újváros elején, régi korok emlékét idéző, műemlék jellegű épületben
új lakások eladóak. Az ingatlan pár lépésre található a Belvárostól. A tár-
sasházban már csak pár lakás maradt, 44 nm–62 nm-ig. A felújítás műem-
lékvédelmi előírások szerint történik, a munkálatok befejezése 2016 év ta-
vaszára várható. Az ingatlanok fűtéskész állapotban kerülnek átadásra.
Kondenzációs kazán lesz beépítve. A vastag falak és a fűtés jellege biztosítja
az alacsony fenntartási költséget.

Ha igazán izgalmas és különleges lakásra vágyik, most megtalálta!
MÁR 14 millió forinttól, most AJÁNDÉK FÜRDŐSZOBA-BURKOLATTAL!

Érd.: 06-70/866-7424 • pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

KIZÁRÓLAG NÁLUNK!
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények a Gyôr+ Média Baross úti Pavilonjában vehetôk
át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô heti játékunk nyertese
Szili Rita, két héttel ezelôtti játékunk nyeretese Kristóf Ádám Márk.
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Ugye nem feledkezett el vízmérőjének,
vízvezetékeinek fagyvédelméről? A víz-
aknában lévő vízmérőt még akkor is
ajánlott valamilyen szigetelőanyaggal
letakarni, ha úgy gondoljuk, hogy elég
mélyen van. A télen nem használt, fű-
tetlen épületeket érdemes vízteleníteni.
Ha jól felkészültünk a télre, nem érhet
meglepetés tavasszal. A vízvezetékek
fagyvédelméről a www.pannon-viz.hu
oldalon olvashatnak. 

Győr városrészeinek központjaiban,
illetve a városi köztemetőkben látha-
tóak a mindenki karácsonyfái, ame-
lyek 2015-ben összesen 39 helyszí-
nen díszlenek. Húsz helyen meglévő
élő fa az ünnep szimbóluma, 19 hely-
színen pedig a Győr-Szol Zrt. munka-
társai fát állítottak. Az állított fák lakos-
sági felajánlásból származnak.

A Győr-Szol Zrt. ezúton fejezi ki
köszönetét azon lakosoknak, akik sa-
ját fenyőfájukat ajánlották fel a városi
közterületek adventi díszítésére. 

kép és szöveg: pannon-víz

Küldjön nekünk egy az alábbihoz hasonló képet (rajzot, fotót) a
jubileum@pannon-viz.hu e-mail címre, és ha szerencséje van,
öné lehet a különleges pannon-vizes tűzcsapos pendrájv. A be-
küldött képek folyamatosan felkerülnek a pannon-víz facebook
oldalára, ahol szavazni lehet rájuk. A legtöbb lájkot begyűjtő ké-
pet (rajzot vagy fotót) szintén díjazzuk. A képeket december 8-ig
várjuk, eredményhirdetés december 9-én. Részvételi szabályzat
és további infók a www.pannon-viz.hu oldalon.

Érdekli egy különleges
tûzcsapos pendrájv?

Ne feledkezzen
meg Ön sem a
fagyvédelemrôl!

Köszönet a karácsonyfákért
Fenyőfa felajánlók 2015 kará-

csonyára: Ács Szilárd, Báthori Ist-
vánné, Bernhardt Sándorné, Burá-
nyi István, Fekete Zsuzsanna, Fütts
Imre Zoltán, Győr, Tarcsay Vilmos
út 24. társasház lakói, Horváth Im-
réné, Horváth Sándor, Horváth Zol-
tán, Marcali Istvánné, Mészáros La-
jos, Mészáros László, Németh Lász-
ló, Ónódi József, Panácz Bence,
Pokornyi Ferenc, Prohászka Ottó-
né, Radics Vilmos, Ströck László,
Varga József.

Megkezdôdött a karácsonyi vásár a piactereken

Változik a nyitva tartás. A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a Magyar Vilmos Uszoda vendégeit, hogy az igényekhez iga-
zodva, december 1-jétől vasárnaponként 6 óra helyett 8 órakor nyit ki a létesítmény. A többi napon a nyitva tartás válto-
zatlan. A Győr-Szol Zrt. megköszöni az úszni szeretők megértését.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

12. 04.—12. 10.
DELIKÁT

Makréla olívaolajban,
125 g, 1840 Ft/kg

Csirkemellfilé

1399,-kg

4499,-db

1299,-kg

999,-kg

299,-kg

Ariel mosógél
5,265 l, 854,51 Ft/l 

230,-db
460 Ft/db helyett

BOMBA ÁR!

