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9. oldal Bemutatjuk a felújított
Schlichter-villát, amely a tulaj-
donos Leier építőipari cégcso-
port szerint egyedi tervezésű la-
kóházból modern, A kategóriás,
reprezentatív irodaház lett. 

11. oldal Az Audi Arénában tar-
tandó december 19-i koncertjükről
beszélt Győrben Szörényi Levente és
Bródy János. A két zenész és társaik
a hatvanas évek dalait és életérzését
viszik színpadra. 

5. oldal A roma öregdiákok megverték a rendőröket, szólhatna a
hangzatos szalagcím, s visszavágót is követelnek. A történet azon-
ban egy barátságos mérkőzésről, együttműködésről és az egymásra
utaltság megtapasztalásáról szólt az újvárosi focipályán. Szakembe-
rek nagy csoportja ugyanis összefogott, hogy bebizonyítsák, Újváros
együtt lüktethet Győrrel.
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KIS HÍREK  MOZAIK

Az Első Győri Lions Klub által alapított 
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a vakok és a gyengén látók  támogatására

Győri székhellyel működő Alapítványunk és egyben e pályázati kiírás célja, a vakság meg-
előzésének támogatása, valamint a vakok és a gyengén látók életlehetőségeinek, a látók
életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítése.

Pályázhatnak: • a vak és a gyengén látó magánszemélyek,
• a vak és a gyengén látó embereket segítő intézmények.

Az elnyerhető összeggel esősorban olyan pályázatokat kíván támogatni az alapítvány,
amelyek az adott probléma konkrét, lehetőleg hosszabb távú, tartós megoldását se-
gítik elő, illetve azt szolgálják.

Pályázni a jelen „Pályázati felhívás”-hoz tartozó „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével,
illetve a „Pályázati felhívás”-ban közzétett postai vagy e-mail  címre és az itt megadott
határidőre történő beküldésével lehet. A „PÁLYÁZATI ADATLAP” – külön magánsze-
mélyekre, és külön intézmények számára – igényelhető az alapítvány postai vagy e-
mail címén, illetve letölthető az Első Győri Lions Klub internetes www.lions.gyor.hu
honlapjáról a Győri Lions Alapítvány oldal/fül megnyitásával.

Postacím: Győri Lions Alapítvány •  9012 Győr, Zsellér u. 5. • E-mail cím: kl@different.hu

A pályázatok beadási határideje: 2014. december 15.
(A pályázatok elbírálási határideje:  2014. december 31.)

Győr, 2014. október 10.
A Győri Lions Alapítvány kuratóriuma

Karácsonyi ünnepséget tartanak az adyvárosi tónál
december 12-én 17.00 órakor. Fellép Nagy Balázs,
a Győri Nemzeti Színház művésze. Radnóti Ákos al-
polgármester, a városrész önkormányzati képvise-
lője a felnőtteket forró teával, a gyerekeket szalon-
cukorral várja a helyszínen.

Az önkormányzat az idén mintegy
170 millió forintot költött az óvodák
felújítására. A közelmúltban a Már-
vány Óvoda Szigeti Tagóvodája is
megszépült.

Az óvodák felújítására csak az idei
évben 170 millió forintot fordított az ön-
kormányzat annak érdekében, hogy
gyermekeink nevelését a pedagógusok
megfelelő környezetben végezhessék.
A Szigeti óvoda felújításaira mintegy 14
millió forintot fordított a város, amelyből
számos fontos fejlesztés valósulhatott
meg az intézményben – közölte dr. So-
mogyi Tivadar. Az alpolgármester hang-
súlyozta, ha 2014-et az óvodák évének
nevezzük, akkor 2015 a bölcsődék éve
lehet, mert a tervek szerint az önkor-
mányzat ott folytatja a nagymértékű fel-
újítás-sorozatot.

Szeles Szabolcs, a városrész ön-
kormányzati képviselője hozzátette,
az intézményen történt jelentős válto-
zás az egész városrész fejlődését jól
tükrözi, gondoljunk akár az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivállal kapcsola-
tos, akár a szomszédos újvárosi reha-
bilitációhoz tartozó fejlesztésekre. A

December 5-én 21 és 24 óra között a
megszokott fergeteges hangulatú éj-
szakai fürdőzésre invitál a Rába Quelle
Gyógy-, Termál- és Élményfürdő. A re-
laxálás mellett a résztvevők ráadásul
még a Mikulással is összefuthatnak az
éjszakai szauna-szeánszon. (X)

A győri adventi vásár első napján megnyílt a jótékonyság fahá-
za is, aki az itt kirakodott portékából választ, a rászorultakon
segít. A város hagyományos, Széchenyi téri akciója aranyvasár-
napig tart, az áruda házigazdái egyesületek, alapítványok, in-
tézmények és iskolák lesznek. A jótékonysági faház péntek dél-
utáni megnyitóján megjelentek a történelmi egyházak helyi ve-
zető személyiségei. A város nevében köszöntőt mondó dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester adventi ajándékként százezer fo-
rintos csekket adott át Sütő Csabának, a hajléktalanokat segítő
városi szolgálat vezetőjének. 

Adyvárosi karácsony

A jótékonyság faháza
Éjszakai Mikulás-party
a Rába Quellében

Jelentôs fejlesztések
a Szigeti Óvodában

képviselő kiemelte, a beruházások kö-
zül is azok a legfontosabbak, amelyek
gyermekeink, a jövő generációjának
egészséges fejlődését szolgálják.

Varga Miklósné óvodavezető kifej-
tette, a beruházás keretében megtör-
tént a tetőzet teljes cseréje, a világítás
korszerűsítése, a csoportszobák festé-
se, ezen felül az óvoda játszóudvarán
felújították a KRESZ-pályát, új rugós
hintákat, fészekhintát, padokat szerel-
tek fel, megújult a járda és a zöld kör-
nyezet is. A fejlesztéseket az óvodások
versbe foglalva köszönték meg. 

Ünnepváró Családi Napra invitálnak minden
érdeklődőt december 6-án a Kovács Margit
Általános Iskolába. Az ingyenes rendezvény
15.30 órakor kezdődik adventi játszóházzal,
ahol mézeskalácsot és karácsonyfadíszeket
is készíthetnek. 17 órától a budapesti Szabad
Ötletek Színháza előadását láthatják „Szeret-
lek Mikulás” címmel. 18 óra után a Kovács
Margit Általános Iskola diákjai adnak ünnepi
műsort, majd a gyertyagyújtást követően,
18.30-tól a Groovhouse karácsonyi koncert-
jére várják az érdeklődőket.

Ünnepvárás
Marcalvárosban

Koszorúzás
Az I. világháború 100. évfordulóján, a
hazafiságukkal és önfeláldozásukkal az
utókor tiszteletét kivívó katonahősökre
és áldozatokra emlékezik a győri önkor-
mányzat a 11. Tábori Vadászzászlóalj
hősi emlékművénél (Győr, Kálóczy tér)
december 8-án 10 órakor. Megemléke-
zést tart Fekete Dávid alpolgármester,
az I. Világháborús Centenáriumi Emlék-
bizottságának elnöke, ünnepi beszédet
mond Kun Szabó István vezérőrnagy, a
honvédelmi tárca társadalmi kapcsola-
tokért felelős helyettes államtitkára. 
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Az 1974-ben épült, hatvan férőhelyes adyvárosi böl-
csődében jelenleg hetven gyermeket látnak el. Az in-
tézmény kiváló terepet is nyújt a csecsemő- és kis-
gyermeknevelő-képzésben részt vevők számára. Bali
Noémi, a Kodály Zoltán utcai bölcsőde vezetője el-
mondta, az intézmény arculata mindig is a jövő felé
mutatott, s mindig telt házzal működött. A kicsiket há-
rom pavilonrendszerben fogadják hat kiscsoportban.

Az ünnepségen Radnóti Ákos alpolgármester, Ady-
város önkormányzati képviselője is részt vett. Kifejtet-
te, a városrész dinamikusan fejlődik, ebbe beletartoz-
nak az intézményi fejlesztések is. „Teendő természete-
sen mindig akad, folyamatosan keressük a lehetősé-
geket, hogy mit fejlesszünk, illetve csinosítsunk.  Én
is mindig nyitott szemmel járok. Ígérhetem, hogy a jö-
vőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél élhetőbb
legyen ez a városrész” – hangsúlyozta.

A bölcsőde dolgozói az évforduló alkalmából
szerettek volna maradandót hátrahagyni – árulta el

Egy szelíd kolléga belealudt a végtelenbe.
Gaál József újságíró csütörtökön az övéi
nélkül, más világban ébredt. Békés, jóaka-
ratú ember volt. Régen megbékélt a földi
világgal, soha nem hánytorgatta föl régi
sérelmeit, messze volt tőle mindennemű
ártó szándék.   Gondolkodó, szellemes
emberként nézte a körülötte történteket,
kiemelkedő tehetséggel írt róluk. 
Mint annyi győri újságíró, ő is a Rába szer-
kesztőségében kezdte el a pályát. 1982-
ben vitte sorsa a Kisalföldhöz, a rendszer-
változás környékén pedig új lapfelülete-
ken próbálta ki magát. A Tér-Kép című le-
gendás hetilap egyik legolvasottabb, szí-
nes szerzőjeként ábrázolta az ország, s
benne a bizonytalan, helykereső, múltjuk-
kal szembenéző vagy attól elforduló, azt
megtagadó emberek sorsát, konfliktusait,
hétköznapjait. Leleplező írásaiban sem
alázott meg senkit soha.  „Futárkodott” a
helyi bulvár lappiacon, nem csak írta, „csi-
nálta” is a reményteljes lendülettel neki-
rugaszkodó új és új lapokat. Nem rajta,
nem az ő képességein múlott, hogy ezek
nem tudtak megkapaszkodni, gyökeret
verni a magyar ugaron.    
A Győrplusz munkatársaként főleg érde-
kes portréival, interjúival lett népszerű.
Tudta a szakma klasszikus szabályait, s
értette az új kor nyelvét. Azon újságírók
egyike volt, aki ezt a két értéket össze
tudta hangolni életszemléletében és stí-
lusában is. 
Mindig a háttérben maradt, nem tolako-
dott, nem önmagát találta fontosnak. Né-
ha rezignáltnak láttuk, de a családjában is
derűs volt és boldog.
Ismerte, becsben tartotta és szerette a vá-
rost, ahol élt. Az embereivel, az épületeivel,
a kiskocsmáival, a folyóival. Most örökre el-
hajózott tőlünk. Szomorúan, értetlenül,
nagy fájdalommal nézünk utána.
A Győrplusz Média a saját halottjának te-
kinti. Temetéséről később intézkednek. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

Gaál József
elhajózott

Illényi Katica Liszt-díjas hegedű-
művész tart nagyszabású jóté-
konysági koncertet a Győri Fil-
harmonikus Zenekar közreműkö-
désével a győri Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének (KÉSZ)
szervezésében december 13-án
a Richter Teremben.

Illényi Katica hazánk egyik leg-
népszerűbb, nemzetközi szinten
is elismert hegedűművésze, aki
egyedülálló ízléssel és színvona-
lon ötvözi a klasszikus zenei iro-
dalom alkotásait a jazz és a köny-
nyedebb műfajok világslágerei-
vel. A művésznő sokszínűségét
mutatja, hogy a hegedülés mel-
lett énekelni, sőt, szteppelni is

Jubilál a MikulásGyár, 2014-ben ünnepli 10. szü-
letésnapját Európa legnagyobb és legismertebb
karitatív akciója. Az ETO Park Élményközpont har-
madik alkalommal csatlakozott a kezdeményezés-
hez, mely 2013-ban közel 300 ezer gyermeknek
tette meghittebbé az ünnepeket. Az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy a győriek szíve-
sen segítenek embertársaikon, és nem csak ma-
gánszemélyek, hanem különböző vállalatok is, így
a Győr-Szol Zrt. is örömmel állt a kezdeményezés
mellé. „Egy önkormányzati tulajdonú cég va-
gyunk, egy közszolgáltató gyakorlatilag, így elen-
gedhetetlen, hogy a társadalmi kötelezettségvál-
lalás keretében ebben az akcióban is részt ve-
gyünk. Nagyon sok olyan család van, ahol sajnos
nagyon szerényen tudják ünnepelni a karácsonyt,
mi nekik szeretnénk szebbé varázsolni ezt az idő-
szakot” – fogalmazott Sági Géza. A Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója egyébként a Győri ETO FC
játékosaival közösen helyezte el az első ajándéko-
kat a gyűjtőponton.

A november 28. és december 26. között Győr-Újvá-
ros templomaiban megrendezendő Öt Templom
Fesztivált szervező Karzat Színház Nonprofit Kft. és
a fesztivál házigazda gyülekezetei idén negyedik
éve közös adventi, hanukai programokkal várják az
ünnepek hagyományait és békességét keresőket.

Advent és hanuka időszakában szinte minden napra
kínálnak programot a szervezők, melyekről a www.kar-
zat.hu weboldalon lehet tájékozódni. Adventi áhítatok-
kal, bibliaórákkal, zenés és gyermek-istentiszteletekkel
várják az ünnepre készülő keresztény gyülekezetek
mindazokat, akik a decemberi sötét estéket szeretnék
közösségben, adventre hangolódva eltölteni.

A felsorolhatatlanul széles programkínálat ese-
ményei zömében ingyenesek, a néhány belépője-
gyes programra a szervezők jelképes, 500 forintos
belépődíjat állapítottak meg. 

Az Öt Templom Advent decemberi programjain
minden este más templomban gyúlnak ki a fények, a
tolerancia és a békesség fényei. Mert ezekben a temp-
lomokban minden decemberi estén, bibliaórán, adven-
ti áhítaton, hanukai gyertyagyújtáson együtt ünnepe-
lünk, ékességben, sokfélén, európaian.  

Jótékonyság Illényi Katicával
láthatjuk a színpadon. A győri ze-
nekarral több éve együttműkö-
dik, az előadás karmesterével,
Silló Istvánnal is hosszú ideje dol-
goznak közösen.

A Liszt-díjas előadóművész
repertoárjában Bartók, Kodály,
Liszt, Weiner Leó, Csajkovszkij
vagy Gershwin alkotásai teljes
összhangot alkotnak Morricone,
John Williams műveivel vagy
Edith Piaf sanzonjaival. Magyar-
országon először tűzi műsorára
Wojciech Kilar világhírű lengyel
zeneszerző „Valse” című alkotá-
sát, amely az Andrzej Vajda által
rendezett „Ígéret földje” című
film főcímdala.

„Az én ajándékom ez a koncert-
sorozat, amire úgy készülök, mint
aki legféltettebb ajándékait csoma-
golja be színes karácsonyi papírba,
és izgalommal tölti el az az időszak,
amíg átadhatja ezt az ajándékot” –
nyilatkozta a művésznő.

