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29. oldal Átadták az Audi Aré-
nát. A nagyszabású avató ünnep-
ségen részt vett Orbán Viktor mi-
niszterelnök is, aki az ország leg-
modernebb multifunkcionális
sportcsarnokának nevezte a győrit.

22. oldal Crossover, SUV, városi
terepjáró vagy valami teljesen más?
A Citroën letett az utakra egy új ka-
tegóriát, aminek a neve C4 Cactus.
Gázfröccs rovatunkban teszteltük a
vagány négykerekűt.

11. oldal Hamarosan felgyúlnak az ünnepi fények a Belvárosban, s
kezdetét veszi az év talán legszebb időszakához kapcsolódó programso-
rozat. A november 28-án kezdődő adventi fesztiválról sajtótájékoztatón
beszéltek a szervezők, ahol Borkai Zsolt polgármester elmondta: decem-
ber elejétől újra a győrieké lesz a Dunakapu tér, s még idén átadják az új
sportuszodát is. A fesztivál programját is eljuttatják a győriekhez.

Részletek a hátoldalon.
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19 400 forint alatt marad a benzinár, legalábbis az év vé-
géig biztosan – vélik elemzők. Legutóbb szerdán
csökkentette 5 forinttal a benzin, 4-gyel a gázolaj
árát a Mol. A hetek óta tartó áresést a kutakon is
érzik, többen, többet töltenek autóikba.
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Ruhacsere-akciót szervez a győri
Rotaract Club, a Rotary Club ifjú-
sági szervezete. Az akció keretein
belül megunt ruhákat várnak a
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub-
ba november 28-án 16 és 20 óra
között. Az első három ruhadara-
bért nem, de a többiért kupon jár
cserébe, ezeket lehet másnap 13
és 18 óra között beváltani. A meg-
maradt ruhákat a Győr-Moson-
Sopron Megyei Gyermekvédelmi
Központ és a csángóföldi rászo-
ruló magyaroknak ajánlják fel

Befejeződött a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság idei kiemelt ellenőr-
zés-sorozata, melynek során a
hulladékgazdálkodási létesítmé-
nyek tűzvédelmi állapotát térké-
pezték fel. Az ellenőrzések során
összesen 47 helyszínen végeztek
ellenőrzéseket és ebből 8 eset-
ben találtak hiányosságokat. 

Ruhacsere

Mûszaki
átvizsgálás

Tûzvédelmi
ellenôrzés

Ingyenes műszaki átvizsgálást
tartott a Megyei Közlekedési,
Baleset-megelőzési Bizottság.
Az őszi–téli szezonra a díjmentes
ellenőrzést sok autós használta
ki és nézette át járművét. A rend-
őrség szerint évről évre egyre
népszerűbb a műszaki átvizsgá-
lás, ami szükséges is, mert a jár-
művek többségénél gyakran elő-
fordulnak kisebb-nagyobb hiá-
nyosságok. 

millió forintból újítja fel a kerékpárutat az útkezelő szer-
vezet a Szigethy Attila úton. A szakemberek ugyanúgy
átépítik a szakaszt, ahogy korábban a páratlan oldalon.
Így a negyvenéves fák is megmaradhatnak, és a bicik-
lisek is komfortosabb környezetben tekerhetnek. 

„Rengeteget kaptunk az osztályfőnökünktől a négy év
során, nem csak az iskolai anyagot tanította meg, ha-
nem olyan életvitelre nevelt, aminek máig hasznát vesz-
szük. Szerettük volna ezt valahogy meghálálni neki, s
tudjuk, hogy családjával mekkora küzdelmet vívnak
évek óta” – mondta el a nyúli Márton Lakóotthonban
az öregdiákok egy csoportja, akik átadták dr. Fekete Gá-
bornak a több mint 200 ezer forintos adományt, melyet
a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 1990-
ben végzett IV. B osztályának diákjai gyűjtöttek össze a
jubileumi osztálytalálkozóra. Volt osztályfőnökük ugyan-
is az otthont működtető „HÍD A JÖVŐBE" Alapítvány
vezetője. A támogatás összegéből villanytűzhelyet, a
nemrég elromlott porszívó helyébe egy nagyobb telje-
sítményű új gépet és egy kenyérszeletelőt tudtak vásá-
rolni az otthonnak, valamint lecserélték a tíz éve hasz-
nálatos, meglehetősen megkopott tányérokat is. 

Minősítési okleveleket adott át a Magyar Fesztiválszö-
vetség szerdán, Budapesten. A Hungarikum Fesztivál,
a Kévi Juhászfesztivál és mások mellett kiváló minősí-
tést kapott a Győrkőcfesztivál is. A szövetség konfe-
renciáján elhangzott, a minőségi fesztiváloknak gaz-
daságélénkítő hatást kell gyakorolniuk, ennek érdeké-
ben a Magyar Fesztiválszövetség elnöksége kidolgoz
egy tervet a közös munkára az illetékes szervezetekkel.
Márta István elnök hangsúlyozta azt is, hogy bekap-
csolódtak az Európai Fesztivál Szövetség projektjébe,
ennek keretében december 15-ig lehet jelentkezni a
hazai fesztiváloknak az európai minősítésre, a magyar-
országi kuratórium pedig az év végén dönt az ajánlá-
sokról az európai szervezet felé.

Lelkes lurkók és izgatott szak-
emberek gyűltek össze a kö-
zelmúltban Bőny-Szőlőhe-
gyen, hogy az irtás után az új-
jáéledést is segítsék. A bál-
ványfairtásra mintegy 150
millió forintot nyert uniós for-
rásból a Kisalföldi Erdőgazda-
ság, melynek keretében ed-
dig közel 956 hektáron történt
az irtás. A Távol-Keletről szár-
mazó növényt, dísznövény-
ként telepítették szerte a világ-

Öregdiákok fogtak össze

Kiváló lett a Gyôrkôcfesztivál

Ôshonos csemeték a bálványfák helyére
ban, a legnagyobb problémát
azonban az okozza vele kap-
csolatban, hogy nagyon gyor-
san nő és elveszi az életteret
más növények elől. Irtásánál a
mechanikai és vegyszeres vé-
dekezés kombinációja vezet-
het eredményre. A Bőny-Sző-
lőhegyen megtisztított terület-
re a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola diákjainak segítsé-
gével ültettek őshonos szür-
kenyár-csemetéket.
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Tel.:  
70/5578-052

Gyôr, Aradi vértanúk u. 4. (a Klastrom Hotel mögött)

A Szarvas és a Lazaret utca sarkán megvalósult fej-
lesztésre óriási volt az igény, a környéken ugyanis
egyre több kisgyermekes család él. A játszótér át-
adóján Sziget önkormányzati képviselője, Szeles
Szabolcs hangsúlyozta, az itt élők szeretnének kö-
zösségi életet élni, így szükség van a játszóterekre,
parkokra, másrészt arra törekednek, hogy a város-
rész visszakapja régi méltóságát, megítélését. „Ter-
mészetesen szeretnénk azt is, hogy minél többen
költözzenek ide” – tette hozzá Szeles Szabolcs.

Az átadón részt vett dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter is, aki szerint fontos, hogy az önkormányzat megte-
remtse a feltételeket a családok számára a tartalmas ki-

A kassai Szlovák Technikai Múze-
umba szállították a Győr melletti
IL–18-as repülőt. A MALÉV egyko-
ri utasszállítója 1989-ig repült,
majd a 90-es években egy 1-es út
melletti étterembe építették be, és
a környék látványossága volt. A gé-
pet 2011-ben bontották ki az épü-
letből, és egy éve felajánlotta a ma-
gyar kormány kölcsönbe a nyolcva-
nadik születésnapját ünneplő Ru-
dolf Schusternek. A repülőt végül
nem a volt szlovák államfő, hanem
az említett múzeum kapta meg,
ahol eredeti állapotában állítják ki,

Befejeződtek a Duna-projekt
Győr, Győrzámoly, Győrújfalu,
Győrladamér, Dunaszeg, Ötte-
vény, Kunsziget, Abda települé-
sek közigazgatási területét érintő
árvízvédelmi fejlesztési munkái.
A projekt teljes költségéből az
ÉDU–3-as és ÉDU–4-es projekt -
elemek árvízvédelmi fejlesztési
munkáira több mint 8,7 milliárd
forintot fordítottak. A kivitelező
munkáját a tartósan munkanél-
küli személyek is segítették. 

Elszállították a repülôt Abda határából
belsejében magyar repüléstörté-
neti kiállítás lesz. A tulajdonos Lé-
giközlekedési Kulturális Központ
szóvivője, Samu Ádám elmondta,
a kihelyezett tárlaton malévos légi-
kísérő- és pilótaegyenruhákat, va-
lamint olyan tárgyakat mutatnak
be, amik a magyar légi közlekedés-
re emlékeztetnek.

A 40 méter hosszú, 5 méter szé-
les és 5 méter magas monumentá-
lis repülőgép szállítását a szlovák
katonaság nem vállalta a 600 kilo-
méteres úton, csak egy speciális
magyar szállítmányozó cég birkó-

zott meg a feladattal. Turi István
szállítmányozásvezető kifejtette, az
elmúlt hetekben leszedték róla a
szárnyakat és azokat a futómű-, il-
letve turbinaalkatrészeket, amik út-
ban vannak a szállításnál, így alkal-
mas lett arra, hogy közúton eljus-
son a rajkai régi határra. Vincze Pé-
ter gépjárművezető elmondta, jár-
műve két és félszer hosszabb, mint
egy átlagos kamion.

A repülőgép továbbra is ma-
gyar tulajdonban marad, ám
helyreállításának minden költsé-
gét a szlovákok vállalták.

Új játszótér épült Szigetben
kapcsolódásra. A most átadott játszótér pedig erre töké-
letesen alkalmas. Hangsúlyozta azt is, nem csak a Belvá-
rost kell fejleszteni, hanem a többi városrészt is. Úgy fo-
galmazott, szerencsés helyzetben vannak a Szigetben
élők, mert agilis képviselőjük szívén viseli a sorsukat, és a
mostani beruházás is elsősorban neki köszönhető.

Az új játszótér 10 millió forintba került, ennek na-
gyobb részét, 6 millió forintot a JC Dekó Hungary
ajánlotta fel társadalmi kötelezettségvállalásként, a
többit pedig képviselői keretéből Szeles Szabolcs
állta. A parkot, amely a jövőben bármikor bővíthető,
a Győr-Szol üzemelteti, de fenntartásába a Szarvas
utcai krízisközpont lakói is bekapcsolódnak.

Lezárult
árvízvédelmi
fejlesztések

Az ősz faleveles, zörgő barnaságát, a tél hópi-
héit, a tavasz és a nyár napos derűjét hozták
a divatbemutatók kifutójára a győri és szom-
bathelyi diákok a Szakmák Harmóniája nevű
tanulóversenyen, a megyei kereskedelmi és
iparkamarában. A versenyen egy-egy női sza-
bó, fodrász, kozmetikus és médiahallgató al-
kotott csapatokat. Az évszakok színeire, a ki-
választott modell személyiségére varrtak ru-
hákat a fantáziájuk szerint, alkottak látványos
frizurakölteményeket, ízlésesen kisminkelték
egymást. A médiaszakosok pedig ötletes, per-
gő filmeket forgattak a felkészülésről. Győrből
a Kovács Margit Iparművészeti Szakközépis-
kola és Szakiskola, a Kossuth Lajos Ipari Szak-
képző Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakközépiskola diákjai nyolc csapatban
vettek részt. A zsűri elnöke Imrik Zsuzsa ipar-
művész, jelmeztervező volt. 

Szakmák harmóniája
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Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva

Női alsó, többféle
régi ár: 580 Ft

Melltartó, többféle
régi ár: 580 Ft

Melltartó szett (2 részes)
régi ár: 1160 Ft

580 Forint/
darab

290 Forint/
darab

290 Forint/
darab

szöveg: gy. p. 
fotó: marcali gábor

Meghitt, felemelő ünnepség
helyszíne volt a Pannonhalmi Fő-
apátság bazilikája. Az ország el-
ső bencés apátsága védőszent-
jéről, Szent Mártonról elnevezett
díjat adtak át Andrásfalvy Berta-
lan néprajztudósnak.

Várszegi Asztrik püspök-főapát köszön-
tötte a Szent Márton-napra érkező ven-
dégeket, köztük a korábbi díjazottakat,
rajtuk kívül egyházi méltóságokat és kö-
zéleti személyiségeket. Ahogy a főapát
fogalmazott: „Az ünnep a kommuniká-
ció kiemelt formája, az eszmény ihleté-
vel szólít meg mindenkit, hoz össze
egymástól felfogásban, meggyőződés-
ben, társadalmi helyzetben távol álló-
kat, teremt olyan légkört, amelyben ki-
ki otthon, szabadon, kényszerektől
mentesen érezheti magát.”

Várszegi Asztrik Illyés Gyula Cha-
ron ladikja című esszékötetéből idézte
fel a költő-írónak a kereszténység
megújult formáiról szóló gondolatait,
majd így folytatta:

Amikor szorongva és aggódva néz-
zük a világ helyi háborúit, sokak elége-

A lélek gyümölcsei Pannonhalmán
detlenségét, szegénységét és kiszolgál-
tatottságát, „őrültség semmit sem ten-
nünk, ha mindent nem is tehetünk”.

A főapát szavai után a Liszt Ferenc
Kamarazenekar Rolla János vezetésével
muzsikált. A Szent Márton-nap állandó

zenész vendégei Schubert: A halál és a
lányka című művét játszották, melyről
Yehudi Menuhin azt mondta, hogy
„imádsággá nemesedett madárdal”.

Ünnepi beszédet Orosz Atanáz gö-
rög katolikus püspök mondott. Szent
Márton példáját felidézve szólt arról,
hogy a koldusokon kívül a lelkileg és
szellemileg rászorulókat is segítenünk
kell. A szegényekkel együtt élő püs-

pök jellemének felvázolásakor meg-
említette, hogy ha a hit tisztasága for-
gott veszélyben, akkor nem vonako-
dott élete kockáztatásával megvédeni

azt. Arra buzdított mindenkit: táplál-
kozzanak a lélek gyümölcseivel, me-
lyek között az első a szeretet.

Ezt követően adták át a Pannonhal-
mi Főapátság, a Herendi Porcelánma-
nufaktúra és a Bábolnai Nemzeti Mé-
nesbirtok által alapított Szent Márton-
díjat. Ezt az elismerést megkapta már
– többek között – Nemeskürty István,
Kukorelli István, Mádl Ferenc, Sebes-
tyén Márta és Sólyom László is.

Az idén Andrásfalvy Bertalan nép-
rajztudóst tartották méltónak a díjra. Az
Antall-kormányban művelődési és köz-
oktatási miniszterként is dolgozó And-
rásfalvy Sopronban született, az ottani
bencés gimnázium tanulója volt, majd
román–magyar, később muzeológia–
néprajz szakon szerzett diplomát. Dol-
gozott az MTA kutatócsoportjának osz-
tályvezetőjeként, tanított a Pécsi Tudo-
mányegyetemen is. 2001-ben ment
nyugdíjba.

A kitüntetett köszöntő szavaiban hi-
tet tett magyar kereszténysége mellett.
Szerinte a magyar kereszténységnek sa-
játos küldetése van. Felvázolta a Szent
István által nem erőszakkal ránk kény-
szerített, türelmes, nem kirekesztő ma-
gyar kereszténység természetét.

Nagy tapsot kapott érte.

www.galbusz.hu

Advent 
2014

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 

GYÔR, Kazinczy u. 10. Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

Advent Bécsben 11.29.; 12.06.; 12.13. 5.700 Ft/fô
Gyertyagyújtás Mariazellben 11.29. 6.500 Ft/fô
Advent Grazban 12.06. 8.200 Ft/fô
Advent Steyr-Steinbach 12.13. 8.500 Ft/fô
A Melki Apátság és Sankt Pölten 12.13. 7.500 Ft/fô
Schönbrunn-Bécs 12.21. 5.700 Ft/fô

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS BUDAPESTEN
2014. DECEMBER 27.
Nemzeti Színház - Szentivánéji álom 7.000 Ft/fô
Madách Színház — Páratlan Páros 7.200 Ft/fô

ELÔFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK

DECEMBER 20-IG
A 2015-ÖS TAVASZI ÚTJAINKRA!

Velencei karnevál — Agro kiállítás Párizsban — Észak-Olasz
Tóvidék — Róma — Cseh fürdôvárosok — Hollandia —
Montenegro — Nápoly-Capri
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szerző: w. a.
fotó: o. jakócs péter

Becsületükre és lelkiismeretükre
tettek fogadalmat az eskütétel-
ben a képviselők a közgyűlés ala-
kuló ülésén, kedden. A 24 tagú
testületbe 16-an egyéniben ke-
rültek be, közülük a független Bá-
rány Istvánon kívül mindenki a Fi-
desz-KDNP színeiben politizál. A
töredékszavazatok alapján az
MSZP-Együtt 3, a DK és a Job-
bik pedig 2–2 helyet foglal majd
el az elkövetkező öt évben a Vá-
rosháza dísztermében. Borkai
Zsolt javaslatot tett az alpolgár-
mesterek személyére, a képvise-
lők pedig egyhangúlag meg is
szavazták őket. Így az előttünk ál-
ló ciklusban dr. Somogyi Tivadar,
Fekete Dávid és
Radnóti Ákos látja
majd el ezt a tisztsé-
get. A testület dön-
tött a városvezetők
illetményéről is, a
polgármester alap-
illetményét a törvé-
nyek alapján – a he-
lyettes államtitkáré-
val azonos összeg – havi bruttó
972 ezer forintban állapították
meg, az alpolgármesterek pedig
875 ezer forintot kapnak. Mind-
egyiküket a fizetésük 15 százalékát
kitevő költségtérítés is megilleti.

A legalább 2 fővel rendelkező
pártok frakciói is megalakultak.
Lapunk a frakcióvezetőket kér-
dezte arról, hogy milyen ügyeket
képviselnek majd kiemelten a
most megkezdett ciklusban. 