Hajdúsági
parasztkolbász

Hajdúsági
trappista sajt

Banán (dec. 04—06.)

Vasárnapi nyitva tartásunkról
az üzletekben, illetve
a www.cbadelikat.hu

honlapon tájékozódhatnak.

A Győr-Szol Zrt. által működtetett pi-
actereken már a karácsonyé a fősze-
rep. A Vásárcsarnok előtti piactéren
kedden nyitott a karácsonyi vásár,
ahol az ajándékozásra gondolva, kö-
zel negyven kereskedő kínálatából
válogathatunk. Találunk itt többek kö-
zött divatos ruhát gyermektől felnőtt
méretig, meleg sapkát, kesztyűt és
sálat, téli cipőt, többféle táskát, aján-
déktárgyakat és praktikus konyhai

eszközöket. Igazi adventi hangulatot
adnak az égősorok és a standok kö-
zött hallható karácsonyi zene. A néze-
lődés és vásárlás után érdemes be-
térni a csarnokba is, hiszen a folya-
matosan bővülő kínálatban megtalál-
ható az ünnepi vacsora elkészítésé-
hez szükséges élelmiszerek sora. A
hal, a hús, a tojás, a zöldségfélék és
a gyümölcsök kiváló minőségben,
kedvező áron érhetőek el.

Az ünnepek közeledtével egyre in-
kább aktuális feladat a karácsonyfa be-
szerzése is. A Győr-Szol Zrt. piacterein
december 10-én kezdődik a fenyőáru-
sítás. A kereskedés december 24-ig
tart. Az értékesíteni szándékozók nagy-
részt Zala, Veszprém és Győr-Moson-
Sopron megyéből érkeznek. 

A Vásárcsarnoknál december 10-e
és december 24-e között szintén lesz
karácsonyfavásár, a büfésor mögötti
parkolóban 9 kereskedő kínálja meg-
vételre többféle méretben a fenyőket.

A Tarcsay úti piacon a fenyővásár
naponta 8 és 19 óra között lesz nyitva.
Fontos tudni, hogy a faeladás nem be-
folyásolja az ugyanitt működő parkoló
használatát. Amikor tehát nincsen
zöldség-gyümölcs-, hús- és ruhapiac,
a szabadon lévő parkoló a karácsony-
favásártól függetlenül igénybe vehető.

A Tarcsay úti piacon, a Kuka Berci pro-
jekt részeként földlabdás fenyőárusítás
lesz. Az akció részletei a Győr Plusz Mé-
dia felületein olvashatóak, hallhatóak.
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Bécsikapu Galéria • Anno 1992
Gyôr, Bécsi kapu tér—Király utca sarok. Ny.: h—p 9—13, 14—17, szo.: 10—12.
Tel.: 20/365-8804, 96/310-137, email: becsikapugaleria@gmail.com
Facebook: Képkeretezés Gyôr

KÉPKERETEZÉS
tükör, gobelin, puzzle, festmény, poszter, repro

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Szilveszter buli haverok
Fogadó!Amstel Hattyú

A sztárvendég Ön 
és a jó hangulat!

Fergeteges óév búcsúztató
az Amstel Hattyú Fogadóban! 

Zenél a Ret-Rock együttes! 

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

Országos hálózattal 
rendelkezô cég újonnan nyíló
gyôri ékszer- és zálogházába,

ékszerbolti tapasztalattal
rendelkezô

ELADÓT
KERES.

CORNER

Elônyt jelent
ÉKSZERBECSÜSI
végzettség.

Fényképpel és telefonszámmal
ellátott önéletrajzot a

maar.monika@cornergroup.hu
e-mail-re kérem továbbítani.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a •  info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Komplett hidegtál: Ár: 1300 Ft/fő
Ecetes hal: 1000 Ft/adag (2 szelet)

Sertéskocsonya: 800 Ft/db
Pontyhalászlé: 1200 Ft /adag

2 személyes Marcal-tál: 4400 Ft helyett 3800 Ft/tál
Töltött káposzta (2 db gombóccal): 800 Ft/adag

Rendelést december 20-ig veszünk fel!

december 24-i elvitellel felveszünk!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG 

falazóelemek; 
SILKA

hanggátló tégla; 
MULTIPOR

belső oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda: 

Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ÁLLÁS 
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

A győri Marcal Étterembe
mosogatónőt/konyha-
lányt felveszünk. Az önéletrajzot az
étterembe kérjük leadni! Győr, Déry T.
u. 11/A.