Dr. Ottófi Rudolfné, a KÉSZ győ-
ri elnöke elmondta, a tavalyi jóté-
konysági koncerttel Böjte Csaba
alapítványát támogatták, idén a
győri Família Nagycsaládos Egye-
sület javára ajánlják fel a bevételt a
művészek. Az esemény védnöke
prof. dr. Kásler Miklós, az Országos
Onkológiai Intézet főigazgató főor-
vosa, fővédnöke pedig dr. Pápai La-
jos megyés püspök.

Negyvenéves a Kodály utcai bölcsôde

Fodorné Hungler Beáta –, ezért egy juharfát ültet-
tek el a kertben.

Páternoszter Piroska, a polgármesteri hivatal hu-
mánpolitikai főosztályának vezetője a jubileum al-
kalmából Győri Városháza Ezüst Emlékérmet ado-
mányozott az intézménynek Borkai Zsolt polgár-
mester nevében.

Idén is kinyitott
a MikulásGyár

Öt templom advent
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HIRDETÉS BETLEHEM

Győr, Újkapu u. 21. +36 96 82 66 77 www.dh.hu

Kárászy Szilvia
koncertje

2014. 12. 12. • 19 óra

Bartók Béla Művelődési Központ
Győr, Czuczor G. u. 17. tel: 96/523-210

Jegyek kaphatók a helyszínen.
Tourinform Győr, Baross G. u. 21.
Tel.: 96/311-771 és az InterTicketen

Ünnepi Harangjáték

Monumentális betlehemmel gazda-
godott a ménfőcsanaki Petőfi Sándor
Általános Iskola, melyet Pusztai Csa-
ba képzőművész, tanár készített az in-
tézménynek. A különleges alkotást
három hónapig készítette, minden ap-
ró részletre ügyelve, még a moha is

valódi. A realisztikus betlehemben ki-
lenc figura jelenik meg. A barlangjele-
net mellett feltűnik Heródes is egy
trónteremben, a betlehemi csillag mö-

Betlehem ajándékba
a Petőfi-iskolának

götte jelenik meg, festett üvegen ke-
resztül világít be az ablakon. A szerep-
lőket korhű ruhában ábrázolta Pusztai
Csaba, aki Szilbekné Cseh Györgyi in-
tézményvezető kérésére készítette a
betlehemet.

Az átadón Takács Tímea önkor-
mányzati képviselő úgy fogalmazott, a
mai rohanó világunkban szükség van
néha arra, hogy egy kis időt, akár csak
pár percet is a meghitt pillanatoknak
szenteljük. Mindig megállni egy-egy
pillanatra és észre kell venni az élet ap-
ró örömeit és szépségeit. „A mai nap,
illetve a vasárnap óta tartó adventi
időszak, mely elvezet minket az év leg-
szebb ünnepéhez, a karácsonyhoz,
szintén egy ilyen fontos pillanat, idő-
szak minden évben. A betlehem pe-
dig a karácsonyi időszak egyik meg-
határozó, szimbolikus eleme. Mindezt
közelebb szeretnénk hozni a ménfő-
csanaki diákokhoz és az itt dolgozó
pedagógusokhoz, egy meleg, szere-
tetteljes légtört teremtve az aulában”
– tette hozzá Takács Tímea, aki képvi-
selői keretéből támogatta a betlehem
elkészültét.
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FÓKUSZBAN  RIPORT

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A roma öregdiákok megverték a
rendőröket, szólhatna a hangza-
tos szalagcím, s visszavágót is
követelnek. A történet azonban
egy barátságos mérkőzésről,
együttműködésről és az egymás-
ra utaltság megtapasztalásáról
szólt az újvárosi focipályán. Szak-
emberek nagy csoportja ugyanis
összefogott, hogy bebizonyítsák,
Újváros együtt lüktethet Győrrel.

Sok kis lépés nagy utat járhat be, jól tud-
ják ezt azok a szakemberek, akik a ha-
marosan lezáruló „Szociális városreha-
bilitáció Győr-Újváros területén” című
projekt keretében megvalósították az
úgynevezett soft programokat. A város-
részben sok hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzetű család él, a szá-
mos felújításon, s a közterek rendezé-
sén túl ezért a program olyan elemeket
is tartalmazott, amelyek szociális vona-
lon is segítséget nyújtanak. „Beszéljünk
nyíltan: nehéz helyzetben van egy olyan
roma család, ahol a szülőknek nincs
szakképzettsége, sok esetben még a
nyolc általánost sem végezték el. Az
ilyen szülőknek nehezebb olyan mintát
nyújtani a gyerekeknek, mint amit az
össztársadalmi igény megkövetel” –
mutat rá Papp Gyöngyi, a Kossuth La-
jos Általános Iskola vezetője az alaphely-
zetre, amire reagálni kellett. A társada-
lom által elfogadott minták nem feltét-
lenül evidensek egy alulképzett, a mun-
ka világából kiesett vagy bele sem ke-

rült család életében, az iskolai progra-
mok ezért minden generációt megcé-
loztak. A két év alatt különböző foglalko-
zások keretében fejlesztették a gyere-
kek ön- és társismeretét, felelősségtu-
datát. Hétvégente játszóházakkal és kö-
zös sportolással próbálták közelebb
hozni a családokat, illetve számos kultu-
rális rendezvényt is helybe vittek. Volt
könyvszalon, családi napok, és olyan
esemény is, amikor együtt főztek a ro-
mák és magyarok. „Két év távlatából vi-
lágosan látszik: a sport és a kultúra ösz-
szehozza a felnőtteket és a gyerekeket
egyaránt. Megnyílt az érdeklődésük a
városban lévő programok iránt is.”

Esélyt kapott fiatal generáció
A legsikeresebb projektelemnek a

mentorprogramot nevezi az igazgatónő.
Az Apáczai-karral közösen közösségi
koordinátorokat képeztek, akik valami-
képp kötődnek az iskolához, és sokan
ismerik, szeretik őket a környéken. „A
hat ember feladata a pedagógusokkal,
a diákokkal és a szülői házzal való kap-
csolattartás, részvétel az iskolai életben.
Vannak olyan esetek, amelyeket az isko-

la a saját eszközeivel nem tud megolda-
ni, két szülő viszont egymás között meg-
beszélheti, ráadásul olyanok kaptak le-
hetőséget, hogy koordinátornak állja-
nak, akik tartósan munkanélküliek vol-
tak” – magyarázta Papp Gyöngyi. Csa-
ládi napokat a Győriek Egészségéért

Közhasznú Egyesület is
szervezett, ahol szűrő-
vizsgálatokkal és család-
segítő tanácsadóval is
várták a lakosságot. A
populáris és az egész-
ségmegőrző programok
házasítása pedig bevált:
„rengeteg embert értünk
el, próbáltuk felhívni a fi-

gyelmet, mit tehetnek a területen leg-
gyakrabban előforduló megbetegedé-
sek, a szív- és érrendszeri problémák
és a mozgásszervi megbetegedések
ellen” – mondja Miklósyné Bertalanfy
Mária, az egyesület vezetője. A pályá-
zatban további két fontos részt is vál-
laltak: a Családok Átmeneti Otthoná-
ban nyújtottak segítséget, valamint az
ifjúsági korosztályt célozta a kortárs
segítő képzés a Kossuth-iskolában,
ahol a gyerekeket felkészítették töb-
bek között a serdülőkori változások,
párkapcsolatok, szexuális úton terje-
dő betegségek témaköreiben, hogy
ők aztán továbbadják diáktársaiknak

az információkat. Nincsenek könnyű
helyzetben, sok gyermeket ér negatív
hatás a családban, de legalább tudják,
hová fordulhatnak támogatásért.

Sokféle praktikus segítséget nyújtó
programot szervezett az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) is a Családsegítő Szolgálattal
karöltve: baba-mama klubot tartottak,
ahol az egészséges étrend kialakításától

kezdve a betegségek megelőzésén át a
türelmes, következetes nevelés jelentő-
ségéig minden fontos témáról szó esett.
Voltak foglalkozások fiataloknak a csa-
ládalapítás optimális idejéről és az első
együttlétről is – számolt be Panker Mi-
hály, az EESZI igazgatója. A Siker Neked
Is klubot a javítóvizsgára felkészülőknek
tartották és segítették a munkavállalást
is álláskereséssel, önéletrajz-írással, de
ugyancsak útmutatót adtak a hivatali,
valamint jogi ügyek intézésében.

Az újvárosi lakosságot megcélzó
programot a Győr Városi Rendőrkapi-
tányság is segítette. A rendőrök szin-
tén együttműködtek a Kossuth-isko-
lával, prevenciós beszélgetéseket tar-
tottak a diákoknak, a pedagógusokkal
pedig a konfliktusos helyzetek kezelé-
sét esetmegbeszélésekkel próbálták
hatékonyabbá tenni. A kapitányság
vezetője, Horváth Csaba elmondta,
egy náluk dolgozó roma összekötő re-
ferens minden héten szervezett az if-
júsági klubban programokat, illetve a
pedagógiai kávéházba számos elő-
adót, például Zacher Gábort és Ve-
kerdy Tamást is meghívták, s ezeken
a roma szülők is részt vettek. A leg-
népszerűbb program pedig az a ba-
rátságos focimérkőzés volt, melyet az
iskola öregdiákjainak és a rendőrök-
nek szerveztek.

A projekt keretében a rendőrség he-
tente két-három alkalommal egy sza-
badidős gyalogos járőrpárt is állított
pluszban a programterületre. „Csak hi-
edelem, hogy veszélyesebb ez a város-
rész, mint a többi, ám a plusz rendőri je-
lenlét hatékonysága bizonyos, keve-
sebb bűncselekmény történt az elmúlt
években, Újvárosban” – hangsúlyozta
Horváth Csaba, s egy beszédes válto-

zásra is felhívta a figyelmet: míg néhány
éve inkább szabadultak volna az újváro-
si ingatlanoktól, addig manapság már
túlkeresletről beszélhetünk.

A program kiegészült a Keresztező-
dés Szociális Szövetkezet kezdeménye-
zésével is: „nyugati példából indultunk
el, a lakókat saját házas termelésre buz-
dítottuk. Megmutattuk, akár társashá-
zakban is megterem a paradicsom, a
paprika vagy a petrezselyem balkonlá-
dákban. Virágokat is vittünk a területre,
gyommentesítettünk és hulladékot
gyűjtöttünk, felhívtuk a lakók figyelmét,
egy kis odafigyeléssel is szebbé lehet
tenni a környezetet” – mondta el Csör-
gits András szociális munkatárs.

„A roma kultúrát és szokásrend-
szert előbb meg kell ismerni, hogy a
különbözőségek színt adjanak a társa-
dalomnak, ne pedig előítéletet. Ha ezt
tudomásul vesszük, akkor tudunk el-
indulni az integráció útján. Ha nem,
akkor csak a kifogásokat keressük és
nem a megoldásokat. Egységről kell
beszélni, nem befogadásról. Hiszek
az új szlogenünkben: Újváros együtt
lüktet Győrrel” – hangsúlyozta végül
Papp Gyöngyi.

A teljes projekt, Győr önkormány-
zatának konzorciumi vezetésével,
több mint egymilliárd forint európai
uniós támogatással valósul meg.

Összefogtak
Újvárosban
a változásért
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HIRDETÉS EGYETEM

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Két éve vette át a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemen ápolás és betegellá-
tás szakon szerzett diplomáját Fehér
Gábor, akit a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórházban értünk utol, a pszichi-
átrián részlegvezetőként dolgozik.

Vissza és hazakerültem Győrbe –
kapjuk a magyarázatot arra, miért vá-
lasztotta a Nagykanizsán szerzett
érettségit követően a Széchenyi-
egyetemet a győri születésű fiatalem-
ber. S bár orvosnak készült, a sikerte-
len felvételi után úgy döntött, nem
vesztegeti az időt, s beiratkozott az
egyetemre. A gyakorlati idő alatt a me-
gyei kórház szinte minden osztályán
megfordult, s úgy tervezte, a végzés
után a balesetsebészeti osztályon he-
lyezkedik el, hely azonban akkor ép-
pen nem volt, így a pszichiátrián a be-
tegellátással kapcsolatos adminiszt-
ratív teendőket szervezi, újabban már
részlegvezetőként.

Miután az orvosira nem vettek fel, a
B-terv volt a Széchenyi-egyetem ápo-
lás és betegellátás szaka, szép idősza-
kot töltöttem az egyetemen, nagyszerű

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

Nem adta fel orvosi álmait
oktatókkal és
hallgatókkal ho-
zott össze a sors,
én pedig beleve-
tettem magam a
munkába – jelzi
azt, hogy a tanu-
láson kívül a hall-
gatói önkor-
mányzatban is szerepet vállalt.

Orvosi álmait nem adta fel, a felvéte-
lit újra megpróbálja, tudatosságára jel-
lemző azonban, hogy megint van B-ter-
ve. Ha az orvosi nem jön össze, belevág
ápolási szakon a mesterképzésbe.

Fehér Gábor a pszichiátria mellett
a sürgősségi osztályon is vállal mun-
kát, itt ápolóként dolgozik. Felveté-
sünkre, hogy a sok borzalmas lát-
ványt, amivel egy sürgősségi osztá-
lyon szembesül, mivel próbálja feled-
tetni, pontosít, majd válaszol:

Én inkább úgy fogalmaznék, sok ér-
dekeset látok. Kedvteléseimről annyit
mondanék, nagyon szeretem a törté-
nelmet, szívesen kutakodom egy-egy
témában. Belvárosiként pedig a séták
híve vagyok, ha mindezt a párommal
tehetem a Duna-parton, akkor annál
jobbat nehéz elképzelni. 

A Széchenyi István Egyetem Deák Fe-
renc Állam- és Jogtudományi Kara mel-
lett működő Batthyány Lajos Szakkollé-
gium igyekszik támogatni a középisko-
lások pályaválasztását és felkészülését
az érettségihez közeledve. Különösen
azokra a végzős középiskolásokra kon-
centrál, akik számára fontos a történe-
lem érettségi, és esetlegesen jogi-igaz-
gatási képzési területen szeretnének to-
vább tanulni. A szakkollégium a történe-
lem érettségire felkészítő kurzus és a
„Mondd el a véleményed!” esszépályá-
zat keretein belül szólítja meg a középis-
kolásokat.

Az előadás-sorozat során lesz szó az
alkotmánybíráskodásról, a fenntartható
fejlődésről és az ipari forra-
dalomról, a rendszerváltás-
ról Közép- és Kelet-Európá-
ban. Az ingyenes felkészítő
2015. január 14-én indul,
jelentkezni december 31-
ig lehet. Az előadásoknak a
Jogi Kar épülete ad otthont.

