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9. oldal Támogatná a buszpá-
lyaudvar átépítését a szomszédos
Leier City Center és a Schlich -
ter-villa tulajdonosa, ám csak bi-
zonyos feltételekkel – mondta
lapunknak  Michael Leier.

12. oldal A zenés színházat tekint-
ve alapműnek számító Jézus Krisztus
szupersztár című musicalt játssza
szombattól a Győri Nemzeti Színház.
Magyar szinpadon ekkora zenekarral
még nem adták elő a művet.

32. oldal A hivatalos átadót szombaton tartják, december 21-től
pedig ismét kedvezményesen látogatható az úszni vágyók számára a
vizes sportok új otthona, amely az Aqua Sportközpont nevet viseli
majd. Az ötvenméteres medencét magában foglaló uszoda megvaló-
sítása több évtizedes igény volt a városlakók részéről. Az új létesít-
ményben már versenyt is rendeztek.
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JELENTKEZZEN BE MOST!

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

EGYEDÜLÁLLÓ AKCIÓ!
MULTIFOKÁLIS LENCSE
ÉS MINDEN SZEMÜVEGLENCSE

FÉLÁRON
*Az akció 2014. 12.15.— 2014.12.31-ig, vagy a készlet erejéig
tart.Komplett sze müveg készítés esetén, az üzletben megjelölt
termé kek re vonatkozik. Más akcióval nem vonható össze.
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Első alkalommal szerveztek kará-
csonyi ünnepséget az adyvárosi tó-
nál.  Az idén első ízben megszerve-
zett adyvárosi karácsonyi ünnepsé-
get december 12-én, pénteken dél-
után tartották. A műsorban Nagy
Balázs, a Győri Nemzeti Színház
művésze énekelt a karácsonyi ün-
nepkörhöz kötődő dalokat.  A lakó-
kat Radnóti Ákos alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselő-
je forró teával és szaloncukorral fo-
gadta.  A résztvevők elmondták,
nagy öröm számukra, hogy immár
városrészükben is lehetőség nyílik a
közös ünneplésre, mert ilyenkor ta-
lálkozhatnak, beszélgethetnek egy-
mással az itt élők, és közösen han-
golódhatnak az ünnepekre.

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és
Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete a napokban rendezte meg
a köreikben már hagyományosnak
számító Mikulás-diszkót, amelyre 600
értelmileg sérült fiatal és kísérője ér-
kezett, szerte a megyéből. A Nolato
Magyarország Kft. felajánlásának kö-
szönhetően, a résztvevőket frissítővel
és sajtos pereccel várták a szervezők.

A rendezvényt Tóth Jánosné, az
É.S.S.E. elnök asszonya nyitotta meg,
melyet követően az ÉFOÉSZ Himnusz
már ismerős dallamai csendültek fel, a
résztvevők vidám énekléssel és jelelés-
sel kapcsolódtak be a nyitányba. A
megjelent támogatók bemutatását kö-
vetően Soltész Miklós Egyházi, Nemze-
tiségi és Civil Kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár, majd Dunst Eszter, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal sajtóreferense köszöntötte a sérült
gyermekeket, felnőtteket és kísérőiket,
valamint a megjelent vendégeket. 

Az értelmi sérültséggel élő látoga-
tók nagy izgalommal várták a piros ru-
hás Mikulást, aki a karácsonyi énekek

Tapasztalatcserére hívta környékbeli pályatársait az Is-
kolakultúráért és Esélyteremtésért Egyesület győri ta-
nodája. Az adyvárosi Fekete István Általános Iskolában
működő tanodaklubot többségükben nyugdíjas peda-
gógusok tartják életben, jelenleg félszáz rászoruló di-
áknak segítenek délutánonként, nem csak a tanulás-
ban. A házigazdák és a vendégek, köztük a Czinka Pan-
na Kulturális Egyesület győri és gyömörei tanodáinak
vezetői sikerekről számoltak be. Egy év adyvárosi ta-
pasztalatait összegezve, a projektvezető, Szakácsné
Foki Katalin elmondhatta, védenceik rendszeresen jár-

Több mint 100 győri rászoruló
kap ajándék fenyőfát idén, a
„Nincs karácsony fenyő nélkül” el-
nevezésű jótékonysági akció ke-
retében. A kezdeményezés már
tavaly is nagy sikert aratott, ezek-
ben a napokban pedig újabb nél-
külöző családok ünnepét szépítik
meg a szervezők. A Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési és Bor-
si Róbert önkormányzati képvise-
lő által jegyzett jótékonysági ak-
ció keretében szerdán kezdték  ki-
szállítani az ajándék fenyőket.

Az advent angyalainak gyertyagyújtó ünnepségét
tartották a napokban a Kossuth Lajos Általános Is-
kolában. Az ünnepséget – melyen az iskolával
együttműködő szervezetek is képviseltették magu-
kat – három éve indította útjára az oktatási intéz-
mény. Az iskola azt a kérdést intézte partnereihez,
hogy mit szeretnének elérni 2020-ig az esélyegyen-
lőség terén. A válaszokat az iskola integrációs kará-
csonyfájának ágain, kis üvegekben helyezték el a
résztvevők. 

Meghitt délután
Adyvárosban

Fenyô
a rászorulóknak

Karácsonyváró
éjszakai fürdôzés
a Rába Quellében

Karácsonyfán
az esélyegyenlôségi
kívánságok

Tanodák mûhelye 
nak iskolába, eredményeik javultak, a bukások száma
minimálisra csökkent. 

Az uniós támogatást élvező hazai tanodahálózat elsősor-
ban a hátrányos helyzetű régiók diákjainak érdekében épült
fel, de segítségre szoruló gyerekek és családok, lemaradó
diákok mindenütt vannak. A győri műhely részvevői szerint
a fejlett térségekben a munkavállalókkal szembeni követel-
mények is magasabbak, az iskolából kikerülő fiataloknak
egy igényesebb környezetben kell helytállniuk. Ebben segí-
tenek a győri tanodák, amelyek tanítanak, sikerre és önis-
meretre nevelnek, személyiséget fejlesztenek.

Értelmileg sérültek találkoztak a legszebb Mikulással
hívogató dallamaira érkezett az egybe-
gyűltekhez. A hosszú út során megfá-
radt őszszakállú pihenésképpen meg-
hallgatta a résztvevők vidám dalait,
majd kiosztotta az ajándékokat, ame-
lyek kézhezvételekor minden gyermek
és fiatal izgatottan bontogatta a tartal-
mas ajándékcsomagot. Az ajándéko-
zás fénypontját a szaloncukorzápor ad-

ta, melybe a megjelent vendégek is
örömmel bekapcsolódtak.

Az örömteli pillanatok után a zene és
a tánc kapta a főszerepet, amelyet min-
den évben nagyon várnak az egyesület
tagjai. A felhőtlen szórakozásról idén a
Napsugár Együttes tagjai gondoskod-
tak, akik meghitt karácsonyi hangulatot
varázsoltak a helyszínen.

Az ünnepek előtt a Rába Quellé-
ben is eltölthet néhány meghitt,
pihentető esti órát: december 19-
én 21 és 24 óra között ünnepi
hangulatú éjszakai fürdőzésre in-
vitálnak az élményfürdő munka-
társai. December 24-én és 25-én
a fürdő zárva tart. (X)
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A karácsonyi jótékonysági akció
keretében a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Központ lakói-
nak gyűjtötték az ajándékokat…

A győri Látogatóközpont még
advent kezdete előtt hirdette
meg cipősdoboz-akcióját, amely-
nek lényege, hogy dobozokban
várták a győriek már megunt já-
tékait. A felhívásra sokan meg-
mozdultak, akadtak olyan isko-
lák, mint a Kovács Margit, vagy a
Radnóti, ahol a diákok közösen
gyűjtötték a dobozokba kerülő já-
tékokat, de egyénileg is számos
ajándékkal teli dobozt hoztak be
a Baross úti épületbe – közölte
Tóth Zsuzsanna, a Tourinform iro-
da vezetője.

Az ajándékok átadására Rad-
nóti Ákos alpolgármester sem ér-
kezett üres kézzel, csomagját
személyesen adta át a bárczis
gyerekeknek. Mint mondta, a
győriek nem csak karácsonykor,
de egész évben hajlandóak meg-
mozdulni, ha a rászorulókról van
szó, az ünnepek közeledtével pe-
dig még aktívabbak a jótékony-
ság terén, ezért is gyűlhetett ösz-

Idén is jóságosokkal telt meg a karácsonyi vásár el-
ső két napja a Széchenyi téren. Harmadik alkalom-
mal süthettünk és vásárolhattunk finomságokat a
beteg gyerekek mosolyáért. Az akció idén a Piros
Orr Alapítványt támogatja, a befolyt összegből egy
új, interaktív foglalkozássorozatot valósítanak meg
az alkalmi doktorok a győri kórházban.

A budapesti Segítsüti mintájára Fehérné Francsics
Liselotte nagyot álmodott. Két évvel ezelőtt csatasorba
állította a jól működő gasztroblog oldalát, barátait és is-
merőseit a gyerekek gyógyulásának érdekében, így szü-
letett meg Győrben a Jóságsüti, amelynek híre már jócs-
kán túlmutat a város és a megye határán. 2012-ben és
2013-ban a Lurkó Alapítvány munkáját segítette a Jó-
ságsüti. A gasztronómia iránt rajongóknak hála, egy na-
gyon fontos diagnosztikai műszerrel gazdagodott a győri
kórház gyermekosztálya. Az elv idén sem változott, a gye-
rekeken szeretett volna segíteni a Jóságsüti csapata. A
boldog gyermekeknél pedig semmi sem lehet fonto-
sabb – vallja Fehérné Francsics Liselotte, épp ezért csa-
patával idén a vidám gyógyulás mellett tették le a voksu-
kat. A Piros Orr Alapítvány munkáját, a bohócdoktorokat
a győri kórházban lábadozó kis betegek is ismerik, ám
az idei Jóságsüti bevételével sokkal többször láthatják
majd őket a Petz Aladár Megyei és Oktató Kórház falain
belül. Az esős, hideg idő ellenére sok százan csatlakoztak
az akcióhoz, az eredmény pedig magáért beszél, közel
500.000 Ft-ot sütöttek és vásároltak össze a győriek.

A kezdeményezéshez rengetegen csatlakoztak idén
is. Több neves cukrász, intézmény, múzeum és a Győr
Plusz Média is felkarolta a rendezvényt. A Jóságsüti leg-
nagyobb támogatója azonban ebben az évben is Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az elmúlt két év
mintájára – az önkormányzat hathatós támogatásának
köszönhetően – idén is az adventi vásár jótékonysági
faházában rendezték a gasztro-adománygyűjtést.

Hárommillió forinttal támogatja a WEST  HUNGÁ-
RIA  BAU KFT. (WHB) a Szívkatéterezés Győr Alapít-
ványt. A cég nem első alkalommal adományozott
jelentős összeget az akut infarktusban szenvedő be-
tegek világszínvonalú katéteres gyógyítására.

Kilenc és fél éve működik a szívkatéteres labor a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, melyet külön-
böző megyei vállalkozások és magánemberek adomá-
nyaiból hoztak létre – emlékeztetett prof. dr. Dézsi Csa-
ba András osztályvezető főorvos. A kórház haemodina-
mikai laborjában a koszorúér-betegségeket vizsgálják
ki, illetve heveny szívinfarktus esetén azonnal segítsé-
get tudnak nyújtani. „A WHB ahhoz a szűkebb körhöz
tartozik, akik folyamatosan támogatnak minket” – tette
hozzá Dézsi Csaba és elmondta, az adományokat mű-
szerbeszerzésre, továbbképzésekre, tudományos mun-
kára és a géppark folyamatos fejlesztésére fordítják. 

Van, ahol nem kerül ajándék a fa alá és bejgli az asztalra
karácsonykor. Ezért a Győr + angyalai idén is útra kel-
nek, hogy ajándékot vigyenek a rászorulóknak – így
kezdődött az a felhívás, amelyet pár héttel ezelőtt jelen-
tettünk meg lapunk hasábjain. A Győr+ Média Baross
úti pavilonjába ezután rengeteg felajánlás érkezett: tar-
tós élelmiszerek kerültek a fa alá, a Somogyi Electronic
pedig ötven műfenyővel és a hozzá tartozó dekoráci-
ókkal állt a jó ügy mellé. A csomagok összeállításában
a Bárczi Gusztáv Speciális Szakiskola diákjai is segítet-
tek, az angyalok pedig útra keltek, és mintegy hetven
család számára tették szebbé a karácsonyt. 

Nagy mosoly
és piros orr

Jelentôs adomány a szívkatéterezés alapítványnak

Parkolóházak: változó díjak
A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a
közlekedésben részt vevőket,
hogy a cég üzemeltetésében lé-
vő Jókai és Révai parkolóházak-
ban 2015. január 1-jétől meg-
változnak a parkolási díjak. Az
új év első napjától a Révai par-
kolóházban fél óra megállás dí-
ja 50 forint lesz, és minden
megkezdett 30 perces egység

díjköteles. Ugyanitt 2015-től a
havi bérlet 7.000 forintba, az
éves bérlet 77.000 forintba fog
kerülni. A Jókai parkolóházban
2015. január 1-jétől fél óra par-
kolás ára 100 forint, és itt is
minden megkezdett 30 perces
egység díjköteles. A Jókai par-
kolóházban a nappali havi bér-
let 9000 forint lesz, ennek éves

változata 99.000 forint. Az áta-
lánydíjas havi bérlet fix parkoló-
hely-biztosítással egy hónapra
15.000 forintba, egy teljes esz-
tendőre pedig 165.000 forintba
kerül.  Az üzemeltető a január
elsejétől érvényes parkolóje-
gyek és bérletek esetében
mindkét parkolóházban az új
árakat alkalmazza.

Játékokat gyûjtött a Látogatóközpont

sze ennyi ajándék. Tama István, a
Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-
Dunántúli Turisztikai Régiójának
marketing igazgatója hozzátette,
az adventi rendezvénysorozatok
közül a győri az egyetlen olyan
program a régióban, amely a ki -
emelt fesztivál címmel büszkél-
kedhet, nem véletlenül, hiszen az
advent Győrben sokkal több,
mint egy karácsonyi vásár. A kul-
turális rendezvények, a város ér-
tékei és az itt tapasztalható kü-

lönleges hangulat teszi egyedivé,
és fontos velejárói azok a jóté-
kony kezdeményezések is, mint
például a Látogatóközponté,
amihez a turisztikai szervezet is
szívesen csatlakozott.

A játékok felajánlói között a
Látogatóközpont egy ajándék-
csomagot sorsolt ki, amit Bog-
nár Fanni, a Radnóti-iskola diákja
vehet át. A felajánlásokért Bors-
fai László intézményigazgató
mondott köszönetet.

A Gyôr+ angyalai
segítettek
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szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Izrael maga az élő történelem-
könyv. Ott született Jézus Krisz-
tus, ott nőtt fel, ott feszítették
keresztre. Hogyan ünneplik a
Szentföldön a karácsonyt, Jézus
születésnapját? – egyebek mel-
lett erről is kérdeztük dr. Nagy

Andort, Magyarország izraeli
nagykövetét, aki Farádról szár-
mazik, Győrben, a Révai-gimná-
ziumban érettségizett, több cik-
luson át volt országgyűlési kép-
viselő, az első Orbán-kormány
alatt pedig a miniszterelnök ka-
binetfőnöke.

Nagykövet úr, hol karácsonyozik,
Izraelben vagy Magyarországon?

A családommal Magyarországon
töltöm az ünnepeket, majd január ele-
jén utazom vissza állomáshelyemre.

Hazalátogat a Kisalföldre is?
Jó lenne, de mivel kicsik a gyereke-

im, inkább a Győrben élő édesanyám,
húgom és öcsém látogat meg ben-
nünket budapesti otthonunkba. Ilyen-

Interjú dr. Nagy Andorral, Magyarország izraeli nagykövetével

Karácsony a Biblia földjén
kor összejövünk vagy húszan. A farádi
rokonokra is sort kerítünk majd, ha
nem is karácsonykor. 

Egy éve nevezték ki izraeli
nagykövetnek, Tel-Avivban dol-
gozik. Bizonyára sok mindent
megismert már, mekkora ünnep
a karácsony Izraelben?

A karácsony nincs jelen Izrael min-
dennapjaiban, mivel a zsidó emberek

nem karácsonyoznak, ők a hanukát ün-
neplik. A két ünnepben az a közös, hogy
ajándékokat adnak az emberek szeret-
teiknek. Vannak persze Izraelnek olyan
részei, Tel-Aviv Yafo, Haifa, Nazaret, ahol
viszonylag sok olyan palesztin él, akik
keresztény vallásúak, ők természetesen
megünneplik karácsonyt. Csakúgy,
mint Betlehemben, ahol Jézus született,
és a keresztények számára kultikus hely.
Itt a város főterén felállítottak advent el-
ső vasárnapja előtt egy óriási kará-
csonyfát, amit fel is díszítettek. Ez arra
emlékeztet, ami nálunk a Parlament
előtt van. Különös érzés ez Betlehem-
ben, hiszen itt adventben is elég meleg
van. A főtéren rendeztek egy jótékony
célú vásárt is, amin Magyarország is
megjelent, Betlehem testvérvárosa, Ka-

locsa révén. Ezen a vásáron a magyar
nagykövetség is segített abban, hogy
olyan árukat lehessen eladni, aminek a
bevételéből rászoruló gyermekeket tá-
mogatnak. 

Izraelben nagyon jelentős a
vallási turizmus. Karácsonykor
is sokan felkeresik?

Egész évben nagyon sok a turista
Izraelben, kivéve karácsonyt. Az csa-

ládi ünnep, az emberek a világban
ilyenkor otthon ünnepelnek. 

Aki járt már Kínában, tapasztal-
hatta, bár a buddhizmus nem is-
meri a karácsonyt, kereskedelmi
célzattal próbálják népszerűsíte-
ni, főleg a nagy áruházakban állí-
tanak fenyőfákat, s az embereket
vásárlásra próbálják ösztökélni.
Vannak ennek jelei Izraelben?

Izraelben nagyon sok orosz beván-
dorló él, a nyolcmilliós lakosságból
1,2 millió orosz ajkú, s házasságok ré-
vén közöttük keresztények is akadnak.
Így amikor a követségen Mikulás-ün-
nepséget rendeztünk az itt dolgozók
gyermekeinek, az ünnepséghez szük-
séges télapó-kellékeket Betlehem-
ben és orosz üzletükben tudtuk be-

szerezni. Azért ott, mert hangulatá-
ban és ajándékok formájában ott jelen
van, izraeli üzletekben pedig egyálta-
lán nincs, mert az ő kultúrájuknak
nem része ez. 

Izraelben több százezres ma-
gyar ajkú közösség él. Akik ki-
vándoroltak, de Magyarorszá-
gon megünnepelték a kará-
csonyt, Izraelben is megtartják?

Ismerek olyan családokat Izraelben,
akik állítanak karácsonyfát, azt mondják,
azért, mert így nőttek fel, ez azonban ter-
mészetesen nem tipikus. Mint ahogy
több olyan Izraelben élő emigráns ma-
gyar család is van, aki ilyenkor visszalá-
togat Magyarországra, hogy az itt ma-
radt rokonokkal töltsék az ünnepet. 

Izrael és a Közel-Kelet sajnos
nagyon régóta válsággóc. Mit
gondol, mennyire lesz nyugodt
az idei keresztény és zsidó ün-
nep, a karácsony és a hanuka?

Aki figyeli a híradásokat, tudja, pár
hete halt meg egy palesztin miniszter.
Nem lehet tudni, ez milyen reakciókat
vált ki a palesztinokból. Ez a világ itt te-
le van konfliktusokkal, olyan, mint egy
puskaporral teli hordó, amit a szikra
bármikor belobbanthat. Mindkét olda-
lon sok a feszültség, mindkét nép bé-
két akar. A cél megfogalmazásával
nincs baj, a hogyan már nehezebben
kivitelezhető. 

Egy éve nagykövet Tel-Aviv-
ban. Milyen volt ez az év?

Ebben az országban egyik napról a
másikra teljesen váratlan dolgok tör-
ténhetnek. Sajnos egy háborút is átél-
tünk, Izrael történetének leghosszabb,
ötvennapos háborúja volt, amikor Gá-
zából rakétákkal lőtték Izraelt, amire
az izraeliek bevonultak Gázába. Sok-
szor ébredtünk a szirénák hangjára,
ami elég borzalmas tud lenni, hát
még az, ha valaki a szeretteit is elve-
szíti egy háborúban. 
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KARÁCSONY  A HÉT TÉMÁJA

Kedves Győriek!