Győri Épületgépészeti
Kft. önállóan dolgozni tudó gázkészü-
lék szerviz munkatársat keres Győr és
környéki munkavégzéssel, kizárólag
hosszú távra, kiemelt bérezéssel, szak-
mai képzésekkel. Jelentkezni a mester-
gaz.kft@gmail.com e-mail címen vagy
a 06-20/239-9898 telefonszámon.  

A Move Béta Egyenlőség Tá-
mogató Szolgálat Győrbe
keres 1 fő személyi segítőt 8
órában. Elvárások: OKJ-s szociális gon-
dozó, ápoló végzettség. Jelentkezni önélet-
rajz megküldésével, a gyor@movebetakft.
hu e-mail címen lehet.

Gyártósori operátorokat ke-
resünk győri munkavégzésre, három
műszakos munkarendbe. gyor@minosegel-
lenor.hu. Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

KARÁCSONYI MASSZÁZS -
AKCIÓK, AJÁNDÉKUTALVÁ-
NYOK, BÉRLETEK KEDVEZŐ ÁRON
ÜZLETHELYISÉGEMBEN. HÉTVÉGÉN IS. ÉR-
DEKLŐDNI: 06-20/278-2991. HAJNI

Mindennemű kárpitozást vál-
lalok ingyenes felméréssel vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198.

Villanyszerelő munkák, átalakítás-
felújítás, tanácsok. 06-20/402-6657

Matrac, szőnyeg-, bútor- és autókárpit-
tisztítás, bőrtisztítás, bőrjavítás, bőrfestés.
Dohos bútorok szagsemlegesítése. Tel.: 06-
30/851-5187. www.biokarpit.hu

Teljeskörű lomtalanítást válla-
lok, akár díjmentes elszállítással. Érd.: 06-
20/546-1450.

Fakivágás, sövényvágás, gyö-
kérkivétel, ásás, metszés, bozótirtás, kaszá-
lás, fűnyírás! 06-96/826-322, 06-30/403-
6810.

Győrben élő idősek otthoni ápo-
lását, gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bizalom-
mal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típu-
sú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal,
teljes körű elszállítással, akár díjmentesen,
hétvégén is. 06-20/944-6667 

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ablak-
és zárjavítás, költségkímé-
lő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB
Kedves Vásárlóink! A kápta-
lantóti mangalica termékeket új helyen,
a Városházával szemben lévő pavilon-
soron keressék! Szeretettel várjuk régi
és új vásárlóinkat!

Fehér közép-spitz 7 hetes kutyus el-
adó Győrben. 20.000 Ft. Érd.: 06-30/957-8716.

Dióbelet vásárolunk! Győr, Ná-
dor utca 21. 06-20/979-5105

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

Baráti társaság keres kapust, hétfőn-
ként műfüves, 1 órás labdarúgásra.
Érd.: 06-30/901-5808.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása és beváltása. 06-
70/564-2280

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitünte-
tést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet,
egyéb régiséget vásárol magángyűjtő. Pál
István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

Győr-Révfaluban, az Au-
di Iskola közelében, 78
nm, nappali+3 hálós, 1.
emeleti lakás, 9 lakásos
társasházban, nyugodt
zsákutcában eladó. Irá-
nyár: 26.490.000 Ft + ga-
rázs (2.500.000 Ft). Érd.:
06-30/974-2889.

Győr-Nádorvárosban, gázfűté-
ses, egyszobás, bútorozott, felszerelt lakás
kiadó. Tel.: 06-30/302-6149. 