A „Mondd el a véleményed!” esszé-
pályázatban a középiskolások 14 esz-
szétéma közül választhatnak. A témák
között szerepelnek a középiskoláso-
kat leginkább érintő aktuális problé-

Pályaválasztást segítő
programok középiskolásoknak

mák, mint például a közösségi média
használata, a külföldi munkavállalás
kérdése vagy a választás a szakma és
a diploma között. Az esszék beadási
határideje 2015. február 1. 

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudo-
mányi Kar a „Jogod van hozzá – Em-
beri jogok képekben” programot idén
második alkalommal hirdette meg a
középiskolások számára. A program
célja, hogy a diákok jogtudatát erősít-
sék, fejlesszék kreativitásukat, és
hogy megismertessék a diákokkal ál-
talánosságban az emberi jogokat. A
programban előzetesen kiválasztott
középiskolák vesznek részt. A prog-
ram koordinátora: Dr. Smuk Péter, a

Jogi Kar Alkotmányjogi és Politikatu-
dományi Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense. További informá-
ció www.facebook.com/jogodvanhoz-
za oldalon található. 

A történelem érettségi felkészítő kurzusra
való jelentkezésről, az előadások további té-
máiról és az esszépályázat részleteiről a szak-
kollégium honlapján, a http://blszk.sze.hu ol-
dalon lehet tájékozódni.
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Az adventi bevásárlások idején tö-
rik fel a legtöbb autót Győrben.
Sok járműtulajdonos szinte felkí-
nálja autóját a tolvajoknak, pénz-
tárcát, telefont, csomagokat hagy-
nak az üléseken. Horváth Csaba
ezredes, győri rendőrkapitány sze-
rint az autófeltörések kétharmada
elkerülhető lenne, ha nagyobb fi-
gyelmet fordítanánk autónkra.

Évente átlagosan 200 és 300
közötti járművel kapcsolatos bűn-
cselekményt jelentenek be a rend-
őrségnek Győrben. Nagy részük
autófeltörés, kisebb részben autó-
lopás, a maradék harmadik har-
madba pedig az üzemanyaglopás
tartozik. Az utóbbi főleg a teherau-
tók tulajdonosait érinti, akiknek jár-
művéből gázolajat lopnak.

A közhiedelemmel ellentétében
az autólopásokban nem a nagy ér-
tékű gépjárművek a meghatározó-
ak, sokkal inkább a pár százezer fo-
rintos régi autókat lopják alkatrész-
nek – mondja a meglepő tényt
Horváth Csaba ezredes, s ezzel rá-
térünk az autós bűncselekmények
döntő részét képező járműfeltöré-
sekre. S bár az újságíró eredetileg
TOP–10-es listát szeretett volna
összeállítani azokból a helyekből,
ahol a legtöbb kocsit feltörik, az ez-
redes szavaiból kiderül, mindössze

HIRDETMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. december 18-án LICIT ÚTJÁN értékesíti:

• Győr, Somos u. és Bokréta u.; 4 db ép. telek; Hrsz: 9301/6;7;9;10; Teleknagyság: 886;
866; 854 és 900 m2; Kikiáltási ár: 9.610.000,- Ft + 27% ÁFA; 9.410.000,- Ft + 27% ÁFA;
9.280.000,- Ft + 27% ÁFA és 9.770.000,- Ft + 27% ÁFA,

• Győr, Zemplén u. és 14. sz. út sarkán lévő 1 db beépített és 2 db beépítetlen terület;
Hrsz: 11030, 11031 és 11032; Teleknagyság: 1401 m2; Kikiáltási ár: 16.900.000,- Ft,

• Győr, Temető u. 34/B; Társasház egésze; Hrsz:8584/A/1-3; Energetikai besorolás: H; 
Teleknagyság: 962 m2; Kikiáltási ár: 13.030.000,- Ft,

• Győr, Korányi F. tér 10. fsz.5.; Társasházi lakás; Hrsz: 8697/A/5; Alapterület: 19 m²;
Kikiáltási ár: 3.290.000,- Ft.

bérbe adja:
• Győr, Rát M. tér 4.; Iroda, raktár; Hrsz: 7872/3; Alapterület: 73 + 11 m²;

Energetikai besorolás: F; Kikiáltási ár: 17.300,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Tel.: 96/500-239)
valamint az interneten (www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

Évente 200-300 járművel kapcsolatos bűncselekmény történik

Autófeltörésekben
Adyváros a listavezető

négy olyan helyet tart számon a
rendőrség Győrben, ahol koncent-
ráltan jelentkezik autófeltörés.

A lista élén Adyváros áll. Oka,
hogy nagyon sok autó koncentrá-

lódik egy helyen, a fás, bokros, ke-
vésbé jól megvilágított területek
pedig ideális terepet jelentenek a
bűnözőknek. Három bevásárló-
központ osztozik a 2-4. helyen.
Ezek a Tesco, az Árkád és a Plaza.
A nagy számok törvénye alapján itt
is sok autó fordul meg, a járműve-
zetők figyelmetlensége ugyancsak
ezekre a helyekre összpontosul.

Gyakran előfordul, az autót fel
sem kell törni, mert a tulajdonosok
elfelejtik lezárni, de az sem egyedi,
hogy az autóstáskájukat vagy a
pénztárcájukat a kocsi tetején hagy-
ják – fogalmaz Horváth Csaba, aki
extrém eseteket is említ. Volt olyan
autós, aki egy köteg pénzt hagyott

a műszerfalon, s nyugodtan betért
a bevásárlóközpontba. Mások a lap-
topjukat, az értékes okostelefonju-
kat hagyják az ülésen, s ezzel szinte
felkínálják autójukat a feltörésre. A

karácsonyi bevásárlási szezonban a
rendőrség kiemelt figyelmet fordít
az autósokra. A bevásárlóközpon-
tokban sárga mellényt viselő diákok
segítségével figyelmeztetik az autó-
sokat, ne hagyjanak értéket a kocsi-
ban. A nyitva felejtett autókat pedig
szemmel tartják, amíg a tulajdonos
visszatér. A diákok közösségi szolgá-
lat keretében a hétvégén segítik a
rendőröket.

Autónk egyébként a Belváros-
ban, Bácsán, Révfaluban, Szabad-
hegyen, Győrszentivánon, Gyirmó-
ton és Ménfőcsanakon van a legna-
gyobb biztonságban, ezeken a he-
lyeken történik a legkevesebb autó-
val kapcsolatos bűncselekmény. 
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HIRDETÉS GAZDASÁG

szerző: győrplusz
fotó: o. jakócs péter

A kormányzat célja, hogy helyzetbe hoz-
va a hazai kis- és közepes vállalkozáso-
kat, az egyik legexportképesebb ország-
gá váljunk a térségben – hangsúlyozta
a külgazdasági és külügyminiszter-he-
lyettes Győrben, a tárca és az Eximbank
által közösen szervezett fórumon. Az Ex-
portra fel! című országos konferenciaso-
rozat a cégek külpiacra lépésének ösz-
tönzése, támogatása, valamint a hazai
beszállítói kapacitások fejlesztése érde-
kében indult. A rendezvényt megnyitó
alpolgármester, Radnóti Ákos üdvözölte
a kezdeményezést, kiemelte, Győr jelen-
legi gazdasági potenciálja mellett is kie-
melten fontos, hogy a helyi vállalkozások
számára is elérhető exportösztönző
programok induljanak, melyekben haté-
kony szerepet kell vállalniuk az állami és
önkormányzati intézményeknek. Dr.
Szabó László külgazdasági és külügymi-
niszter- helyettes szerint oda kell figyelni
arra, hogy ne csupán a nagyvállalatok,
hanem a magyar kis- és középvállalko-
zások is tudjanak exportálni. Hozzátette,
itt nem csak termékekről van szó, ha-
nem szolgáltatásokról, szaktudásról,

Az exportképesség növeléséről
tanácskoztak

azaz mindenről, amit pénzzé lehet tenni
a külpiacokon. A tárcavezető-helyettes
arra biztatta a vállalkozókat, hogy ha egy
termékük Magyarországon jól eladható,
nézzék meg, külföldön van-e rá kereslet.

Az állami exportösztönzésben finan-
szírozóként kiemelt szerep hárul az Exim-
bankra. Az Exim minden igényre kiterje-
dő, kedvezményes finanszírozási palettát
alakított ki, jövő januárig pedig kilenc vá-
rosban nyit irodát – a közelmúltban nyílt
Győrben –, a szolgáltatások könnyebb el-
érése érdekében. Az Eximbank igazgató-
ja – a miniszterhelyettes névrokona –, dr.

Szabó László arról beszélt, hogy renge-
teg olyan terméket fejlesztettek eddig is,
és ezt folytatják a jövőben is, amelyek
szolgálják az exportőröket is, és a mögöt-
tük álló beszállítói hálózatot is. 
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szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Egyedi tervezésű lakóházból modern, A kategóriás,
reprezentatív irodaházzá alakítottuk át a Schlichter-
villát – mondta a megújult épületet bemutató sajtó-
tájékoztatón Mártonné dr. Baj Mária, a tulajdonos
Leier City Center Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a fel-

újítás során szem előtt tartották a műemlékvédelmi
előírásokat is, az ablakokon, freskókon restauráto-
rok dolgoztak. A 3000 négyzetméteres telken álló
700 négyzetméteres épület 2012-ben került az egy-
kori Frigyes-laktanyát is felújító, osztrák–magyar
cégcsoporthoz, és eredetileg egy év alatt szerették
volna megkopott fényét visszahozni, ám ebből a bü-
rokrácia és a restaurálás miatt másfél év lett. A tár-

Pénzintézetet várnak a Schlichter-villába
saság most kiadná a házat, az ügyvezető leginkább
egy bankot vagy biztosító intézetet tud elképzelni
beköltözőnek, a belső tér és a külső adottságok mi-
att. A forgalmi csomópontban fekvő hajdani villá-
ban fogadótér és irodák is kialakíthatók, a tetőtér
pedig igény szerint beépíthető. A két bejárat és a
megoszthatóság miatt, akár két bérlővel is tudnak
számolni – mutatott rá Mártonné dr. Baj Mária, aki
a szomszédos Pattantyús-házak újjáépítéséről is
beszámolt. Az egykori cselédlakrészeket, az utcára
néző homlokzatukat kivéve, műszaki állapotuk miatt
lebontották. A három homlokzat mögé nagy üveg-
felületű, impozáns épületeket terveznek, amelyek
üzletházként, vendéglátóhelyként funkcionálhatnak
később, legkorábban jövő év nyarától. Az épületek

felújításának együttes összege meghaladja majd a
több mint egymilliárd forintot – hangzott el végül.

A sajtótájékoztatón Komlós Andor, a Leier Hun-
gária Kft. ügyvezetője, a Leier csoport főprofiljára

utalva emlékeztetett, a Schlichter-villa egykori tulaj-
donosa téglagyáros volt, és a mostani is az. Rámu-
tatott, Magyarországon kilenc építőanyaggyáruk
van, ezzel a legnagyobbak az országban, ugyanak-
kor beszélt arról is, hogy a hazai építőipar nincs jó
helyzetben, különösen a lakásépítési szektor szere-
pel gyengén. A társaság ennek ellenére, termékfej-
lesztéseire alapozva, pozitívan tekint a jövőbe, egy
a közelben létrejövő nagyberuházással pedig újabb
munkahelyeket is teremtenek majd – ígérte az
ügyvezető.

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.
A csomagok összeállításában a Somogyi Electronic,
valamint a Bárczi Gusztáv Speciális Szakiskola
diákjai is segítenek. 

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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HIRDETÉS ÜNNEPI KONCERT

Különleges ünnepi koncertet hoz a 100
Tagú Cigányzenekar december 29-én a
Richter Terembe. A fellépés apropóját
adja, hogy a Magyar Örökség-díjas
együttest a Hungarikumok Gyűjtemé-
nyébe választották. „Komoly mérföldkő
ez az elismerés a pályafutásunkban, bol-
dogok és büszkék vagyunk. A 100 Tagú
Cigányzenekar Országos Kulturális és
Közművelődési Egyesület munkássága
elválaszthatatlan, egybeforrt a magyar
kultúrával, történelemmel, zenével” –
mondta Horváth Jenő művészeti vezető.

A jövőre harmincéves együttes által ját-
szott zene stílusban, fordulataiban ma-
gában hordozza, őrzi az eredeti verbun-
kos stílust, s a klasszikus zenét ötvözi a
hagyományos cigányzenével, a magyar

Győrben koncertezik a 100 Tagú Cigányzenekar

„Beszél a hangszer a kezükben”
nótával és a népdallal. Horváth Jenő
hangsúlyozta, nem csak egyszerűen le-
játsszák a műveket, hanem beszél a
hangszer a kezükben. Hozzátette, az ér-
zelmi többlet különlegessé teszi a ci-
gány származású muzsikust a más,
csak klasszikus zenét játszóktól. Példa-
ként Hubay Jenő Hullámzó Balatonját
hozta, mely egy csodálatos tájleírás, a
hallgató szinte maga előtt látja a fodro-
zódó vizet, a hullámzó nádast.

Városunkban visszatérő vendég a
zenekar, idén kuriózumként elhozzák

például Hector Berlioz Rákóczi-indu-
lóját. A magyar motívumokkal tűzdelt
mű nagyon nehéz, komplex, kihívást
ad az együttesnek, mely jelenleg ösz-
szesen 140 tagból áll. (X)
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JUBILEUM HIRDETÉS

www.galbusz.hu

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

VELENCEI KARNEVÁL
2015.02.07-08. félpanzióval ............................ 36.000 Ft/fô 
PÁRIZS ÉS AGRO-KIÁLLÍTÁS
2015.02.21-26. .............................................. 129.000 Ft/fô
RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS 
2015.04.21-26. félpanzióval ..........................135.000 Ft/fô
GARDA-TÓ
2015.04.30-05.03. félpanzióval ...................... 81.000 Ft/fô 
CSEH FÜRDÔVÁROSOK
2015.05.01-03. félpanzióval ............................50.000 Ft/fô
HOLLANDIA — A TULIPÁNOK FÖLDJÉN
2015.05.05-10. félpanzióval ..........................132.000 Ft/fô
MONTENEGRO ÉS DALMÁCIA 
2015. 05.14-20. félpanzióval ..........................135.000 Ft/fô
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ ERDÉLYI KÖRUTAZÁSSAL
2015.05.21-26. félpanzióval ............................90.000 Ft/fô
NÁPOLY — CAPRI
2015.05.23-29. félpanzióval ..........................165.000 Ft/fô 

SZILVESZTEREZZEN SZÉKELYFÖLDÖN!
2014.12.28-2015.01.02. félpanzióval ............110.000 Ft/fô

Elôfoglalási kedvezmények
a 2015. évi tavaszi útjainkra
2014. december 20-ig történô
teljes összegû befizetés esetén!

szöveg: győrplusz
fotó: o. jakócs péter

Szörényi és Bródy. Jó volt
látni őket együtt. Ennél már
csak hallani lesz jobb. 