A várakozás gyönyörű napjai
lassan véget érnek, remélem,
volt alkalmuk arra, hogy elláto-
gassanak gyönyörű Belváro-
sunkba és átérezzék azt a szere-
tetet, amellyel az adventi idősza-
kot igyekeztünk széppé és meg-
hitté varázsolni Önöknek. A bel-
városi séták, baráti beszélgeté-
sek, az ünnepi fények olyan han-
gulatot teremtenek, amelyet az
év más időszakában nem élhe-
tünk át, személy szerint ezért is
az egyik kedvenc hónapom a
december. Hamarosan elérke-
zünk az év legszentebb ünnepé-
hez, amely alkalmat ad szá-
munkra, hogy megálljunk, és az
egész évi rohanást a szerette-
inkkel eltöltött békés napokra
cseréljük. Ha vannak vitáink a
környezetünkben élőkkel, most
tegyük félre azokat, tudjunk bo-
csánatot kérni és megbocsáta-
ni is, mert ha így teszünk, akkor
lesz igazán szép az ünnepünk. A
család szerető légköre minden-
nél fontosabb, értékeljük hát,
hogy a karácsonyt családi kör-
ben tölthetjük, és ha lehetősé-
günk van rá, segítsünk azoknak,
akiknek ez nem adatik meg. A
szeretteink körében eltöltött idő
az igazi feltöltődést jelenti. Tud-
juk értékelni, hogy Ők vannak
nekünk, ne szégyelljük kimon-
dani a szeretet szavait. 

Kívánom Önöknek, hogy az
előttünk álló napok meghitt, bé-
kés és szeretetben teljesek le-
gyenek mindenki számára. Kívá-
nom, hogy a 2014-es év végén
tudják kipihenni magukat, és le-
gyen mindannyiunk számára él-
ményekben gazdag, boldog az
ünnepi időszak!

Áldott karácsonyt kívánok
mindenkinek!

Borkai Zsolt polgármester

szerző: kelemen áron osb
fotó: o. jakócs péter

Már idejét sem tudom, mióta írom
minden évben a karácsonyi elmélke-
dést. Néha novella lett, néha tanítás
az ünnepről. A legjobban akkor örül-
tem, amikor mindkettő sikerült. So-
kan olvassuk ezt az újságot, túlságo-
san is sokan ahhoz, hogy ne okozzon
komoly fejtörést esztendőről eszten-
dőre közös nevezőt találni egy ennyire
delikát ünnepre: hiszen egyszerre áll
fenn karácsony valósága, igazsága, az
ünnep megannyi rétege, és a sok-sok
ezer ember vágya, akik nem ritkán val-
lási meggyőződésüktől vagy világné-
zetüktől függetlenül, meg szeretné-
nek ünnepelni valamit december hu-
szonnegyedike huszonötödikére virra-
dó éjjelén.

Mindenekelőtt van egy történet,
amelytől igencsak nehéz lenne eltép-
ni ezt a csodálatos estét és éjszakát.
A betlehemi Gyermek története. A
megértés első állomása. Mária, Jó-
zsef, a pásztorok, az angyalok és a
napkeleti bölcsek. Sokakat megérint.
A szeretetre méltó Gyermek szeretet-
re indít szeretteink iránt. A számkive-
tett Gyermek együttérzésre sarkall az
elesettek iránt. Sajátos így az ünnep

aszimmetriája. Mi szeretünk, mi
adunk – mert megtehetjük. Az első ál-
lomás: a szociális karácsony. Amolyan
21. századi...

Egy 2000 éves történet megértése
Persze attól lesz vérbeli 21. száza-

di, hogy a szociális problémáinkról
merünk és tudunk beszélni. Erre már
megtanított a környezetünk. A nemes
törekvéseink felszínén feltáruló repe-
dések azonban arra engednek követ-
keztetni, hogy itt nem állhatunk meg.
– A megértés második állomása.
Atya, Fiú és Szentlélek. Ez már egy ki-
csit ijesztőbben hat. Pedig a második
állomás nélkül az elsőnek sincs még
csak egy kézzelfogható tanulsága
sem: Elindul egy ács a népszámlálás-
ra a feltűnően fiatal feleségével, aki

várandós, ráadásul az ácsnak kétsé-
gei vannak az apa kilétét illetően. Fél.
Anyagilag sincs valami jól eleresztve,
hiszen csak egy korabeli világbiroda-
lom távoli gyarmatán (bocsánat! Pro-
vincia!) él, ahol a munkavállalók ki-
szolgáltatottsága nagyobb, mint vala-
ha, a birodalom fura ura és helytartói

túlságosan kemény kézzel szólnak
bele mindenbe, a provincia élén He-
ródes, a paranoiás élveteg király. És
még a last minute foglalás sem jött

össze a nagy múltú, de szerény jövő-
vel kecsegtető kis porfészekben, aho-
vá nagy nehezen sikerült elvergődni-
ük, és ahonnan annak idején sikerült
elvergődnie. Názáret vagy Betlehem?
Egyre megy, csak legyen munka, ami-
ből megélhetünk. Jászol? Édeskéssé
szelídítették már a szót a karácsonyi
történetek, pedig koránt sem olyan
bájos és mosolyra derítő állatetetőbe
fektetni újszülött gyermeket. Mert el-
érkeztek a napok. Semmi dráma.
Nem hamarabb született, hanem
most. Aztán furcsa dolgok történnek,

úgy tűnik, van még jóérzés
a Birodalomban, pásztorok
jönnek meg királyok vagy
bölcsek, és hódolnak. A
fiú ból ettől még ács lesz,
hazamennek, nevelkedik,
és dolgozik az apjával, mint
rendesen – amikor eljön az
ideje. De hol van itt a tanul-
ság? Mi változik meg ettől?

Miért ez a sztori a legnagyobb ünnep
két évezred után? Van ennek valami
értelme? Nem lenne-e itt az ideje,
hogy mostantól egy komolyabb iro-
dalmi értéket képviselő Dickens-tör-
ténetet ünnepeljünk, vagy ha már a
szociális vonatkozásoknál tartunk,
esetleg egy Victor Hugót? Annyi szé-
pet írtak már...

És mégis. Nem lehet, hogy éppen
az Atya, a Fiú és a Szentlélek az oka?
Nem lehet, hogy ennek a történetnek
mégsem a bájos kisded, a csillogó an-
gyalkák, a szelíd és vígan mókázó
pásztorok kölcsönzik a mindent elsöp-
rő erőt, meg persze a tanulság-men-
tesség, hanem az a tény, hogy az Atya
úgy szerette ezt az ezer sebből vérző
világot, ezt a sok száz millió nyomorult
bűnös embert, akik évezredek óta él-
nek Cézárok és Heródesek romlott
szorításában, akik most is, még ezen
az estén is boldogulásuk Názáretét
keresik, hogy odaadta értünk egyszü-
lött Fiát? Hogy az egésznek mindösz-
sze annyi értelme volt, hogy a halha-
tatlan Isten értünk tudjon halni? Hogy
már azon a bizonyos éjszakán kezde-
tét vegye az állatetető fáján mindaz,
ami a kereszt ágán teljesedik be? Ka-
rácsony van! Létezik. Fennáll. És ennyi
száz év után százmilliók lelkiismeretét
indítja meg. Ilyet nem tud Victor Hugo.
Még Dickens sem. Ilyet csak a Názá-
reti Jézus tud. 

A pásztorok, az angyalok, az este ro-
mantikájának minden kelléke kellék
csupán. Felidézni a csodálatos éjszakát,
amikor Isten emberként született a vi-
lágra. Felebarát – ahogy mondta. A leg-
valóságosabb felebarátok pedig éppen
ezen az éjszakán állnak mellettünk...

Jászol? Édeskéssé
szelídítették
már a szót
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HIRDETÉS ADOMÁNY, ELISMERÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Jó évet zár a Graboplast, eredményét
tíz százalékkal tudja növelni az elmúlt
évhez képest – közölte Jancsó Péter
elnök-vezérigazgató, a cég évértékelő
karácsonyi fogadásán. 

Jancsó Péter kifejtette, korábban
azt mondták, ha az orosz és ukrán pi-
acon jól megy, akkor a Graboplastnak
is jól megy. Ezt azonban az idő felülír-
ta. Az ukrán válság miatt Ukrajnában
ötven százalékkal, Oroszországban
pedig húsz százalékkal csökkent az
eredmény. Az ukrajnai export idén
nem éri el a négy százalékot, az orosz
pedig csak közelít a tízhez. A gyenge
rubel miatt az orosz piacon egyre ne-
hezebb az értékesítés.

Az évet még nem zártuk le, így pon-
tos számokat mondani merészség len-
ne, az azonban biztos, hogy pozitívan
zárjuk az évet – mondta Jancsó Péter. 

Érzékeltette azt is, a Graboplast új
termékekben, új beruházásokban gon-
dolkodik, a bejelentésre rövidesen sor
kerülhet, ahogy azonban az elnök-ve-

Graboplast-évzárás
Pethő-díj átadással

zérigazgató fogalmazott, titoktartási
kötelezettséget írt alá, így konkrétu-
mokkal egyelőre nem szolgálhat.

A cég másfél évtizeddel ezelőtt díjat
alapított az egykori kiváló győri újságíró,
Pethő Lajos emlékének megőrzésére.

Odaítéléséről a független kuratórium
dönt. Az idén a díjat hetilapunk munka-
társa, Zoljánszky Alexandra vehette át. 

Az indoklásban elhangzott, Zol-
jánszky Alexandra precíz, olvasott, fo-
lyamatosan tanulni akar, írásaira ráké-
szül, adatokat gyűjt, ami alapos újság -
íróra vall. Jól ismeri és használja anya-
nyelvét, témafeldolgozása sokoldalú. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri önkormányzat gyűjtést
szervezett a Segítőházban élő
emberek számára, s a hagyomá-
nyokhoz hűen a győri Anya-, Cse-
csemő- és Gyermekotthon lakóit
is ajándékokkal lepte meg.

„A Humánpolitikai Főosztályhoz szá-
mos terület tartozik, ami érinti az em-
berek széles körét. Lakásügy, szociális
segélyek, egészségügy, oktatás. Az itt
dolgozók tehát jóval érzékenyebbek a
rászorultak iránt, és nemcsak kará-
csonykor segítenek. Az ünnep azon-
ban még érzelmesebb húrokat is meg-
pendít, ezért találtuk ki az Oktatási
Osztály dolgozóival, hogy megszólítjuk
a Polgármesteri Hivatal dolgozóit, a 38
óvodát, a négy Gazdasági Működtető
Központot, a Gyermektábort és a
Győr-Szol Zrt.-t. Arra kértük őket, hogy
idén a Hajléktalanokat Segítő Szolgá-
latnak gyűjtsünk csomagokat” –
mondta el lapunknak Páternoszter Pi-
roska, a Humánpolitikai Főosztály ve-
zetője. Felhívásuk értelmében a segítő
szándékú felajánlóktól olyan férfi és női
csomagokat vártak, amelyek többek

Adomány kicsiknek és nagyoknak
között édességet, szaloncukrot, kávét,
meleg zoknit, vagy éppen higiéniai,
kozmetikai termékeket tartalmaz. A
több száz összegyűjtött ajándékcso-
magot Borkai Zsolt polgármester és
Páternoszter Piroska főosztályvezető

adta át Sütő Csabának, a Hajléktalano-
kat Segítő Szolgálat vezetőjének. Az át-
adáson részt vett Sági Géza, a Győr-
Szol elnök-vezérigazgatója, aki a köz-
szolgáltató cég munkatársainak aján-
dékai mellett tűzifát is felajánlott a szol-
gálatnak. A csomagokat eljuttatják az
utcán lévő hajléktalanokhoz is.

„Nagy öröm számomra, hogy ennyi
munkatársunk csatlakozott a hivatal ci-
pősdoboz-kezdeményezéséhez,
amelynek révén több száz ajándékcso-
magot tudunk együtt adományozni. A
jótékonykodás lényege maga a gesz-

tus, hogy gondolunk embertársainkra,
ezért működtettük az advent idején a
jótékonysági faházat is” – összegezte
Borkai Zsolt polgármester, aki elmond-
ta, az önkormányzat az elmúlt évek ha-
gyományait folytatva, számos játékkal
kedveskedett az Anya-, Csecsemő- és
Gyermekotthon kis lakóinak is.
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A tér lézerzöldben
és angyalfehérben

szerző: győrplusz
fotó: marcali gábor

Csak a hó hiányzik a karácsonyi
hangulathoz – dörzsöli össze te-
nyerét a fényes dzsekis férfi a
Széchenyi téren. 

Meg az a forralt bor, amit még
nem fizettél nekem – veti oda a
társa, akinek a nyakában négy év
körüli kislánya ül, s módszeresen
csorgatja apja nyakába a kezébe
nyomott teát.  

Magyar Gergely és barátja Pá-
páról jött belekóstolni a győri
hangulatba. A feleségek a na-
gyobb gyerekekkel az Árkádban
vásárolnak – férjeik kissé idege-
sen hallgatják a szerintük a kelle-
ténél sokkal sűrűbben pittyegő
jelzéseket, melyek a bankkártya
összegének rohamos megcsap-
panására utalnak –, és vörösbor-
ral vigasztalják magukat.

A bencés templom és a Lloyd
homlokzatán lézerzöldben eleve-
nednek meg a Diótörő képei, egy,
az operairodalomban érzékelhe-
tően jártas ősz férfi, hangosan
magyarázza a történetet a kis
unokának. Fordulatosan beszél
az öreg, több szülő is a közelébe
viszi a gyerekét, potyázni. 

A győri Tóth családhoz Pestlő-
rincről érkeztek vendégek, őket
hozták ki a térre. A gyerekek 7-8
évesek lehetnek. 

Nyáron a Győrkőcfesztiválra,
télen a lézerfényekre hozzuk őket
Győrbe – mondja Rafl Edina.

Ide is költözhetnétek – jegyzi
meg Tóthné.

Hogyan? Lassan már értéke-
sebbek a győri ingatlanok a pes-
tieknél – feleli Edina.

Lassan? Mi az, hogy lassan? –
hordja le Tóthné. 

Az utcai zenészekhez sült kol-
básszal a kezében csapódik egy
pityókás ember, a szaxofonos
próbálja elhessegetni, de ekkor

olyan táncot vág le a férfi, hogy
pillanatok alatt összeverődik egy
kisebb tömeg. Hull az aprópénz
a zenész kalapjába, az emberek
azt hiszik, közös a produkció. A
táncos lábú hoppon marad, de
valaki fizet neki egy pálinkát. 

A színes fényfüzérrel kivilágított
kisvasút nem jön ki az alagútból.

Elakadt a colos feje – utal va-
laki a kisfiával szerelvényre szálló
nyurga fickóra. Néhány szülő
megrémül, de persze semmi baj,
a colos kopasz feje sértetlenül
bukkan elő csakúgy, mint az ösz-
szes gyerek, apuka és anyuka. 

A rénszarvasfogat idén is igen
népszerű, több gyerekkel „meglo-
vagoltatja” az apa a karácsony el-
engedhetetlen állatkellékeit. 

A téren az angyalfehér fények
váltják fel a lézerzöldet. 

A faházaknál – nemcsak a
bort, puncsot és teát kínálóknál
– egészen nagy a tömeg.

Kissé megijedtünk, mert két
hétig inkább lézengtek az embe -
rek, nem nyúltak a zsebükbe –
mondja egy árus. – Egy-két ol-
csóbb szappant, szimbolikus
apróságokat vittek, de egy ideig
annyira skót volt a vevőközönség,

hogy csak a kockás szoknya hi-
ányzott róluk. A hét végén azon-
ban három nap alatt rekordbevé-
telünk lett.   

Németek is felbukkannak a
téren. 

Audisok? – érdeklődik valaki.
Ja, natürlich – bólogat vigyo-

rogva egy bajor férfi.

Nem kellene elnevezni róluk
valamilyen italt? – tamáskodik a
forral bort mérő árus. – Láttam a
győri  éttermekben, van már Au-
disok kedvence, kaja Audis mód-
ra. Mi lenne, ha valamelyik vörös-
bort elkeresztelnénk róluk?

Rövid a szezon, nem éri meg –
lombozza le a társa.

Mi nem éri meg? Miért, mek-
kora tőke kell hozzá? – agitálja a
barátja.

A férfi a vállát vonogatja. A
bajor meg iszik, de nem marad
egy helyen, több faházat is
meglátogat. 

Babakocsis csapat érkezik
büszke és elszánt anyukákkal. A
babakocsival törnek utat maguk-
nak. A gyerekek bírják a gyűrő-
dést, egy szavuk sincs. 

Lehet, hogy már ők is a kará-
csonyi ajándékokról álmodnak? 
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HIRDETÉS PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a
96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári na-
pon 0-24 órában hívható. A társaság Orgona úti, Jó-
kai úti ügyfélszolgálati irodái és a telefonos ügyfél-
szolgálat december 22-én 8 és 15 óra között, de -
cember 23-án 8 és 12 óra között, december 29-én
8 és 15 óra között, december 30-án 8 és 12 óra kö-
zött, december 31-én 8 és 12 óra között tartanak
nyitva. A pénztárak fél órával előbb
zárnak. Ugyanezeken a napokon
az ETO Parkban található iroda
zárva tart. 2015. január 4-ig a fel-
színi fizetőparkoló helyeken hét-
köznap csak 8 és 16 óra között kell
parkolójegyet váltani. A szombati
és vasárnapi napokon a parkolás
díjmentes. Ezen kívül egész nap in-
gyenes lesz a parkolás Győr utcai
fizető parkolóiban december 24-én, 25-én, 26-án,
2015. január 1-jén és 2-án. A Vásárcsarnok decem-
ber 25-én és 26-án, valamint január 1-jén és 2-án
zárva tart. A Városréti piacon szerdán és szombaton
6 és 14 óra között tart a piac, kivéve 2014. december
24-én és 31-én, ezen a két napon 6 és 12 óra között

Karácsonykor hívható hiba-
és kárbejelentő telefonszámok

kép és szöveg: pannon-víz

A vízközmű szolgáltatást akkor
szeretjük, ha észrevétlen marad.
A pannon-vizesek az ünnepek
idején is szeretnének észrevétle-
nek maradni. Ehhez egy jól ösz-
szeszokott csapat háttérmunkája
kell – mondta lapunknak Tóth
László, a Pannon-Víz Zrt. diszpé-
cserszolgálatának vezetője. 

A hibaelhárítók, a diszpécserek,
a vízműtelepek és a szennyvíztisz-
títók gépészei természetesen az

ünnepek alatt is folyamatos mun-
karendben dolgoznak. A hibabeje-
lentéseket a 06-80/20-40-86-os
zöld számon éjjel-nappal fogadják.
A szolgáltatás-kieséssel járó hibá-
kat a lehető legrövidebb időn belül

Az ünnepek alatt is szolgálatban
igyekeznek javítani, szükség ese-
tén, rövid időn belül ivóvizes tartály-
kocsit vagy szippantó kocsit külde-
nek a helyszínre. A csőtöréseket,
csatornadugulásokat néhány órán
belül elhárítják. 

Az útfelbontások helyreállítása
a jó időnek köszönhetően most
még zökkenőmentesen folyik. Ka-
rácsony előtt viszont az aszfalt- és
betonkeverő telepek leállnak, így
az útfelbontások helyszíneit ideig-
lenesen csak zúzottkővel tudjuk
helyreállítani. Reméljük, ilyenből

minél kevesebb lesz – mondta
Tóth László. A diszpécserszolgálat
vezetője hozzátette, győri ügyfél-
szolgálati irodáikban, a Bartók Béla
úton és a Jókai utcai Parkolóház-
ban, valamint telefonos ügyfélszol-

gálatukon a két ünnep között is
ügyfeleik rendelkezésére állnak. 

A Pannon-Víz Zrt. karácsonyi
víz-kvíz játékának megfejtései: 

Győrben a vezetékes vízellátás

1884 óra működik. Vízóránkat csak
úgy védhetjük meg a fagy ellen, ha
mindenképpen szigeteljük. Ha a
pince ablaka nyitva marad, vagy ki
van törve, könnyen elfagyhat a pin-
cében lévő vízóra. A szódavíz felta-
lálója Jedlik Ányos. A víztorony nem
tisztítja a vizet. A Bakonyban karszt-
vízhez jutunk. A királyvizet nemes-
fémek vizsgálatára használjuk. A
legkörnyezetkímélőbb megoldás:
vezetékes víz a csapból. Vagyis a
helyes megfejtések betűjelei: C A B
B B B B C. A szódagépet Márkus
Józsefné győri fogyasztónk nyerte.
Minden kedves Ügyfelünknek és
Partnerünknek boldog békés ün-
nepeket és sikeres új esztendőt kí-
vánunk! Pannon-Víz Zrt. 