Mezőörs, 1910 nm-es telken 80 nm-es
családi ház eladó. 2 + 1 fél szobás. Ár: 11,5
M Ft. 06-70/325-3633 www.ingatlan.com/
21739559

Gönyű, Madársisak utca, 678 nm-es telken
60 nm-es családi ház eladó. Ár: 8,9 M Ft. 06-
70/325-3633 www.ingatlan.com/ 21739519

LAKÁSCSERE

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es, távfűtéses,
felújított, műanyag nyílászárós, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 1-
2 szobás, 45–65 nm-es, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. Bán A. u., Kos-
suth u. és Adyváros kizárva. (Hirdetésszám:
410.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-es, olaj-
fűtésű, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 60–75 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. Elsősor-
ban Gyárváros, Jancsifalu, Szabadhegy vá-
rosrészen. (Hirdetésszám: 411.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es, komfor-
tos, félig felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne,1-1,5 szobás, 45-
50 nm-es, határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva. Tartozás átvállalása
100–150 E Ft-ig lehetséges.  (Hirdetésszám:
412.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

Q10 koenzim
A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok a betegek,
akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítményeket
szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

E-vitamin
Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású szabad gyö-
köket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért, gyorsítják
a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS: Tóth Mónika | 30/627-87-22 | www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A VÍZITORNA CSODÁLATOS 
EDZÉSEIT AJÁNLJUK:
• fogyni vágyóknak,
• ülő foglalkozást végzőknek,
• izületi- és gerincbántalmakban 

szenvedőknek
• csontritkulás esetén
• rehabilitációs mozgásként; 

műtétek, betegségek után

IDŐPONTOK: 
hétfő 19.00–20.00 | szerda 18.00–19.00 | szombat 09.00–10.00 és 10.00–11.00
A vizirorna edzéseket Tóth Mónika tartja, vezényli, aki az aquafitnesz képesítését,
diplomáját egy londoni úszóközpontban szerezte.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Az Aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől és testsúlytól függetlenül bárki
végezheti, mivel a  gyakorlatok könnyen elsajátíthatók

Magyar utcai–Tihanyi Árpád úti körforgalomnál
 www.magyardoner.hu

70/333-3334
Házhozszállítás: házho

zszáll
ításná

l

is efo
gadjuk

.

hétköznap este 19–22 óráig
hétvégén 17–22 óráig mindeden ételre

10% KEDVEZMÉNY!

DECEMBERI AKCIÓNK:

hamburg
erek

döne
r 3 m

éretb
en

kövö
n sü

tött 
pizza

dürü
m

salát
ák

club 
szen

dvics

Készüljünk együtt az ünnepekre!
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CSAK AZ ETO  SPORT

A csoportelsők ellen kezd az Ferencvá-
ros és a Győri Audi ETO is a női kézi-
labda Bajnokok Ligá-
ja középdöntőjé-

ben, január ele-
jén. Az FTC az
első fordulóban
az orosz Rosztov Don vendége

lesz, míg a 2013-ban és 2014-ben
bajnok Győri Audi ETO KC a 2012-ben
és idén győztes Buducnost Podgoricát
fogadja. A forduló hivatalos játéknapjai
január 8–10 közé esnek. 

Az FTC a francia Fleury Loiret elle-
ni 36–23-as győzelmet és 28–28-as
döntetlent, valamint a német Thürin-
ger HC elleni két győzelmet, a Győr
pedig a macedón Vardar Szkopje elle-
ni két sikert, illetve a dán Midtjylland-
dal szembeni vereséget és döntetlent
vitte magával a középdöntőbe. Az 1-es
csoportban a Rosztov Don várja a leg-
kedvezőbb pozícióból a folytatást, 8
ponttal, a Fradinak a 2. helyen 7 pont-
ja van. A 2. csoportban Podgorica 7,

Magabiztosan gyűjtötte be az újabb
bajnoki pontokat a Rába ETO FC,
amely a Déli Futsal ellen lépett pályára
az elmúlt fordulóban, idegenben. Az
ETO hamar megszerezte a vezetést
Alex révén a 3. percben, aztán a félidő
derekáig jól játszottak a hazaiak, és
meg tudták akadályozni a mieinket az
újabb gólszerzésben. Ezután azonban
ritmust váltott az ETO és folyamatosan
növelte az előnyét. Drahovsky kétszer,
majd Harnisch és Juanra is betalált,
így 5–0-ra vezetett a Győr. A fordulás
után hasonló játékkal folytatta Jordi Illa

A 10-szeres magyar bajnok Sipőcz Rihárd lesz a 2017-
es győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
arca. Ricsi 9 egyéni és egy csapat bajnoki címével vív-
ta ki ezt a megtisztelő pozíciót. Minden EYOF-sportág
szövetsége ugyanis egy-egy képviselőt választott ki,
arra, hogy arcával is képviselje az adott sportágat. A
judósok – elsőként megnevezve – a Győri Atlétikai
Club versenyzőjét bízták meg ezzel a feladattal. Ricsi
egyébként aspiránsként készül a 2017-es viadalra is,
és boldogan vállalta ezt a különleges szerepkört. 