Szörényi Szabolccsal és Levente
fiával, Örssel meg más nagysze-
rű zenészekkel kiegészült formá-
cióban lépnek fel december 19-
én, az Audi Arénában. Nem be-
hangoló koncert lesz ez a főváro-
si Papp László Arénában rende-
zendő hangversenyre, jelentette
ki Szörényi Levente, a győri sajtó-
tájékoztatón. 

Az Illésnek egyébként nem
volt szokása a turné, de úgy gon-
dolták: a budapesti koncertre tél-
időben nehezebb feljutni vidék-
ről, mint a zenekarnak elutazni az
ország három legnagyobb aréná-
jába, így a győribe is. 

Szörényi elmondta: a győri vízi
színpadról nem jó emlékeket őriz,
mert az akkori technikai felszere-
léssel nem lehetett jó színvonalon

„És majd egy szép napon,
ha mind összegyűltünk…”

áthidalni a színpad és a közönség
közötti folyónyi távolságot.

Nem Illés-koncert lesz – han-
goztatta Szörényi Levente. Az
együttes névadó billentyűse és
dobosa sajnos már nem él, úgy-
hogy ők nem alakulnak újjá, de a
három zenész visszahozza a hat-
vanas évek dalait, életérzését.

Ahogy Bródy János fogalma-
zott, „az első globális kulturális

köznyelv” hazai megteremtői, az
Illés zenekar tagjai alternatív
együttesekkel és szólistákkal
együtt mutatják be szerzői élet-
művüket.

A klasszikus, első Illés zenekar
86 dalt írt, abból 36 szám a Szö-
rényi testvérek és Bródy János
előadásában hangzik el, tudtuk
meg Rosta Mária producertől.
Valamennyire a régi táncdalfesz-
tiválok hangulatát adják vissza a
szólisták – többek közt a Vastag
testvérek, Feke Pál, Szabó Ádám
–, az alternatív együttesek pedig
új hangszerelésben mutatják be
az általuk választott Illés-dalokat.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester arra emlékeztetett: a hat-
vanas években minden fiatal a
Szabad Európa, vagy a luxem-
burgi rádió zenéjét hallgatta. Illé-
sék magyar nyelvű dalaira azon-
ban áttekerték a keresőgombot
a hazai rádiócsatornára.

A zenészek tiszteletére tortát
hoztak be a szervezők, „Illés, 50”
felirattal. 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

ADVENTSPROGRAMME IN DER BENEDIK-
TINERKIRCHE. Nach der Heiligen Messe der
Adventssonntage (ca. 20:15 Uhr) finden die tradi-
tionellen Kerzenanzünden statt. Beim Anzünden
der zweiten Kerze wird Szentmártoni Mihály der in
Rom lebende Jesuitenprofessor die Andacht hal-
ten. Unter der Woche beginnen die Frühmessen
während der Adventszeit um 5.45 Uhr. Die Heilige
Messe findet jeweils um 7 Uhr und um 18 Uhr statt.
In der dritten Adventswoche findet am 16. Dezem-
ber um 19 Uhr eine Orgelmeditation statt. Weitere
Information: auf der Internetseite gyorplusz.hu 

Das Jahrsabschlusskonzert der Győr Symphonic Band findet am
11.Dezember um 19 Uhr im Universitätskonzertsaal (ehemalige
Győrer Synagoge) statt. Die Band ist eine der besten Bläserkapellen
des Hochschulwesens. Der Eintritt ist frei.

In der HANDBALL-EUROPAMEISTER -
SCHAFT betritt die ungarische Damenhandball-
mannschaft zuerst gegen Russland den Platz. Das
Match beginnt am 7. Dezember um 20:30 Uhr in
der Audi Arena Győr.

Am 9. Dezember um 19 Uhr wird das CD-Vorstellungs-
konzert der BUDAPEST BÁR im Richter-Saal verans-
taltet. Das Publikum kann an der Präsentation des En-
de Oktober erschienenen neuen Albums „Délutáni csó-
kok” teilnehmen. Die herausragenden Musiker arbei-
ten Filmschlager, Couplets, Tanzlieder in Begleitung von Zigeunermusik auf
und stimmen von Vielen bekanntes oder längst vergessenes Liedgut neu ein.

Am 6., 13., 20. und 27. De -
zember sind alle Interessier-
ten zum Stadtbesichtigungs-
Spaziergang unter dem Motto
„ENGELSPROMENADE”
ab 9:30 Uhr in der Innenstadt
von Győr  eingeladen. Be -
standteile der außergewöhn-
lichen Veranstaltung sind die
bekannten oder weniger be-
kannten Schauplätze der
Stadt und der Besuch der
Makovecz-Kapelle. Treff-
punkt ist am Eingang der
Győrer Nationaltheaters.

Am 4. Dezember findet
um 18 Uhr das kostenlose
Startkonzert des BOO-
GIE CHRISTMAS Festi-
vals im Árkád Einkaufs -
zentrum Győr statt. Auf
der im ARKAD aufgestell-
ten Bühne ertönt auf den
beiden Pianos der Musiker
weihnachtlicher Boggie-
Kat und es präsentieren
sich sogar die ausländi -
schen Gastmusiker des
Boogiefestes. Mehr Infor-
mation: boogiefeszt.hu

Auf die Rába ETO FC
F U T S A L- M A N N  -
SCHAFT wartet die
letzte heimische Begeg-
nung in der Liga. Die
Grün-Weissen treffen
am 8. Dezember um
18:15 Uhr in Győrszenti-
ván im Molnár Vid Ber-
talan Bildungszentrum
auf den Méhkeréker SE.  

Im letzten heimischen Li-
gaspiel empfängt der
ETO-SZESE am 7.
Dezember um 18 Uhr
den Tatai AC in der Uni-
versitätshalle.
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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!

MARCALVÁROSI ÜN-
NEPVÁRÓ családi délután-
ra várják a kicsiket és nagyo-
kat december 6-án 15.30
órától a Kovács Margit Általá-
nos Iskolában. Színes, ün-
nepre hangoló programok,
játszóház, színházi előadás,
mézeskalács-készítés teszi
élménydússá a délutánt.
Részletes program a gyorp-
lusz.hu oldalon.

ADVENTI PROGRAMOK a bencés
templomban. Advent vasárnapjain az esti
szentmise után (kb. 20.15-kor) lesznek a
hagyományos gyertyagyújtások. A máso-
dik gyertya meggyújtásakor Szentmártoni
Mihály, Rómában élő jezsuita professzor
tartja az elmélkedést.  Advent hétköznap-
jain a hajnali szentmisék 5.45-kor kezdőd-
nek, továbbá: 7.00-kor és 18.00 órakor.
Advent harmadik hetében, december 16-
án 19.00-kor orgonameditáció lesz. Bő-
vebben a gyorplusz.hu oldalon.

BUDAPEST BÁR lemezbe-
mutató koncertjének ad ott-
hont a Richter Terem decem-
ber 9-én 19 órakor. Az októ-
ber végén megjelent „Délutá-
ni csókok” című új album be-
mutató koncertjén vehet
részt az érdeklődő közönség.
A kitűnő zenészek filmsláge-
reket, kuplékat, táncdalokat
és egyéb híres dalokat dol-
goznak fel cigányzene kísére-
tében, újrahangolva sokak ál-
tal ismert vagy akár rég elfe-
ledett dallamokat.

KIMMÉRIA – Villányi László könyvének bemutatójára várnak minden érdeklődőt
december 11-én 17 órakor a Zichy-palotában. A Lévai Ádám grafikáival illusztrált kö-
tetet bemutatja Sári László keletkutató, és ízelítőt hallhatunk a könyvből Dudás Do-
rottya előadásában. A könyv kedvezményes áron, a helyszínen megvásárolható.

HÜVELYK MATYI – A veszprémi Kabóca Bábszínház előadását láthat-
ják az érdeklődők december 11-én 15 órakor a Győri görög katolikus
templomban, az Öt Templom Fesztivál rendezvénysorozat keretében. Hü-
velyk Matyi nem nőtt ugyan nagyra, de az esze a helyén van. Segítene sze-
gény szülein, ha a városban akadna neki munka. Felkerekedik, hogy sze-
rencsét próbáljon a város dzsungelében, ahol ezer veszély és akadály várja. 

HATAN PIZSAMÁBAN címmel vígjátékot láthatnak az
érdeklődők december 16-án 19 órai kezdettel a Bartók Bé-
la Megyei Művelődési Központban. Sok-sok bonyodalom és két-
órányi szórakozás teszi ígéretessé a Gálvölgyi János által rendezett darabot.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  



A társulat a jelen közép-európai turné-
ja után többéves tengerentúli kötele-
zettségének tesz eleget, azaz jó pár
évig nem láthatjuk őket a régiónkban.
Biztosak lehetünk abban, hogy – cso-
dálatos és gigantikus díszletekkel öt-
vözött – nem mindennapi, hagyomány -

 őrző, eredeti klasszikus balettelőadás
részesei lehetünk, ahol a legjobban
képzett táncművészek kalauzolnak el
minket a Hattyúk tava varázslatos
birodalmába.

(x)
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A világhírű Kiev City Balett Győrben!
Hattyúk tava – a balett-történelem legnagyobb klasszikusa a Győri Nemzeti Színházban

Az előadás Győrben,
a Győri Nemzeti Színház

színpadán lesz látható
2014. december 14-én

15 és 19 órai kezdettel. 

tot, akik csak egy hosszas előváloga-
tás után lehettek tagjai ennek a neves
együttesnek. A tánctársulat hazai sze-
replői mellett a külföldről (Japán, Grú-
zia) érkezett legkiválóbb táncos szólis-
ták közreműködnek az együttesben,
akik a legnívósabb nemzetközi balett-
versenyeken is bizonyították ráter-
mettségüket. A társulat szólistája az a
Nikita Sukhorukov,  akit a világ harma-
dik legjobb férfi táncosaként tartanak
számon a világon. A nemzetközi palet-
tán is óriási sikert aratott együttes
fesztiválokon, és Németország, Fran-
ciaország, Olaszország, Spanyolor-
szág, Portugália, Svájc, az Egyesült Ki-
rályság, Szlovénia, Románia, Japán,
Kanada legnagyobb színpadai után
most Győrben teszi ismét tiszteletét.

A Kiev City Balett számos elismerést
tudhat magáénak. A közel kétszáz év-
vel ezelőtt megalakult киевськй
муниципапьний театр / Kijevi Állami
Színház kiváló táncművészei évről év-
re kiemelkedő és profi produkciókkal
örvendeztetik meg a közönséget. A
több mint 50 főből álló társulat ebben
az évben több mint 60 alkalommal lép
fel Közép-Európában. Az együttes
egy rövid bemutatkozás erejéig már
2013-ban látható volt Magyarország
pár nagyvárosában, de a hatalmas si-
kernek köszönhetően, most újra meg-
tisztelnek minket jelenlétükkel. A tánc-
művészek szakmai tudását mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az a tény, hogy
Oroszország és Ukrajna legjobb mes-
tereinek tanítványai alkotják a csapa-
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 6., SZOMBAT
M1
05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Magyar gazda 06:25 Történetek a
nagyvilágból  06:55 Család-ba-
rát Hétvége 09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea 10:05 Vágtass ve-
lem! 10:35 Két duci hölgy 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:50 Magyar retró 2. 
13:50 Telesport 16:05 Turnén a
Nemzetivel  16:35 Ég, föld, férfi,
nő  17:30 Gasztroangyal  18:30
SzerencseSzombat  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 Játék hatá-
rok nélkül 2014  21:45 Magyar
Ring Profi Ökölvívó Gála  00:05
Nyár  01:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:40 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:00 Te-
leshop 10:55 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:25 Házon kí-
vül  11:55 a'la CAR  12:30
Trendmánia  13:05 Brandmánia
 13:35 Családom és egyéb em-
berfajták  14:10 Jack Hunter – A
fáraó sírja  16:05 Gyermekkorunk
legszebb nyara  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz  20:00
X-Faktor  22:45 Hat töltény ára 
01:05 Gyilkos tréfa  02:40 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 
03:05 Vadmacskák 

04:15 Mrs. Klinika  05:00 Babavi-
lág  05:30 Super Car  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
09:05 ÁllatoZOO  09:35 Egész-
ség Klinika  10:05 Astro-Világ
11:10 Otthon a kertben  11:40
Tűsarok  12:10 Én is tükörbe né-
zek  12:40 Falforgatók  13:40
Áldott jó nyomozó  14:40 NCIS 
15:35 Made in Hungaria  18:00
Tények 19:00 Jégkorszak 4. – Ván-
dorló kontinens  20:45 A Skorpi-
ókirály  22:35 Tökéletes célpont
 00:35 Sportos 00:45 Doktor D 
01:40 Pan Am  02:35 A férjem vé-
delmében  03:30 Briliáns elmék


04:55 Zegzugos történetek 05:25
Élő népzene 05:40 Öt kontinens
06:10 Gazdakör 06:40 Élő egyház
07:10 Isten kezében 07:35 Akadály-
talanul 08:05 Nóvum  08:30 Határ-
talanul magyar 09:00 Hagyaték
09:30 Sírjaik hol domborulnak...
10:00 Székely kapu 10:30 Ágrólsza-
kadt úrilány  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Nótacsokor
12:20 MüpArt – Árad a szeretet
13:35 Nálatok, laknak állatok? 14:05
A kaméliás hölgy  15:55 Rövid pá-
lyás úszó-világbajnokság 18:15 Hír-
adó 18:40 Dunasport 18:45 Időjárás-
jelentés 18:50 Öregberény  19:20
Hogy volt!? 20:15 Az élet sava-borsa
 21:05 Szigorúan bizalmas  23:10
Dunasport 23:20 MüpArt – Borbély
Mihály – Balkan Jazz Project 01:10
Világ-nézet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Civil Kurázsi (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil Kurázsi (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Civil Kurázsi (ism.) 10:00 Ké-
pújság 17:50 Credo 18:25 Győr+
Sport (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Szabadhegyi
találkozások (ism.) 21:00 Győri7
(ism.) 21:50 Konkrét (ism.) 22:05
Győr+ Sport (ism.) 22:30 Szabad-
hegyi találkozások (ism.) 23:35 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 7., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Esély
05:55 Magyar gazda 06:25 Európai
szemmel  06:55 Család-barát Hét-
vége 09:00 Úton-útfélen 09:05 Kato-
likus krónika 09:45 Tanúságtevők
10:10 Tanúságtevők – A Fehér Szív út-
ja 10:35 Kérdések a Bibliában 10:55
Református magazin 11:20 Reformá-
tus ifjúsági műsor 11:30 Útmutató –
Kobzos Kiss Tamás portré 12:00 Déli
harangszó 12:01 Hírek 12:05 Hétköz-
napi kifutó  12:40 Telesport 13:20
Afrikai vihar  14:50 Anya a pácban 
16:25 Telesport 18:45 Ybl 200 18:55
Fapad  19:30 Híradó este 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Női kézilabda Európa-bajnok-
ság 22:15 A Lényeg 22:50 MR2 Szim-
fonik+ a Müpából  00:10 Börtönvo-
nat Yumába  02:10 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:50
EgészségKalauz  10:20 Teleshop
11:15 Kalandor 11:40 4ütem 
12:15 Havazin 12:50 A Muzsika TV
bemutatja  13:25 Családom és
egyéb emberfajták  13:50 Tru
Calling – Az őrangyal  14:50 Tru
Calling – Az őrangyal  15:50 Min-
dent bele, fiúk!  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Harry Potter és a Ha-
lál ereklyéi – 1. rész  21:45 A szál-
lító  23:40 Portré  00:25 Csen-
destárs  02:20 Vadmacskák 
03:10 Vadmacskák 