Dr. Somogyi Tivadar bízik ben-
ne, hogy a győri közgyűlés a követ-
kező öt évben is úgy fog működni,
mint eddig: szakmai vitákkal, de

személyeskedés nélkül. Hozzátet-
te, az előttük álló feladatok nagyok:
a város alapvető működtetésén túl
a 2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválra készülnek. Az ezzel
kapcsolatos fejlesztések jól halad-
nak, a sportlétesítmények mellett
az infrastruktúra kiépítése is fontos,
és intenzíven keresik a megoldást
az olimpiai falu létrehozására is. A
Fidesz frakcióvezetője megjegyez-
te azt is, hogy a város működését
ezen vagy még magasabb színvo-
nalon fenntartják, és az EU-s támo-
gatások segítségével olyan nagy
projektek is reálisak lehetnek a jö-
vőben, mint a Bécsi kapu tér vagy
a II. János Pál pápa tér felújítása. 

Az MSZP Győri Szervezete és
az Együtt Győri Szervezete Győri
Baloldal néven hozott létre frakciót.

Pollreisz Balázs, frakcióvezető el-
mondta, a közgyűlésben és a bi-
zottságokban folyó szakmai mun-
kában a győriek érdekeit képviselik
majd, a politikában pedig a 21. szá-
zadi baloldali és az európai értékek
képviseletét kívánják felvállalni. Ígé-
retet tett arra is, hogy képviselőik
folyamatosan konzultálnak majd a
győri emberekkel. Megjegyezte, a
munkavállalók, a hátrányos helyze-
tűek, a fogyatékkal élők, valamint a
fiatalok érdekeire kiemelten figyel-
nek majd. Néhány konkrét témát is
említett, a tömegközlekedéstől a
bölcsődefelújításokig, a tömeg -

sporton és az Ifiház sorsán át sok
minden mellett kiállnak majd.

Minden új időszak kezdetekor
reménykedünk, hogy kicsit jobb
lesz, mint az előző volt – kezdte dr.
Neupor Zsolt. A DK frakcióvezetője
szerint ehhez szinte minden feltétel
adott Győrben, hiszen a város anya-
gi ereje – a kormányzati megszorí-
tások ellenére – gyarapszik. Van le-
hetőség a lakosságot érintő problé-
mák megoldására. Hozzátette, a
Demokratikus Koalíció frakciója ke-
mény és határozott politikát fog
folytatni, amely igent mond a város-
nak fontos és hasznos kezdemé-
nyezésekre, azonban el fogják uta-
sítani a pazarló vagy nem a közér-
deket szolgáló előterjesztéseket. Dr.
Neupor Zsolt kiemelte, szeretnék
megoldani a Belváros és a lakóne-
gyedek parkolási problémáit, és
vissza kívánják hozni a hiányszak-
mát tanulók ösztöndíjprogramját.

Azt remélem, hogy azokat a
projekteket, amelyek eddig is
Győr fejlődését szolgálták, to-
vábbviszi a város, ezt mi támo-
gatni fogjuk a közgyűlésben –
hangsúlyozta Takács Krisztián. A
Jobbik frakcióvezetője a párt szá-
mára hangsúlyos témákkal kap-
csolatban kiemelte, a közgyűlés-
ben a választási programjukat
igyekeznek képviselni, így a me-
gyeszékhely infrastrukturális fej-
lődésére helyezik a hangsúlyt, de
fontos a nagy forgalomból adó-
dó problémák kezelése is. A su -
gárút–körút rendszert létre kell
hozni – figyelmeztetett Takács
Krisztián, aki fontosnak tartja
Győr közbiztonságának javítását
és a vámosszabadi menekülttá-
bor ügyét is. Összegezve úgy fo-
galmazott, kemény, de konstruk-
tív ellenzék kívánnak lenni.

Megalakult az új közgyűlés
Frakcióvezetők az előttük álló öt évről

A testület döntött
a városvezetők
illetményéről is
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HIRDETÉS KÖSZÖNET, ÖREGDIÁK

A Duna House ingatlan- és hitelközvetítô irodákban
az ország 118 pontján biztosítunk lehetôséget az ajándékozni kívánt

használt játékok és tartós élelmiszerek leadására.

Cím: 9022 Gyôr, Újkapu utca 21.  •   Telefonszám: 06-96/826-677  •  E-mail: gyor@dh.hu

Örömmel várjuk Önt irodáinkban is,
hiszen ha egyvalamibôl sosem elég, az a gyermekmosoly!

Bôvebb infó: www.dh.hu/mikulasgyar

A Duna House cégcsoport újra Európa legnagyobb
karitatív kezdeményezése mellé állt, 2014-ben is

a MikulásGyár támogatója és hivatalos felvevôpontja.

Először is szeretném megköszönni minden
választópolgárnak, akik vették a fáradságot,
és újra az urnák elé járultak, a 24-es szava-
zókörben megismételt önkormányzati kép-
viselő-választáson. Külön köszönet mind-
azoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, és
rám adták voksukat. Bár először indultam
képviselőjelöltként az önkormányzati válasz-
táson, ezért nyilvánvalóan személyem ke-
vésbé ismert, mint aki folyamatosan meg-
méreti magát, ennek ellenére sikerült szoros eredményt elérnem.
Mindez azt mutatja, hogy sikerült bemutatnom az itt élőknek azt a
programot, amelyet szerettem volna megvalósítani a választókörzet
eddiginél dinamikusabb fejlődéséért.

Köszönöm azt a rengeteg biztató szót, telefont és üzenetet, amit az
elmúlt napokban kaptam, köszönöm a jókívánságokat, amelyek Önök
felől érkeztek. Az elmúlt időszak eseményei megerősítenek abban, hogy
érdemes folytatnom a megkezdett munkát, hiszen nagyon sokan szá-
mítanak rám. A célom ezért, hogy az eddigieknél még aktívabban vé-
gezzem közösségi szerepvállalásomat a Kisbácsán, Bácsán, Sáráson
és Révfaluban élők, valamint egész Győr érdekében. Egyet mindenkép-
pen megígérhetek, ahogyan eddig is, ezután is nyitott leszek minden
megkeresésre, ami szeretett városrészeink javát szolgálja. Forduljon
hozzám bizalommal, függetlenül attól, hogy a mögöttünk hagyott vá-
lasztásokon kire adta szavazatát! Ha lakókörnyezetünkről vagy az itt élők
problémájáról van szó, én mindent megteszek azok megoldásáért, a
bennünket érintő kérdések közvetítéséért a döntéshozók felé.

Folytassuk tovább összefogásunkat, és tegyünk együtt a jövő-
ben is szeretett otthonunk fejlődéséért!

Morvay László

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Pontosan tíz éve vette át diplomáját a győri
Széchenyi-egyetemen Plókai Péter, s debre-
ceniként Tiszaújvárosban kezdett el dolgoz-
ni nemzetközi kapcsolatok szakos diplomá-
jával a zsebében. 

Ha valaki akkor azt mondja, abban a vá-
rosban leszek vezérigazgató, ahová az egye-
temi éveim kötnek, biztosan kinevetem – fo-
galmaz a Győri Szeszgyár vezérigazgatója,
aki 2014 áprilisa óta tölti be ezt a tisztséget.

Első munkahelyén, a tiszaújvárosi Tisza Tex-
til Kft.-nél másfél évet dolgozott. A több nyelven
beszélő fiatal diplomás hamar kapós lett a na-
gyok között. Előbb a Tiszai Vegyi Kombinát csá-
bította át, ahol az exportért felelt, majd Magyar-
ország legnagyobb árbevételű cége, a MOL ta-
lálta meg. Petrolkémiai igazgatóként hamar a
csúcson találta magát. Az ember azt hihetné,
egy ilyen állást magától nem hagy ott senki,
Plókai Péter azonban komoly dilemma elé ke-
rült, amikor egy fejvadász cég megkereste, és
vezérigazgatói állást kínált neki.

Első körben nem tudtam még, hogy ez a
cég a Győri Szeszgyár, azt azonban mérlegel-
nem kellett, egy nagy cégnél maradok kisebb
döntési jogkörrel, vagy egy kisebb cégnél le-

Tisztelt Választópolgárok, 
kedves Barátaim!

A Széchenyi István Egyetem öregdiákja

Visszatérés vezérigazgatóként
szek teljes vezetői jogkörrel felruházott vezető
– fogalmaz a fiatal évei ellenére öregdiáknak
számító egykori széchenyis hallgató.

Plókai Péter döntött, a MOL-nál kisebb
céggel együtt járó teljes felelősséget akarja,

s szíve duplán dobbant meg, amikor kide-
rült, visszatér egyetemi éveinek helyszínére.

Az egyetemtől igazából sosem szakadt el,
az intézményben maradt egykori hallgatótár-
saival tartotta a kapcsolatot, mégis más
azonban, amikor a távolság nem száz, csu-
pán pár kilométerben mérhető. Az egykori
alma materban többször is megfordult az -
óta, legutóbb az államvizsga-bizottság elnö-
keként élhette át most már egy másik néző-
pontból a vizsga hangulatát.
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november 24-én, hétfôn 17 órakor

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

Az érdeklôdôk képet kaphatnak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésrôl,
a jelentkezésrôl, s a felvételi követelményekrôl.

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

Szombattól menetrendszerinti busz-
járat tesztüzeme indul Győr és a szlo-
vákiai Nagymegyer között. Munkana-
pokon 6–6, hétvégén és ünnepnapo-

kon pedig 2–2 járat szállítja majd az
utasokat oda-vissza. A buszok Győr-
ben tíz helyen, így például az egye-
temnél, a Honvéd ligetnél és az ETO
Parknál is megállnak majd, és érintik
a két végpont közé eső településeket
is, úgymint Medvét, Balonyt és Csi-
lizradványt. A menetidő körülbelül
45 perc lesz. 

Buszjárat
Nagymegyer és Győr között

A hazánkat és északi szomszé-
dunkat összekötő főútvonal ellenére
eddig nem volt megfelelő közösségi
közlekedés, így hiánypótló kezde-
ményezésről beszélhetünk. A me-
netrendet úgy tervezték meg, hogy
az kiszolgálja az ingázó munkaválla-
lók és diákok, valamint a turisták
igényeit is. A jegyárakat a hasonló
távolságú vonalakéhoz igazodva ha-
tározták meg. 

Nagymegyer és Győr önkormány-
zatai a Magyarország–Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési Prog-
ram 2007–2013 keretében, közösen
valósítják meg a „Nagymegyer–
Győr menetrendszerű retúr buszjá-
rat kialakítása az idegenforgalom és
a foglalkoztatottság támogatása cél-
jából” című projektet. A buszok mű-
ködtetése és a sofőrök fizetése
Nagymegyert terheli, a kisalföldi
megyeszékhely a járatok népszerű-
sítését és a városi utastájékoztató
rendszer bővítését vállalta. 

szerző: gy. p.

Megerősíti az agrárszakok képzési
rendszerét a Földművelésügyi Minisz-
térium – ezt jelentette be szerdán
Győrben az agrárszakképzésért fele-
lős helyettes államtitkár. Román Ist-
ván elmondta, 3000 milliárd forint ér-
kezik uniós forrásokból az élelmiszer-
szektorba, ennek egy részéből meg-
erősítik a tangazdaságok és gyakorlati
képzések rendszerét. Hozzátette, leg-
fontosabb feladatuk, hogy összehan-
golják az érintett intézmények – ilyen
a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló
Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskola is – műkö-
dését. Az iskolákat alkalmassá szeret-
nék tenni arra, hogy a mezőgazdaság-
ban jelentkező munkaerőigényt maxi-
málisan ki tudják elégíteni. 

A győri iskolában már elkezdődött
a 2015–2016-os tanév beiskolázása,
új szakok is indulnak. Gazdag Andrea
igazgató elmondta, az egyik a mező-
gazdasági technikus szak, amely
szakérettségivel zárul a negyedik év-
folyam után, majd egy év technikusi

Új agrárszakok indulnak
képzéssel folytatódik. A másik pedig
a mezőgazdasági gazdasszony-, falu-
si vendéglátó képzés szakiskolai kere-
teken belül. 

Bár a mezőgazdasági szakiskola
már nem a győri önkormányzathoz
tartozik, ettől függetlenül a városban
zajló képzések sokoldalúságát mutat-
ja minden jól működő oktatási intéz-
mény. Dr. Somogyi Tivadar oktatásért
felelős alpolgármester szerint ezek az
iskolák hosszú évek alatt beépültek a
város életébe, és nagyon sikeres okta-
tási szisztémát valósítottak meg, ezért
mindenképpen szoros kapcsolatot
képzel el a város és a fenntartó szak-
minisztérium között. A Földművelés-
ügyi Minisztériumhoz az országban
59 oktatási intézmény tartozik, töb-
bek között a Veres Péter-szakiskola is,
ahol a mezőgazdasági szakokat jövő-
re azzal is népszerűsíteni próbálják,
hogy a nyolcadikos diákoknak nem
kell felvételit írniuk, hanem a hozott
pontszám alapján kerülhetnek be az
intézménybe. A mezőgazdaságban
egyébként 8-10%-kal nőtt a foglalkoz-
tatottak száma. 

Lapunk következő számában a győri Vá-
sárcsarnok mellékletét találják olvasóink.
Szerkesztőségünk az összeállításban be-
mutatja az advent előtti kínálat egy részét,
ugyanakkor a melléklet a vásárlás terve-
zésében is sok segítséget adhat majd
mindenkinek. Idén lesz harmadik éve,
hogy a karácsony előtti ünnepi beharan-
gozónk megjelenik. A jubileum örömére
– a sok hasznos információ mellett – mel-
lékletünkben kuponakció is lesz. 

Vásárcsarnok melléklet
a jövő heti Győr Pluszban



szerző: koloszár tamás
fotó: mobilis

Nem akármilyen élményben lehetett része az elmúlt
hétvégén tizenkét győri középiskolásnak a Mobilis-
ben. Külföldön dolgozó, fiatal, magyar sikeres jár-
mű-dizájnerek segítségével megismerkedhettek az
autótervezés szépségeivel, mi több, egy-egy jármű-
vet habanyagból és agyagból modellezhettek is.

Autót rajzolni sok gyerek szokott, biztosan több,
mint ahány amőbázik matekóra alatt, mert ahhoz
már ketten kellenek, így nagyobb a lebukásveszély
– vallja Tárnok Zsolt, aki inkább autókat rajzolt, igaz,
több tanára kibökte, de intő nélkül megúszta. A fia-
tal dizájner luxusautók tervezőjeként vált ismertté a
világban, s Győrben mesélt a fiataloknak arról, mi-
lyen érzés volt, amikor 2008 decemberében, tizen-
három hónappal első rajzai után, a Faralli & Mazzan-
ti garázsból kigördült az első Vulca, mely 130 millió
forintba került.

De itt volt Győrben Dániel Tünde, aki a Volkswa-
gen wolfsburgi központjában a dizájnstúdió exteri-
or, azaz a karosszériarészlegén dolgozik, azon belül
is a leendő modellek felnijeit tervező nemzetközi
csapatban.

A tizenkét győri középiskolás, aki pályázat útján
vehetett részt a programban, életre szóló élmény-
nyel gazdagodott, életükben először ugyanis elké-
szíthettek egy autómodellt  – mondja Szilasi Péter

Tamás, a győri Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója és Németh Tamás projekt-
vezető. A diákok három, négyfős csapatban dol-
goztak. Az első csoport a cápa, a második a gek-
kó, a harmadik pedig a gepárd formája alapján

tervezett autót, amelyet habanyagból, illetve
agyagból meg is formázhattak. Az állatválasztás
nem véletlen, nagyon sok autógyár választ magá-
nak olyan erőt, dinamikát sugalló állatot, amelyet
az autó formájában is érvényesítenek.

A Járműipari Design Hétvége névre keresztelt
programot az Új Széchenyi Terv pályázaton nyert
összegből finanszírozták. Célja az volt, hogy a kö-
zépiskolásokat a műszaki felsőoktatás, ezen belül

kiemelten a Széchenyi-egyetem felé irányítsa, még-
pedig egy olyan területhez, ami Magyarországon is,
a világban is húzó ágazat, ez pedig a járműipar.

Szilasi Péter Tamás vallja, egyszer talán a ma-
gyar dizájn is lesz olyan híres, mint az olasz vagy a
finn, ehhez azonban a fiatalokat be kell vezetni a for-
matervezés szépségébe és fontosságába.

Bármilyen terméket vásárolunk meg, először a
forma fog meg bennünket, legyen az kávéfőző vagy
autó – fogalmaz a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója, aki úgy vélekedik, öröm volt
látni, ahogy a tizenkét győri középiskolás a három
napban szívta magába a tudást, közülük többen jó
eséllyel indulnak, hogy autódizájnerek legyenek, s
tovább öregbítsék a magyar szakemberek jó hírét
külföldön.

Ilyen szakember Hanula Barna is, a Széchenyi-
egyetem Audi tanszékcsoport vezetője, aki részt
vett a Bugatti Veyron 1001 lóerős motorjának kifej-
lesztésében. Arra a kérdésre, mitől ilyen jók a ma-
gyar mérnökök külföldön, személyes példáján ke-
resztül ezt válaszolta: A kor, amibe beleszülettem,
korlátozott lehetőségeket kínált fel, s mi mindig töb-
bet szerettünk volna. Ez egyúttal leleményessé is
tett bennünket. A magyar sebészek is sokkal lele-
ményesebbek voltak jóval jobban elkényeztetett kül-
földi kollégáiknál. Akik kinn sikeresnek bizonyultak,
merészebbek voltak az átlagnál. Saját sorsukat a ke-
zükbe vették és többre is jutottak.
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JÓTÉKONYSÁG DESIGN HÉTVÉGE

Vezető autógyárak magyar dizájnereitől tanulhattak a győri középiskolások

Autókat modelleztek a Mobilisben

Van ahol nem kerül
ajándék a fa alá és
bejgli az asztalra
Karácsonykor. Ezért
a Gyôr+ Angyalai
idén is útra kelnek,
hogy ajándékot vigyenek
a rászorulóknak.