Egyéb érdekesség a klub háza tájáról, hogy az
evezősök egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy a
GYAC-hoz csatlakozhassanak. Közgyűlésük ugyan-
is megszavazta, hogy indítsák el azt a folyamatot,

Az éllovas Budakalászt fogadta hazai pályán az Agro-
feed ETO-SZESE férfi kézilabdacsapata az NB I/B-s
bajnokság 11. fordulójában. Játékoskerete alapján rá-
adásul akár élvonalbeli együttes is lehetne. A mérkőzés
elején azonban jól tartották magukat a mieink, az első
negyedóra alatt fej fej mellett haladtak a felek. Aztán a
félidő hajrájában elléptek a vendégek, így a szünetre
háromgólos budakalászi előnnyel vonultak. A fordulás
után aztán megmutatták a vendégek, miért is ők veze-
tik a bajnoki tabellát. Folyamatosan lőtték a gólokat és
tetemes fórra tettek szert. Próbálkoztak a Deáki-legé-
nyek, nem adták fel, ám ez is kevésnek bizonyult.
34–28-ra nyertek a vendégek. A Budakalász továbbra
is veretlen maradt és elvitte a két pontot Győrből, míg
a SZESE a tabella nyolcadik helyén áll, 11 ponttal. 

Gyôri judós az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál arca
amellyel beolvadhat a közel 140 éves klub a Győri
Atlétikai Clubba. A szakosztály vezetésével pedig a
jelenlegi elnök Papp Oszkárt fogják megbízni. Rá -
adásul a Radó-szigeti csónakház rendbe hozására
is vannak már tervek. 

Ha az egyesület egészét nézzük, a GYAC folya-
matosan növekszik, mára majdnem megduplázták
az itt sportolók létszámát. Ráadásul már több mint
20 versenyzője stabil tagja valamelyik sportág kor-
osztályos válogatottjának. Így az idén kitűzött célt,
az utánpótlás bázis bővítését sikerült megvalósítani.
Jövőre ugyanígy szeretnék folytatni, ám 2016 fő cél-
ja mégis az lesz, hogy a GYAC minél több sportolója
kapjon lehetőséget a nemzeti válogatottakban. 

Kiütéses siker idegenben
együttese. Rögtön három góllal nyitott,
Alex, Drahovsky, majd Juanra sorrend-
ben, 8–0. Aztán sikerült a szépítés a
Déli FC-nek, Bita Mátyás révén. A foly-
tatásban is a mieink domináltak. Előbb
Jakatics, majd Alasztics is saját kapu-
jából ívelt az üresen tátongó Déli kapu-
jába. A hajrában aztán újabb győri gó-
lok következtek. Amrani, Jakatics,
majd Sáhó is betalált, beállítva ezzel a
13–1-es végeredményt. A Rába ETO
FC továbbra is őrzi első helyét a bajno-
ki tabellán, megelőzve a második Du-
naferrt és a harmadik Haladást. 

Nehéz ellenfelek
a folytatásban

a CSM Bucu- resti és az
ETO 5, a Var- dar 4, a
Midtjylland 3 pontos, a
svéd Sävehof pont nélkül
kezdi a középdöntőt. 

A középdöntő február végén zárul, a
két hatos csoport legjobb négy helye-
zettje keresztbejátszik az áprilisi ne-
gyeddöntőben, s a párharcok győztesei
jutnak a májusi budapesti Final Fourba. 

Közben az Európai Kézilabda Szö-
vetség tárgyal a női Bajnokok Ligája
négyes döntője budapesti rendezésé-
nek meghosszabbításáról. A torna
esetleges győri megrendezése nem
került szóba.

Nem bírtak az éllovassal 
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SPORT MOZAIK

Nagyszerűen zárta az évet az Unicentral
Bulls csapata az Oriental Szövetség által
Pécsett megrendezett, amatőr K-1 Orszá-
gos Bajnokságon. Bajnoki címet szerzett
a felnőtt mezőnyben Schwéger Tímea
(–60 kg), Kuti Lilla (–55 kg), Benkovics
András (+87,5 kg), a juniorok mezőnyében
Kovács Olivér (–48 kg) és Kocsis Gellért
(–55 kg). Felkészítő edzőik: Csányi János
és Vlasich Róbert.