Győr, Bartók Béla út 10/c. Telefonos
Győr, Jókai u. Parkolóház 96/522-630

Dec. 20. szombat 8.00-tól 12.00-ig 8.00-tól 12.00-ig
Dec. 22. hétfő 8.00-tól 15.00-ig 7.30-tól 15.30-ig
Dec. 23. kedd 8.00-tól 12.00-ig 8.00-tól 12.00-ig
Dec. 24 – 28. zárva zárva
Dec. 29. hétfő 8.00-tól 15.00-ig 8.00-tól 12.00-ig
Dec. 30. kedd 8.00-tól 12.00-ig 8.00-tól 12.00-ig
Dec. 31. szerda 8.00-tól 12.00-ig 8.00-tól 12.00-ig
Jan. 1–4. zárva zárva
Jan. 5. hétfő 8.00-tól 15.00-ig 7.30-tól 15.30-ig

Ügyfélszolgálati irodák nyitva tartása 

lesz árusítás. A Magyar Vilmos Uszoda december
24-én, 25-én, 26-án, 27-én és 28-án, 31-én és
2015. január 1-jén zárva lesz, a Barátság Sportpark
ugyanezeken a napokon korlátozott nyitva tartással
üzemel, a műfüves pályák és kiszolgáló épület zárva
tart. A GYHG Nonprofit Kft. Győrben változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett napokon szállítja
el a lakossági hulladékot. A hulladékszállításban érin-

tett szolgáltatási
helyeken a meg-
szokottak szerint
reggel 6 órára kér-
jük az ingatlan elé
ürítésre kitenni a
kukákat, mert ér-
kezni fog a hulla-
dékgyűjtő autó. A
GYHG Nonprofit

Kft. üzemeltetésében lévő győri hulladékudvarok
december 24-én és december 31-én délig tartanak
nyitva. 2014. december 25-én, december 26-án és
2015. január 1-jén a hulladékudvarok egységesen
zárva lesznek. A többi napon a győri hulladékudvarok
esetében a rendes nyitva tartás van érvényben.

A Magyar Vilmos Uszoda december 24-én,
25-én, 26-án, 27-én és 28-án, 31-én és
2015. január 1-jén zárva lesz, a Barátság
Sportpark ugyanezeken a napokon korlá-
tozott nyitva tartással üzemel, a műfüves
pályák és kiszolgáló épület zárva tart.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Támogatná a győri buszpálya-
udvar átépítését a szomszédos
Leier City Center és a Schlich-
ter-villa tulajdonosa, ám csak
bizonyos feltételek teljesülése
mellett – erről is beszélt lapunk-
nak adott interjújában Michael
Leier, az osztrák–magyar Leier
cégcsoport tulajdonosa, aki sze-
rint soha nem látott mélységek-
ben jár a jelenlegi magyaror-
szági lakásállomány. 

Elkészült a Schlichter-villa. So-
kat küzdöttek a műemlékvéde-
lemmel vagy ez most könnyeb-
ben ment, mint a Frigyes-lakta-
nya esetében?

A Frigyes-laktanya felújítása során
sok hasznos tapasztalatot szereze-
tünk, valamint a műemlékvédelem
munkatársaival is hatékony és jó mun-
kakapcsolat alakult
ki. Ennek köszönhe-
tően a mostani fel-
újítás lényegesen
gördülékenyebben
és gyorsabban ha-
ladt, de itt is voltak
neuralgikus pontok,
amelyek hosszabb
egyeztetést igényel-
tek, kölcsönös kompromisszum szü-
letett több kérdésben is. A műemlék-
védelem munkatársainak be kellett
látni, hogy a parketta állapota már
menthetetlen. Ugyanez volt a helyzet
az ablakok esetében is, ahol az eredeti
technológia alkalmazása jelentős hő-
veszteséggel járt volna, mely energe-
tikai szempontból rendkívül gazda-
ságtalan. A freskó tekintetében azon-
ban mi vállaltuk, hogy az aprólékos és
korhű helyreállítás miatt jelentős idő-
veszteséggel készül el a projekt.

A Leier City Center és a
Schlichter-villa felújításával egy
olyan környezet alakult ki, amely
minőségében egyre inkább elüt
a buszpályaudvarétól. Úgy tudni,
korábban a Leier mint telek-
szomszéd nem támogatta a pá-
lyaudvar felújítására vonatkozó
terveket, amelyek egy többszin-
tes bevásárlóközpontot képzel-
tek el a helyszínre, a földszinten
buszokkal, a föld alatt pedig par-
kolókkal. A megyei napilap sze-

Leier: Szükségesnek tartjuk
a buszpályaudvar átépítését

rint ismét egyeztetések kezdőd-
tek a terveket bemutató befek-
tetővel, hogy áll most a kérdés-
hez a Leier csoport?

Célunk, hogy Nádorváros ezen köz-
ponti része, mely a Leier cégcsoport-
nak köszönhetően végre új életre kelt,
ehhez méltóan fejlődjön tovább. A ren-
dezett környezet mindannyiunk érdeke,
melyhez minden támogatást meg-
adunk. A buszpályaudvar átépítését
szükségesnek tartjuk és támogatjuk. 

Évekkel ezelőtt már készítettünk
egy látványtervet a Volán szakembe-
reinek információi szerint, melynek
alapján kizárólag olyan átalakítás el-
képzelhető, ahol a buszpályaudvar
csökkentett forgalma mellett a kiegé-
szítő létesítmény sem okoz jelentős
forgalomnövekedést. Egyértelmű,
hogy egy bevásárlóközpont felépítése,
a jelenlegi tervek alapján közlekedési
káoszt eredményezne.

Az eddig látott terveken nem lát-
tunk erre a problémára megoldási ja-

vaslatot, és nincs tudo-
másunk arról sem, hogy
képzelik el a jövőben a
forgalom elvezetését.
Az eddig megismert
terveket nem tudtuk
támogatni, mivel a
tervezett komplexum
tömegében és ma-
gasságával is elta-
karja a Leier City
Centert, amely lát-
ványában, megjele-
nésében Győr egyik
ékköve.

A CEEC Rese-
arch legújabb, „A
magyar építőipar
2014” című felmé-
rése szerint hét
év visszaesés
után tavaly végre
megtörtént a ked-
vező fordulat az
ágazatban, amit idén
további 5,2 százalékos

növekedés követhet. A megkér-
dezett cégvezetők 75 százaléka
bővülést valószínűsített 2014-re,
csaknem felük pedig arra szá-
mít, hogy a szektor kibocsátása
5 százalékot meghaladó mérték-
ben emelkedik. Magyarorszá-
gon 10-ből 7 cégvezető gondolja
úgy, hogy a növekedés 2015-ben,
ha lassabb ütemben is, de foly-
tatódik. Hogy látja Leier úr a ma-
gyar építőipar helyzetét? Egy ko-
rábbi interjújára visszautalva,
mennyire tud a gazdaság motor-
ja lenni az ágazat?

Az építőipar mélyrepülése után bi-
zakodóan tekintünk a 2015-ös év elé.
Nehéz időszak áll mögöttünk, ahol en-
nek ellenére derekasan helyt állt a
cég, és megőriztük piacvezető szere-
pünket az építőanyag-gyártás terüle-
tén. Az építőipar fellendülése az or-
szág elemi érdeke, hisz soha nem lá-

tott mélységekben
jár a jelenlegi

magyarorszá-
gi lakásállo-
mány, emel-
lett az ága-
zatban rejlő

munkahely-teremtési lehetőség sem
elhanyagolható szempont. Az építő-
iparban remélt pozitív folyamatok elő-
szeleként értékelhető a cégcsoport
újabb presztízsberuházása, a Schlich-
ter-villa. A továbbiakban is szeretnénk
hozzájárulni épített környezetünk, és
ezen belül különösen Győr városának
épüléséhez.

Előreláthatóan milyen évet
zár a Leier Magyarországon, és
mennyiben tér el ez azoktól az
országokétól, ahol a társaság
szintén jelen van?

Termékfejlesztéseinknek köszön-
hetően – ilyenek zajárnyékoló falaink,
illetve csapadékvíz-elvezetési rend-
szereink – előreláthatólag idén jobb
évet zárunk a tavalyinál. Többek kö-
zött ezekkel a termékekkel a környező
országokban is piacon vagyunk, így
ott is pozitív eredményekre számítunk.

Ez év januárjában kötött a Leier
Hungária stratégiai megállapo-
dást a magyar kormánnyal. Las-
san egy évvel az aláírás után, ho-
gyan értékeli ezt a megállapo-
dást, milyen hozadékai voltak a
Leier számára?

A Leier cégcsoport teljesítményét
a magyar kormány stratégiai part-
nerséggel is elismerte, amely ki -
emelkedő esemény volt a cég életé -
ben. A megállapodás alapvetően el-

vi jellegű, melynek nyomán talán
még inkább megnövekedett a

bizalom irányunkban, melyet
alapvetően minőségi terméke-
inkkel értünk el. A szerződés-
ben foglaltaknak megfelelő-
en, ám ettől függetlenül is,
cégcsoportunk kiemelt
fontossággal kezeli mind a
szakemberképzés, mind
a munkahelyteremtés
kérdését. Nagy erőket
fordítunk az új, innovatív
technológiáink, fejlesz-
téseink megismertetésé-
re, a szakemberek isme-
reteinek naprakészen tar-
tására. Emellett a közeljö-
vőben további munkahe-

lyek létesítését is tervez-
zük. Törekvéseink össz-

hangban vannak a szerző-
désben vállaltakkal, és remé-

nyeink szerint 2015-ben ki -
emelt szerepet kap az építőipar,

az ország kormányzásának fő irány -
vonalát tekintve is.

Az építőipar
fellendülése az ország
elemi érdeke
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Gyôr-Révfalu frekventált utcájában, a Damjanich utca 21-ben megnyílt az IKON kozmetika.
A professzionális kozmetikai termékek alkalmazása mellett, magas színvonalú kezelôgépekkel,
exkluzív környezetben, barátságos árakkal várom minden kedves régi és új vendégemet.
A szolgáltatásaim között megtalálhatóak a klasszikus és a magasabb kategóriájú kezelések is.

nnepeket!

ldott, ékés
arácsonyi

Maradandó élménnyel
szeretné meglepni kará-
csonyra szeretteit, de
még nincs igazi ötlete?
Mi segítünk! Ajándékoz-
zon kultúrát az év leg-
szebb ünnepére, lepje
meg barátait hangver-
senybelépővel a Győri
Filharmonikus Zenekar
koncertjeire. Hívja meg
ismerőseit számos koncertjeink közül az egyikre,
például  Gilbert Varga koncertjére, a kétszeres Kos-
suth-díjas Kocsis Zoltán estjére vagy a világhírű Jo-
se Cura és Rost Andrea áriaestjére. De ha nem tud
választani hangversenyeink közül, vásároljon aján-
dékutalványt a Richter Terem jegypénztárában, és
hagyja, hogy szerettei válasszanak a jobbnál jobb
előadások közül!

És ne felejtse, ha Ön a Győri Filharmonikus Ze-
nekar bérlettulajdonosa, akkor kedvezménnyel vá-
sárolhat jegyet előadásainkra!

Kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget, mert annál
nincs szebb ajándék, ha igazi zenei élményt ajándé-
koz karácsonyra!

Böngésszen koncertjeink között honlapunkon
vagy jöjjön el a Richter Terem jegypénztárába és vá-
lassza ki a legszebb ajándékot az év legbensősége-
sebb ünnepére!

Ajándékozzon ön is
hangversenybelépőt! szerző: zoljánszky alexandra

fotó: gy. p.

Számos verseskötet után novem-
berben jelent meg Villányi László
költőnek, a győri Műhely folyóirat
főszerkesztőjének első regénye
Kimméria címmel. A különleges
könyvet tizenhat éven át írta, egy-
re mélyebbre merülve a szellemi
játékban, melyre immár az olvasó-
kat is hívja. A kötetet Lévai Ádám
„világnyelven rajzolt” grafikái teszik
még teljesebbé. A szerzők a Zichy-
palotában rendezett könyvbemu-
tatón közelebb engedték a megje-
lenteket a titokzatosnak tűnő Kim-
mériához, melynek lakói a szere-
lemvallás szerint élnek, s az élet-
ben való boldogulás mindenféle
fortélyát felvillantják a látogatók-
nak. „De itt van: ő maga a Hely és
lakója, a Lény. Női Lény, azt mond-
ják, a világ legszebb látványa. „El-
oldja biciklijének láncát a lámpa-
oszloptól. Megállok mellette. Szó
nélkül állok… Már-már megszólal-
na, hogy miért nem mondok vala-
mit, amikor rájön, itt nincs helye a
szavaknak.”  Okos, aki ezt tudja.
Mert akkor már azt is tudja, mi van

„Boldogságország kapuőrei a nők”
ott a szavak helyén. Égen és föl-
dön Kimméria, a létezés felső fo-
ka” – írja Sári László keletkutató a
könyvről.

„Ádám megmutatta a metsze-
teket ezekről a különös lényekről,
és eltűnődtem, hogyan is érkez-
hettek a világra, ők, akik képesek
asszony alakot ölteni, s különbö-
ző történelmi időpontokban egy-
egy halandóval kapcsolatba lép-
ni” – idézte fel Villányi László a té-
mával való kapcsolatának kezde-
teit. A szellemi nyo-
mozás során aztán
sok minden kide-
rült, például, hogy a
nép vándorlásai so-
rán megtelepedett
a tatai tó partjánál
is.

A költő tulajdon-
képpen rekonstru-
álta elveszett mito-
lógiájukat, sokakat
elhozott ide, példá-
ul Kafkát, Goethét, Marcus Aure-
liust, Stendhalt, akik a maguk
módján gazdagították ezt az el-
sőre furcsának tűnő, de gyorsan
megszerethető világot.

Kimmériában tombol az élet
és a testi erő, Villányi azoknak
az olvasóknak ajánlja ezt a „bol-
dogságországot”, akik szeret-
nek játszani, nem vetik meg az
erotikát s a humort. „Abban bí-
zom, hogy ez a világ sokakban
azt az igényt kelti, hogy a hét-
köznapokban észrevegye a cso-
dát. Ebben a nőiség sokat segít-
het, hiszen abban rejlik az a böl-
csesség, finomság, érzékeny-
ség, ami által ez a világ is Kim-

méria. Ha ebben a
mi kis világunkban
is próbálunk figyel-
ni a kivételes nőkre,
legyenek bármi-
lyen foglalkozású-
ak, és bárhol élje-
nek, akkor telje-
sebb lehet az élet-
ünk. A sok férfi-
nyüzsgés, öntelt-
ség, gőg nagyon
sokat ront a vilá-

gon, a nők viszont sokkal szebb
utakat kínálnak nekünk” – hang-
súlyozta, s elhangzott végül az
este „tanulsága”: a boldogság-
ország kapuőrei a nők.
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„Az első iskolai szereplésemen elsírtam magam,
nem gondoltam volna, hogy egyszer képernyőre ke-
rülök” – árulta el Borbás Marcsi televíziós műsorve-
zető, Magyarország gasztroangyala, aki Simon Ró-
bert Balázs országgyűlési képviselő vendége volt a
legutóbbi Szabadhegyi Találkozások sorozatban.

Borbás Marcsi egy alföldi kis faluban, Mada -
rason nőtt fel, biológia-földrajz, illetve művelő-
désszervező szakon végzett, végül soha nem dol-
gozott tanárként. 26 évesen kezdte a szakmát a
Magyar Televíziónál, ami késeinek számít, „pedig
szerintem nem lehet jó televíziós az, akinek nincs
megfelelő mennyiségű lelki sebe és tapasztalata.
A tévés olyan, mint egy stewardess, az a dolga,
hogy a vele szemben lévőt a lehető legtisztessé-
gesebben megmutassa a nézőknek. Aki úgy gon-
dolkodik, hogy ez a szakma róla szól, azokat
mind elbocsátanám” – mondta el véleményét és
hozzátette, a tévé legfontosabb feladata az érzel-
mi nevelés lenne.

A népszerű televíziós személyiségnek mindig az
aktuális műsora a kedvence, ám a Főtér örök sze-
relem marad, ott találta meg a hangját, önmagát.
2002-ben aztán átigazolt az akkor alakult Hír TV-
hez, mert a kormányváltás után azt mondták neki:

Borbás Marcsi praktikái
„Nem kellenek nagy dolgok a boldogsághoz”

„elég volt ebből a magyarkodásból”. Az új csator-
nán soha nem szerepelt politikai műsorban, azt
mondja, az ilyesmi külön kategória, ő nagyon érzel-

mes, nem alkalmas rá. 2011-ben aztán visszatért
a Magyar Televízióhoz, mert a Hír TV-nek nem volt
szüksége több olyan műsorra, ami nem politikai.
Az itt indult Gasztroangyal a televízió egyik legnép-
szerűbb műsora. Nem főző-, hanem életszeretet-

műsor, főként a szemléletformálásról szól. „Nem
kellenek nagy dolgok a boldogsághoz, örömet
okoz például együtt főzni, enni valakivel, hogy a
kertben elvetettem egy zacskó magot, majd leszü-
retelem róla a termést, amit egész nyáron eszünk
és sorolhatnám. Arról szól, hogy egy nőnek miként
kellene élnie ebben a világban, hiszen az, hogy mi-
lyen lesz a család, az rajtunk, nőkön múlik. Nem
mentem fel ezzel a férfiakat, de nekünk kell először
is klasszikus értelemben nőnek lenni, utána lehet
másokra mutogatni” – hangsúlyozta. Borbás Mar-
csi férje dramaturg, együtt dolgoznak, a közös
munka kezdetén voltak azonban villámok közöttük,
de „össze kell csiszolódni, az nem megoldás, hogy
állandóan odébb állunk”. Férje gyakran mondogat-
ja viccesen, egy vesztese van az országban a mű-
sornak, ő maga, hiszen Marcsi a műsor kezdete
óta már csak vasárnaponként főz otthon. A forga-
tások során pedig 8-10-féle ételt kell megkóstol-
nia, így utána csak nyers salátákat fogyaszt, és
próbálja a férjét meggyőzni, hogy ő is azt egye. Be-
szélt arról is, a bolti késztermékek helyett otthon
maga készít el szinte mindent, s van egy kis fűszer-
kertje is. Néhány praktikát is elárult a közönség-
nek, ha orvosi zsálya, lestyán, kakukkfű és oregá-
nó van otthon, akkor a fűszerezés és az egészség-
megőrzés, gyógyítás is megoldható a kertből, akár
egy dézsából is.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor, orosz sándor

A '70-es években botrányt ka-
vart Andrew Lloyd Webber és
Tim Rice által szerzett Jézus
Krisztus szupersztárt Magyar-
országon ez idáig ilyen hatal-
mas méretű zenekarral nem ját-
szotta még egy társulat sem,
mint a Győri Nemzeti Színház-
ban fogják szombattól. A zenés
színházat tekintve alapműnek
számító rockopera monumentá-
lis lesz, s olyan színészek állnak
majd a színpadon, mint például
Szomor György, Rácz István,
Sándor Péter és Nagy Balázs.

A szerzőpáros műve más nézőpont-
ból világítja meg a bibliai történetet:
Jézus utolsó napjait, s szenvedését
Júdás szemszögéből is láttatja, meg-
mutatja az áruló igazságát, s hogy mi-
ként jutott el addig, hogy véget ves-
sen saját életének is. „Mikor 1971-
ben megkaptam apámtól a lemezt
külföldről, lefordítottuk a dalokat, be-
ültünk egy szobába, behúztuk a roló-
kat, és áhítattal hallgattuk a zenét,
közben pedig olvastuk a magyar szö-
veget” – utal arra Forgács Péter igaz-
gató, a darab rendezője, hogy a rend-
szer nem vette volna jó néven, ha kide-
rül, mit csinálnak. Az ifjúságára, a kö-
zépiskolai éveire emlékezteti a rock-
opera, melynek dalait ma is
ugyanolyan áhítattal
hallgatja, mint
anno az elsö-
tétített szobá-
ban. 

Számos ka-
raktert kettős
szereposz-
t á s b a n
v i s z n e k
színpadra,
J é z u s t
S z o m o r
György (fel-
ső képünkön) és
Másik Lehel alakítja. Szomor
Györgynek szintén meghatá-
rozó mű az életében a Jézus
Krisztus szupersztár, ennek ha-
tására döntötte el ugyanis, hogy
a színészi pályát választja. Ez '86-

ban történt, rá tíz évre pedig megkapta
Jézus szerepét a Budapesti Operett-
színházban. „Egy álom vált valóra” –
mondja a színész, akire azóta, a győri
előtt még két teátrumban osztották a
szerepet. Jézust 18 éve inkább zenei ol-
dalról közelítette meg, fiatalemberként
még nem adatott meg számára az a
bölcsesség, ami a szerephez szükségel-
tetik. „A rockzenéből jöttem, közel állt
hozzám a műfaj. Egy tapasztalatlan szí-
nész megpróbálja áthidalni a tudásbeli
hiányosságokat és az ösztöneivel he-
lyettesíti. Merem remélni, hogy ez mára
megváltozott. Jézust eljátszani fizikailag
és lelkileg is nagyon nehéz, meg kell
próbálni teljes mértékben azonosulni a
szereppel, és onnan megközelíteni.
Ezen az úton járok éppen” – mondta a
bemutató előtt néhány nappal.