Ha ismer olyan családot, ahol
nélkülözésben élnek, ahol a napi
ebéd is gondot jelent, írjon nekünk
az angyalok@gyor plusz.hu e-mail
címre!

Ha segítene, hozza el tartós élelmiszerekbôl (liszt,
cukor, kávé, konzervek) összeállított csomagját a
Gyôr+ Média Baross út elején található pavilonjába
november 24.  és december 18. között.

Angyalaink december 15-én kelnek útra a
csomagokkal, amelyek összeállításában a Somogyi
Electronic, valamint a Bárczi Gusztáv Speciális
Szakiskola diákjai is segítenek. 

November 27. 16 óra
Kiss János,

a Győri Balett igazgatója
beszélgetőtárs: Farkas Mónika

December 4. 17 óra
Hortobágyi Cirill, a Pannonhalmi

Bencés Főapátság perjele
beszélgetőtárs: Wurmbrandt András

December 11. 17 óra
Csay Renáta, világbajnok kajakozó

beszélgetőtárs: Kárpát Zsolt

December 18. 16.30 óra
Járai Máté, színész

beszélgetőtárs: Zoljánszky Alexandra 

A Gyôr+ Média
Pavilonjában

értékes beszélgetésekkel
ajándékozza meg

az adakozókat, amelyek
segítenek ráhangolódni

az ünnepre.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A győri Audi Hungaria Motor Kft. és a
győri Széchenyi István Egyetem eddig
is elválaszthatatlan kapcsolata kedden
tovább erősödött. Bejelentették, hogy
megkezdi működését az intézmény 5.
Audi tanszéke. Az alapításra Ingolstadt-
ból Győrbe érkezett Thomas Sigi pro-
fesszor, az Audi AG személyügyekért fe-
lelős igazgatósági tagja.

Vezetéstudományi és Szervezeti
Kommunikációs Tanszék – ez a teljes ne-
ve az egyetem új szervezeti egységének,
amelynek vezetője dr. Patrick Waldbues-
ser, aki az Audi Hungaria személyzeti és
szervezetfejlesztési vezetője is egyben.
Az új tanszék a Pénzügy & Közgazdaság-
tan, Menedzsment, Marketing Mened-
zsment, Emberi Erőforrás Menedzsment
és Szervezeti Kommunikáció moduljaival
integrálja az egyetem számos további
tanszékének kínálatát. Az első előadások
és kutatási projektek 2015 tavaszi sze-
meszterében kezdődnek. Addig két, a
szervezeti kommunikáció alapismeretei-
ről szóló előadást tartanak, valamint ne-
ves vendég előadók érkeznek az egye-
temre egy előadás-sorozat keretében.

Egy nemzetközi márka hosszú távú
sikeressége a magasan képzett mun-
katársakban és vezetőkben rejlik, akik

Az ötödik Audi-tanszék
a Széchenyi-egyetemen

ismerik a legújabb trendeket és tech-
nológiákat – fogalmazott Thomas Si-
gi, az Audi AG személyügyekért fele-
lős igazgatótanácsi tagja, aki szerint a
holnap menedzsereinek képzése biz-
tosítja kompetenciáik alapját és jelenti
a jövő innovációinak motorját. 

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria
személyügyekért felelős ügyvezető igaz-
gatója elmondta, különösen büszkék a
Széchenyi István Egyetemmel való hosz-
szú ideje tartó sikeres együttműködésre. 

A most alapított tanszékkel, amely
meghatározó eleme a proaktív sze-
mélyügyi stratégiának, új perspektívá-
kat nyitunk. Ez az egyetem és az ott ta-
nuló hallgatók számára egyaránt új
nemzetközi lehetőségeket teremt – fo-
galmazott dr. Knáb Erzsébet. 

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora arról beszélt az ötödik
tanszék alapításának bejelentésén,
hogy a gazdasággal való szoros kapcso-
lat jelentősen hozzájárul egy vonzó egye-
temi képzési kínálat kialakításához, s tá-
mogatja célkitűzésüket, hogy a nemzet-
közi versenyben is megállják a helyüket.

Az új tanszék mellett az Audi Hungaria
négy további tanszéket működtet az
egyetemen: az Anyagtudományi és Tech-
nológiai Tanszéket, a Belsőégésű Moto-
rok Tanszéket, a Járműgyártási Tanszé-
ket és a Járműfejlesztési Tanszéket.

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Éjszakai fények, hangulatvilágítás AKCIÓ!

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

• a csillagos égboltot vagy 8 valós csillagképet
varázsol a szoba falára, mennyezetére

• automatikus színváltás és kikapcsolás
• segít kikapcsolódni, pihenni, elaludni

gyerekeknek és felnőtteknek is
• energiatakarékos és biztonságos

LED technológia
• tápellátás: 3xAAA (1,5 V) elem; nem tartozék

• mérete: 34x10x19 cm

A hirdetés
felmutatásával

5%
kedvezmény!2.990 Ft-tól
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KULTÚRA BOOGIEFESZT

szerző: gy. p.
fotó: d. b.

Ismét világsztárokat hoz Győrbe az ifjú boo-
gie-woogie zongorista, Dániel Balázs, aki
decemberben hetedik alkalommal rendezi
meg nagy sikerű fesztiválját. Az esemény
évről évre egyre népszerűbb, így ezúttal két
Richter termi nagykoncerttel is várja a kö-
zönséget, akiket a swing, a blues és a dixie-
land irányába is elkalauzol vendégeivel.

Dániel Balázst szinte már mindenki ismeri városunk-
ban, a tehetséges zongorista hazánk boogie-woogie
nagykövete, Győrt pedig a stílus fellegvárává emelte.
A Mr. Firehand néven híressé vált tehetség az ország-
ból egyedüliként vesz részt Európa-szerte fesztiválo-
kon, az ott megismert világsztárokat pedig meghívja
szülővárosába: idén hetedik alkalommal rendezi meg
a Boogiefeszt – Győri Nemzetközi Boogie Woogie
Fesztivált december 4–6-án. Tavaly rekordidő alatt
fogytak el a jegyek, így most Balázs péntekre és
szombatra is készült nagykoncerttel, ám idén még
gyorsabban kapkodták el a belépőket. „Azonban akik
szeretnének eljönni, jelezzék e-mailben, mert még
mindig van esély. A korábbi évek során több nézőnek
is tudtunk a várólistára beérkező igények alapján be-
lépőt biztosítani” – hívta fel a figyelmet Dániel Balázs.

A fesztivál ingyenes koncerttel kezdődik az Ár-
kádban, a Boogie Christmas elnevezésű show-n fel-

Idén is „kigyulladnak” a zongorák 
lép két vendégzongorista is: Németországból érke-
zik Edwin Kimmler, aki gitáron, szájharmonikán
ugyancsak kitűnően játszik, ráadásul énekel is, s
egy mókamester a színpadon. Első magyarországi
látogatása során Győrben is fellép az amerikai Cha-

se Garrett, aki nemcsak a gyors boogie-woogie szá-
mok mestere, hanem a vérbeli blues-dalokat is ki-
válóan játssza.

Péntek este a Richter Teremben szintén muzsi-
kálnak az említett vendégek, s csatlakozik hozzájuk
Albert Koch, a német szájharmonika-művész is, va-
lamint a különlegesen bársonyos hangú Gájer Bá-
lint, az egyik legjobb hazai swing- és popénekes és
játszik a Friends Big Band is.

Szombaton szintén színpadra lép Edwin Kimmler,
Chase Garrett és Albert Koch, valamint igent mondott
Balázsnak Benkó Sándor, a Benkó Dixieland vezetője

is annak ellenére, hogy vendégművészként csak ritkán
vállal fellépést. A műsorban zenél a Mojo Workings is,
az együttes a tradicionális blues világába repíti el a kö-
zönséget ritkán hallott hangszerekkel.

Természetesen mindkét estén fellép Dániel Ba-
lázs triójával, valamint világbajnok táncospárok Len-
gyel- és Svédországból, illetve Balázs meglepetés-
vendégekkel is készül. A két Boogie Show-t pedig
fergeteges afterparty követi az El Paso Tánc és Ren-
dezvénycentrumban, s a hajnalig tartó örömzené-
lésen kötetlen hangulatban találkozhatnak az érdek-
lődők a fesztivál fellépőivel. (X)

Kis szerencsével még hozzá lehet jutni belépőkhöz,
ezért aki szeretne részt venni a pénteki vagy a szom-
bati Boogie Show-n a Richter Teremben, jelezze az
info@boogiefeszt.hu e-mail címen.
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ADVENTI FESZTIVÁL HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Hamarosan felgyúlnak az ünnepi fé-
nyek a Belvárosban, s kezdetét veszi
az év talán legszebb időszakához kap-
csolódó programsorozat. A november
28-án kezdődő adventi fesztiválról saj-
tótájékoztatón beszéltek a szervezők,
ahol Borkai Zsolt polgármester azt is
elmondta: december elejétől újra a
győrieké lesz a Dunakapu tér, s még
idén átadják az új sportuszodát is.

Izgalmas advent elé nézünk
„Ez évben még a Széchenyi tér lesz

az adventi fesztivál központi helyszíne,
ám december elején megnyitjuk a Du-
nakapu teret is” – mondta el Borkai
Zsolt polgármester.

A Széchenyi téren a mindenki kará-
csonyfája és az adventi koszorú mel-
lett idén is számos meglepetéssel vár-
ják a gyerekeket, többek mellett lesz
kisvonat, körhinta, rénszarvasszán, s
az elmaradhatatlan zenés fényjátékkal
is kedveskednek a családoknak. A
polgármester felidézte, tavaly egy na-

pilap megválasztotta Európa öt leg-
szebb adventi vására közé a győrit, s
azt mondta, idén is a tavalyihoz hason-
ló módon szeretnék még szebbé tenni
a várakozás időszakát.

A fesztivál sokszínű programkínála-
táról Serfőzőné Tóth Andrea beszélt: a
Belvárosban minden hétvégén számít-
hatunk előadásokra, a Széchenyi téren
fellép például a Kávészünet, Vásáry
André és Nagy Balázs. A helyszínek so-
ra bővül a felújított Király utcával, ahol
felállítanak egy kisebb színpadot, itt fel-
lép például a Wenk zenekar, Kárász
Eszter, illetve a szombaton átadott Audi
Arénát is bekapcsolják a város kulturá-
lis vérkeringésébe. Győr kulturális intéz-
ményei is számos programot kínálnak
az adventi időszakban és a Richter Te-
remben, valamint a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban ugyancsak
lesznek koncertek, többek mellett a Bu-
dapest Bár, Orosz Zoltán és St. Martin
is zenél. Utóbbi fellépő is részt vett a saj-
tótájékoztatón, aki zenekarával decem-
ber 3-án lép fel a Bartókban. A szaxo-
fonművész felidézte, hogy élete leg-
hosszabb koncertjét Győrben adta,
több mint három és fél órát játszott ze-
nekarával a közönségnek. 

Borkai Zsolt végezetül elmondta,
november 28-tól január 4-ig 16 órától
ingyenes lesz a parkolás a Belváros-

ban, ahol az üzletek hosszított nyitva
tartással várják a vásárlókat, és beje-
lentette, egyfajta karácsonyi ajándék-
ként december 20-án átadják Győr új
versenyuszodáját.

A fesztivál programfüzete pénte-
ken hetilapunkkal együtt minden ház-
tartás postaládájába eljut.



12 / + / 2014. november 21.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 25. November beginnt ab 17 Uhr die
Eröffnung der Ausstellung des SZÉKELY
ERZSÉBET KLUBS FÜR VOLKS DESIGN
UND HANDARBEIT-STICKEREI im Jó-
zsef Attila Bildungshaus. Die Ausstellung wird
von der Ethnographin und Institutsleiterin der
Győrer Kovács Margit Deutschunterrichten-
den Nationalitäten-Grundschule, Grundstu-
fen Kunstschule, Design-Fachmittelschule
und Fachschule Horváth Éva Andrea eröffnet
und kann bis 19. Dezember werktags von
10-16 Uhr besichtigt werden.

H A N D B A L L -
FANS können am
23. November um
17 Uhr bei der
Champions League
Begegnung Győri
Audi ETO KC – IK
Savehof in der Gyö-
rer Audi Arena die
Daumen drücken.

Zum 15. Spieltag
der OTP Bank Li-
ga am 23. Novem-
ber messen sich
ab 18:30 Uhr im
ETO Stadion der
Győri ETO FC
und Debrecen.

Unter dem Motto „TREF-
FEN” – ODER STRÖ-
MUNG DER ESSENZEN,
beginnt am 29. November um
17 Uhr die Vernissage der
Ausstellung von Malasits Zsolt
im Rómer Flóris Museum für
Kunst und Geschichte. Die
Ausstellung wird eröffnet von
Museumsdirektorin Grászli
Bernadett, es tritt auf: der
Schauspieler Csankó Zoltán.

„VAN –  VALAMI FURCSA ÉS
M EG M AGYA R Á Z H ATAT-
LAN” („Etwas Seltsames und
Unerklärliches”), Film, Regie: Re-
isz Gábor. Das Publikum kann
denn Film am 23. November um
18 Uhr im Bridge Club sehen. Zu
Gast: der Filmregisseur Reisz
Gábor, Moderation: Villányi Dáni-
el. Die Vorführung ist kostenlos.

Opernfreunde können am 24. November um 19 Uhr die Oper von G. ROSSINI:
DER BARBIER VON SEVILLA in einer Vorführung des Győrer Philharmonie
Orchesters hören. Es dirigiert: Jean-Pierre Faber, unter Mitwirkung von: Rácz
Rita, Ottokar Klein, Haja Zsolt, Bakonyi Marcell.

Die Aquarellausstellung PERLEN UNGARNS von Vértes
Kornél wird am 27. November um 17:30 Uhr im Bezerédj-
Schloss eröffnet. Die Ausstellung wir vom Fotokünstler, Eth-
nographen und Autor Móser Zoltán eröffnet. Bei der Vernis-
sage wirkt mit: die Harmónia Régizene Band. Die ausge -
stellten Bilder können gekauft werden. Die Ausstellung läuft
bis 12. Januar 2015.
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PROGRAMKÍNÁLÓ KULTÚRA

Bővebb programajánlót a gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. 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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

MAGYARORSZÁG GYÖNGY-
SZEMEI – Vértes Kornél akva-
rell kiállításának megnyitójára
várják az érdeklődőket november
27-én 17.30 órakor a Bezerédj-
kastélyban. A kiállítást megnyitja:
Móser Zoltán fotóművész, etno-
fotográfus és író. A megnyitón
közreműködik: a Harmónia Régi-
zene Együttes. A kiállított képek
megvásárolhatóak. A kiállítás
2015. január 12-ig látogatható.

ALÁMERÜLT ATLANTISZOM
címmel Móser Zoltán fotómű-
vész, etnofotográfus és író, a
Magyar Művészeti Akadémia
Film- és Fotóművészeti Tago-
zatának tagja tart előadást no-
vember 27-én 18 órakor a Bezerédj-kastélyban. Az
előadás, az eltűntnek vélt, az alig ismert magyar kö-
zépkorról szól: a mellékelt képeken a múlt dereng
elő, hol homályosan, hol szokatlanul élesen. 

G. ROSSINI: A SEVILLAI BORBÉLY cí-
mű operáját hallhatják az operabarátok no-
vember 24-én 19 órai kezdettel a Győri Fil-
harmonikus Zenekar előadásában. Vezé-
nyel: Jean-Pierre Faber, közreműködik:
Rácz Rita, Ottokar Klein, Haja Zsolt, Bako-
nyi Marcell. A dallamos áriákban (közöttük
több „örökzölddel”) és pergő, ellenállhatat-
lanul humoros jelenetekben gazdag mű-
vet vendég karmesterrel és kiváló énekes
szólistákkal adja elő a Győri Filharmonikus
Zenekar.

„CSAK JÁ-
TÉK…” –
Orosz Zoltán
lemezbemuta-
tó koncertjét:
ö n f e l e d t ,
szenvedélyes
előadásmód,
k ü l ö n l e g e s
zenei stílus,
virtuóz zenei párbeszédek jellemzik. A
koncert november 29-én 19 órakor kez-
dődik a Bartók Béla Megyei Művelődési
Központban. Közreműködik: Orosz Zol-
tán (harmonika), Borbély Mihály (fúvós
hangszerek), Horváth Kornél (ütőhang-
szerek), Lattmann Béla (basszusgitár).