Könnyed, magabiztos győzelmet aratott a Gyirmót FC
Győr a Merkantil Bank Liga 15. fordulójában, idegen-
ben. A kék-sárgák Siófokon viziteltek, ahol a hazai csa-
pat kezdett jobban. Két komoly helyzetet is kialakítot-
tak, ám gólra egyiket sem sikerült váltani. Ezt követően
viszont már a vendégek irányítottak, és az első félidő
hajrájában meg is szerezték a vezetést, Paku Roland-
nak köszönhetően. 1–0-val zárult az első játékrész. A
folytatásban is többnyire a gyirmótiak domináltak. A
60. percben Belicky, majd pár perccel később Kiss nö-
velte háromgólosra a vendég előnyt. Az utolsó gyirmóti
találat pedig Madarász nevéhez fűződik. 4–0-ra nyert
tehát Bene Ferenc együttese idei utolsó bajnokiján,
most pedig jöhet a jól megérdemelt pihenő. A kék-sár-
gák az NB II-es tabella élén telelnek, 33 ponttal, 10 győ-
zelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel. 

Stílszerűen énekkel csengettek be ar-
ra a nem hagyományos órára, ahol új
sportpályájukat vehették birtokba a
Bartók Béla Zenei Általános Iskola ta-
nulói. A műanyag borítású pálya két-
millió forintos magánadományból ké-
szült el nemrégiben, a Patent Csoport
jóvoltából. Az ünnepélyes megnyitón
Fekete Dávid alpolgármester köszön-
tötte a diákokat, és elmondta, nagy
öröm, hogy egy újabb iskola tudott
Győr-Szigetben fejlődni a Patent Cso-
portnak köszönhetően. Ez az új sport-
pálya pedig hozzájárulhat a diákok
mindennapos testneveléséhez is. 

TEKE. Könnyed győzelemmel
folytatta a bajnokságot a Győr-
Szol TC a férfi Szuperliga 10.
fordulójában. A győri fiúk idei
utolsó hazai bajnokijukon si-
mán, 7–1-re múlták felül a Péti
MTE együttesét hazai pályán.
Psz.: Batki Tamás 614, Kakuk
Levente 652, Koller Dániel 622,
Németh Gábor 600, Pete II.
László 576, Rédling Zsolt 528.
Folytatás december 12-én, a
Szolnok otthonában. 

Batki Tamás: „Úgy gondo-
lom, a győzelmet nem kell túlra-
gozni, amit kötelezően hozni kel-
lett hazai pályán, azt hoztuk a
Péti MTE ellen, de van hova fej-
lődni egyéni fa és csapat fa szin-

Jótékony pályaavató 
Kocsis Róbert, a Patent Holdig

Kft. ügyvezető igazgatója elárulta,
azért is különösen fontos számára ez
a pálya, mert ő is, és az egész család-
ja is bartókos volt. A felesége – aki az
intézményben tanít – hívta fel arra a
figyelmét, hogy jó lenne itt egy olyan
pálya, ahol mozoghatnak a gyerekek
az iskolai szünetekben és a testneve-
lés órák alatt. 

Igaz, a télies időjárás most nem
kedvez annak, hogy használhassák a
diákok a pályát, ám az intézmény igaz-
gatója, ijf. Baross Gábor biztos benne,
hogy amint kisüt a nap, a fiatalok már

kint is lesznek az udvaron és gyerek-
zsivajjal telik meg a pálya.  

Az ünnepélyes szalagátvágással
pedig hivatalosan is birtokukba vehet-

ték a fiatalok a pályát, amely remélhe-
tőleg sok szép mozgással teli pillana-
tot szerez nekik és az iskola jövőbeli di-
ákjainak. 