A kétségbeesett gyötrődésen ke-
resztülmenő Júdást, aki nem tud meg-
bocsátani magának Sándor Péter és
Mohácsi Attila (alsó képen) formálja
meg. „Júdás a darab elején eleve tudja,
hogy el kell árulnia Jézust, látja, merre
tart ez az út” – mutat rá Sándor Péter,
akit a tavaly bemutatott Sakk című mu-
sicalből ismerhet a győri közönség. Jú-
dás kétségbeesetten próbálja megérte-
ni barátja cselekedeteit, a színész töb-
bek mellett Ördög Szilveszter Kopo-
nyák hercege című művét hívta segítsé-

gül a szerepről való gon-
dolkodás során. Eb-

ben a szerző meg-
fogalmazta, Jé-

zus miért
a k a r j a ,

h o g y

barátja elárulja. „Az emberek a tanításo-
mat csak hallják, de nem értik! Te vagy
az egyetlen, aki nemcsak hitt nekem, de
értett is! (...) Mert téged szeretlek legjob-
ban. Mert te vagy velem az igazságban.
Te fogsz elárulni (…) Te, Júdás.” Az apos-
tol gyötrődik, hálátlan szerepként éli
meg a rárótt feladatot, ez pedig nem a
klasszikus bibliai megközelítés. Sándor
Péter szerint Júdásként úgy tud igazán
hiteles lenni, hogy megpróbálja a tettek
mögött az embert, az igazi érzelmeket
megjeleníteni úgy, hogy közben ez ne
menjen az éneklés kárára.

A történet másik vitatott alakja Mária
Magdolna, akit Baranyai Annamária és

Mózes Anita ala-
kít. „Webber és

Tim Rice történe-
tében nincs
benne Jézus

édesanyja, Má-
ria, ezért Mária Magdolnában
mind a két nőtípust próbálom

megtestesíteni; az anyát és
a szeretőt, hiszen gondos-
kodni kell róla, de előjönnek
Magdolna érzelmei is, sze-

relmet vall, miközben Jézus
alszik” – magyarázta Mózes Ani-

ta, miképp fogta meg a nőt, akiről talán
soha nem derül ki, ki is volt valójában.
„Nekünk, színészeknek is megrázó, ka-
tartikus a történet” – tette hozzá.

Forgács Péter a darab monumenta-
litását és koreográfiáját emelte ki első-
sorban, a mozgás domináns szerepet
kap, s van, hogy egyszerre százan is a
színpadon lesznek. Az igazgató maga is
szerepel a rockoperában, Heródest ala-
kítja, aki mindössze egy dalt énekel, így
nem vette el az idejét a rendezéstől.

A Jézus Krisztus szupersztár a lon-
doni premiert követően, a világ szinte
valamennyi országában színpadra ke-
rült, filmre is vitték, Magyarországon is
számos színházban bemutatták, de ek-
kora zenekarral még nem játszották egy
teátrumban sem itthon. A magyar dal-
szövegnek óriási a szerepe, s Webber
zenéje ma is ugyanolyan elsöprő, mint
évtizedekkel ezelőtt. Az énekesektől óri-
ási teljesítményt igényelnek ezek a da-
lok, Kajafást például Rácz István és Sza-
bó Balázs játsszák. Az operaénekes
Rácz Istvánnak ez a második kirándulá-
sa a musicales világ felé, mély, sötét
basszus hangja nyomatékot ad szere-
pének, hiszen Kajafás volt az a főpap,
aki kimondta a halálos ítéletet.

Monumentális lesz
a Jézus Krisztus
szupersztár
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Kiss János,
a Győri Balett igazgatója
„Gyerekként arra neveltek, hogy osz-

szam meg másokkal, amim van. Édes-
apám, aki birkozó volt, egy roma bok-
szoló fiúnak volt a mentora, és őt támo-

gatta. Meg sem tudom számolni, hogy
a balett hány jótékony célú előadáson
vett részt, többek között olyan tragédi-
ák esetében, mint a vörösiszap-kataszt-
rófa... Advent nem létezik Diótörő nél-
kül, szerintem minden gyermeknek
meg kellene nézni. Indítottunk is mű-
vész kollégákkal egy olyan programot,
amelynek az a célja, hogy minden gye-
rek legalább évente egyszer eljusson
színházba. A győri önkormányzat pályá-
zattal támogatja ezt a kezdeményezést,
de a Magyar Művészeti Akadémia cél-
jai között is szerepel ez, tehát úgy gon-
dolom, hogy lesz forrás. A gyerekektől
nem szabad sajnálni semmit, nekik
szükségük van arra, hogy kultúrára ne-
velve nőjenek fel, mert az meghatároz-
za egész életüket.” 

Csay Renáta,
világbajnok maratoni kajakozó

„Az idei karácsony kicsit más lesz,
mint az eddigiek, hiszen a közelmúlt-
ban költöztünk el Pinnyédre, szóval
más lesz a környezet. Nagyon várjuk
már a karácsonyt, a gyermekeim –
Brúnó fiam 10 éves, Lili lányom 6 éves

Közéleti személyiségek
a Győr+ pavilonjában

Három különböző ember, eltérő időben, de mégis egy helyen. A
Győr+ Média pavilonjában beszélgettek munkatársainkkal, többek
között a karácsonyról, a gyermekek kultúrára neveléséről és a bor
közösségkovácsoló tulajdonságáról. 

– nagyon izgatottak már, hogy vajon
mit rak a Jézuska a fa alá. Az ajándék-
vásárlás tekintetében általában az
utolsó pillanatra hagyós vagyok, bár
mindig megfogadom, hogy jövőre
másképp lesz. Próbálom év közben ki-
puhatolni, hogy ki minek örülne a leg-
jobban, és aztán elkezdődik év végén
a nagy őrület, amikor egy hét alatt sze-
retnék mindent beszerezni. Édes-
anyám ilyenkor is nagyon sokat szo-
kott segíteni, idén talán kicsit előrébb
vagyunk, hamarabb fel tudtunk ké-
szülni az ünnepre. Szentestére a fér-
jem készíti a halászlevet, édesanyám
általában pulykát süt, én pedig bejglit,
mézes kalácsot, kókuszos süteményt
készítek a gyerekekkel.”

Liptai Zsolt,
a Pannonhalmi
Apátsági Pincészet borásza

„Egy dologban biztos vagyok, hogy
a bor a 21. században egy nagyon fon-
tos közösségkovácsoló, kapcsolatte-
remtő és -fenntartó eszköz. Tudjuk azt,
hogy egyre többen járnak el borkósto-
lókra, különböző borvacsorákra, baráti
vagy családi társaságok körében, ha
úgy tetszik, divat elmenni bortúrákra.
Ilyenkor az emberek együtt vannak, jól
érzik magukat egymással, és hajlandó-
ak foglalkozni is egymással a bor mel-
lett. Azt gondolom, hogy minden olyan
tevékenység, ami közösségkovácsoló,
minden olyan tevékenység közben,
amikor az ember egy kicsit felszabadul-
tabban gondolkodik, főleg, amikor erre
van idő – ünnepek közeledtével, alkal-
mával –, ez minden olyan alkalom, ami
kedves a Jóisten számára. Ha ezen a
szemüvegen keresztül nézzük, akkor
azt gondolom, hogy a bor is egy igazán
kedves ital a Jóistennek. És az adventi
időszak egy kifejezetten jó alkalom arra,
hogy bort igyunk, és együtt legyünk.” 
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Der ANTIQUITÄTENMARKT erwartet am 21. Dezem-
ber von 7-14 Uhr jeden Liebhaber alter Reliquien auf dem
Marktplatz auf der Stadtwiese. Die nächsten Märkte fin-
den wieder im Frühling 2015, immer am dritten Sonntag
jeden Monats statt.

All diejenigen, die am 20.
Dezember um 16 Uhr den
Széchenyi-Platz besu-
chen können am Feier-
tagskonzert von FAR-
KASHÁZI RÉKA UND
DER TINTENHASE teil-
nehmen. Das mit dem von
der Band gewohnten
Anspruch zusammenges-
tellte Programm soll mit
neuen eigenen Liedern,
den alten Lieblingsstüc-
ken und – was nicht fehlen
darf – mit echten traditio-
nellen Weihnachtsliedern
Jung und Alt dazu verhel-
fen, Weihnachten in die-
sem Jahr wirklich unver-
gesslich zu machen.  

ADVENTLICHES KERZENANZÜNDEN. In einem der
stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte Europas wird auch
in Győr am Adventskranz der Stadt die vierte Kerze ange-
zündet. Zu diesem adventlichen Kerzenanzünden werden
alle erwartet, die sich Zeit nehmen, sich gemeinsam am
21. Dezember um 17 Uhr auf dem Széchenyi- Platz den
Feiertagen zu öffnen.

WEIHNACHTEN DER TIERE. Auch die Tiere
des Xantus János Tierparks bekommen zum
Anlass der Festtage Geschenke. Was sich in
dem Weihnachtspaket der Tiere verbirgt, kann
jeder Neugierige sehen, der am 21. Dezember
um 10 Uhr den Tiergarten besucht.

Klein und Gross können sich am 19. und 20.
Dezember im Bartók Béla Bildungszentrum die
Märchenballett-Aufführung in Musik und Tanz
von TSCHAIKOWSKI: DER NUSSKNAC-
KER ansehen. Die Studierenden der Győrer
Schule für Tanz und Bildende Künste tun alles,
um Ihnen die Einstimmung in die Feiertage zu
verzaubern. 

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



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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
A KISS CSALÁD karácsonyi koncertje címmel zenész szü-
lők gyermekeiből, unokáiból és dédunokáiból álló együttes
előadására várnak mindenkit, aki szívesen tölti az ünnepvá-
rás időszakát „családi körben”. A koncert december 20-án
18 órától hallható az Evangélikus Szeretetház dísztermében.

FISH! A zenekar 15 éves klubturné győri
állomása december 29-én lesz a Rómer
Házban. A Fish! vendége a Dorothy zene-
kar. Jegyvásárlásról: gyorplusz.hu oldalon.

NYISS KAPUT,
ANGYAL! – a Bába-
kalács Bábszínház
előadása tekinthető
meg december 20-
án 16 órakor a görög
katolikus templom-
ban, az Öt Temp-
lom programsorozat
keretében. Jegyár:
500,– Ft.

OCHO MACHO karácsonyi koncertjére várják a rajongó-
kat december 27-én 21 órakor, a Rómer Házban. Zenéjü-
ket több stílus ötvözése jellemzi. Mindegyik szám egy má-
sik világba invitálja a közönséget. Bővebben a gyorplusz.hu
oldalon.

HANUKA ünnepére várja a híveket és a családokat a Győri Zsidó Hit-
község december 21-én 15 órakor a győri zsinagógába. A délután folya-
mán közreműködnek: Totha Péter Joel, a budapesti Páva utcai körzet
rabbija, Nográdi Gergely a budapesti Frankel Leó úti zsinagóga kántora,
Gáti Oszkár Jászai Mari-díjas színművész, Dohány utcai zsinagóga fiú-
kórusa, dr. Prof. Breuer Ábrahám vezetésével: közreműködik Ferenczi
Eszter zongorán és Györfi Gergely hegedűművész.

VÁNDOR VOKÁL – Pilisi Trió, avagy Népek karácso-
nya –adventi koncert öt női és egy férfihangra. A két
együttes közös kórust alakítva magyar, szlovák, ruszin,
örmény, latin, bolgár és korzikai népi és szakrális éne-
kekkel hirdeti a Megváltó születését. Az Öt Templom
utolsó adventi kocertje december 22-én 19 órától hall-
ható a Kossuth utcai katolikus templomban.

KONCERT KARÁ-
CSONY UTÁN – A
Stuttgartban élő, győ-
ri származású Vere-
bics Ibolya Liszt-  és
Bartók- díjas opera-
énekes ingyenes kon-
certet ad december
28- án 15 órakor a
karmelita templom-
ban. Műsoron: Mo-
zart, Bach, Puccini,
Händel, Rossini és
Mendelsson művei
szerepelnek.
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Jegyek kaphatók a jegy.hu online hálózatán, a Győr+ Pavilonban,
valamint a Tourinform Látogatóközpontban.
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Bolgod karácsonyt kíván

a Duna House
győri csapata.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy.p.

Verne egyik legnépszerűbb re-
gényének feldolgozását, a 80
nap alatt a Föld körül című ifjú-
sági darabot mutatta be múlt
hétvégén a Győri Nemzeti Szín-
ház a Kisfaludy Teremben. A pre-
mier vastapssal és lábdobogás-
sal zárult, a társulat ugyanis
nem akármilyen főpróbahét
után hatalmasat alakított.

80 nap alatt a Föld körül 
A Phileas Fogg kalandjairól szóló tör-
ténetet Kszel Attila rendező 6-7 éves
kortól ajánlja, felnőtteknek is, hiszen
Jules Verne zseniálisan megírt regénye
örök érvényű; ennek megfelelően a kis-
terem nem csak a székekről lábat lóga-
tó ifjú nézőkkel, hanem idősebb szín-
házkedvelőkkel is megtelt a bemutatón.

A sztori szerint Fogg, a kifogástalan
angol úriember egy klubbéli beszélge-
tést követően 20 ezer fontos fogadás
keretében arra vállalkozik, hogy 80 nap
alatt körbeutazza a Földet. 1872-ben
járunk, amikor is lehetetlen vállalásnak

tűnt ennyi idő alatt gőzhajóval, vonat-
tal és hőlégballonnal eljutni Lon-

donból Szuezen, Bombayon, Cal-
cuttán, Hongkongon, Jokoha-

mán, San Franciscón át New
Yorkba, majd visszatérni az

induló állomásra. Az egyéb-
ként is izgalmas világkö-

rüli versenyfutást azon-
ban nem csak az idő-

vel kellett megvívnia
a kissé különc

Fogg nak, hanem
Fix felügyelővel

is. A nyomozó
ugyanis egy

bankrablás elkövetőjét keresi, aki ha-
sonlít a hősünkre, ráadásul egy időben
fosztotta ki a pénzintézetet Fogg útra
kelésével. A félreértések sorozatán ala-
puló üldözés számos kalandot hoz,
melyeket Fogg hűséges segítőjével, a
francia Jean Passepartouval él át, illet-
ve a történet derekától egy indiai lány
is társává lesz. „A főhős a 19. századi
angol ember prototípusát testesíti
meg: a viktoriánus kor emberei a világ
fejlődésének nagy katalizátorai voltak,
akiket precizitásuk, civilizációs törekvé-
seik emeltek a többiek fölé” – magya-
rázta Kszel Attila a bemutató előtt, és
azt is elmesélte, a rengeteg kaland
színpadra állítása izgalmas kihívást
adott számukra. Abban, hogy bepil-
lanthassunk azokba a kultúrákba, ahol
Fogg és segítője megfordulnak,
„gyors felvételek” segítenek: megismer-
kedünk a szuezi törvényhozással, Bom-
bayben pedig a francia inas akaratán
kívül vallási feszültséget kelt. A rende-
ző elviszi a nézőket a dzsungelbe is,
hogy Foggék megakadályozzanak egy
emberáldozatot és Hongkongban egy
ópiumbarlangba is eljutunk. Az egyik
legérdekesebb és legmulatságosabb
részt a „kárpáti indiánok” kapták. A vi-

zuális élményt sok-sok korabeli mód-
szerrel készült képeslap is segíti, a ze-
nét pedig a Mistrál együttes írta.

„Phileas Fogg arra tanít, hogy az
ember bízzon a saját kultúrájában, s
hogy bátran valósítsuk meg a vágya-
inkat, a terveinket kitartással, szívós-
sággal, nyitottan a világra” – hangsú-
lyozta a rendező.

Egy színház életében a főpróbahét
mindig izgalmasan feszült, jelen darab
előtt azonban nem várt esemény is tör-
tént: a főszereplő, Pingiczer Csaba be-
tegsége miatt Sárközi Józsefnek kel-
lett beugrania, a szerep betanulására
három napja volt. Az ő, illetve a többi
szereplő profizmusát mutatja a közön-
ség reakciója: rengetegszer visszatap-
solták a gárdát,  a lábak pedig hango-
san dobogtak a padlón.



2014. december 19.   / + / 19

DECEMBER 20., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Noé
barátai 09:35 Zöld Tea 10:05 Ke-
rékpártúra 10:35 Két duci hölgy
11:10 Aranymetszés 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Szabad-
ság tér '89 12:50 Fekete kolostor 
13:25 Spuri 13:55 Ybl 200 14:55
Minden nap karácsony  16:35 Ég,
föld, férfi, nő  17:30 Gasztroan-
gyal  18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Játék határok nélkül 2014  21:45
Örökké Tank  23:40 Láncra vert
igazság  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 06:45 Kölyökklub 09:55 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:10 Te-
leshop 11:05 XXI. század –a legen-
dák velünk élnek  11:35 Házon kí-
vül  12:10 a'la CAR  12:40
Trendmánia 13:10 Brandmánia 
13:45 Családom és egyéb ember-
fajták  14:10 Családom és egyéb
emberfajták  14:30 Ufók a pad-
láson  16:05 Dr. Dolittle: Apja lá-
nya  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  20:00 X-Fak-
tor  23:05 Volt egyszer egy Mexi-
kó  01:05 Viharok háborúja 
02:35 Gálvölgyi-show  03:10 Az
éden titkai 

04:15 Aktív  04:35 Tűsarok 
05:00 Babavilág  05:30 Super
Car  06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 09:35 ÁllatoZOO
 10:05 Egészség Klinika  10:35
Astro-Világ 11:40 Irány Eldorádó 
13:20 Tűsarok  13:50 Életfogytig
zsaru  14:50 NCIS  15:50 Egy
bolond százat csinál  18:00 Té-
nyek 19:00 Narnia Krónikái 3. – A
Hajnalvándor útja  21:15 X-Men
– Az ellenállás vége  23:25 Pánik
a fedélzeten  01:25 Sportos
01:35 Doktor D  02:35 Pan Am 
03:25 A férjem védelmében 

05:25 A népművészet örökösei
05:40 Kapásjelző 06:10 Gazdakör
06:40 egyház 07:10 Isten kezében
07:35 Akadálytalanul 08:05 Nóvum
 08:35 Határtalanul magyar 09:05
Hagyaték 09:30 Sírjaik hol domborul-
nak... 10:00 Székely kapu 10:30 Né-
ma kolostor  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10 Nóta-
csokor 12:35 Nálatok, laknak állatok?
13:05 Nálatok, laknak állatok? 13:40
Az angyal és a rosszember  15:15
Önök kérték! 16:15 Két emelet bol-
dogság  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Öregberény  19:15 Hogy
volt!? 20:10 Az élet sava-borsa 
21:00 Polipka  23:10 Dunasport
23:25 MüpArt – Berecz András kon-
certje 01:05 Világ-nézet 01:35 Vers
01:40 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Üzleti negyed (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Üzleti negyed
(ism.) 10:00 Képújság 17:45 Vény
nélkül  (ism.) 18:20 Győr+ Sport
(ism.) 19:00 Győri7 19:50 Konkrét
(ism.) 20:10 Erzsébet út (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét
(ism.) 22:05 Győr+ Sport (ism.)
22:40 Erzsébet út (ism.) 23:30 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 21., VASÁRNAP
M1
06:55 Család-barát Hétvége 09:00
Katolikus krónika 09:40 Tanúságte-
vők 10:05 Hét szentség – A bérmá-
lás 10:15 Útmutató – Portréfilm
Hegedűs Endre zongoraművészről
10:40 Útmutató 11:10 Kérdések a
Bibliában – Faragó Csaba reformá-
tus lelkész 11:20 Református ma-
gazin 11:45 Református ifjúsági
műsor 12:00 Déli harangszó 12:01
Hírek 12:05 Hétköznapi kifutó 
12:40 Telesport 13:15 Ybl 200 
14:15 Lúzert fogtam, nem ereszt 
15:40 A nagy karácsonyi izzócsata
 17:10 Fapad  17:45 Női kézilab-
da Európa-bajnokság 20:00 Hír-
adó este 20:35 Sporthírek 20:45
Időjárás-jelentés 20:55 Magyaror-
szág, szeretlek!  22:10 A Lényeg
22:45 Az ifjú Viktória királynő 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 07:00 Kölyökklub 08:35 Őrült
kombináció  09:55 EgészségKa-
lauz  10:20 Tele shop 11:15 Kalan-
dor 11:35 4ütem  12:10 Havazin
12:45 A Muzsika TV bemutatja 
13:20 X-Faktor Nap 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 X-Faktor 22:15
Hoki-koki  00:05 Portré  00:40
Nézd meg az anyját...  02:20 Míg
felkel a nap 

04:15 Briliáns elmék  05:05 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
08:35 Nagy Vagy! – Riska Kupa
09:30 Babavilág  10:00 Több
mint TestŐr  10:30 Astro-Világ
11:35 Stílusvadász  12:05 Stahl
konyhája  12:35 Monk – Flúgos
nyomozó  13:35 Idétlen időkig 
15:45 Narnia Krónikái 3. – A Haj-
nalvándor útja  18:00 Tények
18:55 Rising Star  21:40 MARS
Az utolsó napok  23:50 Propa-
ganda  00:50 Sportos 01:00 A
Keresztapa 2. 