04:20 Hazugságok gyűrűjében 
05:10 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Látlelet a Földről 06:25 Tv2
matiné 08:50 Nagy Vagy! – Riska
Kupa 09:45 Babavilág  10:15
Több mint TestŐr  10:45 Astro-Vi-
lág 11:50 Stílusvadász  12:20
Stahl konyhája  12:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:50 Made in Hun-
garia  16:15 Jégkorszak 4. – Ván-
dorló kontinens  18:00 Tények
18:55 Rising Star  21:35 Kataszt-
rófafilm  23:25 Propaganda 
00:25 Sportos 00:35 A bombák
földjén  02:50 Kasszasiker 
03:40 Békétlen békítő 

04:05 Hagyaték 04:30 Táncvarázs
05:25 Élő népzene 05:55 Élő egyház
06:20 Isten kezében 06:50 Virágzó
Magyarország 07:20 Gazdakör
07:45 Világ-nézet 08:15 Rome Ri-
ports 08:40 Napok, évek, századok 
09:35 Magyar klasszikusok új köntös-
ben 10:05 Zöld Jelzés 10:35 Pannon
expressz 11:00 Önkéntesek 11:30 Új
nemzedék  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10 Ízőr-
zők: Tihany 12:35 Hazajáró 13:05
Csellengők  13:40 Szigorúan bizal-
mas  15:55 Rövid pályás úszó-világ-
bajnokság 19:00 Híradó 19:20 Du-
nasport 19:30 Időjárás-jelentés
19:35 Önök kérték! 20:30 A sziget 
21:30 Moby Dick  23:20 Dunasport
23:35 Heti Hírmondó 00:05 Klubszo-
ba 00:55 Vers 01:00 Himnusz 

07:30 Hoppedré professzor 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Credo (ism.)
08:35 Kamarai Magazin (ism.)
09:00 Győri7 (ism.) 09:50 Konkrét
(ism.) 10:00 Credo (ism.) 10:35
Győr+ Sport (ism.) 12:10 Képújság
18:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Győri7
(ism.) 19:50 Made in Hungary
(ism.) 20:00 KultÓra (ism.) 20:35
Konkrét (ism.) 20:45 Made in Hun-
gary (ism.) 21:00 Győri7 (ism.)
21:50 KultÓra (ism.) 22:25 Nyugdí-
jas Egyetem (ism.) 23:10 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 8., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek 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 13:30 Domovina 14:00 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:45
Zorro  15:35 Charly, majom a csa-
ládban  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 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Kékfény  21:20 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok  22:20 Az Este
22:55 Híradó 23:05 Sporthírek
23:15 Aranymetszés 00:05 Lola 
00:45 Család-barát 02:15 Műsorszü-
net 

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  22:30 RTL Klub Híradó
23:05 Showder Klub  00:15 Reflek-
tor  00:35 Döglött akták  01:30
Döglött akták  02:20 Az éden titkai
 03:10 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 konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Walker,
a Texas-i kopó  14:00 Walker, a Te-
xas-i kopó  15:00 A gonosz álarca
 16:00 Magánnyomozók  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok 
22:30 A Skorpiókirály  00:20 Té-
nyek Este 01:05 Aktív  01:25 Sport-
os 01:35 Elit egység  02:30 Békét-
len békítő  03:25 A Macska 

07:00 P'amende 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 Vi-
rágzó Magyarország 09:30 Család
csak egy van  10:15 Klubszoba
11:10 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:20 Vers
12:25 Napirend előtt 12:55 Közvetí-
tés a parlament üléséről 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 Hölgyek öröme  20:00
Don Matteo  20:55 Hírek 21:00 Du-
nasport 21:05 Dokureflex  21:06
Vaddisznók  22:25 Kultikon 
22:45 Az utolsó óráig – Egyházi sze-
mélyeket ért atrocitások 1944/45-
ben a Délvidéken  23:40 Te tudtad
ezt? – Csodálatos férfiak, lapáttal 
00:30 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:40 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 09:00 Győri7 (ism.)
09:50 Képújság 17:25 Budapest
Honvéd–Győri ETO FC – NB I-es
bajnoki labdarúgó-mérkőzés
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Győr+ Sport
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Győr+ Sport (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 9., KEDD
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 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:30 Virágzó Ma-
gyarország 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 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás-
jelentés 20:15 Női kézilabda Európa-
bajnokság 22:15 Az Este 22:50 Hír-
adó 23:00 Sporthírek 23:10 Voltaire:
Candide  23:20 Gyaloglás Gulágföl-
dön  00:15 Lola  01:00 Család-
barát 02:35 Sophie szerint a világ 
03:05 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  22:30 RTL Klub Híradó
23:05 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:40 Reflektor  23:55
Hazudj, ha tudsz!  01:00 Egészség-
Kalauz  01:40 A Muzsika TV bemu-
tatja: Mi muzsikus lelkek 02:10 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 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok
 22:30 Katasztrófafilm  00:20
Tények Este 01:05 Aktív  01:25
Sportos 01:35 Az ember, aki nap-
pal aludt  03:20 A Macska 

04:55 Zegzugos történetek 05:25
Gazdakör 05:40 Híradó 06:00 Kárpát
Expressz 06:30 Híradó 06:35 Roma
Magazin 07:00 Domovina 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Zebra 
08:15 A világ kertjei 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:00 Közvetítés a par-
lament üléséről 16:00 Múzeumtúra –
Francia módra  16:30 Térkép 17:10
Család csak egy van  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Rex
felügyelő  19:55 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:00 Dunasport 21:10
Coogan trükkje  22:40 Kultikon 
23:00 Lúdas Matyi 00:20 Vers 00:25
Himnusz 00:30 Hírek 00:35 Szerel-
mes földrajz 01:05 Pannon expressz
 01:35 Hagyaték 02:05 Határtala-
nul magyar 02:30 Nóvum 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Győr+ Sport (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Győr+ Sport (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:00 Budapest
Honvéd–Győri ETO FC – NB I-es baj-
noki labdarúgó-mérkőzés (ism.)
11:25 Képújság 17:25 CMB Cargo-
UNI Győr – Sopron – NB I-es bajnoki
kosárlabda-mérkőzés 18:45 TV-tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Credo (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Credo (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Credo
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Credo (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV







18 / + / 2014. december 5.

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

Ajándékozzon TUDÁST karácsonyra,
a Hatos Nyelviskolából:

A 60 órás német, angol
csoportos nyelvtanfolyam 

10% engedménnyel
december 15-ig.

DECEMBER 10., 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 13:30 Útravaló 13:45
Gasztroangyal  14:45 Zorro 
15:35 Charly, majom a családban 
16:20 Jövő-időben 16:30 Híradó+
16:45 Lola  17:25 Híradó 17:40 Ri-
dikül  18:30 Maradj talpon!  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 A muskétá-
sok  21:20 Szabadság tér '89 22:10
Az Este 22:45 Híradó 22:55 Sporthí-
rek 23:00 KorTárs  23:35 Summa
00:05 Lola  00:45 Család-barát
02:20 Sophie szerint a világ  02:50
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 Portré  13:15 Ízes élet
– Mautner Zsófival  13:35 Reflektor
 13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest 15:45 Segítség, bajban va-
gyok!  16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:25
Éjjel-nappal Budapest  20:50 Bará-
tok közt  21:25 Szulejmán  22:45
RTL Klub Híradó 23:15 Házon kívül 
23:50 Reflektor  00:10 Appaloosa –
A törvényen kívüli város  02:20 A
Rózsaszín Párduc 2. 

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 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok
 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 Hawaii Five-0  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40
Sportos 01:50 Franklin és Bash 
02:40 Franklin és Bash  03:25 A
Macska 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
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 Az aventinusi tün-
dér 15:55 Kapu a déli féltekén 16:30
Térkép (magazinműsor) 17:10 Csa-
lád csak egy van  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Pári-
zsi helyszínelők  20:00 Don Matteo
 21:00 Hírek 21:05 Dunasport
21:15 Nyugaton a helyzet változatlan
 23:25 Kultikon  23:45 Menjek
/maradjak – New York 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Cre-
do (ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Credo
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Credo
(ism.) 10:00 CMB Cargo-UNI
Győr–Sopron – NB I-es bajnoki ko-
sárlabda-mérkőzés (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

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:00 A szenvedélyek lángjai 
09:50 Sophie szerint a világ  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 Rondó
13:00 Kvartett 13:30 Átjáró 13:55 Az
élő örökség 14:10 Vérvonal  14:40
Zorro  15:30 Charly, majom a csa-
ládban  16:20 Híradó+ 16:30 Lola
 17:15 Szerencse Híradó  17:25
Híradó 17:40 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:00
Sporthírek 20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Női kézilabda Európa-bajnok-
ság 22:15 Az Este 22:50 Híradó
23:00 Sporthírek 23:10 Barangolá-
sok öt kontinensen  23:40 Történe-
tek a nagyvilágból  00:10 Lola 
00:55 Család-barát 02:30 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
Tűz a mélyben  23:30 RTL Klub Hír-
adó 00:00 Brandmánia  00:40 Ref-
lektor  01:00 Odaát  02:00 a'la
CAR  02:25 Az éden titkai  03:15
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 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi Tit-
kok  22:30 NCIS  23:30 Élet-
fogytig zsaru  00:30 Tények Este
01:15 Aktív  01:35 Sportos 01:45
Grimm  02:35 Hawaii Five-0 
03:25 A Macska 

07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 A
nap vendége 09:15 Család csak egy
van  10:05 Don Matteo  11:05 Pá-
rizsi helyszínelők  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:30 A templo-
mos lovagok kincse  15:00 Voyager
– A múlt titkai és legendái  15:30
Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
16:30 Térkép 17:10 Család csak egy
van  18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rózsák harca  19:55
Don Matteo  20:50 Hírek 21:00 Du-
nasport 21:10 Ripacsok  22:40 Kul-
tikon  23:00 MüpArt classic –
Bee thoven est 00:25 100 kép a XX.
századból 00:40 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

DECEMBER 12., 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-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Életkerék 13:00
Esély 13:30 Virágzó Magyarország
13:55 A muskétások  14:50 Zorro
 15:40 Charly, majom a családban
16:30 Híradó+ 16:45 Lola v 17:25
Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 Virtuózok (zenei so-
rozat) 22:20 Az Este 22:55 Híradó
23:05 Sporthírek 23:15 Köszönjük,
hogy rágyújtott!  00:45 Lola 
01:30 Család-barát 03:05 Sophie
szerint a világ  03:30 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 (élő) 12:45 Kalandor (2014)
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 Hír-
adó 18:55 Fókusz v 19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt 
21:25 CSI: Miami helyszínelők 
22:30 RTL Klub Híradó 23:05 CSI: A
helyszínelők  00:10 Reflektor 
00:25 Havazin 01:05 Kalandor
(2014) 01:30 CSI: A helyszínelők 
02:10 4ütem  (2013) 02:40 Gálvöl-
gyi-show  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 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Üvegtigris 2.
 23:55 Tények Este 00:40 Aktív 
01:00 Sportos 01:10 Combat Hos-
pital – A Frontkórház  02:00 A
Macska  02:45 A gonosz álarca 
03:30 Mrs. Klinika 

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó
06:35 Rondó 07:00 Kvartett 07:30
Híradó 07:35 Közbeszéd 08:00 Csel-
lengők  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 14:40 Európa
messze van  15:10 Közlekedés XXI.
15:40 Európa egészsége  16:30
Térkép 17:10 Család csak egy van 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Rocca parancsnok 
20:00 Don Matteo  20:55 Hírek
21:00 Dunasport 21:10 Columbo:
Szemfényvesztő  22:40 Kultikon 
23:00 Akira Kurosawa: Álmok 
00:55 Himnusz 01:00 Hírek 

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
17:25 CMB Cargo-UNI Győr–Udo-
minate Basket – kosárlabda Euró-
pa-kupa mérkőzés 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Széchenyi Híradó (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS

www.tetitakarek.hu
Téti Takarékszövetkezet,

9100 Tét, Fô u. 86.

Gyôr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357 |     Gyôr, Buda u. 16. • 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. • 96/518-460 |     Gyôrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245 • 96/561-246

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ

JELZÁLOGHITEL
IGÉNYELHETÔ

A hirdetésben szereplôtájékoztatás nem teljes körû. A további kondíciókról illetve az igénylés
feltételeirôl a Téti Takarékszövetkezet kirendeltségeiben tájékozódhat.

Jelen hirdetésben szereplô THM 5.000.000 Ft hitelösszegre, 20 év futamidô számolásával került 
megállapításra. Jelen hirdetés nem minôsül tájékoztatónak vagy ajánlattételnek. 

Szabadon választott
hitelcélra, hitelkiváltásra
nyújtott kölcsön,
ingatlanfedezet
mellett

• Kamat: 3 havi Bubor +
4,5% kamatfelár

• THM: 7,25%
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szerző: éber imre cégvezető,
sas és kos bt. 

fotó: illusztráció

Kinek mi jut eszébe a játékról, a társas-
játékról? E kérdés kapcsán számos
gondolat ötlik fel bennünk. Abban biz-
tos vagyok, hogy valamennyi pozitív. A
társasjátékozás jótékony hatásai szá-
mos területen megmutatkoznak. 

Kikapcsol
és készséget fejleszt
Egy egész életen át megfelelő esz-

köz a tanulásra, a készségek fejleszté-
sére, a kikapcsolódásra és a szocializá-
lódásra, azaz a minőségi időtöltésre –
legyen az családi vagy baráti együttlét.
Ekkor figyelmünket egymásra össz-
pontosítjuk. Jó hangulat tölti be a teret.
Mindenki oldott, noha a célt szem előtt
tartva – titkon vagy nyíltan – reméli,
hogy ő lesz a legügyesebb, és kerül ki

győztesként a parti végén. Alkalomsze-
rűen vagy akár a mindennapokban ér-
demes megtalálni a társasjátékozással
tölthető időt és a társasjátékos köze-
get, a befektetett energiák hatványo-
zottan térülnek meg.