Magabiztos siker a zárófordulóban

Öt országos bajnok
címet szereztek

ten is.  Sokkal jobb eredményre
képes a csapatunk ezt többször
meg is mutattuk. Sajnos voltak
hullámvölgyek, de úgy érzem,
ezeken túlléptünk és képesek
vagyunk a kitűzött célunkat elér-
ni, azaz a dobogó III. fokát.
Hogy mennyire vagyok elége-
dett a saját teljesítményemmel?
Erre a megfelelő válasz a többé-
kevésbéből a kevésbé. Voltak jó
periódusaim a szezon elején, de
sokszor sokkal gyengébb telje-
sítményt nyújtottam, mint amit
elvárok magamtól. Azon dolgo-
zok folyamatosan, hogy stabil,
kiegyensúlyozott játékot tudjak
nyújtani a hazai mérkőzéseken
és idegenben is. 

Az Agrofeed-Széchenyi-Egyetem-
Győri KC az elmúlt fordulóban, az
Egyetemi Csarnokban fogadta a Baja
együttesét. Győzni szerettek volna a
győri fiúk, és ez már a mérkőzés elején
is megmutatkozott. Jól kezdtek a mie-
ink, két negyed alatt pedig jelentős
előnyre is szert tettek. Ez a fór pedig
még arra is elég volt, hogy a szünet
utáni hullámvölgyön viszonylag na-
gyobb izgalom nélkül túljussanak. A
bajaiak ugyanis ezt nem tudták kihasz-
nálni. A vége így magabiztos, 93–77-es
győzelem lett. Csaplár-Nagy Ervin ve-
zetőedző a klub hivatalos honlapján így
fogalmazott: „Tudtunk csapatként mű-
ködni. A jó védekezéssel megállítottuk
a Baját, és a sok assziszttal feltettük az
i-re a pontot. A győzelmi kényszer elle-
nére, nyugodtan és pontosan tudtunk
játszani. Baruta extra játékával a csa-
pat vezére volt. A következő három
mérkőzés is meghatározó lesz a végső
cél elérésében.”

Otthon tartották
a pontokat



2015. december 4.   / + / 31

SPORT  HIRDETÉS

Újabb rangos, nemzetközi sportese-
mény érkezett városunkba a hétvé-
gén. Győrben rendezték meg ugyanis
a Hungarian Open elnevezésű nem-
zetközi légfegyveres versenyt. A via-
dalon 21 ország, köztük hazánk leg-
jobb sportlövői mérettek meg.  Nagy
érdeklődés övezte a versenyt a spor-
tolók részéről is, olyannyira, hogy a
szervezőknek korlátozni kellett az in-
dulók számát. 

Ahogy dr. Hammerl László, a Ma-
gyar Sportlövők Szövetségének alel-
nöke fogalmazott, komplett csapa-
tokat kellett elutasítaniuk, ugyanis
csak 40 lőállás van, öt sorozatnál
több nem fér bele egy napba. Így el
kellett utasítani nemcsak külföldi
csapatokat, hanem a magyarok szá-
mát is korlátozni kellett. 

Ha a magyar sportolók szombati
eredményeit nézzük, Miskolczi Julian-
na légpuskában aranyérmet szerzett,
míg Nemes Adrienn légpisztolyban
bronzérmes lett. Vasárnap is örülhet-
tünk magyar érmesnek, Tobai-Sike
Renáta a női pisztolyosok számában
nem talált legyőzőre. A futócéllövők-
nél a Patent Győri LK korábbi világ- és
Európa-bajnok sportlövője, Sike Jó-
zsef ezüstérmet szerzett. 

Remek fôpróba az sportlövô Eb elôtt

sportág nemzetközi versenyeit több-
ször kiválóan lebonyolították. 

Az alelnök hozzátette, még hoz-
zá kell szoktatni a győrieket is eh-
hez a sportághoz, sőt ez országos
probléma. A sportlövészet ugyanis
kevésbé ismert sportág. Dr. Ham-
merl László elmondta, ő akkor len-
ne boldog, ha minden gyermek úgy
tudná, hol van egy-egy lőtér, mint
ahogy azt tudja, hol van egy labda-
rúgópálya. A fiatalok pedig ezáltal a
szüleikkel is megszerettnék ezt a
dolgot és családias sportág alakul-
na ki, mint például Németország-
ban, ahol 2 millió tagja van a lövész
szövetségnek. 