„LÉLEKMENTŐ TUDATOSSÁG” – A szavak elsöprő ereje című rendezvényre várják az ér-
deklődőket november 28-án 17 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
Marcalvárosi fiókkönyvtárában (Lajta út 27/a). Az előadáson, Andrea Weaver: Calumnia című
könyvét mutatja be maga a szerző: Takács Andrea. A rendezvény ingyenes.
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Apróhirdetés

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén, nyu-
godt környezetben, egyedi fûtésû, nap-
pali + 3 hálószobás lakás eladó!. Ár:
15,9 millió forint. Tel.: 06-70/459-3010.
Nádorvárosban,  Belvárostól  öt percre
eladó egy magasföldszinti, kétszobás
lakás! Befektetésnek kiváló! Irányár:
12,9 millió forint. Elérhetôség: 06-
70/977-7841.
Gyôr-Szabadhegyen eladó lakásokat és
házakat keresek. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Gyirmót, Horgászfaluban 30 nm-
es nyaraló sürgôsen eladó! Ár: 4,5 millió
forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Péren eladó egy 100 nm-es, 3 szobás
családi ház, melléképülettel, garázzsal.
Ár: 14.000.000 forint. Tel.: 06-70/703-0865.
Eladó garázsos, kertkapcsolatos, 70
nm-es, nappali + 2 szobás lakás Gyôr-
ben! Irányár: 20,5 millió forint! Érd.: 06-
70/977-7831.
Gyôrújbaráton, csodálatos panorámá-
val rendelkezô nyaraló eladó! Ár:
10.550.000 forint. Érdeklôdni: 06-
70/977-7839.
Gyôrújbarát csendes utcájában, 1500
nm-es építési telek kedvezô áron eladó!
Ár: 6.900.000 forint. Érdeklôdni: 06-
70/977-7839.
Gyôr-Ménfôcsanak fiatalos és csendes
részén eladó egy új építésû, 3 szoba +
nappalis társasházi lakás. Irányár:
18.500.000 forint. Tel.: 06-70/459-2458.
Az M1-es autópályától kb. 7 km-re kíná-
lok megvételre egy 4 szobás, nívós csa-
ládi házat 900 nm-es, parkosított,
„diszkrét” saroktelken. Irányár:
34.900.000 forint. Tel.: 06-70/456-0470.
Építési telek eladó Koroncó fiatalos és
új építésû részén! Irányár: 1.800.000 fo-
rint. Tel.: 06-70/459-2458.
Nyúlon, Écsen, Gyôrújbaráton és a kör-
nyezô településeken keresek eladó csa-
ládi házakat 30 millió forintig. Tel.: 06-
70/333-3839.
Écsen, a központban, ötszobás, hôszi-
getelt családi ház, kettô fürdôszobával
eladó! Irányár: 18,9 millió forint. Tel.: 06-
70/333-3839.
Révfalu csendes részén épülô, egyedi
megjelenésû, nappali + 2 szobás, nagy
erkélyes társasházi lakás eladó. Modern
otthon! Ára: 34,9 millió forint. Tel.: 06-
70/372-0110.
Eladó családi házat keresek Gyôrben,
elsôsorban Szigetben, Újvárosban, Gor-
kijvárosban, de más városrészbôl is, 30
millió forintig! Érd.: 06-70/372-0114.
Gyôrhöz közel, Gyôrújbaráton  megta-
lálta új otthonát!  953 nm-es, parkosí-
tott udvaron egy szép, igényes, 1996-
ban épült, földszintes, tetôtér-beépíté-
ses családi ház, jó állapotban eladó.
Irány ár: 27 millió forint. Érd.: 06-
70/977-7837.
Gyôr-Belváros szívében szeretne exklu-
zív, egyedi megjelenésû, új építésû la-
kásban lakni? Akkor most megtalálta!
Batthyányi tér közelében 40—120 nm-ig
lakások 380.000 Ft/nm-es ártól leköthe-
tôk. Érd.: 06-70/977-7837.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000—
250.000 Ft árkategóriában! Érd.: 06-
70/977-7838.

Mik ingatlanosként a tapasztala-
tai, ki ad el könnyen lakást?

Elsôsorban az ingatlanos személyi-
ségén múlik a siker. Aki talpraesett,

megértô, szókimondó, tud beszélni
az eladókkal és a vevôkkel is, aki fel-
készült és jó a helyzetfelismerô képes-
sége, annak nagy esélye van, hogy jó
üzleteket kössön.

Milyen tippjei vannak az értéke-
sítôk számára?

A fent említett tulajdonságokat
igyekezzen elsajátítani, aki érvényesül-
ni szeretne ebben a szakmában. So-
kat kell menni egy üzlet után, és az is
fontos, hogy idôt szánjunk az ügyfélre.
Mindkét oldalról (a vevô és az eladó
részérôl is) pontosan ismernünk kell a
célokat, az igényeket, az elvárásokat,
így tudunk mindenkinek megfelelô üz-
leteket lebonyolítani.

Mit gondol, miért szeretik Önt a
vevôk? Hogyan tudja megtartani az
ügyfeleit?

A kulcs szerintem az, amit már
az imént is említettem. Igyekszem

mindig empatikus lenni, mindig
meghallgatom az embereket. Sokfé-
le élethelyzettel találkozunk, van,
aki családot szeretne, mások elvál-

nak vagy munka miatt költöznek.
Fontos, hogy mindig megértsük a
motivációkat, a különbözô helyzetû
embereket. Nagy örömmel tölt el,
hogy az ügyfelek nagy része vissza-
térô ügyfél, vagy ismerôsük ajánlott
nekik, ezért fordulnak hozzám.

Mennyire nehéz a gyermekneve-
lés mellett sikeresnek lenni a mun-
kában is?

A férjem, a család, a barátaim so-
kat segítenek. Most már nagyobbak a
gyerekek, de pár éve még komoly
gondot okozott, hogy fôként délután

Ha csinálod, csináld jól!

Találj valamit, amit szeretsz csinálni, és akkor soha többé nem kell majd dolgoznod az életedben. Harvey
MacKay méltán sokat idézett mondata elgondolkodtató. Hogyan lehetsz sikeres a munkádban? Ha teljes oda-
adással csinálod! Hogyan csinálhatsz valamit teljes odaadással? Ha szívbôl csinálod! Legalábbis Fülöpné Máté
Ildikó ingatlanértékesítô erre esküszik!

kellett dolgoznom, hiszen az értékesí-
tôknek alkalmazkodniuk kell az ügyfe-
lek napirendjéhez, ôk pedig természe-
tesen fôleg délután érnek rá. Ebben

az idôszakban nagy szerepe volt a
családi összetartásnak.

Hogyan és mennyi idô alatt érte
el, hogy sikeres értékesítô legyen?

Az elsô fél év nem volt könnyû. Más
területrôl érkeztem ebbe a szakmába,
mindent meg kellett tanulnom. Fél év
után azonban jöttek a sikerélmények,
azóta egyre jobban teljesítek, remélem,
ez a tendencia nem változik. Sokat se-
gítenek a munkatársak, a biztos háttér,
amit az Openhouse biztosít. Azt hiszem,
az egyéni akarat és a csapatmunka
együtt hozta meg a gyümölcsét!

Gyôrújbarát csendes részén épülô nappali
+ 3 szobás ikerház saját kerttel, gépkocsi-
beállóval eladó. Nagyszerû lehetôség!

Fûtéskész ára: 17,9 M Ft
Tel.: 06-70/372-0110
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Apróhirdetés

Saját célra? Befektetésre? Közel az Au-
dihoz? Az ETO Park szomszédságában
eladó egy 52 nm-es, erkélyes téglala-
kás. Irányár: 13,6 millió forint. Érd.:06-
70/601-0228.
Panellakást keresek Adyvárosban, Mar-
calvárosban 60 nm-ig. Maximális összeg
13 millió forint. Tel.: 06-70/601-0228.
Gyôr-Nádorváros klasszikus részén
épülô, liftes társasházban, nagy erké-
lyes lakások leköthetôk. Ár: 19,038 mil-
lió forinttól. Tel.: 06-70/977-7830.
Gyôr Belvárosában 114 nm-es, 3 és fél
szobás, részben felújított polgári lakás
eladó. Irányár: 26,8 millió forint. Tel.: 06-
70/977-7830.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén, nyu-
godt környezetben, egyedi fûtésû, nap-
pali + 3 hálószobás lakás eladó!. Ár:
15,9 millió forint. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôrújbaráton panorámás építési telkek
eladók! Érdeklôdni: 06-70/977-7839.
Gyôrújbarát csendes utcájában 76 nm-
es ház eladó! Ár: 6.490.000 forint. Ér-
deklôdni: 06-70/977-7839.
Gyôr-Szabadhegyen építési telek eladó.
Ár: 13,9 millió forint. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôr-Szabadhegyen téglaépítésû tár-
sasházi lakás nagy terasszal, udvarral,
dupla garázzsal eladó. Ár: 27 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrzámoly csendes utcájában találha-
tó nappali + 3 szobás, új építésû csalá-
di ház garázzsal, önálló telken eladó.
Utolsó simítások! Fûtéskész ára: 24,9
millió forint. Tel.: 06-70/372-0110.
Albérleteket keresek Gyôrben 50.000—
250.000 forint árkategóriában! Érd.: 06-
70/977-7838.
Gyôr-Belvárosban eladó egy 54 nm-es,
nappali + 1 hálószobás, egyedi fûtésû,
teljesen felújított téglalakás. Érd.: 06-
70/977-7838.
Gyôr-Marcalváros I. csendes részén,
egy 4 emeletes társasházban 2 + 2 fél
szobás lakás eladó. A lakás teljes körû
felújításon esett át 2014-ben. Ár: 14.900.000
forint. Érd.: 06-70/632-4354.
Gyôr-Marcalváros I. kiemelt zöldöveze-
tében harmadik emeleti, 49 nm-es,
azonnal költözhetô lakás négyemeletes
társasházban eladó. Ár: 13.400.000 fo-
rint. Érd.: 06-70/632-4354.
Gyôr-Ménfôcsanakon nappali + 4 szo-
bás, belülrôl felújított családi ház sürgô-
sen eladó! Ár: 19,99 millió forint. Érd.:
06-70/977-7844.
Gyôr-Nádorvárosban kis telken, jó álla-
potú családi ház telekárban eladó. Ár:
8,2 millió forint. Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Belváros szívében szeretne exklu-
zív, egyedi megjelenésû, új építésû la-
kásban lakni? Akkor most megtalálta!
Batthyányi tér közelében 40—120 nm-ig
lakások 380.000 Ft/nm-es ártól leköthe-
tôk. Érd.: 06-70/977-7837.
Gyôrújbarát csendesebb környezeté-
ben eladó egy csodálatos, 2010-ben
épült családi ház. 1263 nm-es parko-
sított területen 174 nm-es, 4 szoba
nappalis két fürdôszobás ingatlan el-
adó. Irányár: 59,9 millió forint. Érd.:
06-70/977-7837.

Kiknek ajánlanád elsôsorban az
Adyvárosi Sportcentrumot?

Úgy gondolom, elsôsorban azok-
nak a cégeknek lenne jó vétel a létesít-
mény, akik fontosnak tartják, hogy a
dolgozóik rendszeresen tudjanak spor-
tolni. Számos lehetôség adódik a fej-
lesztésre (uniós és önkormányzati tá-
mogatás), olyan vevô lenne optimális,
aki ezeket megfelelôen ki tudja hasz-
nálni. Szóba jöhetnek vállalatok, akár
iskolák vagy egyetemek is, ha a meg-
felelô támogatást meg tudják szerezni. 

Milyen további lehetôségeket
látsz a létesítményben?

Elôször is, a legalapvetôbb dolog,
hogy minden elképzelhetô benne,
ami sport. Nemcsak a kispályás fut-
ball szentélye lehet ez a centrum (2
UEFA minôsítésû focipálya található
benne), hanem minden egyéb sport-
rajongó igényét is kiszolgálhatná, né-
mi fejlesztést követôen. A centrum je-
lenleg is, egyetlen mûködô büfével
fenntartja magát, vagyis megtermeli a
mûködéséhez szükséges pénzt. En-
nek fényében gondoljunk bele, hogy
szállodával, étteremmel, akár sportru-
házati üzlettel és egyéb kiszolgáló
egységgel kiegészítve, milyen komoly
bevételt tudna termelni!

Valamilyen konkrét támogatás
igényelhetô rá?

Nem tudok támogatásról, amely ki-
fejezetten a sportcentrumra vonatkoz-
na, ugyanakkor számos olyan anyagi
segítség, pályázat létezik, amelyek
igénybe vehetôk a fejlesztéshez, akár

önkormányzati, akár uniós szinten. A
beruházás szükségessége nem kér-
dés, de az is biztosra vehetô, hogy na-
gyon gyorsan megtérülne, hiszen még
a jelenlegi — viszonylag fejletlenebb —
infrastruktúrával is állandó bérletekkel
számolnak, a pályák folyamatosan elô -
re foglaltak. Éppen ezért jelenthetjük ki,
hogy nem a semmire, és nem álomké-
pekre apellál, aki befektet az Adyvárosi
Sportcentrum jövôjébe!

Miért ezt, miért most?

Az Adyvárosi Sportcentrum egy ideje új tulajdonost keres, a benne lévô potenciál kiaknázása így még várat
magára. Az Openhouse értékesítô munkatársa, Hegedûs Henriett elárulta ki(k)nek, mire, milyen célból ajánlja
a centrumot.

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Győr belváros szívé-
ben szeretne exklu-
zív, egyedi megjele-
nésű, új építésű la-
kásban lakni? Akkor
most megtalálta!
Batthyányi tér közelé-
ben 40—120 nm-ig la-
kások 380.000 Ft/nm-
es ártól leköthetők.

Érd.: 06-70/977-7937
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 22., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Az Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Noé
barátai 09:30 Zöld Tea 10:05 Ke-
rékpártúra 10:35 Két duci hölgy
11:10 Aranymetszés 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Szabad-
ság tér '89 12:50 Virágzó Magyar-
ország 13:15 Boxutca 13:45 For-
ma-1 15:35 Britannia madártávlat-
ból 16:35 Ég, föld, férfi, nő 
17:30 Gasztroangyal  18:30 Sze-
rencseSzombat  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Játék határok nélkül
2014  21:45 Végveszélyben 
00:05 Millennium II - A lány, aki a
tűzzel játszik  02:10 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:50 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:10 Te-
leshop 11:05 XXI. század - a legen-
dák velünk élnek  11:40 Házon kí-
vül  12:10 a'la CAR  12:45
Trendmánia  13:15 Brandmánia
 13:50 A tolvajok hercege 
15:50 Doc Hollywood  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor  (2014) 22:25 Az
esemény  00:15 Domino  02:40
Vadmacskák  03:20 Apa-csata 

05:05 Babavilág  05:30 Super
Car  06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 09:20 Egészség
Klinika  09:50 ÁllatoZOO  10:20
Astro-Világ 11:25 Otthon a kert-
ben  11:55 Tűsarok  12:25 Én is
tükörbe nézek  12:55 Falforgatók
13:55 Áldott jó nyomozó  14:55
9 és 1/2 randi  17:00 Napló 
18:00 Tények 19:00 Fogtündér 
21:05 A Szmokinger  23:10 Az
áruló  01:25 Sportos 01:35 Sue
Thomas - FBI  02:25 Sue Tho-
mas - FBI  03:15 Sue Thomas -
FBI 

05:25 Élő népzene 05:55 Kapásjelző
06:25 Gazdakör 07:00 Élő egyház
07:30 Isten kezében 07:55 Akadály-
talanul 08:25 Nóvum  08:55 Határ-
talanul magyar 09:25 Hagyaték
09:50 Sírjaik hol domborulnak...
10:20 Székely kapu 10:50 Tavaszi zá-
por  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:05 Vers 12:10 Nótacsokor
12:15 Ízőrzők: Iszkaszentgyörgy
12:50 Nálatok, laknak állatok? 13:25
Nálatok, laknak állatok? 14:00 Labda-
rúgás 16:15 Állami áruház  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Öregberény 
19:10 Hogy volt!? 20:10 Az élet sava-
borsa  20:55 A kém, aki szeretett
engem  22:55 Dunasport 23:10
MüpArt – Lee Konitz & Florian Weber
Trio 00:30 Világ-nézet 01:00 Vers
01:05 Himnusz (zenef.) 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Erzsébet út (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Erzsébet út (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Erzsébet út (ism.) 10:00
CMB Cargo-UNI Győr–Villeneuve
(ism.) 11:20 Képújság 17:00 Boo-
gie Show 2013 18:25 Győr+ Sport
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét
(ism.) 22:00 Győr+ Sport (ism.)
22:40 Boogie Show 2013 (ism.)
24:05 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 23., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  06:55 Család-barát
Hétvége 09:00 Katolikus krónika
09:40 „Ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre!" 09:50 Megkeresni az
embert 10:15 Kérdések a Bibliában
10:30 Református magazin 10:55
Református ifjúsági műsor – Össze-
hangolódva 11:05 Mai hitvallások –
Dr. Erdélyi Géza portréja 11:30 Szteh-
lo Gábor 12:00 Déli harangszó 12:01
Hírek 12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Ybl 200 12:45 Telesport 13:30
Forma-1 16:25 Telesport 18:55 Fa-
pad  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 A Lényeg 22:15 Keresztes Ildi-
kó koncert  23:35 A Bounty 
01:45 Hóvirágünnep 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 10:00
EgészségKalauz  10:30 Teleshop
11:25 Kalandor 11:50 4ütem 
12:20 A Muzsika TV bemutatja 
12:50 Agymenők  13:20 Agyme-
nők  13:45 Tru Calling – Az őran-
gyal  14:50 Tru Calling – Az őran-
gyal  15:50 Az istenek a fejükre
estek 2.  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Föld inváziója – Csata: Los
Angeles  21:15 Féktelenül 
23:40 Alien vs. Predator – A Halál
a Ragadozó ellen 2. 01:40 Portré
 02:15 Első a szerelem 

04:05 A férjem védelmében
05:00 Briliáns elmék  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
08:55 Nagy Vagy! – Riska Kupa
09:50 Babavilág  10:20 Több
mint TestŐr  10:50 Astro-Világ
11:55 Stílusvadász  12:25 Stahl
konyhája  12:55 Monk – Flúgos
nyomozó  13:55 9 és 1/2 randi 
15:55 Fogtündér  18:00 Tények
19:00 Rising Star  21:45 Abra-
ham Lincoln, a vámpírvadász 
23:55 Út a vadonba  02:40 Sport-
os 02:50 Kasszasiker  03:40 Bé-
kétlen békítő 

07:10 Gazdakör 07:40 Világ-nézet
08:10 Rome Riports 08:35 Napok,
évek, századok  09:30 Magyar
klasszikusok új köntösben 10:00
Zöld Jelzés 10:30 Egy ügyűek 11:00
Élő világegyház 11:30 Beavatás
11:45 Beavatás  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Nótacsokor 12:25 Meztelen
diplomata  13:50 Hazajáró 14:20
Csellengők  14:50 Hogy volt!?
15:50 A kém, aki szeretett engem 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-
berény  19:15 Önök kérték! 20:10
A sziget  21:00 A vadnyugat hősko-
ra  23:30 Dunasport 23:45 Heti Hír-
mondó 00:15 Klubszoba 01:05 Na-
pok, évek, századok  02:00 Vers
02:05 Himnusz 02:10 Nóvum 
02:35 Gazdakör 