Minőségi időtöltés
A társasjátékozás minőségi időtöltés.

Olyan idő, melyet intenzíven töltünk egy
személlyel vagy társasággal. A társasjá-
tékozás indirekt tanulási forma is, hiszen

A hét orvosi témája:

A társasjáték
hatása
a pszichére

Önön is múlik, hogy sikerül-e
megőriznie egészségét, és
időskorban is élveznie az éle -
tet. Az egészség, a jó közérzet
és a teljesítőképesség ugyanis
jórészt személyes hozzáállásá-
nak eredménye, igaz, az ener-
gia- és időráfordításnak is ha-
tárt kell szabni. Könyvünk
ezeknek az igényeknek igyek-
szik megfelelni: tapasztalt or-
vosokkal, gyógytornászokkal
és dietetikusokkal együttmű-
ködésben, a Reader's Digest
olyan átfogó programot fej-
lesztett ki, amely egyszerű, ke-
vés időt igényel, mégis rendkí-
vül hatékony. Az egészség
megtartásához szükséges
mozgást, lazítást és táplálko-
zást kapcsolja össze, és segít
megalapozni a test, a szellem
és a lélek egyensúlyának meg-
teremtését. Itt a lehetőség: le-
gyen aktív, és szánjon napi 15

Olvasni jó!
Napi 15 perc
a jó közérzetért
A Reader's Digest sikerprogramja

percet az egészségére!
Amennyiben következetesen
alkalmazza a sikerprogramot,
hamarosan látható, érzékelhe-
tő és mérhető eredményeket
tapasztalhat. Állítsa össze sze-
mélyre szabott programját,
hogy sokáig fitt és egészséges
maradhasson!

szinte csak játszani kell megtanulnunk.
A társasjátékozás fizikális interakció, kö-
zösségi élmény. Dedikált figyelem a va-
lós térben és időben. Össze- és egymás-
ra hangolja a játékos társaságot.

Életszakaszokban
A kicsiknél természetes módja az ér-

zékek és a készségek fejlesztésének.
Megtanítja a szabályok értelmezését és
alkalmazását, valamint a siker és kudarc
megélését. Tinédzsereknél élménnyel
és tartalommal teli pozitív alternatíva a
társas, társasági együttlétek során. Csa-
patépítő hatású. Kooperatív és kompe-
titív viselkedési formákat tanít amellett,
hogy a taktikai, stratégiai érzéket is fej-
leszti. Felnőtteknél továbbra is érvénye-
sek a tini korban jellemző előnyök. Ezek
mellett, a generációk közti kapcsolatot
építi és az elmét kondicionálja. Élethosz-
szig tartó tanulás – élethosszig való tár-
sasjátékozás által.

Kikapcsol, fejleszt, összehoz
Segítsünk magunknak és a gyere-

keknek is kiszakadni a mindennapok
nyomásából és a virtuális világból azzal,
hogy az időnket, a figyelmünket adjuk
egymásnak a társasjáték-partik alkal-
mával. „Szent és sérthetetlen” időpon-
tokat is kijelölhetünk erre. Teremtsünk
bátran hagyományt, hívjuk meg a gye-
rekek barátait, felnőtt barátainkat, csa-
ládtagokat is egy-egy játszmára!
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A gyomor- és a nyombélfekély

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A nyelőcső, a gyomor és a vékonybél
kezdeti szakaszán lévő nyílt sebet fekély-
nek nevezik. A betegségre leggyakrab-
ban a hasi fájdalom hívja fel a figyelmet.
A kialakulásáért legtöbbször bakteriális
fertőzés, a reflux, stressz és egyes
gyógyszerek tartós szedése tehető fele-
lőssé.

Tünetei
A kifekélyesedett nyálkahártyát a

gyomorsav irritálja, ezért a beteg égő
fájdalomra panaszkodik. A fájdalom a
szegycsont és a köldök közötti területen
jelentkezik, éhgyomorra fokozódik. Fek-
vő helyzetben a savas váladék könnyeb-
ben visszafolyik a nyelőcsőbe, így a be-

tegek éjjel gyakrabban ébrednek reflu-
xos panaszokra. A gyomorsavcsökken-
tő gyógyszer bevétele vagy egy kis étel
elfogyasztása csökkenti az égő érzést.
Szintén fekélyre utal a véres hányás és
a fekete széklet is. A hányinger, hányás
és fogyás hátterében is gondolni kell fe-
kélyre, de a szívinfarktus is gyakran utá-
nozhatja a fekély tüneteit. A fájdalom-
és gyulladáscsökkentők rendszeres
szedése, valamint az alkohol és dohány-
zás is irritálhatja a gyomor és a vékony-
bél felszínét. 

Kezelése
A vény nélkül kapható savcsökken-

tők átmenetileg csökkenthetik a pana-

A kiszáradás okai
Testünk 80 százaléka víz. Ha ennek a meny-
nyiségnek akár csak a másfél százalékát is
elveszítjük, már csökkenhet a teljesítmény,
romlik a hangulat, az agytevékenység. Van-
nak egyértelmű
okok – például a
nagy meleg, a
megerőltető ed-
zés, vagy az álta-
lában kevés folya-
dékfogyasztás –, de sok kiváltó ok nem ilyen
kézenfekvő. Ilyen például a cukorbetegség,
a szénhidrátszegény étrend, a stressz, az
idős kor, az alkoholfogyasztás, a szoptatás.
Egy átlagos testtömegű felnőtt ember napi
folyadékszükséglete átlagosan két liter. 

A vastagbélpolip
A vastagbél-nyálkahártya sejtjeinek cso-
mószerű kinövése a polip. A legtöbb po-
lip ártalmatlan, de idővel egyes polipok-
ban daganatos elfajulás következhet be.
Polip bárkiben kialakulhat, de vannak
olyan életmódbeli tényezők, illetve örök-

lött hajlam,
amely fokozza
kialakulásának
a kockázatát.
Kezdetben nem
okoz tüneteket,
ezért fontos

rendszeresen szűrővizsgálatokon részt
venni. Ötvenéves életkor felett, illetve ha
a családban már előfordult vastagbélpo-
lip, érdemes már fiatalabb korban szűrő-
vizsgálatra jelentkezni. A polipok a colo-
noscopia során eltávolíthatóak.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

A hét kérdése: a gyermekek lázcsillapításáról 

Válaszol: Dr. Muzsay Géza, a Házi Gyermek-
orvosok Országos Egyesületének alelnöke,
házi gyermekorvos

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Kell-e a szülőnek csillapítani a gyerekek lázát?
A láz a betegség gyógyulása szempontjából

hasznos állapot, ezért azt nem kell azonnal csilla-
pítani.  Ha a gyerek csak mérsékelten lázas és
nem rossz az általános állapota, akkor bőséges fo-
lyadékfogyasztás és a pihenés az esetek többsé-
gében elegendő. 

Mikor beszélünk magas lázról, amit már
csillapítani kell? 

Gyermek esetében a magas láz hónaljban 39,
végbélben 39,5 Celsius-foktól kezdődik. Igen magas
a láz, ha hónaljban eléri a 40,5, végbélben  41 Celsi-
us-fok feletti értéket. 

Hogyan csök-
kentsük a magas
lázat?  

Legyen otthon
ibuprofen vagy paracetamol hatóanyagú lázcsillapító
szirup, kúp, illetve nagyobb gyerekek esetében tabletta.
Egyszerre kétféle lázcsillapító nem adható, viszont ha az
egyik nem segített, később adható a másik. Szalicilát-
tartalmú lázcsillapítók (például aszpirin) nem ajánlottak
tízéves kor alatt. Teljes láztalanságra kezdetben nem kell
törekedni, elégedettek lehetünk, ha 38 0C körülire csil-
lapítottuk a lázat. Magas láz esetén eredményes lehet
a hűtőfürdő. Olyan gyermekek esetében azonban, akik
félnek tőle, kerülendő a fizikális lázcsillapítás. Figyeljünk
a fokozatosságra, vagyis semmiképpen se egyből hideg
vízbe ültessük a gyereket. A gyermek aktuális testhő-
mérsékletével megegyező fürdővizet készítsünk, ame-
lyet aztán fokozatosan hűtsünk, de soha ne menjünk 31
Celsius-fok alá. Fontos tudni, hogy az antibiotikum nem
lázcsillapító, orvosi utasítás nélkül ne adjuk a gyereknek.

szokat, de a gyomorsav által kimart és
vérző seb nehezen gyógyul. A Helico-
bacter pylori nevű baktérium gyakran
tünetmentes egyének gyomrában is je-
len van, de okozhat gyomornyálkahár-
tya-gyulladást is. A baktérium kiirtásá-
hoz antibiotikum szükséges. A kezelés
során több gyógyszert kell egyidejűleg
szedni. Kezelés nélkül mind a gyomor-,
mind a nyombélfekély vérezhet. Ez le-
het lassú, amely során a széklettel folya-
matosan kis mennyiségű vér távozik. A
hirtelen jelentkező erős vérzés azonnali
kórházi kezelést igényel. A vér távozhat
hányás formájában vagy szurokszéklet
alakjában. Ha a fekély átfúrja a gyomor
vagy a vékonybél falát, azzal kórokozók

jutnak a hasüregbe, amely életveszé-
lyes állapotot idéz elő.  

Kivizsgálás
A Helicobacter pylori kimutatható

vérből, kilégzési teszttel vagy székletből.
A kilégzési teszt során radioaktív szenet
tartalmazó anyagot kell lenyelni, amelyet
a gyomorban lévő baktérium felhasznál.
Az endoszkópia (tükrözés) során egy
csövet vezet az orvos a beteg száján ke-
resztül a nyelőcsőbe, a gyomorba, majd
a nyombélbe. Ennek segítségével az or-
vos tájékozódik a nyálkahártya állapotá-
ról, illetve a talált fekélyből szövetmintát
tud venni. Ebből a szövetmintából is ki-
mutatható a baktérium.
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HIRDETÉS  KONCERT
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HIRDETÉS  ÁLLATKERT

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 megyés püspök.
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

kép és szöveg: xantus állatkert

A győri állatkert belvárosi terráriumhá-
za, a Füles Bástya, folyamatosan érde-
kes programokkal várja látogatóit.
December 6-án, Mikulás-nap alkal-
mából, az érdeklődők betekintést
nyerhetnek a kazamata lakóinak ete-
tésébe. 11 órától megfigyelhetik Maxi
és Mixi, a két csuklyásmajom ebédjét,
majd 12.30-ig, félórás beosztásban a
mézmedve, a nílusi repülőkutyák, a
selyemmajmok és a piranhák lakomá-
inak lehetnek szemtanúi. 

Természetesen a Mikulás látogatá-
sa sem marad el ezen a napon, 15.30–

Mikulás-nap a Füles Bástyában
16.30-ig minden érdeklődő kisgyer-
meket szeretettel vár a kazamata ren-
dezvénytermében. Mivel a Füles Bás-
tya Mikulásáról van szó, így a vele ta-
lálkozó gyerekek nem „csak” ajándé-
kot kapnak, hanem néhány egzotikus
állattal is közelebbről megismerked-
hetnek, kígyót és szakállas agámát is
simogathatnak. 

A Mikulás ezen a napon nagyon el-
foglalt, így sajnos  csak annyi ideje
marad, hogy ajándékait a Kiskút liget-
ben, az állatkert jegypénztárban hagy-
ja. Így ezen a szombaton az állatkert-
be látogató gyerekeket ajándékcso-
maggal várják a pénztárban. 

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. 12. 05—12. 12.

DELIKÁT

899,- kg

689,- cs

Natúr halfilé
1 kg

Rama kocka 250 gr, 796 Ft/kg

199,- db

499,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

Friss pecsenyekacsa
1 kg, „A” minôség

899,- kg

Coca-Cola 2x2 l
+AJÁNDÉK üvegpohár
172,25 Ft/l

Steffl
dobozos sör
0,5 l, 169 Ft/db,

338 Ft/l

159,- db
kartonos ár

318 Ft/l
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H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

Erzsébet-utalványt,

Széchenyi Pihenő
Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a • Tel.: 96/431-330 •  info@marcal-etterem.hu
• www.marcal-etterem.hu 

Kedves Vendégeink! Decemberben a szerdai és csütörtöki napokon
(kivéve: dec. 24. és dec. 31.) a 2 SZEMÉLYES MARCAL TÁL

4.400 Ft helyett 2.500 Ft-ba kerül!

Komplett hidegtál...................................................................................... 1.300 Ft/fő
Ecetes hal (2 szelet) .......................................................................... 1.000 Ft/adag
Sertéskocsonya .............................................................................................. 800 Ft/db
Pontyhalászlé ...................................................................................... 1.200 Ft/adag 
2 személyes Marcal tál: 4400 Ft helyett.................................... 3.800 Ft/tál
Töltött káposzta (2 db gombóccal) .............................................. 800 Ft/adag

KARÁCSONYI
ÉTELRENDELÉST FELVESZÜNK!

december 21-ig (elvitel december 24-én 9–11 óráig)

Sindy konyhai papírtörlő

Vileda Style Tip Top 
mosogatószivacs
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TARTÓSAN ALACSONY ÁR!

2 rétegű,
4 tekercs/
csomag,
72,5 Ft/
tekercs

3+2 db/csomag,
58 Ft/db

290 Forint/
csomag

290 Forint/
csomag

Győr (DunaCenter) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo: 8-20, dec. 7. (Bronzvasárnap): 9-20, dec. 14.
(Ezüstvasárnap): 9-20, dec. 21. (Aranyvasárnap): 
9-20, dec. 24.: 8-14., dec. 28.: 9-18, dec. 31.: 8-14.
Győr (belváros) Szent István út 19.
Ny.: h-p: 8-18, szo: 8-13, dec. 7. (Bronzvasárnap):
8-13, dec. 13.: 8-18, dec. 14. (Ezüstvasárnap): 8-13,
dec. 20.: 8-18, dec. 21. (Aranyvasárnap): 8-18,
dec. 24.: 8-13., dec. 28.: zárva, dec. 31.: 8-13.

ÁLLÁS
Audi-gyárba keresünk ál-
landó szombat éjszakára takarítókat.
Bejelentett munka. Érdeklődni mun-
kanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-20/
993-5575.

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

TÁRSKERESŐ
Van esélyed, hogy ne egyedül
töltsd az ünnepeket. Hívd az igényes
társkeresőt. Életkortól függetlenül. 06-
30/399-7959

SZOLGÁLTATÁS
Háztetők javítását válla-
lom Győr és környékén. Érd.: 06-
70/554-2224.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
Izomsorvadás, lumbágó, isiász, me-
rev nyak gyógykezelése. Samodai,
www. egeszseg-ovo.hu, +36-30/
754-3112.