05:50 Új nemzedék  06:20 Isten ke-
zében 06:50 Virágzó Magyarország
07:15 Gazdakör 07:40 Világ-nézet
08:10 Rome Riports 08:35 Napok,
évek, századok  09:30 Magyar
klasszikusok új köntösben 10:00
Zöld Jelzés 10:30 Egy ügyűek 11:00
világegyház 11:25 Beavatás  11:40
Beavatás  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10 Nóta-
csokor 12:25 Karosszék  13:50 Ha-
zajáró 14:20 Csellengők  14:50
Hogy volt!? 15:45 Polipka  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Öregberény 
19:10 Önök kérték! 20:05 A sziget 
21:15 Gázláng  23:10 Dunasport
23:25 Heti Hírmondó 23:55 Klubszo-
ba 00:45 Napok, évek, századok 
01:40 Harcsa Veronika Quartet 

07:30 Hoppedré professzor (ism.)
07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Győr+
Sport (ism.) 08:35 Arrabona évszá-
zadai (ism.) 09:00 Győri7 (ism.)
09:50 Konkrét (ism.) 10:05 Arrabo-
na évszázadai (ism.) 10:35 Győr+
Sport (ism.) 12:10 Képújság 17:50
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Győri7 (ism.)
20:00 KultÓra (ism.) 20:35 Konkrét
(ism.) 21:00 Győri7 (ism.) 21:50
KultÓra (ism.) 22:25 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 23:10 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 22., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok 05:30 Ro-
ma Magazin 05:55 Domovina
06:25 Az időgyűrű ura 07:00 Hír-
adó 07:15 Sporthírek 07:20 Időjá-
rás-jelentés 07:25 Mikulásanyó
New Yorkban  09:00 Gasztroan-
gyal  09:55 Két duci hölgy 10:30
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:35 A kutya,
aki megmentette a karácsonyt
14:05 Mendika 15:10 12 karácso-
nyi randi  16:40 Híradó+ 16:55
Gordon csodás karácsonya 17:45
Híradó 17:55 A nagy karácsonyi iz-
zócsata  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Krokodil Dundee  22:05
Ryan Reynolds, a képzelt szuper-
hős  23:55 Család-barát 01:20
Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Ízes élet – Mautner Zsófival
04:10 Barátok közt  04:40 Segít-
ség, bajban vagyok!  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Fókusz Plusz  13:35 Reflek-
tor  13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-
nappal Budapest  15:40 Szuperzsa-
ru  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz  19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:40 Barátok közt  21:20
Dr. Csont  22:15 RTL Klub Híradó
22:45 Showder Klub  0:00 Reflek-
tor  00:15 Döglött akták  01:05
Döglött akták  01:50 Gálvölgyi-
show  02:25 Az éden titkai  03:15
Az éden titkai 

04:10 Kasszasiker  05:00 Csapdá-
ba csalva  05:25 Magánnyomozók
 06:20 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  09:30 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 10:45 Astro-Világ 11:55 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
12:00 Tények Délután 12:25 Aktív 
12:55 Walker, a Texas-i kopó  13:55
Walker, a Texas-i kopó  14:50 Csa-
ládi Titkok  15:50 Magánnyomozók
 17:00 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Kung Fu Panda  22:05 Az elveszet-
tek földje  00:10 Tények Este 00:55
Aktív  01:15 Sportos 01:35 Elit egy-
ség  02:25 Doktor House  03:10
A Macska  03:55 Családi Titkok 

07:00 Isten kezében 07:30 Klub-
szoba 08:25 Térkép 08:55 Mes
cégtáblák 09:25 Család csak egy
van  10:10 A halhatatlan kedves
11:15 Az élet sava-borsa  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:20
Vers 12:25 "Mert hét életem van,
ebből öt ment el..." 13:00 Szerel-
mek városa  14:40 Tisztelet a ki-
vételnek!  15:55 Egy csók és más
semmi  17:10 Család csak egy
van  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Hölgyek öröme  19:30 Don
Matteo  20:30 Hírek 20:35 Du-
nasport 20:45 "...ne kötelezzétek
meg ismét magatokat a szolgaság-
nak igájával." 21:40 Dokureflex 
21:41 Tenyérnyi gyerekek  23:05
A Sierra Madre kincse  01:05
Vers 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:40 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:30 Képújság
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 23., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok 05:28
Srpski Ekran 05:55 Unser Bildschirm
06:25 Az időgyűrű ura 07:00 Híradó
07:15 Sporthírek 07:20 Időjárás-je-
lentés 07:25 12 karácsonyi randi 
08:55 Diótörő  10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Gordon csodás kará-
csonya 13:20 Az ifjú Viktória királynő
 15:05 Krokodil Dundee  16:45
Híradó+ 16:55 Gordon csodás kará-
csonya 17:45 Híradó 17:55 Karácso-
nyi fagyöngyök  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Cédrusliget  21:15
Szabadság tér '89 22:00 Munka-
ügyek  22:30 The Artist – A néma-
filmes  00:10 Molnár Dixieland
Band és vendégei 01:45 Család-ba-
rát 02:55 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Ízes élet – Mautner Zsófival 
04:10 Barátok közt  04:40 Fókusz
Plusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó
reggelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Brandmá-
nia  13:20 Reflektor  13:35 Fó-
kusz  14:05 Éjjel-nappal Budapest
 15:25 Az angyalok is babot esznek
 18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz  19:25 Éjjel-nappal Budapest
 20:40 Barátok közt  21:20 Drá-
gán add az életed!  23:45 RTL Klub
Híradó 00:20 Reflektor  00:40 Ma-
radj!  02:30 EgészségKalauz 
03:00 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 03:25 Gálvölgyi-
show 

04:40 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
06:20 HUNGARIKUMOK – made in
Hungary 06:25 Tények Reggel 07:00
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 11:55 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív  12:55
Walker, a Texas-i kopó  13:55 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:50 Családi
Titkok  15:50 Magánnyomozók 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Kung Fu Panda 2.  22:05 X-Men –
Az ellenállás vége  00:15 Tények Es-
te 01:00 Aktív  01:20 Sportos
01:40 Egy hét Pesten és Budán 
03:05 Szabad, mint a szél 

06:35 Zöld Jelzés 07:05 100 kép a
XX. századból 07:15 Kincskereső kis-
ködmön 07:35 Kincskereső kisköd-
mön 08:00 Tisztelet a kivételnek! 
09:15 Család csak egy van  10:00
Don Matteo  11:00 Hölgyek öröme
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:20 Lesz még nekünk szebb élet-
ünk...  13:15 Szerelmek városa 
14:45 Barátságos arcot kérek 
16:00 Egy pofon, egy csók  17:10
Család csak egy van  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Kincskereső kisködmön
18:55 Kincskereső kisködmön 19:20
Rex felügyelő  20:10 Don Matteo 
21:10 Hírek 21:15 Dunasport 21:25
Nem beszélek zöldségeket!  22:50
A sziget  00:40 Karácsonyi ének
01:10 Mennyből az angyal 

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

GYŐR+ TV

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év



DECEMBER 24., SZERDA
M1
05:25 Hajnali gondolatok 05:28
Hrvatska kronika 05:55 Ecranul nost-
ru 06:25 Az időgyűrű ura 07:00 Hír-
adó 07:15 Sporthírek 07:20 Időjárás-
jelentés 07:25 A kutya, aki megmen-
tette a karácsonyt 08:55 Rex, a kö-
lyökfelügyelő  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:15 Gordon csodás karácsonya
13:05 Jane Austen – Az ismeretlen
portré  14:10 Cédrusliget  15:00
A kutya, aki megmentette a karácso-
nyi vakációt 16:30 Az örömapa 
18:10 Csillaghercegnő  19:30 Hír-
adó este 20:05 Időjárás-jelentés
20:10 Napfivér, Holdnővér  22:10 A
mennyországot választom  00:00
Karácsonyi éjféli szentmise közvetíté-
se a váci Nagyboldogasszony-szé-
kesegyházból 01:10 Család-barát
02:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Gálvölgyi-show  04:40 To-
jáskaland 06:00 Top Shop 06:30
Kölyökklub 08:55 Anasztázia 10:25
Csoda New Yorkban  12:30 A kis
hercegnő  14:20 Karácsony a
kastélyban  16:10 Dennis, a ko-
misz karácsonya  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Jégkorszak – A dinók
hajnala  20:25 Reszkessetek, be-
törők!  22:20 Ízek, imák, szerel-
mek  01:00 Egy éjszaka a királlyal
 03:10 Az éden titkai 

04:25 A Macska  05:10 Családi
Titkok  06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 09:10 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 09:15
A legdinkább diótörő v 10:10 Város
karácsony nélkül  11:50 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 11:55
Családi karácsony  14:10 Csenő
manók  16:00 Kelekótya karácsony
 18:00 Tények 18:45 Indiana Jones:
Az elveszett frigyláda fosztogatói 
21:15 X-Men: Az elsők  23:55
MARS Az utolsó napok  01:45 Cse-
nő manók  03:15 Családi kará-
csony 

07:20 Kincskereső kisködmön 07:40
Kincskereső kisködmön 08:10 Egy
csók és más semmi  09:25 Család
csak egy van  10:10 Don Matteo 
11:10 Rex felügyelő  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:10 Kíván-
ságkosár 14:10 Vers 14:15 A Biblia a
magyar költészetben 14:30 Ida regé-
nye  15:40 Szelek szárnyán – Kará-
csonyi történet 17:10 Család csak
egy van  18:00 Híradó 18:25 Időjá-
rás-jelentés 18:30 Kincskereső kis-
ködmön 18:50 Kincskereső kisköd-
mön 19:15 A hegyi doktor  20:05
Don Matteo  21:00 Karácsonyi dal-
lamok Salt Lake Cityből 21:30 Kará-
csonyi éjjeli mise a Szent Péter Bazili-
kából 23:00 A legszebb Duna-kará-
csonyok 23:25 Beavatás  23:40 A
teljesség felé  00:00 A jászol böl-
csője

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Zo-
oo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 18:45 Made in Hungary
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 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 25., CSÜTÖRTÖK
M1
05:10 Hajnali gondolatok 05:13
Rondó 06:05 Csapold le az óceánt!
 07:00 A kutya, aki megmentette
a karácsonyi vakációt 08:30 Napfi-
vér, Holdnővér  10:30 Parlamenti
Gyermekkarácsony 11:00 Karácso-
nyi evangélikus istentisztelet
12:00 Kapcsoljuk Rómát! 12:40 Hí-
rek 12:55 Az ifjú Olsen banda és a
mestertolvaj kincse 14:15 Egy
rendőrkutya kalandjai: karácsonyi
történet  15:50 Örömapa 2. 
17:30 Szerencse Híradó  17:50
Télapu 19:30 Híradó este 20:05
Időjárás-jelentés 20:10 Belle és
Sébastien 21:55 A mennyországot
választom  23:55 Én, Don Gio-
vanni  02:00 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Gálvölgyi-show  04:35
Dennis, a komisz karácsonya 
06:00 Top Shop 06:30 Kölyökklub
10:10 Kőkorszaki karácsony 
11:00 Reszkessetek, betörők! 
12:45 Jégkorszak – A dinók hajna-
la  14:20 Kiskarácsony minden-
áron  16:00 Dennis, a komisz 
18:00 RTL Klub Híradó  18:50 Hu-
pikék törpikék  20:35 Reszkesse-
tek, betörők! 2.: Elveszve New
Yorkban  22:50 A nővérem húga
 00:50 Karácsony a kastélyban 
02:15 Kiskarácsony mindenáron 

06:00 Látlelet a Földről 06:25 Tv2
matiné 08:10 HUNGARIKUMOK –
made in Hungary 08:15 Karácso-
nyi csodavárás  09:50 Volt egy-
szer egy karácsony  11:30 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
11:35 Indiana Jones: Az elveszett
frigyláda fosztogatói  13:45 Csil-
lagpor  16:10 Kung Fu Panda 
18:00 Tények 18:45 Indiana Jones
és a Végzet Temploma  21:05 Die
Hard 4.0 – Legdrágább az életed
 23:45 Hepiendek  02:05 Sabri-
na 

05:35 Hrvatska kronika 06:05 Ecra-
nul nostru 06:30 Hazajáró 07:00 Ma-
gyar karácsonyi énekek 07:15 Kincs-
kereső kisködmön 07:35 Kincskere-
ső kisködmön 08:00 Barátságos ar-
cot kérek  09:15 Család csak egy
van  10:05 Don Matteo  11:05 Er-
dély leírása a XX. század végén 
12:00 Kapcsoljuk Rómát! – A Szent -
atya Urbi et Orbi áldása 12:30 Híradó
12:40 Kívánságkosár 14:25 Ida regé-
nye  15:35 Boldog karácsonyt,
Hetty néni! 17:10 Család csak egy
van  18:00 Híradó  18:25 Időjárás-
jelentés 18:30 Kincskereső kisköd-
mön 18:45 Kincskereső kisködmön
19:15 A hegyi doktor  20:05 Don
Matteo  21:05 Názáreti Mária 
22:50 Liszt Ferenc: Krisztus 01:30
Vers 01:35 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 17:15 Szabadhegyi találkozá-
sok (ism.) 19:00 Rejtett tájakon
20:00 Diótörő 21:00 Családban
maradtak 21:30 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 21:45 Szabadhegyi talál-
kozások (ism.) 22:00 Diótörő (ism.)
23:00 Családban maradtak (ism.)
23:30 Arrabona évszázadai (ism.)
23:50 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 26., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:19
Esély 05:45 Csapold le az óceánt!
 06:40 Életkerék 07:10 Egy rend-
őrkutya kalandjai: karácsonyi tör-
ténet  08:40 Belle és Sébastien
10:20 Télapu 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:10 Az ifjú Olsen
banda és a fekete arany 13:40
Gnómeó és Júlia 15:05 "Nem vol-
tam üstökös..."  16:05 Déryné 
17:55 Télapu 3.: A szánbitorló
19:30 Híradó este 20:05 Időjárás-
jelentés 20:10 A kőmajmok háza 
21:40 Virtuózok 23:15 Életem ér-
telme  01:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Gálvölgyi-show  04:30
Dennis, a komisz  06:00 Top
Shop 06:30 Kölyökklub 07:40 Felpö-
rög a buli 08:50 A pót télapó  10:20
Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve
New Yorkban  12:15 Hupikék törpi-
kék  14:00 Mona Lisa mosolya 
16:00 Karácsony Artúr  18:00 RTL
Klub Híradó 18:50 Delfines kaland 
20:50 Reszkessetek, betörők! 3. 
22:45 Honnan tudod?  00:55 El a
kezekkel a feleségemtől!  02:50 Az
éden titkai 

04:10 Volt egyszer egy karácsony
 06:00 Teleki Sámuel útján 06:25
Tv2 matiné 08:30 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 08:35
Balto  09:50 Volt egyszer egy ka-
rácsony 2.  11:30 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 11:35 In-
diana Jones és a Végzet Templo-
ma  13:35 Az első lovag  16:10
Kung Fu Panda 2.  18:00 Tények
18:45 Indiana Jones és az utolsó
kereszteslovag  21:20 A beava-
tott  00:05 X-Men: Az elsők 
02:40 Segítség, karácsony! 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Rondó 06:35 Magyar elsők
06:50 Építészet XXI 07:20 Szamár-
bőr  08:50 Család csak egy van 
09:35 Don Matteo  10:35 Merre jár-
tál tegnap S. Nagy? 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:10 Kíván-
ságkosár 14:10 Angyalhaj 14:25 "Ma
a csend ajándék" 14:55 Bob herceg
 16:20 A hegyi doktor  17:10 Csa-
lád csak egy van  18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés 18:30 Sissi 
20:15 Don Matteo  21:10 Názáreti
Mária  23:00 Ismerős Arcok kon-
cert  23:55 Mézet ont az ég... 00:25
Levelek a mennyországba 00:50 Vers
00:55 Himnusz 01:00 Magyar elsők
01:25 Szerelmes földrajz 02:05 Pan-
non expressz  02:35 Hagyaték 

07:00 Arrabona évszázadai (ism.)
07:00 Made in Hungary (ism.)
07:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 09:10 Diótörő (ism.) 10:05
Rejtett tájakon (ism.) 11:00 Család-
ban maradtak (ism.) 11:30 Képúj-
ság 18:10 Jövőkép (ism.) 17:45
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 19:00
Szent Márton Borrend Ünnepei
19:30 Széchenyi Híradó 20:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 20:15
Széchenyi Híradó (ism.) 20:45
Szent Márton Borrend Ünnepei
(ism.) 21:15 Jövőkép (ism.) 22:20
Képújság 

GYŐR+ TV

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
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

„Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”

(Wass Albert: 
Karácsonyi versek)

Hatos és Társa Nyelviskola
Hatos Hajnalka 

Dr. Molnárné Szabó Katalin

Boldog karácsonyt
kívánunk minden kedves

hallgatónknak 
és kollégánknak!

20 / + / 2014. december 19.



AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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DECEMBER 27., SZOMBAT
M1
05:50 Ma reggel 09:00 A szenvedé-
lyek lángjai  09:50 Sophie szerint a
világ  10:20 Család-barát 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:25 Az élő örökség
13:45 Gasztroangyal  14:40 Zorro
15:30 Charly, majom a családban
16:20 Híradó+ 16:35 Lola  17:15
Szerencse Híradó  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán  21:20 Munkaügyek
 21:55 Az Este 22:30 Híradó Friss
napi információk 22:40 Sporthírek
22:50 A rejtélyes XX. század  23:20
Történetek a nagyvilágból  23:50
Lola  00:35 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05  Mona Lisa mosolya 
06:00  Top Shop 06:30  Kölyök-
klub 08:45  Karácsony Artúr 
10:15 Teleshop 11:10 a'la CAR
 11:35  Trendmánia  12:05 
Delfines kaland  14:05 Aranyaj-
tó  15:50 A smaragd románca
 18:00  RTL Klub Híradó 18:50
 Fókusz Plusz  19:40  Doktor
Szöszi  21:25 Wasabi-Marmint a
mustár  23:10  A zsaruk becsü-
lete  01:25  A Bohóc-A bosszú-
napja  03:10 Gálvölgyi-show 

04:10 Volt egyszer egy karácsony
2.  06:00 Teleki Sámuel útján
06:25 Tv2 matiné 07:35 Tappan-
csok  08:55 A 3 nindzsa vissza-
rúg  10:25 Astro-Világ 11:30 Sze-
gényembert az Amish húzza 
13:40 Indiana Jones és az utolsó
kereszteslovag  16:00 Egy bébi-
szitter naplója  18:00 Tények
19:00 Indiana Jones és a kristály-
koponya királysága  21:35 Hit-
man-A bérgyilkos  23:35 DieHard
4.0-Legdrágábbazéleted  02:15
Sportos 02:35 Airplane 2.  03:55
Szegényembert az Amish húzza 

04:00 Beavatás  04:30 Lélek Boule-
vard 04:55 Zegzugos történetek
05:25 A Tihanyi Bencés Apátság újjá-
születése 05:45 Pecatúra 06:15 Gaz-
dakör 06:40 Élő egyház 07:10 Isten
kezében 07:40 A kis hercegnő 09:15
Talpalatnyi zöld 09:45 Székely kapu
10:15 Sissi  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:05 A világörökség
kincsei 12:20 Herman Ottó, az utolsó
magyar polihisztor 13:20 Dr. Lala 
14:20 Liliomfi  16:10 Önök kérték!
17:05 A hegyi doktor  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Sissi – Az ifjú császárné
 20:20 Hogy volt!? 21:15 Halálvág-
ta  23:25 Ismerős Arcok koncert 
00:25 Dunasport 00:40 Mégis szép
a világ  02:05 Világ-nézet 02:30
Vers 2:40 Himnusz 

08:00 Jövőkép (ism.) 08:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:45 Széche-
nyi Híradó (ism.) 10:15 Jövőkép
(ism.) 10:50 Képújság 18:00 Arra-
bona évszázadai (ism.) 18:30 Zo-
oo+ (ism.) 19:00 Győr+ Sport
(ism.) 19:40 Szabadhegyi találko-
zások (ism.) 20:45 Zooo+ (ism.)
21:20 Győr+ Sport (ism.) 22:00
Szabadhegyi találkozások (ism.)
23:05 Képújság  

GYŐR+ TV

DECEMBER 28., VASÁRNAP
M1
07:20 Időjárás-jelentés 07:25 Pinok-
kió 09:00 Katolikus krónika  09:40 Út-
mutató 10:05 Biblia és képzőművé-
szet – Kolozsvári Tamás Kálvária
10:15 Baptista magazin 10:40 Refor-
mátus ifjúsági műsor 10:50 Kecske-
méti református gyűjtemény 11:05
"Csodát termő hit" 11:30 Az utódok
reménysége 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:05 Hétköznapi kifu-
tó  12:40 "...és az ég a vízre ráha-
jolt..." 14:00 Sport 2014 – Téli Olim-
pia, Ifjúsági Olimpia 15:20 Szájko-
saras kosaras  16:55 Fogd a nőt és
fuss  18:55 Fapad  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek  20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:25 Magyarország,
szeretlek!  21:40 Légcsavar 
23:20 Snétberger Ferenc és bará-
tai: For My People 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:20 A smaragd románca  06:00
Top Shop 06:30 Kölyökklub 08:20
Rémek,kamera,felvétel!  09:25
Teleshop 10:15 Havazin  10:45
Doktor Szöszi  12:25 Szavak
ésérzések  A tizenegyéves Eliza
szülei 14:15 Karácsonyi vakáció 2.
– Eddie bácsi szigeti kalandja 
15:45 A Nílus gyöngye  Közben:
16.00 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Alvin é sa-
mókusok 2.  20:30 Csúcsformá-
ban 3.  22:00 BadBoys 2. – Már
megint a rosszfiúk  00:35 Eskü-
vőtől válóperig  02:25 Az éden tit-
kai  03:15 Az éden titkai 

06:00 Teleki Sámuel útján  06:25
Tv2 matiné 08:00 Barbie és a ró-
zsaszín balettcipő  09:15 Nagy
Vagy! – Riska Kupa 10:10 Babavi-
lág  10:35 Több mint TestŐr 
11:05 Astro-Világ 12:10 Stílusva-
dász  12:40 Stahl konyhája 
13:10 Indiana Jones és a kristály-
koponya királysága  15:25 Lovag-
regény  18:00 Tények 19:00 Ma-
dagaszkár 3.  21:00 Tök állat 
22:40 A beavatott  01:15 Sportos
01:25 A Keresztapa 3. 