07:30 Hoppedré professzor 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:00 Győri7 (ism.)
09:45 Konkrét (ism.) 10:00 Zooo+
(ism.) 10:35 Győr+ Sport (ism.)
11:10 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
12:05 Képújság 16:15 Boogie
Show 2013 (ism.) 17:45 Szabadhe-
gyi találkozások 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 20:00
KultÓra (ism.) 20:40 Konkrét (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 22:55 Bo-
ogie Show 2013 (ism.) 00:25 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 24., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A
Lényeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Két
duci hölgy  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Napirend előtt 12:55
Roma Magazin 13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta – vidékek króni-
kája 14:45 Zorro  15:35 Charly,
majom a családban  16:20 Jövő-
időben 16:30 Híradó+ 16:45 Lola 
17:25 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Kékfény  21:20 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyo-
mok  22:15 Az Este 22:50 Híradó
23:00 Sporthírek 23:10 Aranymet-
szés 00:00 Lola  00:45 Család-
barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 Fókusz Plusz  13:35
Reflektor  13:55 Fókusz  14:20 Éj-
jel-nappal Budapest  15:45 Segít-
ség, bajban vagyok!  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 Dr.
Csont  22:20 RTL Klub Híradó
22:50 Showder Klub  00:05 Reflek-
tor  00:20 Döglött akták  01:20
Döglött akták  02:10 Kung-fu 
02:55 Az éden titkai 

04:30 Stahl konyhája  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Bumm!  21:00
Családi Titkok  22:15 A Szmokin-
ger  00:15 Tények Este 01:00 Ak-
tív  01:20 Sportos 01:30 Elit egy-
ség  02:30 Békétlen békítő 
03:20 A Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Székely kapu
07:00 P'amende 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Mesélő cégtáblák 09:30 Család csak
egy van  10:15 Klubszoba 11:15 Az
élet sava-borsa  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:20 Vers 12:25
Napirend előtt 12:50 Közvetítés a
parlament üléséről 16:30 Térkép
17:10 Család csak egy van  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Megtörtént bűnügyek  20:15 Don
Matteo  21:15 Hírek 21:20 Du-
nasport 21:30 Dokureflex  21:31
Békés békétlenek  23:35 Kultikon
23:50 Hontalanok  00:50 Illényi
Katica és testvérei 02:00 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 09:00 Győri7 (ism.)
09:50 Képújság 17:25 Győri ETO
FC–DVSC 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+
Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 25., KEDD
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 A szenve-
délyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran 13:00
Unser Bildschirm 13:30 Virágzó
Magyarország  13:55 Ég, föld,
férfi, nő  14:50 Zorro  15:40
Charly, majom a családban 
16:30 Híradó+ 16:40 Lola  17:25
Híradó 17:40 Ridikül  18:30 Ma-
radj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Cédrusliget  21:15
Grand Hotel  22:05 Az Este 22:40
Híradó 22:50 Sporthírek 23:00 Ég-
jen inkább az olajmező...  23:55
Rex Rómában  00:40 Család-ba-
rát 02:10 Sophie szerint a világ 
02:40 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet - Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 Brandmánia  13:15
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:35
Reflektor  13:55 Fókusz  14:20 Éj-
jel-nappal Budapest  15:45 Segít-
ség, bajban vagyok!  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 A men-
talista  22:20 RTL Klub Híradó
22:50 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:30 Reflektor  23:45
Hazudj, ha tudsz!  00:50 Egészség-
Kalauz  (2013) 01:30 A Muzsika TV
bemutatja: Mi muzsikus lelkek (2013)
01:55 Apa-csata 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban 20:15 Bumm!  21:00
Családi titkok  22:15 Abraham
Lincoln, a vámpírvadász  00:15
Tények Este 01:00 Aktív  01:20
Sportos 01:30 A fény ösvényei 
03:05 A Macska  03:50 A gonosz
álarca 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Zöld Jelzés 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:00 Közvetí-
tés a parlament üléséről 16:00 Múze-
umtúra – Francia módra  16:30 Tér-
kép 17:10 Család csak egy van 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rex felügyelő  19:55
Don Matteo  20:55 Hírek 21:00 Du-
nasport 21:10 Műkedvelő műkincs-
rablók  22:40 Kultikon  22:55
Henrik Ibsen: Rosmersholm  01:00
Vers 01:05 Himnusz 01:10 Hírek
01:15 Szerelmes földrajz 01:40 Pan-
non expressz 02:10 Hagyaték 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 10:10 Ké-
pújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kama-
rai Magazin 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Kamarai Magazin
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság  

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

Kezelések: akupunktúra , TUINA masszázs, köpölyözés
Kezelhetô betegségek: Heveny és krónikus betegségek, mozgásszervi
betegségek, allergiák, nôgyógyászati betegségek, alvászavar, gyomor-,

bélbetegségek, légzôszervi betegségek. Prosztatagyulladás stb.

Dr. Li hagyományos kínai orvos rendelôje

Rendelési idô: hétfô, csütörtök: 9—19 óráig.
Gyôr, Baross G. u. 4. E-mail: dr.lijie@outlook.com

Tel.: 06-20/770-3222 (magyar, német nyelven), 06-30/867-2458 (magyar, német nyelven)
Bôvebb információ: www.drlijie.uw.hu

Magyar-Kínai Akupunktúra-és Masszázsterápiás Orvostudományi Egyesület
helyettes elnöke dr. med. Li Jie

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) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

• ÚJ: külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô kurzusok
ANGOL nyelvbôl is 

• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, ZÖLD út
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

NOVEMBER 26., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:40 Útravaló 13:55
Cédrusliget  14:45 Zorro  15:35
Charly, majom a családban  16:20
Jövő-időben 16:30 Híradó+ 16:45
Lola  17:25 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 A muskétások 
21:20 Szabadság tér '89 22:05 Az Es-
te 22:40 Híradó 22:50 Sporthírek
23:00 KorTárs  23:30 Summa
00:00 Lola  00:45 Család-barát
02:15 Sophie szerint a világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:10 Barátok közt  04:40 Segít-
ség, bajban vagyok!  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Portré  13:15 Ízes élet – Mautner
Zsófival 13:35 Reflektor  13:55
Fókusz  14:20 Éjjel-nappal Buda-
pest 15:45 Segítség, bajban vagyok!
 16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz  19:25 Éjjel-
nappal Budapest  20:50 Barátok
közt  21:25 Szulejmán 22:35 RTL
Klub Híradó 23:05 Házon kívül 
23:40 Reflektor  23:55 Hazudj, ha
tudsz!  01:00 Kémpárbaj  01:50
Apa-csata  02:15 Az éden titkai 
03:10 Az éden titkai 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Magánnyomozók 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  21:00 Családi titkok 
22:15 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:25 Hawaii Five-0  00:25 Té-
nyek Este 01:10 Aktív  01:30
Sportos 01:40 Franklin és Bash 
02:35 Franklin és Bash  03:25 A
Macska 

07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Hagya-
ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:25 Család csak egy
van  10:10 Don Matteo  11:10
Rex felügyelő  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers 14:30 A templomos lova-
gok kincse  15:00 Magyarország el-
ső világháborúja – Az Aranykor 1867-
1914  15:55 Kevés pénzzel Európá-
ban 16:30 Térkép 17:10 Család csak
egy van  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Párizsi hely-
színelők  19:55 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:00 Dunasport 21:10
A merénylet – Szarajevó 1914 
22:50 Kultikon  23:10 Málenkaja ra-
batyonka  00:05 Beavatás 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Kamarai Magazin
(ism.) 10:00 Képújság (ism.) 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 KultÓra 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Rondó 13:25 Átjáró
14:00 Makovecz Imre 14:40 Zorro
15:30 Charly, majom a családban
 16:20 Híradó+ 16:30 Lola  17:15
Szerencse Híradó  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Fábry  21:45 Munkaügyek  22:15
Az Este 22:50 Híradó 23:00 Sporthí-
rek 23:10 Barangolások öt kontinen-
sen  23:40 Történetek a nagyvilág-
ból  00:10 Lola  00:55 Család-ba-
rát 02:25 Sophie szerint a világ 
02:55 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 EgészségKalauz 
13:15 Ízes élet – Mautner Zsófival 
13:35 Reflektor  13:55 Fókusz 
14:20 Éjjel-nappal Budapest 15:45
Segítség, bajban vagyok!  16:50 Dr.
Tóth  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:50 Barátok közt  21:25
Java Heat – Tüzes pokol  23:20 RTL
Klub Híradó 23:55 Brandmánia 
00:35 Reflektor  00:55 Odaát 
01:55 a'la CAR  02:20 Az éden tit-
kai  03:10 Az éden titkai 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Bumm!  21:00
Családi titkok  22:15 NCIS 
23:15 Életfogytig zsaru  00:15 Té-
nyek Este 01:00 Aktív  01:20
Sportos 01:30 Grimm  02:25 Ha-
waii Five-0  03:20 A Macska 

06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar történelmi arcképcsarnok
09:20 Család csak egy van  10:10
Don Matteo  11:10 Párizsi helyszí-
nelők  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:25 Kívánságkosár 14:25
Vers 14:35 A templomos lovagok kin-
cse  15:05 Erdélyi történetek 
15:35 Szép, szőke szerelmünk, a Ti-
sza 16:30 Térkép 17:10 Család csak
egy van  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rózsák har-
ca  19:55 Don Matteo  20:50 Hí-
rek 21:00 Dunasport 21:10 Felhőjá-
ték  22:35 Kultikon  22:55 Mü-
pArt classic – Bécs korszakai 00:15
Vers 00:20 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül 
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 28., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Sophie
szerint a világ  10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 Életkerék 13:00
Esély 13:30 A világörökség kincsei
13:50 A muskétások  14:45 Zorro
 15:35 Charly, ma jom a család-
ban  16:20 Jövő-időben 16:30
Híradó+ 16:45 Lola  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj tal-
pon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Virtuózok 22:00 Az Este
22:35 Híradó 22:45 Sporthírek
22:55 A Dicső 39  01:00 Lola 
01:45 Család-barát 03:15 Sophie
szerint a világ  03:45 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 Kalandor (2014) 13:15
Ízes élet – Mautner Zsófival  13:35
Reflektor  13:55 Fókusz  14:20 Éj-
jel-nappal Budapest  15:45 Segít-
ség, bajban vagyok!  16:50 Dr. Tóth
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:50 Barátok közt  21:25 CSI:
Miami helyszínelők  22:20 RTL
Klub Híradó 22:50 CSI: A helyszíne-
lők  23:55 Reflektor  00:10 Ke-
mény motorosok  01:30 Kalandor
01:50 4ütem  02:15 Az éden titkai
 03:10 Az éden titkai 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Bumm!  21:00
Családi titkok  22:15 Beverly
Hills-i zsaru 2.  00:20 Tények Es-
te 01:05 Aktív  01:25 Sportos
01:35 Áldott jó nyomozó  02:25 A
Macska  03:10 A gonosz álarca 
03:55 Családi titkok 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rondó 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Csellen-
gők  08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Magyar elsők 09:25 Család
csak egy van  10:10 Don Matteo 
11:10 Rózsák harca  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:30 A világ
kertjei 14:35 A templomos lovagok
kincse  15:05 Építészet XXI 15:40
Európa egészsége  16:30 Térkép
17:10 Család csak egy van  18:00
Híradó 18:20 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:00
Labdarúgás 21:00 Hírek 21:05 Du-
nasport 21:15 Columbo: Személy-
csere  22:50 Kultikon  23:10 Az
öreg halász és a tenger  00:35 Vers
00:40 Himnusz 00:45 Hírek 00:50
Szerelmes földrajz 

06:45 TV torna 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 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Széchenyi Hír-
adó 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV



nológiával kezelhetőek, az elválto-
zások intenzitása csökkenthető.

Hogyan fejti ki hatását
a MediShape IPL kezelés?
A dpulse IPL  kezelés alapvetően

speciális hullámhosszúságú, pulzáló,
sokszínű fénykibocsátással működik,
amely energiát közöl a besugárzott
testrésszel, jelen esetben a bőrfelület-
tel. A hajszálér-kezeléseknél a bőrszö-
vet ereiben pangó vérben lévő hemog-
lobin elnyeli a fényt, amely hővé alakul.
A bőrben hővé alakuló széles spektru-
mú fény a melanin mellett a hemoglo-
binban is elnyelődik, így a szőrhagymák
roncsolásánál már bizonyított  IPL  eljá-
rás sikeresen alkalmazható az ér erede-
tű elváltozások kozmetikai kezelésére
is. A vér megalvad és a hőt az érfalhoz
továbbítja, amely így sérül, roncsolódik.
A kezelést követően a kezelt erek össze-
húzódnak, majd elhalványodnak vagy
elszürkülnek. Ezután a vér-  és érfalma-
radványok, a falósejtek működésének
eredményeként, a nyirokkeringéssel tá-
voznak a szervezetből.
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Számos olyan érprobléma, érelvál-
tozás létezik, amely közvetlenül a
bőrfelület alatt vagy a bőrfelületen
jelentkezik és látható elváltozások-
hoz, a bőr szerkezetének, színének,
felületének kisebb-nagyobb módo-
sulásához vezet. Ezen elváltozások

többsége nem hordoz komoly
egészségügyi kockázatot,  de eszté-
tikai szempontból már beavatkozást
igényelhet.

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül

Bővebb információ, bejelentkezés:
E-mail: medishape@zsireltavolitasgyor.hu • Telefon: +36-70/944-6482
Web: www.zsireltavolitasgyor.hu • Cím: Győr, ETO Park Élménysziget

Próbálja ki kezelésünket
most AKCIÓSAN!
Kíváncsi a kezelés részleteire?
December 10-ig ezen cikkünk
felmutatásával az első kezelés árából

biztosítunk minden
kedves vendégünknek!

50% kedvezményt

A seprűvéna
A bőr felső rétegeiben futó hajszál -

erek megvastagodását hívjuk seprű-
vénának, amelyek ugyan ritkán okoz-
nak panaszokat, de komoly esztétikai
problémát jelenthetnek.

Rosacea
A rosacea egy jellegzetes érvá-
lasz, érreakció (értágulat általá-

ban az arcon), amely különbö-
ző értágulatot okozó anyagok-
ra (pl. forró ételek, italok, kof-
fein- vagy alkoholtartalmú ita-

lok, fűszeres ételek) vagy a
napfényre, szélre, erős hidegre

válik aktívvá.

Éranyajegyek, haemangiómák
A haemangióma (nem rosszindala-

tú érdaganat) kis kitágult erek (kapillá-
risok) rendetlen, sűrű összetömörülé-
se a bőrön, a bőr legfelső rétegeiben
vagy mélyen a bőrben.

A fenti érelváltozások egy része, a bőr
felszínéhez közel található értágulatok,
elváltozások a Medishape dpulse tech-

Esztétikai érproblémák kezelése

Seprűvénás elváltozás

A rosacea leggyakrabban
az arcbőrön jelentkezik

Milyen eredmények érhetőek
el a kezeléssel?
A dpulse kezeléssel jó eredmé-

nyeket érhetünk el érelváltozások,
éranyajegyek, értágulatok, haeman-
giómák, seprűvénák és rosacea ke-
zelésében, ahol az ismétlődő kezelé-
sek során a kisebb erek elzáródnak,
majd felszívódnak.
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szerző: gy. p.

November végén zárul a Szé-
chenyi István Egyetem kutatá-
si projektje, melyben elméleti
és gyakorlati úton is feltérké-
pezték, hogy milyen hatással
van Győrre és a térségre a jár-
műipar.

A kisalföldi megyeszékhelyen a jár-
műipar évszázados múltú, a város
a magyar és a kelet-közép-európai
járműgyártás első számú központ-
ja. Szervesen kapcsolódik hozzá az
oktatás és számos más, a térség
jellemzőit alakító tényező. Ezért
Győr és vonzáskörzete kiváló min-
taterületet jelent egy nagy cent-
rum működésére, funkcióinak
elemzésére, azok átalakulásának
leírására, a lehetséges együttmű-
ködési, irányítási rendszerek tanul-
mányozására, és ezzel a jövőbeli
európai területi fejlesztési modell
feltételeinek kidolgozására. A Szé-
chenyi István Egyetem már 2010
és 2012 között is kutatásokat foly-

Lezárult a járműipar
hatásairól szóló kutatás 

tatott a járműipar, azon belül az au-
tógyártás területi hatásairól. A
most záruló „Győri Járműipari Kör-
zet, mint a térségi fejlesztés új irá-
nya és eszköze” című projekt két-
éves munkájának eredményét hat
könyvben foglalja össze az egyete-
mi, akadémiai és levéltári szakem-
bereket tömörítő, negyventagú ku-
tatócsoport.

Rechnitzer János, a Széchenyi
István Egyetem professzora szerint
az európai uniós támogatású győri
program elsőként ad átfogó képet
az ipari körzetek, az egy vagy né-
hány iparágra szervezett térségi há-
lózatok természetéről. „Európa szá-
mos ipari körzetének nagyváros a
csomópontja, ebben a modellben a
gazdaság szereplői részei a város
társadalmának, s a gazdaság me-
chanizmusai a térségben is érezte-
tik hatásukat. Győrben a járműipar
a domináns szektor, a kutatók az
iparág térségformáló erejét vizsgál-
ták abban a reményben, hogy meg-
állapításaik a döntéshozókat segítik,
a tervezés szolgálatába állnak.
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szerző: dr. radics judit pszichiáter,
pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos 

fotó: illusztráció

60-as éveinkre már olyan élettapasz-
talatokkal és tudással rendelkezünk,
melyek jól hasznosíthatóak saját cél-
jaink, testi egészségünk és pozitív
életérzésünk megőrzése érdekében. 