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlat-
tal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367  

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő meg oldások.
Tel.: 06-70/ 223-7957.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB
Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

Nyúlon nyaraló, zártkertben
eladó. A ház lakható, a panoráma
gyönyörű. A faluközpont bő 10 percre
van gyalog. I.ár: 11.000.000,– Tel.:
06-30/425-0572.

Győr, Móricz Zsigmond rakpart., 78
nm-es, téglaépítésű lakás kiadó. Ár:
195.000 Ft/hó. Tel.: 06-30/946-8028,
+36-20/539-5500.  www.ingatlan.com
/21133033

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi 1 szobás, 35 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, telje-
sen felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne nagyobb, határo-
zott idejű bérleményre. Kossuth utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 431.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Jancsifalui 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
36–50 nm-es, 2 szobás, komfortos-össz-
komfortos, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetés szám: 432.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozott
idejű bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, távfűtéses, 53-55 nm-es, határo-
zott- határozatlan idejű bérleti szerző-
déses, lehetőleg Tihanyi, Kodály Zoltán
utcai bérleményre. Sziget, Adyváros,
Újváros, Bán Aladár utca kizárva. Tarto-
zás ne legyen rajta. (Hirdetésszám:
433.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 36 nm-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, műanyag ablakos,
járólapos, laminált parkettás, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 60
nm-es, 3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakásra. Gyárvá-
ros, Marcalváros I–II kizárva. Tartozás át-
vállalása lehetséges. (Hirdetésszám:
434.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 30–44 nm-es, kom-
fortos-összkomfortos bérleményre. Új-
város, Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 435.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 30 nm-es, kom-
fort nélküli, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne komfortos vagy
összkomfortos lakásra.  Tartozás átvál-
lalása lehetséges. (Hirdetésszám: 272.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 44 nm-es, félkom-
fortos, téglaépítésű, határozatlan bérle-
ti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás 50-60 nm-es, szigeti vagy újvárosi
határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra. (Hirdetésszám: 274.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi2 szobás, 54 nm-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses, tég-
laépületben lévő lakást cserélne 1 szobás,
36–42 nm-es, belvárosi, szigeti vagy gyár-
városi bérleményre. (Hirdetésszám: 275.)
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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Karácsonyra

HALÁSZLÉ és HIDEGTÁL
megrendelést felveszünk!
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HIRDETÉS GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Hirdetés
A Győr-Szol Zrt. kedvezményes
áron, 9000 Ft/hó bérleti díjért kínál 

fedett parkolóhelyeket
Győrben, a Pátzay Pál utcai
teremgarázsban!

(Lejárat a Marcalváros II-n lévő Spar
áruház mellett.)

A teremgarázs parkolóhelyei akár
meg is vásárolhatóak! 

A bérléssel vagy vásárlással kapcsolatban
részletes információ kérhetŐ a parkolas@
gyorszol.hu e-mail címen. 

*A parkolóhelyek bérleti szerződése határozatlan
időre, de legalább öt hónapra szól.

Az ünnepek közeledtével
egyre inkább aktuális feladat
a karácsonyfa beszerzése. A
díszített élő karácsonyfa ott-
honunk szép dísze. Ahhoz,
hogy formás fát találjunk,
célszerű időben körülnézni a
Győr-Szol Zrt. piacterein, hi-
szen hamarosan indul a ka-
rácsonyfavásár.

A Városréti piacra és a Vá-
sárcsarnokhoz érkező fenyő-
faárusok december tizediké-

A hagyományoknak megfelelően, az adventi
időszakban csökkentett díjköteles parkolási
idő várja a Belvárosba érkezőket. 2014. no-
vember 28-tól 2015. január 4-ig a felszíni fi-
zetőparkoló helyeken hétköznap csak 8 és
16 óra között kell parkolójegyet váltani. A
szombati és vasárnapi napokon a parkolás
díjmentes. Ezenkívül egész nap ingyenes

Győr városrészeinek központjaiban, illetve a vá-
rosi köztemetőkben láthatóak a mindenki kará-
csonyfái, amelyek 2014-ben összesen 35 helyszí-
nen díszlenek. 19 helyen meglévő élő fa az ünnep
szimbóluma, 16 helyszínen pedig a Győr-Szol Zrt.
munkatársai fát állítottak. Az állított fák lakossági
felajánlásból származnak.

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

Fenyőfa-felajánlók 2014 karácsonyára: Ács Péterné,
Borsó Imre, Fehér Gyula, dr. Háhn Oszkárné, özv.
Horváth Lajosné, Kelemen György, Mintler István,
dr. Németh Imre, Németh Ivett, Pázmándi Jenő, Polczer
Imre, Pongrácz Rozália, Tüske Ferenc, Viszló Roland.

Köszönjük!

Sági Géza elnök-vezérigazgató
Győr-Szol Zrt.

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

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 hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!
2014. 12. 31-igPraktikus digitális

külső,- belső,-
hőmérők,
időjárás-állomások,
minden kivitelben
raktárról.

Segítünk Önnek megtalálni a tökéletes ajándékot.

1.590 Ft-tól

A Pannon-Víz Zrt. játékot hirdet, aki mind a nyolc kér-
désre helyesen válaszol, egy soda-stream készüléket
nyerhet.

1. Mióta működik a „Pannon-Víz Zrt." jogelődjének számító Győri
Vízvezetéki Részvénytársaság? 

A: 1488, B: 1848, C: 1884.
2. Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy ellen? 

A: mindenképpen szigeteljük, B: a vízóra nem fagyhat el, nem kell
megvédeni, C: elegendő, ha elég mély a vízóraaknánk.

3. Elfagyhat-e a pincében lévő vízóra, ha a pince ablaka nyitva ma-
rad, vagy ki van törve? 

A: ha a házban fűtenek, a vízóra biztonságban van, B: igen, elfagyhat.
4. Ki a szódavíz feltalálója? 

A: Czuczor Gergely,  B: Jedlik Ányos, C: Bierbauer Lipót.
5. Tisztítja-e a vizet a víztorony?

A: igen, B: nem. 
6. Milyen vízhez jutunk a Bakonyban?

A: parti szűrésű kutak vizéhez, B: karsztvízhez,  C: folyóvízhez.
7. Mire használjuk a királyvizet? 

A: uralkodók itala, B: nemesfémek vizsgálatára, C. mozgásszervi
bántalmakra ajánlott.

8. Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A: palackozott víz teherautókon szállítva, B: palackozott víz vonattal
szállítva, C. vezetékes víz, csapból.

Beküldési határidő: december 16. kedd. A megfejtéseket e-
mailben a jubileum130@pannon-viz.hu címre, vagy személye-
sen leadva a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban várjuk.
A megfejtésben kérjük, sorolják fel egymás után a helyes vála-
szok betűjeleit, továbbá szíveskedjenek megadni egy értesítési
telefonszámot. A helyes megfejtést beküldők közt egy soda-
stream készüléket sorsolunk ki. A játékban csak a Pannon-Víz
Zrt. fogyasztói vehetnek részt. 
A nyereményeket személyesen adjuk át, a nyertest telefonon ér-
tesítjük december 17-én 17 órakor.  

Karácsonyi Víz-Kvíz

Köszönet
a karácsonyfákért

Kedvezményes parkolás adventkor
lesz a parkolás 2014. december 24-én, dec-
ember 25-én és december 26-án, valamint
2015. január 1-jén és január 2-án.

A Belvárostól mindössze néhány percnyi
sétára lévő Jókai- és Révai-parkolóházakat
az adventi időszakban is a szokásos, érvény-
ben lévő díjakért lehet igénybe venni.

Nagy Csaba

Kezdődik a karácsonyfavásár
től kezdik elfoglalni az értéke-
sítésre kijelölt területeket. Ka-
rácsonyfának való fából a leg-
nagyobb kínálat a Városréti pi-
acon lesz, itt huszonöt keres-
kedő kínálja majd a fenyőit. A
Városréti piac előnye, hogy
könnyen megközelíthető és
gépkocsival könnyedén lehet
parkolóhelyet találni. 

A Vásárcsarnoknál hét fe-
nyőkereskedő felhozatalából
válogathatunk majd. Ugyanitt

elintézhetjük a bevásárlást is,
hiszen a csarnokban például
húsokból, halakból és halké-
szítményekből, friss zöldsé-
gekből és gyümölcsökből,
aszalványokból, valamint pé-
káruból is jelentős a választék.

Az említett két piactéren
helyi és Zala megyéből érke-
ző fenyőkereskedők széles
választékából válogathatunk
szerdától kedvező áron.

Nagy Csaba
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Új lakás vásárlására
• A Magyarország területén található új lakás-

nak a szocpol-kérelem benyújtásának időpont-
jában 2010. január 1. után kiadott használatba-
vételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudo-
másulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal
kell rendelkeznie.

• A vásárolni kívánt lakás legalább „B” vagy an-
nál kedvezőbb energetikai minősítésnek felel meg.

• A telekár és az általános forgalmi adó nél-
küli, a lakás teljes nettó alapterületére számí-
tott, egy nm-re jutó vételár nem haladja meg a
300.000 Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás
esetében a 350.000 Ft-ot.

Győr-Sziget impozáns utcáján, régi korok
emlékét idéző épületben, új lakások el-
adók. Az ingatlan pár lépésre található a
Belvárostól.  50 nm-es, 1 szobás, földszin-
ti, emelt szintű fűtéskészen, bevezető
áron: 15,9 M Ft (további 12 lakás még sza-
bad). Tel.: 06-70/866- 7426.

Azonnal költözhető! Győr-Belvárosban,
a Baross úton eladó ez a bruttó 55 nm-es,
2 félszoba+nappalis lakás, 6 m2-es tetőte-
rasszal. Lift van. Kiváló befektetés. Kulcs-
rakészen 23,9 M Ft. Ezen kívül még 2 la-
kás szabad. Tel.: 06-70/866-7426.

Utolsó lakás! Nádorváros legjobb ré-
szén, liftes társasházban, I. emeleti, 90
nm-es, 3 szobás, erkélyes lakás eladó.
Emelt szintű fűtéskészen 33 M Ft. Tel.:
06-70/866-7426.

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

A szocpol szabályai

Telefonszám: 06-30/640-8794, 06-70/866-7426 
06-70/866-7424 • www.edesotthongyor.hu

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

Győr-Révfalu csendes zsákutcájában el-
adó ez a bruttó 69 nm-es, harmadik eme-
leti lakás. Gépesített konyhabútorral és
beépített szekrényekkel, gépkocsibeálló-
val. Szuper áron eladó!  Ár: 16,5 M Ft.
Tel.: 06-70/866-7426.

Álmai otthonát keresi? Megtalálta! Győr-
Gyirmóton eladó ez a 10 éve, téglából
épült, 120 nm-es, 3 szoba nappalis csalá-
di ház.  A mediterrán stílusú, csodaszép
ház parkosított, dupla telken helyezkedik
el.  Alacsony fenntartási költség!  Részle-
tekért hívjon!
Ár: 36,50 M Ft. Tel.: 06-70/866-7424. 

A+  minősítésű, energiatakarékos otthon
Győrladaméron! A házat a minőség és igé-
nyesség jellemzi.  A 190 nm-en a nappali
mellett 3 szoba került kialakításra. Az 1009
nm telken szép, parkosított kert és garázs ta-
lálható. Alacsony fenntartás!
Ár: 31,9 M Ft. Tel.: 06-70/866-7424.

Kiváló befektetés! Már csak néhány el-
adó lakás maradt a Dunapart Rezidenci-
ában! Fűtéskész ár!  Részletekért hívjon!
Ár: 14.600.000 Ft-tól. Tel.: 06-70/866-7424.

Kizárólag nálunk! Révfalu Vizivárosban új
építésű, 5 lakásos társasházban lakások le-
köthetők!  Többféle méret és elosztás! Emelt
szintű fűtéskész ár 18.000.000 Ft-tól! Tel.:
06-70/866-7424. 

Győr-Szigetben, egyetemhez és Belváros-
hoz közel, kitűnő állapotú, újszerű, 40
nm-es, alacsony rezsijű, földszinti lakás
eladó! Elosztását tekintve nappali+1 szo-
bás. Csendes, nyugodt környezetben élhe-
ti mindennapjait, ha ezt az ingatlant vá-
lasztja.  Ne maradjon le róla!
Ár: 13,7 M Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

Győr, Marcalváros I-en 9. emeleti, részben
felújított panellakás eladó. A lakás 55 nm-
es, elosztását tekintve 1+2 fél szobás, mű-
anyag ablakos, redőnyös. Formálja az ízlésé-
nek megfelelően! Hívjon most!
Ár: 11.800.000 Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

Győrzámolyon kulcsrakészen eladó 90 nm-
es családi ház. 600 nm-es telek tartozik hoz-
zá. Elosztását tekintve 3 szoba+nappali.
Szoc.pol, támogatott hitel igényelhető! KI-
HAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 18,9 M Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

Győr Szigetben, a Fürdőhöz közel, új épí-
tésű társasházi lakások leköthetők. Kisebb
és nagyobb alapterületű lakások közül vá-
laszthat.  Emelt szintű fűtéskész ár:
13.608.500 Ft-tól.  Részletekért hívjon!
Tel.: 06-30/640-8794.

• A hasznos alapterületbe a lakás azon fűthe-
tő helyiségeinek alapterületét kell beleszámolni,
ahol a belmagasság eléri a 1,90 m-t. Nem tarto-
zik bele azonban a garázs, az erkély, a loggia és
a terasz alapterülete.

Építkezésre, új családi ház építésére
• A hitelintézet által elfogadott költségvetés

70%-át számlával kell igazolni. Ha az építke-
zés során bontott anyagokat is felhasználnak,
akkor ezeknek a felelős műszaki vezető által
igazolt értékéig a 70%-os számlabenyújtási kö-
telezettség csökkenthető. E csökkentés mérté-
ke nem haladhatja meg a számlával igazolandó

bekerülési költség 20%-át. A számlákat legké-
sőbb a támogatás utolsó részfolyósításáig be
kell mutatni. 

• A szocpol-kérelmet építkezés esetén a jog-
erős építési engedély és a szükséges dokumen-
tumok birtokában, de még a használatbavételi
engedély kiadása vagy a használatbavétel tudo-
másulvétele előtt kell benyújtani. Ha az igénylő
fenti időpontig nem él a szocpol igénylésének
lehetőségével, arra a használatbavételi engedély
kiadását követően már nem tarthat rá igényt. 

Búza Tímea
06-70/425-5590
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Próbálja ki a Medishape Esztétikai Szalon szépészeti
kezeléseit, most akciós karácsonyi kedvezményekkel!