04:30 Táncvarázs 05:25 Élő népzene
05:50 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:05 Isten kezében 06:35 Új
nemzedék  07:05 Gazdakör 07:35
Világ-nézet 08:00 Rome Riports
08:30 Játszani kell  10:15 Sissi – Az
ifjú császárné  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10 A
világörökség kincsei 12:30 Ízőrzők:
Őrség 13:05 Csárdáskirálynő 
14:50 Hogy volt!? 15:45 Halálvágta
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Sissi –
Sorsdöntő évek  20:25 Önök kér-
ték! 21:20 Monte Cristo grófja 
22:15 A St. Louis-i lélek  00:25 Du-
nasport 00:40 Vers 00:45 Himnusz
00:50 Gyökerek 01:35 Nóvum 
02:05 Szerelmes földrajz 02:45 Vi-
rágzó Magyarország 03:05 Gazdakör 

07:45 Hoppedré professzor (ism.)
08:00 Arrabona évszázadai (ism.)
08:35 Zooo+ (ism.) 09:10 Győr+
Sport (ism.) 10:00 Szabadhegyi ta-
lálkozások (ism.) 11:05 Képújság
(ism.) 18:20 KultÓra (ism.) 19:00
Családban maradtak (ism.) 19:30
Rejtett tájakon (ism.) 20:15 KultÓ-
ra (ism.) 21:00 Szent Márton Bor-
rend Ünnepei (ism.) 21:35 Erzsé-
bet út (ism.) 22:25 Családban ma-
radtak (ism.) 23:00 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 29., HÉTFŐ
M1
05:55 Hajnali gondolatok 06:00 Ro-
ma Magazin 06:30 Domovina
07:00 Híradó 07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés 07:30 Er-
zsébet Talentum program  08:00
Afrikai vihar  09:30 Hanni és Nan-
ni 11:00 Ég, föld, férfi, nő  12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó dél-
ben 12:30 A világörökség kincsei
12:50 Segítség, kutya lettem! 
14:30 Sport 15:50 Pillangó 
17:35 A Dumbo-hadművelet 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Krokodil Dundee 2.  22:15 Újra-
kezdők – Szerelmes szingli szittert
keres  23:55 Goethe!  01:35
Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 A Nílus gyöngye  05:40
TopShop 06:05 Kölyökklub 07:10
RTL Klub Híradó Reggel 07:40 Al-
vin és a mókusok 2.  09:10 Asztro
Show 10:10 Top Shop 11:45 Csalá-
dom és egyéb emberfajták 
12:10 Hogyan kell egy milliót lop-
ni? 14:20 Csúcsformában 3. 
15:50 Beépített szépség  18:00
RTL Klub Híradó 18:45 Fókusz 
19:10 Éjszaka a múzeumban 2. 
Az 57-es utas  22:45 RTL Klub
Híradó 23:10 Africa Race-Irány Da-
kar! 23:30 Gyilkos hegy  01:20
Kincsem 

04:15 Jégi dicsőségünk  06:00
Teleki Sámuel útján 06:25 Tv2 ma-
tiné 07:15 HUNGARIKUMOK – ma-
de in Hungary 07:20 A győztes
mindent visz  08:55 Kísértés két
szólamban  11:05 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 11:10
Astro-Világ 12:15 Kőagy őrnagy 
14:05 Bilko főtörzs  15:55 Éjsza-
ka a múzeumban  18:00 Tények
19:00 Földre szállt boszorkány 
21:10 Szerelem és egyéb kataszt-
rófák  23:05 Solo – A tökéletes
fegyver  00:55 Fletch  02:30
Sportos 02:40 Kísértés két szó-
lamban 

05:25 Gazdakör 05:50 Isten kezé-
ben 06:20 Életkerék 06:50 VI. Nem-
zetközi Cirkuszfesztivál Budapes-
ten 07:55 Család csak egy van 
08:45 Fekete kolostor  09:15 Er-
zsébet királyné erdeje – Mesél a
Bécsi erdő 10:15 Sissi – Sorsdön-
tő évek  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:30 Óz, a csodák
csodája 14:15 Abigél  15:30 Tű-
zsivatag  17:00 Család csak egy
van  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo   19:35 Monte
Cristo grófja  20:35 Valaki oda-
fönt  22:25 Madárijesztő  00:15
Csillag születik 01:35 Csillag szü-
letik 03:10 Vers 03:15 Himnusz
03:20 Pannon expressz  03:45
Akadálytalanul 

08:00 KultÓra (ism.) 08:35 Család-
ban maradtak (ism.) 09:10 Szent
Márton Borrend Ünnepei (ism.)
10:00 Erzsébet út (ism.) 10:50 Ké-
pújság (ism.) 18:45 TV torna  19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Vény nélkül  (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (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 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 30., KEDD
M1
05:55 Srpski Ekran 06:25 Unser
Bildschirm 07:00 Híradó 07:15
Sporthírek 07:20 Időjárás-jelentés
07:22 Virágzó Magyarország 07:45
Segítség, kutya lettem!  09:30 Han-
ni és Nanni 11:00 Gasztroangyal 
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hétköznapi kifutó 
12:55 Kapa, kasza, karácsony 13:25
Krokodil Dundee 2.  15:15 Sport
2014 Visszatekintés az év sportese-
ményeire Vizes világesemények
16:40 Nem tűntem el – Richter Gede-
on története 17:45 Apósok akcióban
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Fábry  21:45 Munkaügyek  22:15
Micmacs – (N) Agyban megy a kava-
rás  00:05 Afrikai vihar  01:35 Ka-
mion  03:10 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Csavargókutya 3. – A legú-
jabbkaland  05:30 TopShop
05:55 Kölyökklub 06:55 RTL Klub
Híradó 07:20 Éjszaka a múzeum-
ban 2.  09:05 AsztroShow 10:05
TopShop 11:40 A kincses sziget 
14:00 Énekes izompacsirta 
16:00 Hazárd megye lordjai: A kez-
det  18:00 RTL Klub Híradó 18:45
Fókusz  19:10 A Rózsaszín Pár-
duc  21:00 A Pusztító  23:00
RTL Klub Híradó 23:25 Africa Ra-
ce-Irány Dakar! 23:50 Beatünnep-
Készülődik az Illés!  00:25 A tanú
 02:40 Az éden titkai 

04:35 Bilko főtörzs  06:00 Teleki
Sámuel útján 06:25 Tv2 matiné
07:35 HUNGARIKUMOK – made
in Hungary 07:40 Bradyék a Fehér
Házban  09:25 Segítség, válnak
a szüleim  11:05 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 11:10
Astro-Világ 12:15 Ami sok, az sokk
 14:10 Top Gun  16:10 Szere-
lem és egyéb katasztrófák  18:00
Tények 19:00 Szeka-túra  21:05
Reszkess, Amerika!  23:00 A
mesterlövész  00:55 Fletch 2. –
Szenzációs ajánlat  02:25 Sport-
os 02:35 Top Gun 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:35 Székely kapu 06:05 Szerelmes
földrajz 06:35 Tűzsivatag  08:05
Család csak egy van  08:50 Don
Matteo  09:50 Abigél  11:05 Csi-
kósok robogón és lóháton  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:30 A
világörökség kincsei 12:45 Nótacso-
kor 13:00 Operettgála 14:20 Abigél
 15:35 Tűzsivatag  17:10 Család
csak egy van  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Don Matteo  19:40 Monte
Cristo grófja  20:35 Hattyúdal 
22:15 Békeffi István – Stella Adorján:
Janika  01:00 Vers 01:05 Szerel-
mes földrajz 01:35 Pannon expressz
 02:05 Hagyaték 02:35 Himnusz
02:40 Határtalanul magyar 

06:45 TV torna  07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai magazin
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Kamarai magazin
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kamarai
magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Ka-
marai magazin (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV



22 / + / 2014. december 19.

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ
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Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
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Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

WEBÁRUHÁZ:

DECEMBER 24-ÉN 

9.00–12.00 
NYITVA TARTUNK 

DECEMBER 31., SZERDA
M1
01:35 Kamionausztrál film  03:10
Műsorzárás 05:55 Hajnali gondola-
tok 06:00 Hrvatska Kronika 06:25 Ec-
ranul Nostru 07:00 Híradó 07:15
Sporthírek 07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Thor és az óriások  08:50
Hanni és Nanni I-III. 3. 10:20 Apósok
akcióban  12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:15 Időjárás-
jelentés 12:30 Koppenhágából jeles!
 13:00 Újrakezdők – Szerelmes
szingli szittert keres  14:35 Sport
2014 Visszatekintés az év sportese-
ményeire 15:55 Pinokkió 1.  17:30
Ég, föld, férfi, nő Szilveszter 18:30
Gasztroangyal  19:30 Híradó este
20:05 Időjárás-jelentés 20:15 Indul a
bakterház  21:25 Szálka, avagy Ba-
gi és Nacsa megakad a torkán 
22:20 Magyarország, szeretlek! 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Az éden titkai 05:30 Top
Shop 05:55 Kölyökklub 07:15 RTL
Híradó – Reggel 07:40 Karate ku-
tya 09:05 Asztro-Sho 10:05 Top
Shop 11:40 Beatünnep – Készülő-
dik az Illés! 12:05 Rabló-pandúr
14:00 Szuperhekusok 15:45 Nyo-
más utána! 18:00 RTL Híradó – Es-
ti kiadás 18:45 Fókusz 19:10 A Ró-
zsaszín Párduc 2. 21:00 Vissza a je-
lenbe 22:35 Szexmentes övezet
00:00 Himnusz 00:05 Beatünnep
01:50 Szex a lelke mindennek
03:20 Africa Race – Irány Dakar!

00:55 Fletch 2. – Szenzációs aján-
lat  02:25 Sportos 02:35 Top Gun
 04:20 Segítség, válnak a szüle-
im!  06:00 Teleki Sámuel út-
ján06:25 TV2 Matiné 07:25 HUN-
GARIKUMOK – made in Hungary
07:30 Szirénkaland  09:10 A
csendestárs  11:10 HUNGARI-
KUMOK – made in Hungary 11:15
Astro-Világ 12:20 Kis nagy színész
 14:00 Junior  16:05 Szeka-túra
 18:00 Tények 19:00 Humorbom-
ba  20:20 Aktív  20:55 Frizbi
Hajdú Péterrel 21:55 Kasza! Szil-
veszter  23:00 Sztárban sztár 
parádé

01:35 Pannon expressz  02:05
Hagyaték 02:35 Határtalanul ma-
gyar 03:00 Novum  03:30 Kapás-
jelző 03:55 Akadálytalanul 04:25
Lélek Boulevard – Barkó Judit mű-
sora 04:55 Zegzugos történetek
05:25 Gazdakör 05:40 Ne csak
igyunk, együnk is! 06:00 Élő egy-
ház 06:30 Tűzsivatag  08:05 Csa-
lád csak egy van  08:50 Don Mat-
teo  09:50 Abigél  11:00 Buda-
pest Bár  12:00 Híradó – Déli
12:25 Kívánságkosár 14:20 Abigél
 15:30 Tűzsivatag 3. 17:10 Csa-
lád csak egy van  18:00 Híradó
18:20 Időjárás-jelentés 18:25 A vi-
lágörökség kincsei 18:45 Don Mat-
teo  19:45 Monte Cristo grófja 
20:40 Pepita kabát  22:00 SZIL-
VESZTER 2014 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Ka-
marai magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kamarai magazin (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Kamarai magazin
(ism.) 18:45 Made in Hungary
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 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

JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK
M1
00:00 Áder János köztársasági el-
nök újévi köszöntője 00:05 Bulize-
ne 02:05 Műsorszünet 05:30 Haj-
nali gondolatok 05:35 Slovenski ut-
rinki 06:05 Kvartett 06:35 Petőfi
07:00 A helység kalapácsa 07:55
Pinokkió 1. 09:30 Ötösfogat  11:05
Áder János köztársasági elnök új-
évi köszöntője 11:15 A Bécsi Fil-
harmonikusok Újévi koncertje
13:40 Rácz Ödön – magyar zenész
a Bécsi Filharmonikusoknál 13:50
Hírek 14:00 Ünnep Acapulcóban 
15:40 Szabadság tér '89 16:25 Pi-
nokkió 2. 17:55 Mr. Magoo 
19:30 Híradó este 20:05 Időjárás-
jelentés 20:10 Nemzeti Újévi Gála
21:45 Golyóálló szerzetes  23:25
Rolling Stones Scorsese szemével


RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:05 Gálvölgyi-show 04:40 Anasz-
tázia 06:05 Top Shop 06:40 Kölyök-
klub 09:25 Csiribiri 10:40 Manhat-
tan kicsiben 12:10 Öreg díva, nem
vén díva 13:50 Elfújta a szél 18:00
RTL Híradó – Esti kiadás 18:45 Ga-
gyi mami 20:30 Könnyű nőcske
22:05 Én és én meg a tehén 23:40
Africa Race – Irány Dakar! 23:55
Dalok szárnyán 02:05 Hazatérés
03:40 Gálvölgyi-show

00:00 Közben: Himnusz 00:05
Sztárban sztár parádé  01:10
Óvakodj a törpétől!  03:30 Jac-
kass 3.5  04:25 Kis nagy színész
 06:00 Egzotikus Ázsia 1. 06:25
TV2 Matiné 09:55 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 10:00
Hattyúhercegnő 3. – A tiltott mű-
vészetek kézirata  11:20 Fókaü-
tők bandája  12:45 HUNGARIKU-
MOK – made in Hungary 12:50
Mézengúz  14:25 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  15:15 Kasza! Szilveszter 
16:15 Reszkess, Amerika! 18:00
Tények 18:50 Mamma Mia! 
20:00 Skandinávlottó sorsolás
21:05 Looper - A jövő gyilkosa 
23:20 Daybreakers – A vámpírok
kora 

02:25 Hazajáró 02:55 Szerelmes
földrajz 03:30 Pannon expressz
04:00 Hagyaték 04:30 Határtalanul
magyar 04:55 Zegzugos történetek
05:25 Gazdakör 05:35 Rome Re-
ports - Vatikáni híradó 06:05 Mesélő
cégtáblák 06:30 Tűzsivatag  08:10
Család csak egy van  08:55 Don
Matteo  09:55 Abigél 3.  11:05
Univerzum – Arlberg – A rejtett Para-
dicsom 12:00 Híradó 12:05 Vers
12:15 mDallamról dallamra 12:50 A
világ közepe 14:20 Abigél 4.  15:40
Család csak egy van  16:30 Mici né-
ni két élete  18:00 Híradó 18:25 Idő-
járás-jelentés  18:30 Don Matteo 
19:30 Monte Cristo grófja 5.  20:30
A tizedes meg a többiek  22:15
Ádám almái  23:50 A titokzatos bir-
tok 

06:45 Made in Hungary (ism.)
07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 KultÓra (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 KultÓra (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 KultÓra (ism.)
10:00 Képújság 18:00 Arrabona év-
századai (ism.) 18:10 Erzsébet út
(ism.) 19:00 Megyei Príma-díj
20:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 21:30 Zooo+ (ism.) 22:10 Er-
zsébet út (ism.) 23:00 Szabadhegyi
találkozások (ism.) 00:00 Rejtett tá-
jakon (ism.) 00:50 Képújság  

GYŐR+ TV

JANUÁR 2., PÉNTEK
M1
01:30 Műsorzárás 05:55 Hajnali
gondolatok 06:00 P'amande 06:30
Esély 07:00 Híradó 07:15 Sporthí-
rek 07:20 Dinoszauruszok és vadá-
szaik 08:00 Attenborough – 60 éve
a vadonban 1. 08:55 Ötösfogat II.
10:30 Tini boszorkány  12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben
12:15 Sporthírek 12:20 Időjárás-je-
lentés 12:25 Izland mozgásban
13:05 MTK 125 14:25 Komisz ka-
maszok... 1.  15:55 Mindenem a
tied  17:30 Verdák  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:25 Budavári
Palotakoncert  21:20 Csak a szere-
lem számít  23:20 A cél szerelme-
síti az eszközt 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:25 Ezel – Bosszú mindhalálig
06:05 Top Shop 06:40 Kölyökklub
08:25 Impy, a kis dinoszaurusz
09:45 Gagyi mami 11:20 Könnyű
nőcske 12:50 Családot örökségbe
14:25 Add a lóvét, öreganyám!
16:00 Családi űrutazás 18:00 RTL
Híradó – Esti kiadás 18:45 Fókusz
Plusz 19:10 El Dorado kincse
22:40 RTL Híradó – Késő esti kia-
dás 23:00 Alien tornádó 00:40 Afri-
ca Race – Irány Dakar! 01:00 Hava-
zin 01:30 Stephen King: Dolores
Clairborne

01:05 Túl az Óperencián  03:15
Férfit látok álmaidban  04:50 Fó-
kaütők bandája  06:00 Egzotikus
Ázsia 2. 06:25 TV2 Matiné 08:00
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 08:05 A kutya rúgja meg: Eu-
rópa-bajnokság  09:35 Malac a
pácban  11:15 Astro-Világ 12:15
HUNGARIKUMOK – made in Hun-
gary 12:20 Zoolander – A trendkí-
vüli  13:55 Sztárban sztár parádé
 15:55 Mamma Mia!  18:00 Té-
nyek 18:50 Én és a hercegem 
21:00 Hulk  23:35 Looper - A jövő
gyilkosa 

01:40 Himnusz 01:45 Hazajáró
02:15 Szerelmes földrajz 02:45 Ha-
gyaték 03:15 Novum  03:45 Aka-
dálytalanul 04:10 Beavatás 04:25 Lé-
lek Boulevard – Barkó Judit műsora
 04:50 Zegzugos történetek 05:25
Gazdakör 05:35 Világ-Nézet 06:10
Szerelmes földrajz 06:55 VI. Nemzet-
közi Cirkuszfesztivál 08:00 Család
csak egy van  08:45 Don Matteo 
09:40 Abigél 4.  11:05 Bakonyi ju-
hászasszony  12:00 Híradó 12:20
Vers 12:25 Négy Alpok 13:20 Vuji-
csics együttes 14:20 My Fair Lady 
17:10 Család csak egy van 18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Don Matteo  19:35
Monte Cristo grófja  20:30 Hyppo-
lit, a lakáj  21:50 Életrevalók 
23:45 A normann fogadó 

08:00 Megyei Príma-díj (ism.)
09:30 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 10:30 Zooo+ (ism.) 10:10 Er-
zsébet út (ism.) 10:50 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Üzleti negyed
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzle-
ti negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság  

GYŐR+ TV



A győri „Szilveszteri városi vi-
gasságok” ünnepi rendezvény
idején ideiglenes forgalomkor-
látozás lép életbe. A progra-
mokra való be- és hazajutást a
város ingyenes éjszakai jára-
tokkal segíti.

A Szilveszteri városi vigasságok ideje
alatt 2014. december 31. 20.00 óra
és 2015. január 01. 05.00 óra között
lezárják a forgalom elől az 1. számú fő-
utat (Szent István út) teljes szélessé-
gében, a Teleki utca és az Aradi vérta-
núk útja közötti szakaszon a progra-
mok biztonságos lebonyolítása érde-
kében. A fenti időszakban a Baross
híd csak gyalogosan járható – kivéve
a tűzijáték idején, amikor a gyalogos
forgalom elől is lezárják.

Ebben az időben az 1-es és a 85-
ös főúton nyugat felé, illetve felől köz-
lekedő helyközi autóbuszjáratok a Ba-
ross Gábor híd helyett a 821-es főút –
Szigethy Attila út–Zrínyi utca útvona-
lon közlekednek, ezért egyik irányban
sem érintik Győr, Eötvös park megál-
lóhelyet. Szigetköz irányából a Szent
István út–Tihanyi Á. út–Mészáros L.
utca–Eszperantó út (és vissza) felé
közlekednek a járatok, ezért Győr,
Szent István út, Iparkamara megálló-
helyet az autóbusz-állomás felé nem
érintik. Komárom irányából a Mártírok
útja–Szent István út–Tihanyi Á. út–
Mészáros L. utca–Eszperantó út irá-
nyába (és visszafelé) közlekednek a
buszok, így a Győr, Szent István út,
Iparkamara megállóhelyet az autó-
busz-állomás felé nem érintik. 