Egészséges életmóddal
Az olyan krónikus, úgynevezett ci-

vilizációs betegségek mint a túlsúly, a
magas vérnyomás, a cukorbetegség,
a magas vérzsír- és húgysavszintek
korrekciója az egészségtudatos élet-
móddal, vagy amelyek ha már megszi-
lárdultak, szoros orvosi kontrollal és a
terápia pontos betartásával jól kar-
bantarthatóak. A megfelelő táplálko-
zás és a testmozgás (különösen sza-
bad levegőn) önmagukban is komoly

egészségvédő faktornak számítanak,
de mivel ebben az életkorban olyan
pszichés problémák, mint a depresz-
szió is gyakrabban jelennek meg, így
a szabadidő tudatos beiktatása is nél-
külözhetetlen életünkbe. Bizonyos ún.
„agyserkentő” ételek fogyasztása, ki-
rándulás, túrázás, a természetélvezet
– különösen társaságban –, de egy jó
kártyaparti, közös társasjátékozás
mind a fiatalság megőrzését és az
időskori betegségek, állapotok későb-

A hét orvosi témája:

Egészség-
tudatosan élni
60 felett

bi időre történő kitolását szolgálják, a
pillanatnyi öröm érzésén túl. 

Védőoltásokkal
Az akut, különösen súlyos betegsé-

gek kivédésének is több útja létezik.
Természetesen fontos és alapvető a jó
kondíció, hogy már eleve ne legyünk fo-
gékonyak rájuk, vagy ha mégis áldoza-
tul esünk egy kórokozónak, azt hamar
le tudja győzni szervezetünk. Ugyanak-
kor léteznek – különösen a rendkívül
súlyos, nemritkán életveszélyes kórálla-
potokat okozó fertőzésekkel szemben
– olyan védőoltások, melyek megelőzik
ezen megbetegedések kialakulását. Az
orvostudomány fejlődése egyre újabb
és újabb kórokozókkal szembeni védel-
met tud biztosítani, melyek közül ki -
emelhető például az igen súlyos és
gyors lefolyású, akár életet is veszélyez-
tető pneumococcus-fertőzés elleni vé-
dőoltás. Márpedig a pneumococcus
(mely súlyos tüdő- és agyhártyagyul-
ladást okozó kórokozó), vagy egyéb
súlyos betegség kivédése nem csak
azért fontos, mert egy akut betegség
ledönt a lábunkról, szenvedünk, sőt
rokonaink ápolására szorulunk, kór-
házba kerülünk, vagy netán az életün-
kért is küzdeni kell, de idősebb kor-
ban, így már 60 éves kor felett sem
olyan a felépülés, mint a fiataloknál,
ennélfogva maradványtünetekkel is
lehet számolni. 
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A stroke nem válogat

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A stroke-ot gyakran csendes gyilkos-
ként is emlegetik, hiszen nincsenek
kézzelfogható, konkrét előjelei.

Hirtelen következik be
Váratlanul következik be a vérellátási

zavar, aminek következtében agyszöve-
tek halnak el. Két esetben beszélhetünk
szélütésről: elzáródó agyi erek esetében
az érfalakon felgyülemlett lerakódás le-
válik az érfalról, és bekerül a véráramlat-
ba, vagy egy megalvadt vérrög kerül az
agyi érrendszerbe, amely meggátolja a
vér akadálymentes továbbáramlását.
Vérzéses stroke esetén a magas vérnyo-
mástól az erek már nem képesek to-
vább tágulni és emiatt megrepednek. A

stroke-ot elszenvedő betegek több mint
70%-a küzd magas vérnyomással. A tü-
netek mind a két esetben megegyez-
nek: hirtelen fellépő féloldali végtagbé-
nulás, hirtelen bekövetkező beszéd- és
látászavar,  kettőslátás, látótér-kiesés, lá-
tásvesztés, egyensúlyzavar, térérzékelés
elvesztése.

Rizikófaktorok
Fontos, hogy bármilyen, a stroke-ra

utaló tünettel azonnal forduljunk orvos-
hoz! A stroke-esetek jelentős hányada
megelőzhető lenne, ha mindenki tisztá-
ban lenne a betegség rizikófaktoraival.
Rengeteg olyan tevékenység van, ami
növeli a szélütés kockázatát, úgymint a

dohányzás, a mozgásszegény életmód,
az egészségtelen táplálkozás, stresz-
szes életvitel. A magas vérnyomásban
és különböző szívbetegségekben, pél-
dául pitvarfibrillációban szenvedő bete-
gek nagy része a veszélyeztetettek közé
tartozik. Esetükben a legfontosabb,
hogy minél előbb kiszűrjék a betegsé-
get, a kezelés során kövessék az orvos
által előírt utasításokat és rendszere-
sen szedjék a gyógyszerüket. A pitvar-
fibrilláló betegek stroke-megelőzésére
elsősorban a véralvadásgátló készítmé-
nyek szolgálnak, amelyek közül már lé-
teznek olyanok, amelyek hosszú távú
biztonságot nyújtanak a betegek szá-
mára.

Új teszt várandós nőknek
Idén nyáron eltörölték a kötelező magzati
szűrővizsgálatok palettájáról az AFP-vizsgá-
latot. Az AFP-vizsgálat elsősorban a Down-
kór és a velőcső-záródási rendellenességek
felismerésére
szolgált. A vizsgá-
lat azonban, mi-
vel értékét több
tényező is befo-
lyásolja, számos
alkalommal eredményezett hamis pozitív
eredményt. Az új Tranquility teszt a sejt-
mentes magzati DNS-ből mutatja ki a főbb
betegségekre utaló eltéréseket, többek kö-
zött a Down-szindróma, az Edwards-szind-
róma, illetve a Patau-szindróma jelenlétét.

A tüdőrák megelőzése
A tüdőrák hazánkban is a leggyakoribb
rosszindulatú daganatos megbetegedés a
férfiaknál. A betegség felismerése igen ne-
héz, mivel a tüdőben nincsenek fájdalomér-
ző idegrostok, és így panaszt sem okoz. Pa-
naszok, tünetek jelentkezésekor már nagy-

méretű daganat-
ra, távoli áttét je-
lenlétére kell
gondolni. A korai
felismerés, a
műthető esetek
számának növe-

lése az ernyőfénykép-szűrésre rendszere-
sen járók számának növelésével érhető el,
melyet a rizikócsoportba tartozók (dohá-
nyosok, 40 éven felüliek, azbeszttel dolgo-
zók, bányászok) esetében kell a legnagyobb
mértékben szorgalmazni.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Életmentő percek
A stroke bekövetkeztével percenként

közel 2 millió idegsejt pusztul el és 10 ki-
lométernyi idegpálya semmisül meg.
Ezért fontos, hogy a beteg minél előbb
kórházba kerüljön, mert a szélütés bekö-
vetkeztével 3 órán belül fel kell oldani a
vérellátási akadályt. Minél előbb kezelik
a beteget, annál több esélye van a túl-
élésre és annál kevesebb maradandó ká-
rosodás várható. Miután stabilizálták a
beteg állapotát, rögtön megkezdődik a
rehabilitáció, amit nagyban meghatároz
a stroke által okozott károsodás mértéke.
Ebben gyógytornászok, logopédusok,
pszichológusok és más területen jártas
szakemberek segítik a betegeket.

A hét kérdése: a védőoltásról

Válaszol: Dr. Horváth Zsuzsanna háziorvos,
belgyógyász, diabetológus

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Kiknek ajánlott az influenza elleni oltás, s kik
kaphatják meg térítésmentesen?

Az ANTSZ meghatározza azok körét, akiknél az
influenza vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy
kockázatot jelentenek. Részükre az oltás térítésmen-
tesen igényelhető a háziorvosuknál. Ide tartoznak a
krónikus légzőszervi betegségben, szív- és érrend-
szeri betegségben szenvedők (kivéve a megfelelően
beállított magas vérnyomás-betegségűek), a vele-
született vagy szerzett immunhiányos állapotú bete-
gek, krónikus máj- és vesebetegek, az anyagcsere-
betegségben szenvedők (pl. cukorbetegek), az elhí-
zottak, a 60 éven felüliek, a várandósok, valamint
azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenzasze-
zon idejére tervezik. Lakóotthonokban vagy egész-
ségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt,

gondozott szemé-
lyek, egészségügyi
és szociális intéz-
mények  dolgozói,
sertés és baromfi tartásával, valamint ezen állatok
szállításával foglalkozó személyek is térítésmente-
sen igényelhetik az oltást.

Kiknek nem javasolják?
Nem alkalmazzuk, ha valaki allergiás a ható-

anyagra vagy a gyógyszer egyéb összetevőire, példá-
ul a tojásfehérjére. Heveny lázas megbetegedés ese-
tén az oltóanyag csak a tünetek elmúlta után 2-3
nappal adható. Akiknek korábban bármely oltó-
anyaggal történt oltás következtében súlyos szövőd-
mény fordult elő, szintén nem kaphatják meg. 

Milyen szövődménnyel járhat a védőoltás?
Mint minden gyógyszer, nagyon ritkán ez is okozhat

mellékhatásokat. Az oltóanyag elölt vírust tartalmaz,
ezért a vakcinától influenza nem alakulhat ki. Az oltást
követő esetleges légúti betegséget más légúti kóroko-
zó válthatja ki. A leggyakoribb mellékhatás a beadás
helye körül kialakuló helyi bőrpír, duzzanat, fájdalom.
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Teszt: Citroën C4 Cactus feel/shine edition 1.2

Divatdiktátor
szerző és kép: nagy viktor

viktornagy.net

Crossover, SUV, városi terepjáró vagy
valami teljesen más? A Citroën letett
az utakra egy új kategóriát, aminek a
neve: C4 Cactus. Vagány, urbanizáló-
dott, egyediesíthető és különc!

Amikor a Citroën egy jó ötletet
megvalósít, akkor belead anyait-apait.
A C4 Cactus egy kompakt méretű,
emelt hasmagasságú járgány sok-sok
egyedi részlettel. Tesztautónk gyöngy-
házfehér-csokoládé színkombinációja
sok tekintetet vonzott. Mi az, amiben
új a Cactus? Kezdjük a leglátványo-
sabbal, amit Airbumpnak neveztek
el. Négy színben választhatók, és
cserélhetők az ajtókra pattintható
óriási légbuborékos műanyag védő
elemek, amik akár 5 km/h-val tör-
tént ütközéseket is elnyelnek – bát-
rabban parkolhatunk. Ezek funkcio-
nálisak és egyben karaktert adnak
az autónak, a „terepjárós” arányokat
kiemelik.

Beülve tovább fokozódik a megle-
petés-hatás. Elöl és hátul egyaránt
széles, kanapé-hatású ülések fogad-
tak. A reklámokban látható első pad-
kialakítás sajnos nem háromszemé-
lyes, de az automataváltós kivitelben
valóban kvázi egy felületű a vezető so-
ra. A manuális verzióban is kellően
szélesek és kényelmesek a plüss-sze-
rű székek, de hagytak elég helyet a
szép formájú váltókarnak is. Hátul vi-
szont a hely és a kialakítás miatt egy aránt
egyértelmű a hatás: ez egy szófa!

Nem ért véget a sokk. A műszerfal
teljesen új koncepciót követ. A vezető
előtt van egy, a legfontosabb infókat
közlő kijelző, ami kellően futurisztikus,
mégis ízlésesen kialakított. Jól olvas-
ható és egyértelmű a kijelzés: piros
és fehér színű számok, piktogramok;
elégséges információ. Középre tekint-
ve egy 7 colos érintőképernyő uralja
a teret, alatta néhány gombbal és a
hangerő-szabályozóval. Erről az érin-
tőképernyőről kezelhetjük a szellő-
zést, rádiót, telefonunkat, navigációt
és minden beállítást, valamint a tola-
tókamera képét is itt láthatjuk viszont.
Tovább tekintve, az anyósülés előtt tá-

rul elénk az utazóbőrönd dizájnú, óri-
ási, felnyitható kesztyűtartó. Ezt az
óriási rakodóhelyet a tetőbe épített
légzsáknak köszönhetően tudták ki-
alakítani a francia tervezők – megérte
ekkora fejlesztésbe fogni. Az, hogy az
ajtóbehúzók bőrpántok, a szellőzők
aszimmetrikusan helyezkednek el és
a kormány alul-felül lapított formájú,

már csak teljessé teszik az extrava-
gáns képet. Hátul kevésbé sok a
blikkfang, viszont kellően tágas a tér,
és az extra panoráma üvegtető miatt
fényben sincs hiány.

A lemezek alatt is fejlesztettek a
Citroënnél, amikor a Cactust megál-
modták. Sikerült 200 kg-ot lefaragni
a C4 tömegéből, így a tesztutó alap-

motorja, az 1,2 literes, 82 lóerős há-
romhengeres benzines is meglepő-
en jól mozgatta a kompakt karosszé-
riát. Az 1,6 literes dízelekkel (92 és
100 LE) akár 3,1 literes fogyasztási
rekordot is felállíthatunk, míg az új
ezerkettes benzines turbó 110 lóere-
je szárnyakat ad a kocsinak még autó-
pálya-tempónál is. A súlycsökkentés

egyébként nagyon jól sikerült, hiszen
1 tonna alá szorították az üres töme-
get. Ennek van abszolút pozitív hozo-
mánya, mégpedig az ablaktörlő la-
pátba integrált ablakmosó-fúvóka,
míg kis funkcionális hátrányt okoz a
hátsó ajtók kibillenthető szellőzőab-
laka, és az egyben dönthető hátsó
üléstámla. De ne legyünk maximalis-

ták, hiszen egy igazi „Kacsa” utód a
sok újdonság és stílus ellenére akár
4,2 millió forint alatti áron elhozható,
és egy jól felszerelt darab, választha-
tó színkombinációkkal (például lila
belső, kék fényezés, fekete airbump
vagy világosbarna belső, banánsárga
fényezés, bézs airbump) is megkapa-
rintható 5-5,5 millióért.

Az anyósülés előtt
tárul elénk az utazó-
bőrönd dizájnú,
óriási, felnyitható
kesztyűtartó

Citroën Győr – Autentik Motor-Car Kft. 9012 Győr Mérföldkő út 1. • 96/556-270 • ertekesites@citroengyor.hu • www.citroengyor.hu
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ajánlatai:

BŐvebb információval, társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b. Tel.: 96/317-133, 317-313

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

ADVENTI kirándulások:
BÉCS – HOFBURG

december 13., 20. 5.300 Ft/fő
STEYR – STEINBACH A.D. STEYER

december 6. 8.300 Ft/fő
BÉCS – SCHÖNBRUNN

december 7, 14. 5.300 Ft/fő
SCHLOSSHOF – POZSONY

december 7. 4.700 Ft/fő 
ADVENT A BÉCSI-ERDŐBEN

december 7. 5.400 Ft/fő
ADVENT SALZKAMMERGUTBAN

december 13. 10.500 Ft/fő
ADVENT POZSONYBAN

december 13. 4.700 Ft/fő
GRAZ ADVENTI DÍSZBEN

december 14. 7.500 Ft/fő
PARNDORF – BÉCS

november 29. 5.300 Ft/fő
SHOPPING CITY SÜD – BÉCS

december 5., 13. 5.300 Ft/fő

Hozzávalók: 500 g burgonya, 100 g liszt, 30 g ke-
ményítő, 1-2 evőkanál finom durumdara, 1-2 tojás-
sárgája.
Elkészítése: Nudlitésztát készítünk, majd a tésztá-
ból gombócokat, magozott szilvával. A mag helyére
fahéjas cukor kerül. Bő, forrásban lévő, sós vízben
kifőzzük, mandulás morzsában forgatjuk. Otthon
vaníliafagylalttal, szilvalekvárral tálaljuk, mi az étte-
remben mézes joghurtsorbettel, marinált, édes sü-
tőtökkockákkal kínáljuk.

November a Pipacsban 
szerző: gaál józsef   |   recept: forster zoltán   |   fotó: marcali gábor 

A nyár derekán nyílt meg, s máris rangos társaságban, a Gault és Millau étteremkalauz jó szívvel aján-
lott vendéglátóhelyei között találta magát a győrújbaráti Pipacs. Szalay Andrea és Ványik László ét-
teremvezetők szerint a dicséret a séfet illeti, Forster Zoltán konyhájában a mai kor elvárásaihoz iga-
zítva készülnek a magyar konyha hagyományos remekei. A hét évig külföldön szolgáló, világutazó séf
a hazai alapanyagokra és a hazai ízekre esküszik, újító kedvéről a kacsaburger és az árpagyönggyel,
sütőtőkkel tálalt töltött libanyak receptje, fotója tanúskodik. Ezek már a november ételei, otthon is
elkészíthető, könnyed és izgalmas fogások.    

Hozzávalók 4 személyre: 0,75 kg császárszalonna
nyersen darálva, 0,25 kg sertésmáj, 3 db libanyak-
bőr, 1db tojás, 1 kis fej vöröshagyma apróra vágva,
2 gerezd fokhagyma reszelve, fél csokor petrezse-
lyem apróra vágva, 1 dl tej, 1 dl tejszín.
Elkészítése: A hozzávalókat nagy lyukú darálón
ledaráljuk és lazán a nyakbőrbe töltjük, két végét
összekötjük. Serpenyőben színt sütünk rá, majd
közepesen meleg sütőben 2 óra alatt lassan kész-
re sütjük, hidegre tesszük. A köretként hozzá illő
árpagyöngyöt úgy készítjük, mint a párolt rizst.
Még melegen, olajjal, fehérborecettel, sóval, cu-
korral, ízesítjük. A sütőtököt puhára sütjük, kréme-
sítjük. A kihűlt, töltött nyakakat szeletelve tálaljuk,
kevés céklasalátát is adhatunk mellé kiegészítő-
nek. Kenyérrel, házi savanyúsággal kiváló előétel,
de könnyű vacsora is lehet.