Bővebb információ: 
+36/70 944 6482

www.zsireltavolitas.hu

30%
kezelési kedvezménnyel!

ultrahangos végleges zsírbontás,
alakformálás • arckezelések, ránctalanítás,
lézeres bőrfeszesítés • végleges
szőrtelenítés • hajszálér-kezelések
• exkluzív masszázsok

az INTENSE PULSED LIGHT
és BIOTEC kombinált lézeres
kezeléseinek köszönhetően.

KEZELÉSEK MOST DECEMBER 23-IG 
20% KARÁCSONYI KEDVEZMÉNNYEL!

RENDKÍVÜL HATÁSOS KEZELÉSEK

Nincs ötlete karácsonyra?Ajándékozzon egészségutalványt
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A horvát–magyar közös rendezésű
Európa-bajnokságot megelőzően, két
felkészülési mérkőzésen lép pályára a
magyar női kézilabda-válogatott. El-
sőként a mostani EB-n nem induló
Ausztria volt a mieink ellenfele. 

Az első néhány percben még jól tar-
tották magukat a sógorok, ám csak rö-
vid ideig bírták a tempót. A magyarok
folyamatosan húztak el ellenfelüktől, a
félidő közepére már négy is volt közte.
A szövetségi kapitány folyamatosan

Döntetlennel mutatkozott be vasárnap
a Győri ETO FC új vezetőedzője, Miriu-
ta Vasile. A héten kinevezett új mester
csodát ugyan még nem tudott tenni
csapatával, de a Paks elleni 2–2-es
mérkőzés után elégedetten nyilatko-

zott. A fordulatos találkozón egyébként
hiába vezetett kétszer is a Győr, a ven-
dégek mindkétszer egalizálni tudtak.  

A zord időnek köszönhetően mind-
össze 1300-an fagyoskodtak a lelátón
az új mester, Miriuta Vasile bemutatkozó
mérkőzésén, melyen az eddig halvá-
nyan teljesítő ETO, a meglepően jól álló
Paksot fogadta az ETO Parkban. Táma-
dó szellemben kezdett a hazai gárda,
többet birtokolták a labdát a győriek,
ám, mindössze néhány lövéssel riogat-
ták Rudolfék a korábbi ETO-s hálóőrt,
Molnár Pétert. A nem túl izgalmas első
45 perc után gól nélküli döntetlennel vo-
nulhattak öltözőbe a csapatok.

Rajtol az Európa-bajnokság

cserélgette játékosait, hogy mindenki
játéklehetőséghez juthasson. A szünet-
re még tovább növelték a hazaiak az
előnyt, így 22–13-as magyar vezetés-
sel fordultak a felek. A második játék-
rész is a mieinkről szólt, folyamatosan
nőtt a hazai fór is, a felkészülési találko-
zó pedig végül 38–24-es magyar siker-
rel zárult.  A magyar hölgyek legköze-
lebb, lapzártánk után, Franciaország el-
len lépnek pályára, újabb felkészülési
mérkőzésen. 

Pontos bemutatkozás
A szünet után kiegyenlített játékkal

folytatódott a mérkőzés, az első említés-
re méltó megmozdulás pedig mindjárt
hazai gólt eredményezett. Sváb bal oldali
beadásánál hibáztak a paksi védők, így
a labda Kvilitaia elé pattant, aki pedig kö-
szönte szépen és egyből a kapu jobb ol-
dalába helyezett. Kicsivel később Miriuta
mester hátvédre cserélte gólszerzőjét és
erre reagálva Csertői Aurél is változtatott,
mindjárt kettőt. Éppen a paksi cserék
hozták össze az egyenlítő gólt, Hahn be-
adását Simon bólintotta a győriek hálója,
ezzel egalizált a vendéggárda. A félidő
derekán felpörögtek az események, Ru-
dolf beadását Lipták fejelte kapura, ezt
azonban még bravúrral védte Molnár,
ám az ismétlést már ő sem tudta hárítani,
ezzel vezetett 2–1-re az ETO. Az utolsó
negyedóra aztán megint a Paksé volt, a
hazaiak többször is beszorultak, a druk-
kerek csak azért imádkoztak, hogy ked-
venceik húzzák ki a hátralevő időt. Ez
azonban nem sikerült, hiszen a 92. perc-
ben Bartha engedett meg egy életerős
löketet a jobb oldalon, amit Kocics kapus
kicsit elnézett, a Paks pedig egyenlíteni
tudott. Ezzel a góllal alakult ki a végered-
mény, ami azt jelentette, hogy Miriuta
mester egy ponttal mutatkozott be az
ETO kispadján. A tréner egyébként a ta-
lálkozó után azt mondta, jól küzdöttek já-
tékosai, de ez egyelőre csak ennyire volt
elég és azt ígérte, hogy a tavaszi szezon-
ban már egy teljesen más ETO-t láthat
majd a közönség, soraiban vélhetően né-
hány új igazolással. 
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A Győr-Szol TC tekecsapata a férfi
Szuperliga 11. fordulójában a közvet-
len rivális Répcelakot fogadta hazai
pályán, ahol igazi parázs csatát vívott
egymással a két együttes A tét termé-
szetesen az volt, hogy melyik gárda
kerülhet lépéselőnybe a fordulót köve-
tően, hiszen mindketten a dobogóra
hajtanak. Végül sikerült elérni az áhí-
tott célt, hiszen a győri tekések 5–3-ra
legyőzték a vendégeket. Psz.: Batki Ta-
más 612, Koller Dániel 627, Németh
Gábor 596, Pete II. László 589, Réd-
ling Zsolt 576, Szőke Gábor 574. 

A hazaiak egyik legjobb gurítója, Bat-
ki Tamás szerint a siker a kiváló csapat-
munkának is köszönhető, ám saját tel-
jesítményén azért még csiszolna egy ki-

A Veszprém együtteséhez látoga-
tott az elmúlt fordulóban az NB I/B-s
bajnokságban vitézkedő Széche-
nyi Egyetem Győri KC. Végig szo-
ros mérkőzésen a győri fiúk végül
csak egyetlen ponttal maradtak
alul a veszprémi együttestől. A
mérkőzés 64–63-as hazai győze-
lemmel zárult. 

Buda-Cash-ETO-SZESE néven fog
szerepelni a jövőben a férfi kézilabda
NB/I B-ben játszó győri csapat. A cég
már évek óta szorosan együttműkö-
dik a klubbal mint támogató, ám most
már névadóként is szerepet vállal. Sey
Attila, a névadó szponzor győri fiókve-
zetője a csapat hivatalos honlapján
úgy fogalmazott: elismerik azt a mun-
kát, amit a klubnál végeznek, elsősor-
ban az utánpótlás-nevelés terén, s bíz-
nak benne, hogy közös erőfeszítéseik-
nek köszönhetően, a győri férfi kézi-
labdázás visszajut az őt megillető
helyre.

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendége ezúttal
dr. Szabó Péter, a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem dékánja, il-
letve a megyei sakkszövetség
képviseletében Szabó Zsolt lesz. A
beszélgetés során nagy hangsúlyt
kap a közelgő U16-os sakkolim-
pia, illetve a győri sakkélet. A
Sportmagazin játékában ez alka-
lommal is a Mezbolt által felaján-
lott ajándékot sorsolunk ki, amely
egy válogatott mez lesz. Érdemes
lesz tehát hétfőn 19 óra 30 perc-
kor a Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat ajánljuk

Egy ponton múlt

Ismét szoros volt
Kétgólos vereséget szenvedett az
azóta új névadó szponzorral gaz-
dagozó Buda-Cash-ETO-SZESE
az NB/I B nyugati csoportjában.
A zöld-fehérek Székesfehérvárra,
az Alba Regiához utaztak, ahol
30–28-ra kaptak ki idegenben.

Gyôzelem
a rangadón

csit.  A bajnoki összesítésben így most
mindkét együttes 14 ponttal áll, ám a
Répcelak csapat pontaránya jobb, ezért
a vasiak maradtak a dobogó legalsó fo-
kán. Mostantól azonban már csak egy
apró sikeren, illetve répcelaki botláson
múlik, hogy a győriek átvegyék helyüket
a harmadik pozícióban. Nagyon elége-

dettek vagyunk – mondja Németh Gá-
bor, a Győr-Szol TC elnöke. „Izgalmas,
jó hangulatú mérkőzésen győztünk, tel-
jesítettük azt, amit kitűztünk magunk-
nak. Voltak azért hibák, de 100%-osan
elégedett vagyok.” A győri tekések leg-
közelebb november 13-án, a ZTE ottho-
nában bizonyíthatnak.

Új névadó szponzor
Auer Károly, a klubot támogató kör

egyik vezetője elmondta: ezzel a támo-
gatással stabilizálódott a pénzügyi
helyzet, s erősítésre is lesz lehetőség.
Rövid távon nem cél az NB I, sokkal in-
kább az utánpótlásra fókuszálnak, il-
letve a felnőtteknél idén a legfonto-
sabb a biztos bent maradás. Ez akár
el is érhető a jelenlegi kerettel, hiszen
több bravúrt is bemutatott már a gár-
da, de sok volt az olyan vereség, ahol
csak nagyon kevés hiányzott a siker-
hez. Régebb óta beszélnek arról a ve-
zetőséggel, hogy erősíteni kellene,
most ehhez a feltételek is adottak. Jó

irányba haladnak, amiről nem kíván-
nak letérni – tette hozzá Auer Károly.

Egyéb hír a klub háza tájáról, hogy a
Buda-Cash-ETO-SZESE kézilabdacsa-
pat csatlakozik a Győr+ Média és a vá-
ros jótékonysági programjához, ezért a
december 7-i, Tata elleni bajnokin in-
gyenes lesz a belépés. A szurkolók által
felajánlott pénzzel a Piros Orr Bohóc-
doktorokat szeretné segíteni a csapat,
illetve a felajánlott játékokkal a győri kór-
ház gyerekosztályán fekvő beteg gyer-
mekek arcára szeretnénk mosolyt vará-
zsolni, így aki teheti, egy-egy apróságot
hozzon magával a mérkőzésre. 

Több százan vártak Hosszú
Katinkára, illetve aláírására és
egy-egy közös fotóra, a közel-
múltban, az Árkád bevásárló-
központban. Az olimpikon
úszónő nemrég kiadott köny-
vét, az Iron Lady-t népszerűsí-
tette Győrben, amire igazság
szerint szinte szükség sem
lenne, hiszen a győriek is pilla-
natok alatt megvásároltak
több száz példányt. Az Iron

Gyôrben az Iron Lady
Lady becenevet 2012-ben
kapta Hosszú Katinka, a világ-
kupa-sorozat idején. Az olim-
pikon azonban úgy gondolja,
ez nemcsak egy név, hanem
egyfajta felelősség is, hiszen
példaképként áll a világ előtt.
A könyv nem teljesen életrajzi
történet, inkább motivációs
írásnak szánta az úszónő, ami
remélhetőleg, sok embernek
segít majd.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban átadott Audi Aréna Győr ad
otthont a magyar válogatott csoportmérkő-
zéseinek, egyben az Európa-bajnokság hiva-
talos megnyitójának. Töltsük meg a lelátókat!

A hétvégén rangos esemény helyszíne lesz városunk, hi-
szen az európai kézilabda-elitet felsorakoztató kontinens-
torna nyitónapján az újonnan átadott arénában rendezik
az EB hivatalos megnyitóját. A multifunkcionális csarnok
avatásán a nézők látványos show-t láthattak, amelynek
magas színvonala az Európai Kézilabda Szövetség (EHF)
jelenlévő képviselőinek tetszését is elnyerte, így az Euró-
pa-bajnokság megnyitóján, az arénáéhoz hasonlóan, a
Győri Balett koreográfiáját csodálhatják meg a résztve-
vők, amelyet különleges lézer-show tesz még látványo-
sabbá. Az Európa-bajnokságot Jean Brihault, az EHF el-
nöke, Vetési Iván, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke
és Borkai Zsolt, a házigazda város polgármestere, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság elnöke nyitja meg. Ezután szín-
padra lép a New Level Empire. A zenekar az EB hivatalos
dalát adja elő Hold Your Hands So High címmel.

A magyar csapat lassan a kéthetes győri felkészü-
lés végére ér. A lányok két tesztmeccset is játszottak a
csoportmérkőzéseiknek otthont adó Audi Arénában,
és bizton állíthatjuk, a kedvező tapasztalatokból nincs
hiány. Németh András együttese az elmúlt hétvégén
14 góllal bizonyult jobbnak Ausztriánál, a mieink 38–
24-re, vagyis több mint meggyőző fölénnyel győzedel-

Szurkoljunk együtt a magyar kézilabdás lányoknak!
meskedtek, s közben még Herr Orsi, a győriek hálóőre
is betalált. A ráhangolódást a csapat csütörtökön este
a franciák elleni felkészülési mérkőzésen folytatta (a ta-
lálkozót lapzártánk után rendezték). A lányok a főpró-
bát követően, pénteken még kimenőt kapnak, aztán
újra visszatérnek, s remélhetőleg egészen december
21-ig, az EB zárónapjáig együtt is maradnak.

A Győri Audi ETO KC együtteséből duplán is ha-
zai pályán játszhat Herr Orsolya, Bognár-Bódi Ber-
nadett, Kovacsics Anikó és Planéta Szimonetta,
csapatmenedzserként pedig Pálinger Katalin segíti
az együttes munkáját. Bár a pályán nem lehet ott,
de lélekben a csapattal lesz az anyai örömök előtt
álló kapitány, Görbicz Anita, és a sérülés miatt távol
maradó Orbán Adrienn is. A lányok nem kérnek
mást a kézilabda-szerető győriektől, csak annyit,
hogy töltsük meg a csarnokot, teremtsünk fieszta
hangulatot a mieink mérkőzésein. 

Az EB december 7-én, vasárnap rajtol. A győri csar-
nokban 18 órától Spanyolország Lengyelországgal mér-
kőzik, majd este nyolc órakor kezdődik a már említett
megnyitó ünnepség. A magyarok mérkőzése 20.30 óra-
kor kezdődik Oroszország ellen. December 9-én 18.15-
től Oroszország Spanyolországgal, 20.30-tól Magyaror-
szág Lengyelországgal csap össze. A csoport zárónap-

ján, december 11-én 18.15-kor Oroszország Lengyelor-
szággal, ismét 20.30-tól pedig Magyarország Spanyol-
országgal meccsel. A győri mérkőzésekre még kaphatók
a jegyek és háromnapos bérlet is az internetes jegyren-
delő oldalakon és a Baross úti Látogatóközpontban.

A csoportmeccseknek Győr mellett Debrecen, vala-
mint a horvátországi Varasd és Eszék ad otthont, a kö-
zépdöntőket december 13–17. között Debrecenben és
Zágrábban játsszák a csapatok. Az elődöntőket és a hely-
osztókat, köztük a december 21-i finálét is Budapesten
rendezik. Szurkoljunk együtt a magyar sikerekért!



HIRDETÉS

32 / + / 2014. december 5.