Az önkormányzat éjszakai buszjá-
ratokkal segíti a programokra való be-
és hazajutást: 

901 jelzéssel az Eszperantó út au-
tóbusz-állomás megállóhelyről
buszjárat indul Újváros–Sziget–
Pinnyéd városrészekbe 20.00, 22.00
és 01.30 órakor, Pinnyédről a Belvá-

Forgalomkorlátozások és
buszjáratok szilveszterkor

ros felé pedig 20.30 és 22.30 órakor
indul autóbusz.

906 jelzéssel körjárat indul a Bar-
tók Béla út Munkaügyi Központ meg-
állóhelyről 20.00, 22.00 és 01.30 óra-
kor Sárás–Bácsa–Ergényi-lakótelep–
Kisbácsa–Bartók Béla út Munkaügyi
Központ megállóhelyig.

907 jelzéssel a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről
járat indul Jancsifalu–Szabadhegy
érintésével Kismegyerre 20.00, 22.00
és 01.30 órakor. Kismegyerről 20.30
és 22.30 órakor indul autóbusz a Bel-
városba.

917 jelzéssel az Eszperantó út, au-
tóbusz-állomás megállóhelyről, Adyvá-
ros érintésével, a Zöld utca–Szőnyi Már-
ton utca megállóhelyig 20.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.15, 01.30 órakor.

A Zöld utcából 20.14, 21.14, 22.14,
23.14, 00.29, 01.44 órakor indul autó-
busz a Belváros felé.

922 jelzéssel Eszperantó út, autó-
busz-állomás megállóhelyről busz in-
dul Marcalváros–Gyirmót–Ménfőcsa-
nak, Győri útra 20.00, 22.00 és 01.30
órakor (az utolsó járat 02.00 órakor
Ménfőcsanak malomig közlekedik),
míg Ménfőcsanak, Győri útról 20.30
és 22.30 órakor a városközpont felé. 

Továbbá a nagyobb forgalmú lakó-
telepi szakaszon ezt kiegészítve 22A
jelzéssel az Eszperantó útról 21.00,
23.00 és 00.15 órakor Marcalvárosig,
illetve Marcalváros, Kovács Margit ut-
ca megállóhelyről vissza a városköz-
pontba 21.20, 23.20 és 00.30 órakor
indul autóbusz.

931 jelzéssel a Bartók Béla út,
Munkaügyi Központ megállóhelyről
Gyárváros–Likócs városrészek érin-
tésével Győrszentiván, Kálmán Imre
út megállóhelyig indul járat 20.00,
22.00 és 01.30 órakor, míg Győr-
szentiván, Kálmán Imre útról 20.30
és 22.30 órakor közlekedik autóbusz
a Belváros felé.
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szerző: dr. czompó márta vezető
főorvos, petz aladár megyei oktató
kórház, pulmonológiai gondozó 
fotó: illusztráció

A dohányzás jelenleg a negyedik leg-
gyakoribb halálok a világon.  A COPD
(krónikus obstruktív légúti betegség),
a tüdőrák és a szívinfarktus halálos
„csomagot” alkotnak. A betegségek

kialakulásának rizikóját a dohányzás
tizenháromszorosára növeli.

Minden szervünkre káros 
A dohányzás a tüdőn és szíven

kívül az érrendszeri, gyomor-bél
rendszeri betegségek kialakulásá-
ban is szerepet játszik. Magyaror-
szágon évente harmincezer ember
hal meg dohányzással összefüg-
gésbe hozható betegségben. A do-
hányosok általában tíz évvel keve-

sebb ideig élnek, mint azok, akik
sosem dohányoztak. 

Leszokást segítő foglalkozások
Az Országos Korányi Tbc és Pulmo-

nológiai Intézet koordinálásával 2012
óta működik leszokás-vonal, melyen
tanácsokat adnak a dohányzásról le-
szokni vágyóknak. A Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház Pulmonológiai
Gondozójában is kialakítottunk leszo-
kást segítő rendelést. Jelenleg csopor-

A hét orvosi témája:

Szokjon le a dohányzásról! tos formában, hat héten keresztül vesz-
nek részt a leszokni vágyók a foglalko-
zásokon.   A csoportokban általában 8–
12 fő vesz részt. Szakember segít a le-
szokásban, aki tanácsot tud adni, hogy
milyen módszerrel lehet könnyen leten-
ni a cigarettát és a függőség következ-
tében az esetlegesen kialakuló elvoná-
si tüneteket hogyan lehet uralni.

Tüdőszűréssel egybekötve
A programot több mint 50-en vették

már igénybe és tették le végleg a ciga-
rettát. A programra folyamatosan lehet
jelentkezni. Telefonszámunk  96/418-
244/4106. A dohányzásról való leszo-
kás programjához  szervesen kapcsoló-
dik, hogy a jelentkező  páciensek  tüdő-
szűrésen is részt vesznek. Mivel 2014.
szeptember 1-jétől a győri kórházban a
tüdőszűrés is korszerű, digitális géppel
történik, így a 40 év feletti, dohányos,
úgynevezett rizikócsoportba tartozó la-
kosoknak feltétlenül javasoljuk, hogy ve-
gyenek részt tüdőszűrő vizsgálaton is,
ahol szintén jelezhetik leszokási szándé-
kukat. A recepciós kolléga felveszi a je-
lentkező adatait és telefonszámát, ame-
lyen további egyeztetésre visszahívjuk.
Tüdőszűrésre a Petz Aladár Kórház Vas-
vári Pál utcai telephelyén a B épület 1.
emeletén, a röntgen osztályon lehet je-
lentkezni. 40 éves életkor felett TAJ-kár-
tya elegendő, 40 év alatt beutaló és
1700 Ft is szükséges. 
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A D-vitamin ajánlott napi adagjáról

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A D-vitamin-hiány csonttünetei már az
ókorban ismertek voltak. A csukamáj-
olajat, amely valójában a tőkehal májá-
nak olaja, hosszú időn keresztül gyógy-
szerként használták a D-vitamin-hiány
kezelésére. Időközben egy teljesen más
gyógymód látott napvilágot a D-vitamin-
hiány kezelésére, mégpedig a napfény.

Miért fontos a D-vitamin? 
A D-vitamin legfőbb szerepe, hogy

elősegíti a kalcium és a foszfor felszí-
vódását, és közvetlenül befolyásolja a
csontképződést. Újabban génregulá-
tor szerepet tulajdonítanak neki, sza-
bályozza a sejtek növekedését, befo-
lyásolja az immunfunkciókat, az inzu-

lin és a vérnyomás szabályozásában
közreműködő enzim, a renin termelé-
sét, és az endokrin működést. Hiánya
számos krónikus betegségért felelős.

A D-vitamin-hiány megelőzése
Egészséges embereknél megfelelő

életmóddal és kiegyensúlyozott, válto-
zatos táplálkozással, ésszerű napozás-
sal, a téli-tavaszi hónapokban D-vita-
min-kiegészítéssel megelőzhető a D-vi-
tamin-hiány kialakulása. A D-vitamin
túladagolása napfénnyel vagy táplálko-
zással nem, csakis mesterséges készít-
ményekkel, étrend-kiegészítőkkel lehet-
séges. A túladagolás tünetei közé tarto-
zik az izomgyengeség, gyomor-bél-

Felfázás télen
A felfázás kockázata jelentősen nő a hűvös
időben, mivel a kellemetlen tünetekkel já-
ró megbetegedést a fázós lábakkal és a réte-
ges öltözködés hiányával, sokkal könnyeb-
ben össze lehet
szedni. A felfázás
tünetei ismerő-
sek: alhasi gör-
csök és fájdalmas,
csípő érzés, vize-
lés közben, amihez ráadásul gyakori vizelé-
si inger is társul. Ahhoz, hogy ne alakuljon
ki a felfázás, ősztől tavaszig fokozottan fi-
gyeljen arra, hogy mindig megfelelő lábbeli
legyen a lábán, ami nem ázik át. Emellett a
kellő folyadékbevitel is segít a betegség
megelőzésében.

Orthorexia nervosa
A bulimia és az anorexia után itt egy ke-
vésbé ismert kórkép, az orthorexia. A fur-
csa nevű kór az evési zavarok egyik kü-
lönleges formája, amikor is a beteg az
egészséges táplálkozás megszállottjává

válik. Bármeny-
nyire is parado-
xonnak tűnik,
de előfordulhat,
hogy az egészsé-
ges táplálkozás-

ba betegszik bele az ember. Amennyiben
a beteg megsérti az önként vállalt egész-
séges étrendet, hatalmas bűntudatot érez.
A betegség előrehaladott stádiumában
gyakran előfordul, hogy a beteg csak né-
hány kiválasztott ételt eszik meg, így
azonban súlyos hiányállapot alakulhat ki. 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

A hét kérdése: az alvásról

Válaszol: Dr. Radics Judit pszichiáter, pszicho-
terapeuta, alvásszakértő főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Milyen betegségek állhatnak az alváselégte-
lenség hátterében?

Az alváselégtelenség – inszomnia – hátterében
50 százalékban testi, 50 százalékban pedig lelki
okok állhatnak. A leggyakoribb testi okok között
a magas vérnyomás, az érbetegségek, szívritmus -
zavarok és pajzsmirigybetegségek, vagy az ezekre
a betegségekre szedett gyógyszerek mellékhatá-
sa állhat, a lelki okok között pedig a krónikus
stressz, a magas szorongásszint és a hangulatza-
varok említendőek meg.

Fontos-e, hogy melyik napszakban al-
szunk?

Igen, különösen,
ha valaki alvászavar-
ra hajlamos. A meg-
felelő időszak az al-
vásra az éjszaka, az esetek döntő többségében 23 órá-
tól reggel 6-7 óráig. Természetesen léteznek bagoly
vagy pacsirta típusú alvók, akik az átlagosnál jóval ko-
rábban vagy későbbi időpontban szeretnek lepihenni.

Más alvásidőre van szüksége a fiatal és az
idős embernek?

Az átlagos alvásidő 7-8 órányi. A fiatalabb korosz-
tálynak általában több alvásidőre van szüksége – in-
kább 9 órányira –, az idősebb korúaknak pedig álta-
lában csökken az alvásideje. Ugyanakkor az egész-
séges idősebbek sem alszanak általában keveseb-
bet, mint a középkorúak, de ők nemritkán nappal is
szundikálnak, így adódik össze a nappali és éjszakai
alvásidő. A megfelelő alvásidő egyéni, a lényeg, hogy
az ember pihenten ébredjen.

rendszeri panaszok (hányinger, székre-
kedés, hasmenés), gyakori, illetve éjsza-
kai vizelési inger stb. Súlyos mértékű
túladagolás esetén a csontok kalcium-
tartalma csökken, a vérerekben és a ve-
sében meszes lerakódások alakulhat-
nak ki. A D-vitamin fő táplálkozási forrá-
sai közé tartoznak a zsíros halak, a halak
mája, a halmájolaj, a tojássárgája, vala-
mint  a gabonakészítmények, tejkészít-
mények.

D-vitamin-hiány
Számos betegséget – csontritku-

lás, csontlágyulás, cukorbetegség,
rosszindulatú daganatok, autoimmun-,
szív- és érrendszeri-, központi ideg-

rendszeri megbetegedések, fertőzé-
sek – hoztak kapcsolatba a D-vitamin-
hiánnyal, amelyekben szükségessé
válhat a D-vitamin-kiegészítés. 

Ajánlott napi dózis
Az ajánlott D-vitamin-bevitel  egy

napra csecsemőknél 400-1000 NE,
gyermekeknek 6 év felett 600-1000 NE,
felnőtteknek1500-2000 NE (1 NE =
0,025 μg D3-vitamin). A D-vitamint tar-
talmazó étrend-kiegészítők egy vagy
több ásványi anyaggal, vitaminnal kom-
binálva jelentek meg a piacon. Választ-
hatunk tablettát,  pezsgőtablettát, csep-
pet és különböző D-vitamin-dózisú ét-
rend-kiegészítőket.
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Az ünnepi társalgás legfőbb szín-
helye vitathatatlanul a családi
asztal, ahol a fogások egy-egy jól
választott borért epekednek,
hogy az étel és az ital nászra kel-
jen a szánkban.

A legtöbb karácsonyi menü el-
maradhatatlan kelléke a halászlé.
Érthető, hogy ragaszkodunk hoz-
zá, hiszen valóságos gasztronó-
miai robbanás, ízélmény minden
kanál ebből az ezerféleképpen el-
készíthető egyszerű ételből. Pi-
káns ízvilága miatt száraz, fűsze-
res borok passzolnak hozzá. A kel-
lemesen fűszeres, magas savtar-
talmú kadarka talán a legtökélete-
sebb választás mellé, hiszen ez a
Délvidékről származó borfajta
nagyszerűen kiemeli a halászlé
paprikás alapkarakterét. A legjob-

Borválasztó tippek Borháló módra
a karácsonyi menühöz 

ban egy szekszárdi kadarkával já-
runk, de Polgár Zoltán villányi sil-
lerét is érdemes kipróbálni!

A rántott hal szintén hagyo-
mányos fogásnak számít. A zsíro-
sabb és közömbösebb ponty-

vagy a szárazabb, karakteresebb
harcsa-, csuka-, süllő-, amursze-
letek mellé könnyű, száraz fehér-
bor illik. Ha egy sauvignon blanc-t
választunk, tökéletes harmóniát
alkot italunk a fogással. Lazac -
hoz vagy pisztránghoz adható
akár egy félszáraz furmint vagy
vásárlóink nagy kedvence, a cir-
fandli is, Lisicza Sándortól.

Töltött káposzta nélkül nem is
igazi a szenteste. Valóságos műalko-
tás, hiszen a savanyított káposztale-
vélből, darált húsból, rizsből, variá -
ciótól függően, pirospaprikás vagy

csomboros alapfűszerezéssel párat-
lan étel készül. Emellé a tartalmas,
zsíros, nehéz fogás mellé célszerű
valami emésztést segítő, élénk, fű-
szeres fehéret választani, egy char-
donnay minden tekintetben méltó

partner Szőke Mátyás Bianco-
ja különösen jó lehet.

Az angolszász hagyomá-
nyokat követve, egyre gyak-
rabban kerül a magyar csalá-
dok ünnepi asztalára a sült
pulyka, amely önmagában ke-
véssé karakteres húsfajta. A fo-
gás ízvilágát leginkább a fűsze-
rezés mértéke és az esetleges
töltelék (gesztenyés, gombás,
májas) határozza meg. Száraz
vagy félszáraz fehérborok töké-
letesen illenek hozzá, egy
olaszrizlingben biztosan nem
fogunk csalódni, bátrabbak
nyugodtan kortyolhatnak mel-

lé Malbec-et is. 
A hungarikumnak számító bejg-

li a karácsonyi ebéd vagy vacsora
méltó befejezése. A mákos vagy di-
ós töltelék és a benne megbúvó
mazsolaszemek élményét tökéle-
tessé tehetjük édes desszertborok-
kal. Pazar kísérő lehet egy késői
szüretelésű sárga muskotály, vagy
késői furmint is.

Meggyőződésünk, hogy a
megfelelő bor választása nem a
pénztárca vastagságán múlik. Jöj-
jön be hozzánk és adja át magát a
válogatás örömének!

Rohamléptekkel közeledik az évbúcsúztató.
Buli a barátokkal, lencse, virsli, egy kis tánc, sült
malac, vidámság, éjfél, Himnusz, tűzijáték, és
máris kézbe veheted hosszú szájú poharadat, hogy
koccints azokkal, akik közel állnak a szívedhez...
Nem mindegy azonban, mit töltesz a poharakba! 

Szilveszter évente csak egyszer van, add
meg a módját, felejtsd el az olcsó tankpezsgő-
ket és az azonosíthatatlan habzóborokat!
Hogy mire figyelj, melyik palack mellett tedd
le a voksod? Az alábbiakban megtudhatod.

A tankpezsgőnél az alapbort hektoliter-
szám hatalmas fém-, sőt olykor betontartá-
lyokba öntik, ahol aztán átadja magát a bé-
kés közösségi tespedésnek. Három hónap
alatt lezajlik az egész erjedés, jöhet a követ-
kező kör... A munka kész, mindenki elége-
dett, leveszed a polcról, fizetsz és iszol.

Az ár jól útba igazít, hiszen olcsó és min-
den sarki üzletben megveheted, ezért hát
ne is várj tőle zavarba ejtő frissességet és
maradandó élményt.

Válassz egy legendás pezsgôt szilveszterre!
Ez az ital soha nem érheti utol minőségben a

palackban érlelt, klasszikus pezsgőt. Az ugyanis
évekig pihen, mielőtt forgalomba kerül. Vagyis

dehogy pihen:
odabent a pa-
lackban varázs-
lat zajlik, bűbáj
működik, érés,
érlelődés, hogy
aztán a végén
igazi csodát
kóstolhass. Ne-

hogy azt hidd, hogy több tízezres úri hun-
cutságra akarlak rábeszélni! Egy jobb bor
áráért, ezerötszáz forinttól felfelé már ki-
váló minőségű tradicionális pezsgőt kap-
hatsz! Ott vannak például a legendás pé-
csi Littke Pezsgőgyár reinkarnációjában
készülő italok a Cezar Borászat pincéjé-
ből. Ezeket itthon, csak a Borhálónál talál-
hatod meg. Gondold át, mivel ünne-
pelsz, ha éjfélt üt az óra!

Cezar BRUT
Ünnepelj ezzel a

legendás pezsgôvel!
2.450 Ft helyett

1.100 Ft és 4 pont.
Csak december 31-ig!
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GASZTRO VEGA KARÁCSONY

Vega karácsonyi asztalom

Emlékszem, tavaly karácsonykor, inkább a
magyaros vegán konyha irányában merül-
tem el, volt algahalászlé, töltött káposzta,
csupa felidézni vágyott ízvilág. Természete-
sen nagy sikert aratott minden fogás. De
mostanra valami másra gondoltam, újdon-
sült alkotásokra vágytam. Ezt is nagyon sze-
retem a vegán konyhában, hogy állandóan
új és új ízek születnek meg, így aztán sosem
unatkozom. A zöldségek engem teljesen el-
varázsoltak. Most azt találtam ki, hogy olyan
tartalmasabb, még színesebb egészség ke-
rüljön az asztalunkra, aminek hallatán ked-
vünk lesz mindent megkóstolni, majd felfal-
ni a tányérunkra valót. A hüvelyes zöldségek-
ről röviden szólva: bőséges fehérjét biztosí-

tanak és nagyon laktatóak is, persze. Fontos
tudnivaló, hogy az összes hüvelyes nagy fe-
hérjetartalommal bír, így velük teljes mérték-
ben kiválthatóak az állati fehérjék. A tévhit-
ben tartott szemes zöldek (babok, zöldbor-
só, lencse, csicseriborsó), hogy puffadást
okoz, sajnos háttér okaként az, hogy a sok
felhalmozódott káros anyag, ami a szerve-
zetben van, feltelt, kiürítésre vár(na), böjt
vagy valamilyen tisztítókúra formájában,
mert normál esetben semmi sem okozhat
puffadást! Ezt jobb, ha tudjuk. 

Ünnepek idején szeretem az egyszerű
leveseket feldobni, igazán megérdemlik, és
előkelővé teszi őket, szinte díszbe borulnak
tőle. Sokszor az egyszerű a nagyszerű, ami-

hez még hozzájön egy-két pompás kiegé-
szítő, és kész. Ha szeretjük az újdonságo-
kat, akkor szeretettel ajánlom, bátran pró-
bálják ki ezt a csodás többfogásos menü-
sort. Olyan új ízek bontakoznak ki a tányé-
ron, amik az ünnepre is jellemzők, mint pél-
dául, az édes, meglepő, kérek még… 

A karácsony már nagyon kopogtat az aj-
tón, hogyan is szállhatunk versenybe az
idővel? Vegyük szépen sorra, mik a teendő-
ink, ha megvan, akkor már csak annyi kell,
hogy az év utolsó napjai természetesen az
együttlétről szóljanak. Azután jön az ünnepi
ételbeszerzés, receptkinézés, majd jöhet, a
világ legegészségesebb, legfinomabb és
leggyorsabb karácsonyi menüje! 

Párolt édes kelbimbó
Hozzávalók (4 fő): 40 darab kelbimbó, 4 ek. kókuszzsír, fél bögre
nádcukor (tetszőleges cukor is megfelel), fél–1 dl víz.
Egy lábosban a kókuszzsírt felhevítjük, majd erre öntjük rá a nád-
cukrot. Amikor karamellizálódik a cukor, jöhet a megtisztított kel-
bimbó. Elkeverjük gondosan, és hozzáöntjük a vizet, kissé köze-
pes lángon hagyjuk megpárolódni. Az a jó, ha elfőtte a vizet. Ennél
az ételnél is az a jó, hogy hidegen és melegen is tökéletes.