Hozzávalók 4 személyre: Hamburger
zsemle 4 db, káposztasaláta 0,5 kg, chili
paprika 1 db, natúr joghurt 2 dl, kacsa-
combfilé 0,4 kg, marhalapocka 0,2 kg,
füstölt sertésszalonna 0,15 kg, lilabur-
gonya 6 db.
Elkészítése: A húst ledaráljuk, sózzuk,
0,15 kg-os húspogácsákat formá-
zunk belőle, majd serpenyőben kész-
re sütjük. Ha van füstölőnk, a húspo-
gácsákat sütés előtt fél órára hideg
füstre tehetjük. A burgonyát uborka-
gyalun leszeleteljük, majd forró olaj-
ban chipset sütünk belőle. A káposz-
tasalátát leszűrjük, joghurttal, chilivel
ízesítjük. A zsemléket félbe vágjuk,
szárazon megpirítjuk. A kész húsra
vastag sajtszeletet teszünk, hogy át-
melegedjen, sültpaprika-krémmel
vagy lilahagyma-lekvárral tálaljuk.

Töltött libanyak

Kacsaburger

Szilvás gombóc
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A Belváros szívében, a Pálffy u. 4/b
alatt várja látogatóit a győri állatkert
belvárosi terráriumháza, a Füles Bás-
tya. A 16. századi győri vár ódon ka-
zamatájában burjánzó amazonasi
dzsungel folyamatosan érdekesebb-
nél érdekesebb látnivalókkal kápráz-
tatja el a nagyközönséget. Az idei év
egyik különlegessége, a márciusban
megnyitott éjszakai látogatótér, ahol
a kalandvágyó látogatók nem csu-
pán éjszakai állatok életébe nyerhet-
nek betekintést, hanem a fény- és
hangeffekteknek köszönhetően, egy
éjszakai dzsungelben érezhetik ma-
gukat. Szemtanúi lehetnek a nílusi
gyümölcsevő denevérek és a méz-
medve etetésének.  Baglyokat figyel-
hetnek meg, hiszen két törpekuvik is
helyet kapott a bemutatótérben. A

Apró főemlős
a kazamatában!

Szürke egérmaki érkezett a Füles Bástyába

múlt héten az „éjszakai dzsungel” új
fajjal gazdagodott: egy szürke egér-
maki érkezett. 

A szürke egérmaki  a világ egyik
legkisebb főemlőse, Madagaszkár
szigetén él. Hatalmas szemeiről és
rövid végtagjairól ismerni meg. Az
egész kis állat mintegy 15 cm hosszú,
szürke a színe, a hasa alja világosabb.
Hosszú a farka, ami segíti a fákon va-
ló kapaszkodásban. Főleg rovarokat
eszik, de nem veti meg a növényeket,
leveleket, gyümölcsöket, virágokat
sem, néha apróbb hüllőket, is meg-
fog. Mivel éjszakai állat, sok időt tölt
terráriumának sziklahasadékaiban
szunyókálással. A szemfüles látoga-
tók megfigyelhetik minden nap 10–
19 óráig a Füles Bástya éjszakai be-
mutatóterében.

Kalandra, le!
www.fulesbastya.hu

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Akció idôtartama: 2014. 11. 21—11. 28.

DELIKÁT

499,- kg

Házi sertés-
zsír 1 kg

Koroncói
burgonya

zsákos, 30 kg

59,- kg

499,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

Sertés-
vékonybél

10 m-es

239,- db

Fejes káposzta 1 kg

49,- kg

1899,- db

Tomi Kristály
Amazonia 3 kg

633 Ft/kg

A Zichy Ferenc Látogatóközpont szervezésében

Szent Efrém Férfikar

Adventi
koncert

Bővebb információ:
www.kaptalandomb.hu
info@kaptalandomb.hu 

+36 96/524-643

A belépővel a Zichy Ferenc Látogatóközpont
kiállítási helyszínei is megtekinthetőek!

A rendezvény fővédnöke
Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök.
Köszöntőt mond Simon Róbert Balázs

országgyűlési képviselő.

Jegyek elővételben megvásárolhatók:
Zichy Ferenc Látogatóközpont

9021 Győr, Káptalandomb 11–13.

GYŐRI BAZILIKA
2014.12.14. 16.30

Belépô: 1500 Ft/Fô
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téli-nyári gumigarnitúrával eladó.

Irányár: 900.000 forint. 

Tel.: 30/9465-021

1999-es, 1984 köbcentis, klímás,
rendszeresen szervizelt, benzines

NEW BEETLE

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
a Kard Rendje szervezésében
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2014. november 23., 9—14 óráig

KRISTÁLY ÉTTEREMBEN.
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658 • www.kristalyetterem.hu

36. MILITARIA

kitüntetés

egyenruha

könyv
irodalom

fegyver
fotók

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Rendezze év végi

CÉGES RENDEZVÉNYÉT
az AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!

Karácsonyi kerti partival,
finom ételekkel, kiváló borokkal
várjuk Kedves Vendégeinket!

Kérje ajánlatunkat!

ÁLLÁS
Villamos karbantartó munkatár-
sat keresünk győri partnerünkhöz. Elvárások:
szakirányú erősáramú végzettség, gyakorlat
hajtásvezérlések javításában, több műszakos
munkarend vállalása. Jelentkezés: 06-30/581-
9820 vagy adrienn.kis@kellyservices.hu

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS
Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és
mindennemű villanyszere-
lés, bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

Párkapcsolati, tanulási gondok oká-
nak kiderítése, feloldása, hízásmentes cigi-
stop, fogyókúra. 06-70/295-0855 

Lumbágó, izomsorvadás, bénulás, izom-
fájdalmak oldása. Samodai Péter gyógymasszőr
+36-30/754-3112, www.egeszseg-ovo.hu

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gondozá-
sát vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, közép-
korú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367  

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zár-
javítás, költségkímélő meg-
oldások. Tel.: 06-70/223-7957.

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

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

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Fe-
lesleges holmit elszállítok. Akár egész
lakás ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

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

GARÁZS
Garázs eladó a Dózsa-pálya mellett.
Irányár: 950.000 Ft. Tel.: 06-20/957-1819.

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI 
SALSA, 
TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.
TEL.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumba-
gyor.
Hungary

EGYÉB
Carlos szekrénysor, ülőgarnitúra, 3
db fotel szép állapotban eladó! 06-
30/227-3067

Dióbelet vásárolok Győr, Nádor u.
21. Tel.: 06-20/979-5105.

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

Magas áron vásárolok
antik bútorokat, antik órákat, porce-
lánokat, festményeket, pénzérméket,
képeslapot és teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

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

INGATLAN
Győr, Ady E. utcában, új építé-
sű liftes társasházban nappali + 1
szobás, 47 nm-es lakás (beépített
konyhabútorral és gardróbszekrény-
nyel), 20 nm-es terasszal kiadó.
Zárt udvari gépkocsibeálló tartozik
hozzá. Bérleti díj: 120.000 Ft/hó +
rezsi. 06-30/335-9260

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi 1 szobás, 35 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, teljesen
felújított, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne nagyobb, határozat-
lan idejű bérleményre. Kossuth utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 341.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi 2 szobás,  41 nm-es, gázfűté-
ses, téglaépületben lévő, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 20- 30 nm-es,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra. Új-
város kizárva. (Hirdetésszám: 262.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 53 nm-es, gázfűté-
ses, téglaépületben lévő komfortos, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélne
1szobás vagy l + hálófülkés, 36–45 nm-
es bérleményre, Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 264.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi 1 szobás, 41 nm-es,
parkettás, szilárd tüzelésű, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne ady  vá rosi,
marcal  városi 1 + fél-2 szobás bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 263.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2+fél szobás, 59 nm-es, kéterké-
lyes, műanyag ablakos, parkettás, járólapos,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2+fél, 3+fél, vagy 4 szobás
fsz-i vagy I. emeleti, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakásra. Újváros, Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 265.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm-es, távfű-
téses, teljesen felújított, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne kisebb,
határozatlan idejű bérleti szerződéses lakás-
ra. (Hirdetésszám: 266.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti 52 m2-es, 2 szoba+ hallos, erké-
lyes, távfűtéses, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 36 nm-es, 1
szobás, szigeti, belvárosi, nádorvárosi lakás-
ra. (Hirdetésszám: 268.)  Érd.: Győr-Szol Zrt., 
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

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



kép és szöveg: tóth lászló 

Hónapokig hátráltatta a magas vízállás a győri
fő nyomóvezeték építését, a munka csak a
múlt héten kezdődhetett újra a Radó-sziget
mellett, a Rába-ártérben. A beruházás jelentő-
sen javítja majd a város szennyvízelvezetésé-
nek helyzetét, a távolról érkező tömény szenny-
vizek ma még a belvárosi csatornákat terhelik. 

Tavaly ősszel kezdődött a munka Viziváros
és Révfalu rakpartjain. Ifj. Biczó László, a Pan-
non-Víz Zrt. műszaki ellenőre elmondta lapunk-
nak, hogy a szigetközi oldalról 500 milliméter

átmérőjű nyomócsövet fűztek át a Mosoni-Du-
na alatt, s vezettek el egészen a Rába-partig. Itt
az ártéri előkészítő munkákat elvégezték, a te-
rületet szabaddá tették, de a magas vízállás mi-
att folyamatosan tolódott a munkakezdés.

A november közepére kialakult tartósan ala-
csony vízállásnál a hatalmas lánctalpas markoló

végre biztonságosan eljutott az építkezés hely-
színére. A gép számára a Rába-kettős híd alatt
egy speciálisan mélyített átjárót építettek, maga-
sabb vízállásnál a markoló itt elmerült volna az
iszapban. Az építők a Petőfi hidat szeretnék elér-
ni, a látványos vízparti munkát a Rába-part és a
Radó-sziget sétányairól már most is figyelemmel
kísérheti a közönség. A műszaki ellenőr szerint,
ahogy a vezeték a helyére került, megkezdődik a
vízparton kivágott fák pótlása is a vízügyi igazga-
tóság által kiválasztott facsemetékkel.

Ezzel egy időben a  Petőfi híd szigeti olda-
lán, a zsinagóga mellett megkezdődött a vá-
ros legnagyobb föld alatti szennyvízáteme-
lőjének építése. A szakemberek már kialakí-
tották a szerkezet körvonalait, megépültek a
szükséges vágóélek és rövidesen megkez-
dődik a szerkezet süllyesztése. Ennek során
fokozatosan, kilencméteres mélységig ha-
ladnak. Az átemelő nagyobb része föld alá
kerül, a föld feletti részek városképbe illesz-
tésére különös gondot fordít a Pannon-Víz. 

A győri csatornahálózat történetében
mérföldkőnek számít a beruházás.  A veze-
ték üzembe állítása után a Belváros csator-
narendszerét nem terheli tovább a környező
településeken, az Ikrény, Rábapatona, Abda,
Börcs, Győr-Újváros és Győr-Sziget térségé-
ben összegyűjtött tömény szennyvíz, amely
ma még a városi hálózatba kerülve, legin-
kább a Munkácsy és Bajcsy-Zsilinszky utak
környékén okoz bűzpanaszokat. 
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában javában
zajlik a város közterületein az őszi lomb-
gyűjtés. A fasorokkal telepített tömegköz-
lekedési útvonalakon – pl.: Bartók Béla út,
Ifjúság körút, Nagysándor József út – és
azok környezetében októberben kezdő-
dött a lombszívás. A Győr-Szol Zrt. ki -
emelten kezeli a nagy lombtömeget adó,
platánfás és gesztenyefás utcákat.

A további közterületeken a falevélgyűj-
tés november tizedikétől teljesedett ki. A
Győr-Szol Zrt. szervezésében a lakótele-
peken közel hatvan fő gereblyézi a folya-

Győr városrészeinek
központjaiban, illetve a
városi köztemetőkben
láthatóak a mindenki ka-
rácsonyfái, amelyek
2014-ben összesen 35
helyszínen díszlenek. 19
helyen meglévő élő fa az
ünnep szimbóluma, 16
helyszínen pedig a hé-
ten fát állítottak. Újdon-
ság, hogy a megszépült
környezetű adyvárosi tó
mellett is lesz mindenki
karácsonyfája. Az égő-
sorok felszerelését Győr
Megyei Jogú Város Út-
kezelő Szervezete koor-
dinálja.

Nagy Csaba

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
Igazgatóságán a múlt héten pénteken
áttekintették a téli útüzemeltetéshez
szükséges gépeket, eszközöket. A
több mint háromszáz kilométer hosz-
szú városi úthálózaton a Győr-Szol
Zrt. koordinálásában történik a síkos-
ságmentesítés és a hóeltakarítás. A
beruházásoknak köszönhetően, a ta-
karítandó felületekhez idén további
utak kapcsolódtak. Új burkolatként
említhetjük az ipari parkban kialakított
hét kilométeres tömegközlekedési út-
vonalat, valamint a Vonal út tagozódó
szakaszát. A szolgáltató eszközparkjá-
ban voltak fejlesztések, a téli szezon
hatékonyabb munkáját egy új terepjá-
ró autó és egy szintén új sószóró be-
rendezés segíti. Komoly fejlesztésnek
tekinthető a sótároló megépítése. A li-
kócsi komposztáló telep területén ta-
lálható csarnokban ősz végére a Győr-
Szol mintegy nyolcszáz tonna szóró-
anyagot tárolt be. A gépeket irányító
diszpécserek tevékenységét segíti az
a meteorológiai állomás, amelyet a
cég Rozgonyi úti telephelyén helyez-
tek üzembe a napokban. A síkosság-
mentesítés és a hóeltakarítás prog-
ram szerint történik. Amikor az idő té-
liesre fordul, a gépekkel elsőként a hi-
dakon és felüljárókon találkozhatunk
majd. Kiemelt téli feladat a tömegköz-
lekedési útvonalak, a közterületi jár-
dák, a buszmegállók kezelése, vala-
mint a járdacsatlakozások takarítása.
A hóügyelet november 15-én meg-
kezdte tevékenységét, a szolgáltató
irányításában lévő 43 darab gép útra
és munkára kész állapotban van.

Nagy Csaba

Álláshirdetés

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

kukarakodó
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.
Feltétel: • 8 általános
Elôny: • darukezelôi végzettség • konténeremelôi végzettség
Bérezés: • megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „kukarakodó” jeligét.

Pályázati hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. az alábbi – tulaj-
donában lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályázati úton bérbe adja:

Cím: Vásárcsarnok Győr, Herman O. u. 25.
Megnevezés: kereskedelmi, szolgáltató üzlet
Térmérték: 12 m2 eladótér + közös WC- és öltözőhasználat 
Hasznosítási lehetőség: kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Bérleti díj alsó határa: 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. december 1., 12 óra

Részletes információk a www.gyorszol.hu internetes oldalon olvashatóak.

Mindenki
karácsony-
fái

A Rábánál folytatódik
a csatornaépítés 

Falevélgyűjtés

Téli üzem
a városi utakon

matosan hulló lombot. Munkájukat nagy
teljesítményű, gyűjtő adapterrel szerelt,
önjáró kommunális kisgépek segítik. A
szolgáltató a szállításba konténereket és
kukás autót is bevon. Az egységekkel a
napokban Adyvárosban, Nádorvárosban
és a Belvárosban találkozhatunk. Sziget
városrészben szintén elindult a munka.
Ezek után következik Révfalu, Marcalvá-
ros I. és Marcalváros II., Szabadhegy,
Gyárváros és a peremkerületek.

Természetesen nem maradnak ki a
lakóutcák sem, a lombszívó gépek ha-

marosan ott is megjelennek. A közte-
rületről összegyűjtött nagy mennyisé-
gű falevelet a Győr-Szol Zrt. a likócsi
komposztáló üzembe szállítja, ahol a
komposzt-előállítás egyik alapanya-
gaként hasznosítják.

Nagy Csaba



Marcalváros I. központjában eladó ez a
II. emeleti, 64 nm-es, erkélyes panellakás.
Elosztása nagyon jó, 3 szobás, világos. Ár:
12,9 millió Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Szigetben, az egyetemhez közel el-
adó ez a 40 nm-es, igényesen felújított,
alacsony rezsijű, földszinti lakás. Elosztá-
sát tekintve: nappali + 1 szobás.  Irányár:
13,9 millió forint. Tel.: 06-30/640-8794.
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ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Hol vegyek ingatlant?

Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a belső
2 szintes, 90 nm-es lakás, melyhez még
45 nm, fürdőszobával ellátott pincerész
is tartozik. Azonnal költözhető! Bomba
ár! 17,9 millió Ft. Tel.: 06-70/866-7424.

Győr-Révfalu csendes zsákutcájában el-
adó ez a bruttó 69 nm-es, harmadik eme-

leti lakás. Elosztása 2 szoba+ nappali. A
zárt gépkocsibeállót az ár tartalmazza!
KIHAGYHATATLAN ÁR: 16,5 millió Ft.
Tel.: 06-70/866-7426.
Győr-Belvárosban, a Dunapart Rezidenci-
ában 73 nm-es lakás, 10 nm terasszal eladó
a 2. emeleten. A lakás déli fekvésű, világos,
napsütötte. Az amerikai konyhás nappali
mellett 2 hálószoba található a lakásban.
Irodának is kiváló! KULCSRAKÉSZ ÁR:
25,6 M Ft. Tel.: 06-70/866-7424.

Telefonszám: 06-70/425-5590, 06-70/866-7426  
www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 

Győrújfalun már kulcsrakészen kínálunk 85 nm-es
ikerházat saját 400 nm kerttel 21 millió forintért. 

Győrzámolyon 71 nm-es már 16 millióért el-
érhető.

Megemlíteném Pinnyédet is, ahol az UTOLSÓ LA-
KÁS  14,7 millióért  vihető emelt szintű fűtéskészen.

Arról már nem kell szót ejteni, hogy manapság az egyik legjobb befektetés az ingatlan, hiszen a csapból is ez folyik. Mivel a banki kamatok
elég alacsonyak mostanában, érdemes ingatlanba fektetni a pénzt. Mindenkinek van egy jó ajánlatunk a pénztárcájához mérten. Ha a
hirdetésben nem találta meg az Önnek megfelelő Édes Otthont, akkor mindenképpen nézzen körül a honlapunkon.

Akik a városban szeretnének maradni, azoknak ajánlanám ezeket az ingatlanokat, melyek  kizárólag nálunk találhatóak meg (az árak
emelt szintű fűtéskészen értendők):

A Kagyló utcában épül ez az ötlakásos társasház,
melyben lakások leköthetők, jövő szeptemberi át-
adással. 59–87 nm-es lakások 18 millió Ft-tól.