Sportlövők szállták meg tehát a
Magvassy-csarnokot, egyelőre talán
szokatlan módon, ám a közeljövőben
a győriek és a sportlövészet szerelme-
sei ezt újra láthatják, városunk rende-

zi a jövő évi Európa-bajnokságot. A
februári Eb két helyszínen, az Audi
Arénában, illetve a Magvassyban zaj-
lanak. Ez a verseny ezáltal egy teszt is
a helyi szervezők előtt, akik más
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KOS 
Fontos lenne, hogy a héten nagyon fi-
gyeljenek minden megérzésükre, az apró jelekre
is. Könnyebben megoldhatják azokat a feladato-
kat, amik adódnak a héten. 

BIKA 
A kapcsolataik kerülnek előtérbe a hé-
ten, szánjanak időt minderre. Fontos beszélgeté-
sekben lehet részük baráti körben, de családta-
gokkal is. Fontos lehet mindez a jövőjüket illető-
en, ne legyenek türelmetlenek. 

IKREK 
Összegyűltek héten a feladataik, szüksé-
gük lesz egy jó időbeosztásra, különben elvesztik
türelmüket nagyon könnyen. Ha lehetőségük adó-
dik egy rövidebb utazásra, ne mondjanak nemet. 

RÁK 
Ez a hét a cselekvések hete, ne hallgas-
sanak félelmeikre, mert csak elszalasztják a jó le-
hetőségeket. Cselekedjenek, ne várjanak, oldják
meg a félbe maradt ügyeiket. 

OROSZLÁN 
Fontos döntéseket tudnak meghozni a hé-
ten, ami jövőjükre is nagy kihatással lesz,
megkönnyíthetik ezzel életüket. Ne várjanak sokáig
feladataik megoldásával, csak időhúzás lenne. 

SZŰZ 
Az igazság hete lesz életükben ez, min-
denre fény derül. Zárják le azokat a kapcsolatokat,
amik csak a problémákat halmozták az önök éle -
tében. Családjuk Önök mellett áll, de nekik is
szükségük lesz önökre. 

MÉRLEG 
Párkapcsolatuk van a héten a középpont-
ban, minden beszélgetés fontos lesz. Kerüljék a félre-
értéseket, mert veszekedéssé fajulhatnak. Minden-
ben válasszák a rövidebb lezárási lehetőségeket. 

SKORPIÓ 
Kerüljék most a negatív érzelmeket, a
hangulati ingadozásokat, most nagyon pozitív, vi-
dám dolgok várnak Önökre, ne hagyják ezt elron-
tani senkinek sem. Hallgassanak megérzéseikre. 

NYILAS 
Figyeljenek a héten arra, hogy minden
az Önök terve alapján történjen. Párjuknak
mondják el mindezt, így megelőzik a félreértése-
ket egymás között. Meg fogja érteni Önöket. Mun-
kájukban most előrelépéseket tehetnek. 

BAK 
A héten próbáljanak meg lazítani, pi-
henni, ne terheljék túl magukat, nem tenne jót
egészségüknek. Tegyenek érte többet, erősítsék
meg immunrendszerüket.

VÍZÖNTŐ 
Nagyon sok pozitívumra találnak a héten,
tartsák nyitva a szemüket, nagyon szerencsések
most. Ne vesszenek el az egyes feladatokban, próbál-
ják átlátni az egészet, így jobb lesz a közérzetük is. 

HALAK 
Nagyon figyeljenek most az apró részle-
tekre, az irányítás az önök kezében kell, hogy le-
gyen. Érveljenek logikusan, ne engedjék lebeszél-
ni magukat céljaikról. Ha össze is vesznek valaki-
vel, a hét végére rendezik a konfliktusokat.

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xanus-állatkert

A hagyományokhoz híven, december
6-án minden állatkertbe látogató
gyermeket a Mikulás állatsegédei ál-
tal készített csomagok várnak. A Tél -
apó nagy rohanásában sem feledke-
zett meg az állatkertről, és azért
hogy, nehogy bárki is kimarad-
jon az ajándékokból, a pénz-
tárnál rejtette el kicsi meg-

Mikulás az állatkertben is

Az ünnepek alatt is szeretettel vár a Xantus János Állatkert
minden kedves látogatót!

lepetéseit. Ezekkel belépéskor aján-
dékozzák meg a gyerkőcöket az állat-
kert munkatársai. Az enyhe téli idő-
szakban is érdemes ellátogatni az ál-
latkertbe, és meglesni a téli fehér bun-
dába öltözött két kis lámacsikót, a sze-
rencsések akár Kesut, a kis tapírt is
megpillanthatják.