A Kálvária utcában, szintén ötlakásos társasház-
ban,  a 46 nm-es lakás már 15 millió forintért az
Öné lehet.

Szabadhegyen, a Szabadi utca sarkán még 2
utolsó, jó elrendezésű, 65 nm-es, erkélyes lakást
kínálunk 19,9 millió forintért.

Természetesen azokról sem szeretnénk megfeledkezni, akik azonnal szeretnének költözni, nekik a következő ingatlanokat ajánljuk:

Győr-Szigetben, a Bercsényi ligetnél, tégla-
építésű társasház 2. emeletén eladó ez a 39
nm-es gyöngyszem. Ár: 11,9 millió Ft. Tel.:
06-70/866-7426.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

„Ma is azok a legsikeresebb váro-
sok, ahol a gazdasági vezetők, a
politika és a városlakók elképze-
lései találkoznak egymással.
Győrnek ezt sikerült megvalósíta-
nia” –  jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök az Audi Aréna
avató ünnepségén szombaton. A
nagyszabású gálán fellépett a
Győri Balett a Győri Filharmoni-
kus Zenekar kíséretében és az A-
force 1, felvonultak a győri sport-
egyesületek delegációi, a nyitó-
beszédek után pedig Rúzsa Mag-
dolna adott koncertet.

„Magyarország legmodernebb sport-
csarnokát avatjuk, s ha van csapat, ami
kiérdemelt ilyen létesítményt, az épp a
Győri Audi ETO KC. A magyar történe-
lem két híres női csapatot ismer, az egri
nőkét és a győri nőkét, akik Görbicz ka-
pitánnyal végigverték Európát” – kezdte
beszédét Orbán Viktor, s úgy folytatta,
a város ráadásul a magyar kézilabda-
utánpótlás legfontosabb bázisa is, a
győri kézilabdások szívükön viselik a
sportág jövőjét, illetve van, aki jelenleg
a szíve alatt is – utalt a miniszterelnök
Görbicz Anita várandósságára és hang-
súlyozta, minden ország olyan lesz, ami-
lyen a fiatalsága, ezért létkérdés, hogy
fiataljainkkal megszerettessük a sportot.
Az Európai Unió tagországai közül
ugyanis a négy legkevesebbet mozgó
nemzet között vagyunk, a magyar fiata-
loknak mindössze 38 százaléka sportol
rendszeresen. „Pedig a sport mindenre
megtanít, ami fontos az életben: becsü-
lettel győzni és emelt fővel veszíteni” –
jelentette ki Orbán Viktor, és arról is be-
szélt, azok a legsikeresebb városok,
ahol a gazdasági vezetők, a politika és
a városlakók elképzelései találkoznak
egymással. Győrnek ezt sikerült megva-
lósítania a sportban és a gazdaságban
egyaránt. Ez a létesítmény is a kormány,
a város és a helyi vállalkozások együtt-
működésének a példája: az építkezést
a kormányzat finanszírozta, az infra -
struktúra kialakításának költségeit feles-
ben állták az önkormányzattal, a mű-
ködtetésbe pedig helyi vállalkozásokat
is bevonnak.

„Ezt a csarnokot a siker építette fel”
– jelentette ki a megnyitón Borkai Zsolt
polgármester, s hozzátette, a győriek
régi álma vált valóra az arénával. „Kö-
szönöm a győrieknek és az államnak,

Régi álom vált valóra:
felavatták az Audi Arénát

mely ötmilliárd forinttal támogatta a
multifunkcionális csarnok felépítését.
Mindent megteszek annak érdekében,
hogy minél több világeseményt ren-
dezhessünk meg itt” – tette hozzá.

Az Audi Hungaria Motor Kft. tíz
évig lesz az aréna névadó szponzora.
A cég ügyvezetője, Thomas Faust-
mann fontos mérföldkőnek nevezte a
csarnokot Győr fejlődése szempontjá-
ból és az Audi Hungaria történetében.

Kiemelte, a vállalat a beszállítókkal
együtt 30 ezer embernek ad munkát.
Győrben otthon érzik magukat, a ké-
zilabdacsapatot pedig – amelynek ez
a csarnok méltó otthont ad – nyolc
éve támogatják. „A jövő Győrben
épül” – hangsúlyozta végül magyarul.

A megnyitón beszélt Görbicz Ani-
ta, a Győri Audi ETO KC csapatkapi-
tánya is: „Fantasztikus itt állni, sokak
álma vált valóra a csarnokkal. Remé-

lem azonban, hogy ellenfeleink szá-
mára félelmetes hangulata lesz az
arénának. Bár az alapkőletételnél azt
mondtam, együtt játszom a lányok-
kal az új otthonunkban a közelgő Ké-
zilabda Európa-bajnokságon, de ezt
az élet szerencsére felülírta. Arra ké-
rem a fantasztikus győri közönséget,
szurkoljunk együtt a csapatnak a le-
látóról” – szólt végül a szurkolókhoz
Görbicz Anita.
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Elszenvedte első vereségét a női
kosárlabda NB I-ben a CMB Cargo
UNI Győr. A zöld-fehérek a bajnok-
ság 5. fordulójában Zalaegerszegre
utaztak. A hazaiak kezdték jobban
a mérkőzést, sőt hamar sikerült is
elhúzniuk a győriektől. Ezt követő-
en felébredtek Völgyi Péter tanítvá-
nyai, és egy 8–0-ás rohammal for-
dítottak. Aztán ismét a hazaiakról
szólt minden. Folyamatosan húztak
el a Győrtől, Vajdáék pedig próbál-
ták tartani magukat, ám a szünetig
csak a két csapat közötti különbsé-
get sikerült valamelyest csökkente-
ni. Jól sikerült a folytatás a Győrnek.
Vajda többször is villant, így a zöld-
fehérek megfordították a találkozót.
Ám a zalaegerszegiek végig jól tar-
tották magukat, sőt az utolsó ne-
gyedben jóval kezdeményezőbbek
voltak, így végül 79–74-re nyertek.

Elsô vereség

Egy gólon múlt
Az elmúlt fordulóban, idegenben
kellett pályára lépnie az NB I/B-s
bajnokságban vitézkedő ETO-
SZESE-nek. A Veszprém második
csapata volt az ellenfél, ahol jó ide-
ig fej fej mellett haladtak a csapa-
tok. Az első félidő vége előtt azon-
ban sikerült négygólos előnyt kidol-
gozni a vendégeknek. A hajrában
azonban sikerült visszahozni ma-
gát a veszprémieknek, így csak
egygólos győri előnnyel vonultak
szünetre a felek. A második játék-
rész is hasonlóan folytatódott, né-
ha a hazaiak, néha Rosta Miklós ta-
nítványai húztak el pár góllal, ám
végig kiélezett volt a csata. A végén
csak egy gól döntött, amely a
Veszprémnek kedvezett, 35–34-es
hazai sikerrel zárult a mérkőzés. 

Ahogy az elmúlt hetekben megszok-
hatták, most is kétszer kellett bizo-
nyítania a Győri Audi ETO KC-nek,
előbb egy bajnoki, utóbb egy Bajno-
kok Ligája mérkőzés várt Ambros
Martín tanítványaira. 

A győzelem természetesen köte-
lező volt a bajnoki címvédőnek a Du-
naújváros elleni NB I-es mérőzésen.
Ahogy várni is lehetett, ezúttal sem
forgott veszélyben az ETO-s siker, hi-
szen az első percektől kezdve irányí-
totta a mérkőzést a Győr. A szünetre
már ötgólos volt a hazai előny, amit
a második játékrészben tovább nö-
velt. Végül 27–19-re hozták a kötele-
zőt Kovacsicsék. 

Néhány nappal később a soron kö-
vetkező BL-mérkőzésen a Zágráb volt
az ellenfél. Itt is minden úgy alakult,
ahogy a zöld-fehérek akarták. Gyakor-

A Szigetköz Horgász Egyesület no-
vember 15-én 55,6 mázsa három-
nyaras pontyot  és  75 kg kétnyaras
csukát telepített az egyesület Abdai,
Győrújfalui, Dunaszentpáli, Öttevé-
nyi és Mosonújhelyi tavaiba, a Mo-
soni-Duna egyesületi szakaszába és
a Lébényi Dömötöri tóba. A telepí-
tést követően 7 nap általános tilalom
lépett életbe, mely november 21-én
24 óráig tart. A tilalom a Mosoni-Du-
na győri szakaszára nem terjed ki. 
Nagy Csaba

Ôszi haltelepítés

Zajlik az élet a női futsal NB I-ben vitézkedő Rába ETO FC-nél.  A
győri hölgyek nyolc fordulót követően a negyedik helyen állnak a
tabellán. Igaz, egyelőre gyengébben teljesítenek, mint a tavalyi
szezonban, de még hosszú idő van a szezon végéig, így még van
lehetőség az eredetileg kitűzött célt elérni.

Ráadásul egy újabb támogató, az Árkád Győr is segíti a jövőben
a munkájukat. Az új partner nemcsak anyagi segítőként lép be a klub
életébe, hanem névadó szponzora is lett, így a jövőben a női csapat
Árkád-ETO-ként fog pályára lépni. Drucskó Zoltán, a klub elnöke el-
árulta, nagyjából egy hónapja merült fel ez a lehetőség és nagyon
könnyedén sikerült megállapodni a feleknek. A cég olyan csapatot
akart támogatni, amely komoly célokat tűzött ki maga elé, ám már
látható jelei vannak, hogy ezt el lehet érni. Máté Richárd, az Árkád
centermenedzsere hozzátette, szeretnék elérni azt is, hogy az embe -
rek ne csak a bevásárlóközpontot lássák az Árkádban, hanem azt a
céget is, amely nemes ügyek mellé áll, és támogatja a győri sportéle-
tet. Jakab Petra, a csapat kiemelkedő futsalosa viccesen hozzátette,
mint nő ennél jobb szponzort nem is tudna elképzelni, mint az Árkád,
hiszen sokat járnak ide a csapattársaival szabadidejükben. 

A vártál szorosabb mérkőzésen gyűj-
tötte be a bajnoki pontokat a Rába
ETO futsalcsapata a bajnokság 11. for-
dulójában, ahol az Újszegedi TC volt az
ellenfél. Ennek ellenére a győzelem egy
percig sem forgott veszélyben, hiszen
Dróth Zoltánnak köszönhetően, rögtön
a harmadik percben vezetést szerzett
a Győr. Néhány minutummal később
aztán Hegyesi duplázta meg a különb-
séget, ám a szegedi Balogh szinte
azonnal válaszolt. Folyamatosan táma-
dott az ETO, a következő hazai találatot
pedig Gorjánácz szerezte, majd má-
sodpercekkel később Dróth folytatta a
góltermelést. Az első félidő krónikájá-
hoz még egy ETO-s gól tartozik, ame-
lyet Harnisch szerzett. 

Ismét dupláztak

latilag az első félidőben eldöntötte a
Győr a találkozót, hiszen már ekkor
13–7-re vezetett. A fordulást követő-

en még jobban elhúzott a bajnoki cím-
védő, így végül 26–15-ös magabiztos
sikert aratott. 

Új névadó szponzor

Behúzták a kötelezô gyôzelmet
ba. Ehhez mérten ők szerezték a második
félidő első gólját Tóth révén. A válaszra
azonban nem kellett sokat várni, az egész
meccsen parádézó Dróth volt ismét ered-
ményes, sőt pár perccel később duplá-
zott. Aztán ismét a szegedi Balogh volt
eredményes. A 31. percben újabb Lódi–
Dróth összjáték, melynek végén utóbbi
szerezte meg a nyolcadik győri gólt. A vé-
gére még egy vendég találatot jegyezhet-
tünk, így 8-4-re győzött a Rába ETO FC. 

Dróth Zoltán, a csapat kiválósága, aki
egyébiránt öt gólt is lőtt a mérkőzésen,
úgy fogalmazott, hogy a saját és a csa-
pata játékában is voltak hibák, így nem
lehet teljesen elégedett. A legfontosabb
a három pont megszerzése volt, ez pe-
dig sikerült, így a célt teljesítettük. 

A fordulás után hasonlóan alakult a já-
ték képe. Többet támadott a hazai csapat,
míg a vendégek próbálták tartani magu-
kat, hogy ne fussanak bele nagyobb zakó-



2014. november 21.  / + / 31

MOZAIK  SPORT

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendégei ezúttal a
CMB Cargo UNI Győr női kosárlab-
dacsapatából érkeznek. Itt lesz az
együttes vezetőedzője, Völgyi Péter,
illetve a csapat egyik játékosa. A ko-
sarasok természetesen értékelik az
eddigi meccseket, kiemelten az el-
ső hazai bajnokit, illetve a jövő is
szóba kerül. A Sportmagazin játé-
kában ez alkalommal a Mezbolt ál-
tal felajánlott piros-fehér színű F50-
es mezt sorsolnak ki. Érdemes lesz
tehát hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat ajánljuk

Kétszer is pályára lépett a közel-
múltban a magyar férfi labdarúgó-
válogatott. Előbb tétmeccsen, a
Finnország elleni Európa-bajnoki
selejtezőn, ahol 1–0-ás győzelmet
aratott. Ezt követően pedig az
Oroszország volt az ellenfél, igaz ez
már csupán felkészülési mérkőzés
volt. Ez a találkozó végül 1–2-es
orosz sikerrel zárult.  

Egy gyôzelem,
egy vereség

Újabb bajnoki címeket zsebelt be Ke-
lemen Balázs az elmúlt hétvégén.
Ahogy arról beszámoltunk, a győri po-
fonosztó a cseh Bronislav Kubin ellen
lépett ringbe Tatabányán.  A nagykö-
zépsúlyú ökölvívónk bár a vártnál ki-
csit nehezebben, mégis magabizto-
san győzött, így megőrizte veretlensé-
gét. Balázs bár begyűjtötte az UBO, il-
letve a nemzetközi magyar bajnoki
övet is, mégsem teljesen elégedett a
teljesítményével. Tragédia persze
nem történt – árulta el Balázs, hiszen

Sok vendéget látok az edzőteremben,
aki heti vagy napi rendszerességgel vé-
gez kardióedzést futópadon, elliptikus
tréneren vagy biciklin. Akik már régóta
űzik a monoton, egyenletes tempójú ed-
zésmunkát, azoknak a szervezetük alkal-
mazkodik a fizikai terheléshez. Az egyen-
letes ritmusú edzés legfőképp kezdők
számára ajánlott, hogy állóképességet
szerezzenek. Ezután viszont már a fejlő-
dés és sérülésveszély elkerülése érdeké-
ben érdemesebb az intervallumos ed-
zést választani. A szakirodalomban az

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
10. fordulójában az eddig gyen-
gén muzsikáló Ferencváros ott-
honában vizitelt. A győri fiúk is-
mét magabiztos sikert könyvel-
hetnek el, hiszen 6–2-es győzel-
met arattak. Németh Gábor, a
klubelnök elégedett a fiúk egyéni
és összteljesítményével. A siker
egy percig sem forgott veszély-
ben, végig irányították a győriek
a találkozót. A következő mérkő-
zést is izgatottan várják, hiszen a
tabellán előttük álló Répcelak uta-
zik városunkba, így egy igazi, pi-
káns rangadó következik. Psz.:
Batki Tamás 591, Gosztola Gá-
bor 543, Koller Dániel 617, Nákits
Dániel 555, Pete II. László 607,
Rédling Zsolt 579. Folytatás no-
vember 29-én 10 órakor, hazai
pályán, amikor a Répcelak érke-
zik Győrbe. Aki teheti, menjen és
buzdítsa a fiúkat!

Jó folytatás

Itt az idô, hogy változtass az edzéseden!
ilyen típusú edzésformát HIIT-nek hívják
(High Intensity Interval Training = magas
intenzitású szakaszos edzés).A maga-
sabb edzettségi szint eléréséhez ez az
edzésforma szükséges. 

Kiknek ajánlott? Ajánlott minden
olyan vendégnek, akik már túl vannak az
egyenletes iramú kardióedzéseken.

Mi a lényege az intervall edzésnek?
Két szakasz váltja egymást: a munka- és
a pihenő periódus. Az edzés az összes
kardiógépen kivitelezhető. A legbizton-
ságosabbnak a háttámlás bicikli tekint-

hető, viszont a legeredményesebb a fu-
tópadon való futás és séta kombináció-
ja. Kezdőknek érdemes egy hosszabb
intervallummal próbálkozni. Például 1
perc munka és 2 perc pihenőidő. 

Milyen eredmény várható ettől az
edzésformától?

• Az egyenletes ritmusú mozgás-
hoz képest rövidebb idő alatt érhető el
ugyanaz a cél. • Az edzés után is foly-
tatódik a felgyorsult anyagcsere.

Nagy Melinda, személyi edző

Gyôzött Kelemen
simán hozta a kötelezőt, csak látvá-
nyosabb bunyót szeretett volna pro-
dukálni. Néhány nap távlatából azért
már pozitívabban látja a jövőt, tudja,
min kell változtatnia, ám most egyelő-
re a jól megérdemelt pihenőjét kezdi
meg. Egyelőre még nem tudni, mikor
lép legközelebb szorítóba Kelemen,
nagy valószínűséggel csak valamikor
jövő év elején. Igaz, a klub december-
ben is szervez bokszgálát, ám menedzs -
mentje nem döntött arról, hogy ott, ő
is megmutathatja-e erejét.



HIRDETÉS

32 / + / 2014. november 21.

TREND OPTIKA Gyôr, Baross G. út 19. • Tel.: 96/488-341

EGYEDÜLÁLLÓ AKCIÓ!
*

MULTIFOKÁLIS LENCSE és minden szemüveglencse FÉLÁRON!

*Más akcióval nem vonható össze. Az akció 2014.11.20.-12.15-ig, vagy a készlet erejéig tart. Komplett szemüveg készítés esetén, az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.