Aszalt szilvás
zöldborsó-krémleves
Hozzávalók (4 fő): 4-5 ek. kókuszzsír, fél póré-
hagyma, 1 közepes burgonya, 1 szál sárgarépa
(kihagyható), fél kg zöldborsó (télen mirelit), tet-
szőleges mennyiségű aszalt szilva (nálam 10
szem ment a levesbe, majd tányéronként 4–4
egész szem), víz, himalájasó. 
A forró kókuszzsírban megpároljuk a hagymát,
a megpucolt, vékonyra felaprított burgonyát,
répát, állandó kevergetés mellett, nagyobb
lángon. 5 perc múlva mehet bele a borsó és a
szilva, felöntjük vízzel, úgy hogy jól ellepje. Pár
perc forralás után levesszük a tűzről és turmi-
xoljuk. Ez a leves melegen és hidegen is kitű-
nő. Édesíteni nem kell, a szilva pont emiatt ke-
rült bele, így csak természetes cukorral van
dúsítva. Különleges ízt ad neki, pár szemet ad-
junk hozzá fogyasztáskor.

Mentás-kukoricás
cukkinifasírt
Hozzávalók (4 fő): 1 salátacukkini, fél doboz
konzerv kukorica, gluténmentes liszt vagy tel-
jes kiőrlésű 1–1,5 bögrényi, himalájasó, őrölt
bors, 1 ek. szárított menta vagy 1 ek. friss ap-
rított, olaj a sütéshez. Az aprítónk segítségé-
vel minden hozzávalót összedolgozunk. Vizes
kézzel pogácsákat formálunk és kisütjük a
serpenyőben mindkét felét.
Édessburgonya-püré
Hozzávalók (4 főnek): fél kg édesburgonya, 1
közepes sima burgonya, só, víz, 1-2 ek. kókusz-
tejszín. Megpucolva és felaprítva kicsi szeletekre
megfőzzük őket sós vízben. Leöntjük a vizet,
majd beleöntjük a kókusztejszínt és botmixerrel
összedolgozzuk. Az édesburgonya táplálóbb és
kevesebb szénhidrátot tartalmaz, mint a nálunk
ismert hagyományos rokona, így ebből a recept -
ből azt kihagyva is remekül elkészíthető. Kicsit
az íze, olyan sütőtökös beütésű. 
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Nekem mindig fontos volt, hogy mit (t)eszünk
karácsonykor (is!). Emlékszem, gyermekkoromban
állandó fogásaink voltak, azaz, mindig ugyanazt et-
tük, évről évre. Emiatt is, már nagyon vártam ak-
koriban a szeretet ünnepét. Igaz, amióta megszü-
lettem, imádok enni! Mindegyik korszaknak meg-
van a varázsa, hogy mi volt a jó gyermekként, és
milyen a csengése a jelenben, ha saját családdal,
meghitten alakítjuk ki kellemes pillanatunkat. Ha
már kisgyermekkel fókuszálunk vagy talán már
őneki szeretnénk becsesebbnél becsesebb él-
ményt átadni, hogy olyan, bevésődött lelki aján-
dékkal gazdagodjon utódunk, amire mindig szere-
tetenergiával megpakolva gondol majd vissza.
Összegezzünk csak, milyen jó adni a jót, látni gyer-
mekünk szemében a csillogást, ahogy napról nap-

ra jobban várja a Jézuskát. Belénk is átbújik az
ajándékok utáni kíváncsiskodás, ugyebár? Vonjuk
be őket is, hogy együtt készüljön az ebéd.  Az egy-
szerű fogásoknál bátran segítsenek, tegye bele az
energiáját, elárulom, ettől lesz a legfinomabb! S
nem utolsósorban: élőben látják, hogyan is kerül
az egészség az asztalra!

Szer-etet-ben, lelkünk, testünk és szellemünk  is
hálás lesz, hogy figyelünk rá. Tápanyagigényünk,
szervezetünk, életmódunk a vegán(100% növényi)
étrendhez ajánlott lenne mindenkinek, kivétel nél-
kül. Az én álláspontom szerint, az ételeink: sok
nyers zöldség és gyümölcs, olajos magvak, inkább
gluténmentes gabonák, hüvelyesek, párolt, főtt,
sült változata, tömkelege legyen. Kell ennél na-
gyobb kívánság vagy fogadalom? A minap hallot-

tam, mint jókívánság: boldogság és egészség le-
gyen, csak ez számít. 

Én hiszem az egészséget, mert érezhető, hogy
ez a könnyen emészthető növényvilág lepergeti a
negatív gondolatokat, kivirulunk belülről, feltöltő-
dünk pozitívummal.

Akkor, ha már decemberbe öltöztünk, lássunk is neki,
e pompás menüsorhoz! Az elkészítési idők pedig: saláta
10 perc, leves 15-20 perc, főételek: fasírt 15-20 perc,
édesburgonya-püré 20 perc, köleskása 15 perc, kelbim-
bó 15-20 perc, ünnepi muffin 30 perc, öntet 5 perc, ha
jól számolom, és ha ügyesek vagyunk, 45-55 perc alatt
elkészül a bőséges vegán karácsonyi asztalunk. Együk
magunkat egészségesre az ünnepek alatt is! Kérem, tart-
sanak velem. Jó étvágyat a fogásokhoz! Nagyon boldog
ünnepeket kívánva, teljesüljön minden jókívánságunk!

Köleskása
Hozzávalók (4 fő): 20 dkg köles, 6 dl víz,
só, 1 bögre zöldborsó, 1 bögre kukorica,
2 ek. kókuszzsír.
Egy kisebb lábosban felforrósítjuk a kó-
kuszzsírt, ebbe megforgatjuk a kölest,
sózzuk, majd ráöntjük a kukoricát és a
borsót. Felengedjük a háromszoros
mennyiségű vízzel, és lefedve felforral-
juk. Ha forr, takarékon magától megfő.
Amikor pici lukak vannak a tetején, az
jelzi, hogy elkészült. A köles télen nagy-
szerű, mert fűt minket belülről. Tele fe-
hérjével, igazán tápláló köret, kiegészí-
tés. Tipp: lehet 3 dl vízzel és 3 dl kókusz-
tejjel is felfőzni, selymes ízt ad neki. 

Mandulakrémes körtesaláta
Hozzávalók (4 főre): 1 fej jégsaláta, 4 marék rukkola, 1 avokádó,
8 darab körte, 1 kaliforniai paprika, 3-4 ek. kukoricacsíra-olaj,
mandulakrém. Mandulakrém: 5 ek. mandulaliszt, 1 ek. nádcukor
(bármilyen édesítővel lehet), pici víz, hogy krémesre turmixoljuk.
A gyümölcsöket kicsi kockákra vágjuk, a kaliforniai paprikával együtt,
a zöldeket pedig tetszőlegesen, csíkokra, szeletekre. Egy salátástálba
öntjük, rálocsoljuk az olajat, megfürdetjük benne, a krémet fogyasz-
tás előtt tesszük rá vagy mellé tálaljuk. Nagyszerű előétel, de önálló
köret is lehet, ha nem egytálételként, vacsoraként kínáljuk.

Püspöki muffin
Hozzávalók (12 db): 25 dkg gluténmentes vagy teljes
kiőrlésű tönkölybúzaliszt, 8 dkg nádcukor, fél csomag
sütőpor, 1 késhegynyi szódabikarbóna és kukoricake-
ményítő, 5 dkg mandulaliszt, 1 ek. karobpor vagy ka-
kaópor, 1-2 csepp vaníliaaroma, 1 narancs héja és le-
ve, 0,5–1 bögrényi víz, 8 ek. olaj, 2-2 marék aszalt
gyömbér és vörös áfonya. Két tálkában külön össze-
keverjük a száraz, és külön a nedves hozzávalóit. Az
aszalt gyümölcsök is mehetnek a száraz részhez.
Eközben a sütőt 180 fokra melegítjük. Majd a nedve-
set adjuk hozzá, jól eldogozva. Ha az állaga nehezen
esik le a kanálról, akkor jó. Tésztája sűrűbb legyen,
mint a piskótáé. Ezután a muffinpapírral kibélelt for-
mákba adagoljuk evőkanállal. A sütőben 20 perc alatt
megsütjük. Ez a recept a gyümölcsös püspökkenyér
gyors és modernebb átváltoztatására született meg.
Erdei öntet: 2 bögre erdei gyümölcs, fél bögre
nádcukor (3/4 bögre, ha még édesebben szeret-
nénk). Turmixoljuk őket össze, és kész. Bármilyen
süteményhez, vagy akár palacsintához is nagysze-
rű töltelék. Jó étvágyat!
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Lassan itt a karácsony, a szenteste, és
az ajándékbontogatások ideje. Az ál-
latkertben lakók sem maradhatnak ki
az ajándékozásból. December 21-én,
vasárnap délelőtt 10 órától néhány ál-
lat is ajándékot bontogathat.

A győri állatkert lakói is ajándékot
kapnak, ki-ki méretéhez, ízléséhez ké-
pest. Mivel az ajándékbontás a gyere-
kek számára nagy élmény, néhány ál-
lat itt is becsomagolva, dobozba kap-
ja az ajándékát. A bontogató állatok
közt lesz csimpánzcsapatunk, Pola,
Gypsy, Lara, Bianca, és a kölykök, Ma-
lipo és Bendegúz, és talán Blanka is.
Ők 10 órakor kapják meg meglepeté-
süket. Chico, a fekete jaguár, kapja
meg a ragadozók közül először az
ajándékát, 10.30-kor díszes csomag
várja majd kifutójában. Reméljük, játé-
kos hangulatban lesz, és élvezni fogja

jó évet zártak, büszke a számos díjat
bezsebelt tanítványaira, s beszélt a jö-
vőbeli tervekről is. 2015-től szeretnék
ingyenessé tenni a Kisalföld Vágtára
való belépést, hogy minél több gyerek
és felnőtt kedvét meghozzák a lovag-
láshoz, ám ez nem csak a szervezők-
től függ, egyelőre támogatót keresnek
a megvalósításhoz. További cél, hogy
a Nemzeti Vágta dobogójára győri
vagy a város környéki lovas is felállhas-
son. Hozzáfűzte, a kaszkadőrcsapat
egyre több rendezvényen mutatja be
tudását, jövőre a tervek szerint több
külföldi fellépést is vállalnak, s viszik
hírét a magyarok ügyességének, bá-
torságának.  

A ranch-en rengeteg energiát for-
dítanak az utánpótlás-nevelésre, egy-
re nagyobb létszámmal működik a pó-
nióvoda, ahová három és fél éves kor-
tól várják a kicsiket, akik játékos for-
mában tanulhatják meg a lovakkal va-
ló foglalkozást.

Legvégül hozzátette, a lószerető
családoknak pedig még mindig nem
késő, hogy karácsonyra lovaskellék-
kel, felszereléssel, netán bérlettel
lepjék meg szeretteiket, hiszen a
semmihez sem hasonlítható élmé-
nyen túl a lovaglásnak számos jóté-
kony hatása van.

Vágtass velünk!

Egyre többen lovagoltak 2014-ben
Az előző évekhez képest növekedett a
lovassport iránti érdeklődés – kezdte
beszámolóját Tóth Szilárd, a gyirmóti
Rodeo Ranch tulajdonosa, amikor az
év összegzésére, illetve a jövő felvillan-

tására kértük a lovaglás kapcsán. Úgy
látja, egyre többen próbálnak minősé-
gi életet élni, minél több időt tölteni a
szabadban, sportolni, s ebbe szeren-
csére a szabadidős lovaglás is bele-
tartozik. A lovaglás iránti érdeklődést
a győri programok is erősítették, köz-
tük kiemelte a Kisalföld Vágtát, ahon-
nan a régió nyolc lovasa jutott tovább
a fővárosi döntőre. A június végi Szent

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

László-napokra egyre többen látogat-
nak ki évről évre, a többezres törzskö-
zönség idén is kiegészült még több ér-
deklődővel, és a huszárhagyományo-
kat felelevenítő Kismegyeri Történel-
mi Lovas- és Hadijátékok is egyre
több embert vonz.

Országos viszonylatban a szakági
versenyek mellett két nagy lovas-
megmozdulásról számolt be. A már
említett Nemzeti Vágta rekordot dön-
tött az idén a nézettséget tekintve, a
televízió előtt ülőket és a rendezvény-
re kilátogatókat nézve ugyancsak. Az
esemény sportdiplomáciai fontossá-
gát is jelzi, hogy számos, a nemzetközi
lovas életben is befolyásos személy
vett részt a vágtán. A legnagyobb sze-
zonzáró rendezvényen, a november
végi Lovas Világkupán pedig a ren-
dezvény mindkét napján telt ház volt
a Papp László Sportarénában, ahol az
ország legjobb lovasbemutatóit is lát-
hatta a közönség. Például a világ leg-
jobb lovas díjugratója és a magyar
díszőrség mellett a Rodeo Team trükk-
lovas csapata is fellépett, s akkora si-
kerük volt, hogy a tervezett két elő-
adás helyett hármat tartottak a nézők
kérésére.

Tóth Szilárd, a Rodeo Ranch 2014-
es esztendejét összegezve elmondta,

Állatok karácsonya az állatkertben
a bontogatást, hiszen a doboz finom
falatokat rejt számára. Déltől újra egy
majomcsapat kapja meg ajándékait,
az apellák, vagy ismertebb nevükön a

csuklyásmajmok. Ők is nagyon ügyes
bontogatók, hiszen a kis testű maj-
mok közül náluk felfedezhető már esz-

közhasználat, ügyesen használják a
köveket, sziklákat a csonthéjasok fel-
törésére, így egy doboz nem jelenthet
számukra akadályt. 12.30-tól újra egy
ragadozó csapaté a főszerep, az örvös
medvék kíváncsiságában és feneket-
len gyomrában bízva, ők is gazdagod-
nak kis csomaggal. Döme, Burkus,
Bátor, és Csofi erős mancsaikkal biz-
tosan gyorsan bontogatnak, mint a kí-
váncsi kisgyerekek a karácsonyfa
alatt, vajon mit rejt a doboz? 

Jöjjön el, és nézze meg Ön is, ho-
gyan bontják ki ajándékaikat az állat-
kert lakói!

Az ajándékbontások időpontja:
december 21., vasárnap 10 órától
csimpánzcsapat, 10.30-tól Chico, a
fekete jaguár, déltől az apellák csapa-
ta, 12.30-tól örvös medvék csapata.

A győri állatkert munkatársai és la-
kói kellemes karácsonyi ünnepeket kí-
vánnak mindenkinek!

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: 2014.12.19.—12.24.

DELIKÁT

899,- kg

Natur halfilé
1 kg

Rama kocka
250 gr, 796 Ft/kg

199,- db

1279,- kg

Csirkemellfilé  1 kg

Friss pecsenyekacsa
1 kg, „A” minôség

899,- kg

Törley pezsgô
Charmant 0,75 l

777,- db

HB Lager
dob. sör 0,5 l
298 Ft/l, 149 Ft/db

149,- db
kartonos ár

12.24-tôl 12.31-ig
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APRÓ  HIRDETÉS

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

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

OKTATÁS

ZUMBA, KUBAI SAL-
SA, TÁRSASTÁNC,
ARGENTiN TANGÓ. 
TEL.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.Hungary

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

EGYÉB
Régiséget, hagyatékot,
porcelánt, ezüstöt, festményeket, bú-
torokat vásárolok. Házhoz megyek.
Tel.: 06-20/336-1605.

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órá-
kat, porcelánokat, festményeket,
pénzérméket, képeslapot és teljes
hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

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

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

Karácsonyi ajándéknak alkalmas új, ki-
váló minőségű főzőedények, étkészlet,
cseréptálak, víztisztító stb. jutányos áron
eladók. Győr. Tel.: 96/312-839.

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.

Budapest XI., Rátz László utca,
49 nm-es panellakás eladó. Földszin-
ti. Ár: 14,9 millió Ft. +36-20/943-
8353 www.ingatlan.com/21155359

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

Kellemes karácsonyi
ünnepeket

és sikerekben gazdag,
boldog új esztendôt

kívánunk
minden Kedves
Vendégünknek!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

ÁLLÁS

Győri étterem munkájá-
ra igényes szakácsot keres. Érd:
06-20/942-7103.

Audi-gyárba keresünk
állandó szombat éjszakára takarító-
kat. Bejelentett munka. Érdeklődni
munkanapokon: 9–17-ig. Tel.: 06-
20/ 993-5575.

SZOLGÁLTATÁS

Lépcsőház-takarítást, lomtalanítást
és biztonsági őrzést  vállalok. Szám-
laképes! 06-70/706-8399

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása,
rögzítése és minden-
nemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

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

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel
vidéken is. Tel.: 06-20/239-9198.

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő meg -
oldások. Tel.: 06-70/
223-7957.

ÉPÍTŐANYAG

Hívja irodáinkat! galbusz.hu
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

Megjelent 2015. Évi programfüzetünk! Januárban és 
februárban elôfoglalási kedvezményekkel várjuk önöket! 

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendot
kívánunk minden kedves
jelenlegi és leendo ügyfelünknek!

´́

´́
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SPORT RIPORT

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A hivatalos átadót szombaton
tartják, december 21-től pedig
ismét kedvezményesen látogat-
ható az úszni vágyók számára a
vizes sportok új otthona, amely
az Aqua Sportközpont nevet vi-
seli majd.

„Az ötvenméteres medencét magá-
ban foglaló uszoda megvalósítása
több évtizedes igény volt Győrben.

Jogos igény, hiszen egy 130 ezres
városban szükség van arra, hogy
kellő kapacitással tudjuk kiszolgálni
az úszni tanulókat, a testmozgás
ezen formáját rendszeresen űzőket,
akik közé minden generáció beleér-
tendő a legkisebbektől a szépkorú-
akig. A tömegsport mellett termé-
szetesen a versenysportnak is hatal-
mas lökést ad a létesítmény meg-
nyitása, hiszen Győr regionális
úszóközpont lehet, sőt a jövőben
több vizes sportág is otthonra lelhet
városunkban” – nyilatkozta lapunk-
nak Borkai Zsolt polgármester, aki
hozzátette, a létesítmény Szigetben
épült meg, ott, ahol a Radnóti utcai
sporttelep, vagyis az olimpiai köz-
pont valósul meg a 2017-es győri
rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra (EYOF). Az uszoda mel-
lett az elkövetkező években meg-

Az elsô tempók az Aqua Sportközpontban
épül az atlétikai pálya, torna- és küz-
dősport-csarnok, valamint a tenisz-
központ is. „Az állami támogatás-
nak köszönhetően tehát egy olyan
komplexum jön létre városunkban,
amely nem csak nagy nemzetközi
versenyeket és edzőtáborokat tud
kiszolgálni, de új távlatokat nyit a
sportolni vágyó fiataljaink és min-
den győri számára is.”

A mögöttünk hagyott héten a győ-
riek már kipróbálhatták az uszodát,
akik hétfőn és kedden tesztelték az
ötvenméteres, valamint a tanmeden-

cét, szerdától pedig rangos úszóver-
seny kezdődött. A létesítmény hivata-
los átadóját szombaton tartják, ame-
lyen részt vesz valamennyi vizes
sportokhoz kötődő győri egyesület,
de itt lesznek a női és férfi vízilabda-
sport kiválóságai, mint Kisteleki Dóra
vagy Biros Péter, az úszószövetség
elöljárói, egykori és mai úszó olimpi-
konok, mint Güttler Károly, vagy a
2017-es EYOF arca, Jakabos Zsu-
zsanna, Gyurta Dániel pedig köszön-
tőt is mond az eseményen, ahogy
Csay Renáta, győri világ- és Európa-

bajnok maratoni kajakos is. A hivata-
los ceremónia után a világbajnoki se-
lejtezőverseny döntőit rendezik.

Az új létesítmény Aqua Sportköz-
pont néven várja majd a nagyközönsé-
get. A névválasztás nem véletlen, hi-
szen amellett, hogy jól tükrözi annak
funkcióját, egyben a felirat egy kieme-
léssel tartalmazza a névszponzor cég
logóját (QP). A gépgyártás területén
jeleskedő győri Qualitatíve Producti-
on Gépipari és Kereskedelemi Zrt.
(QP Zrt.) tulajdonosa, Bogisich Fe-
renc kérdésünkre elmondta, megtisz-

teltetés számára, hogy a 2017-es
olimpiai fesztivál elsőként elkészült lé-
tesítményének cége adhatott nevet.
„Győr dinamikusan fejlődik, folyama-
tosak az előremutató beruházások, rá-
adásul a város olyan gazdasági kör-
nyezetet teremt a kis- és középvállal-
kozások számára, amelynek köszön-
hetően van lehetőségük a fejlődésre,
a gyarapodásra. Úgy érzem, a QP Zrt.
számára ezért kötelesség is, hogy vi-
szonzásként részt vállaljon a társada-
lom életében, például úgy, hogy támo-
gatja a legújabb győri sportlétesít-

mény működését.” Hozzátette, a cég
sokat köszönhet azoknak a nagyválla-
latoknak, akik hosszú évek óta part-
nerként számítanak a QP Zrt.-re, és
velük együtt jó példával szeretnének elöl
járni a helyi kezdeményezések támoga-
tásában. A szűken vett gazdasági tevé-
kenység mellett ilyen többek között a
társadalmi szerepvállalás is, amelyet re-
ményei szerint a jövőben még több győ-
ri vállalkozás vall majd magáénak.

Simon Csaba, az építtető Győr Pro-
jekt Kft. ügyvezetője kifejtette, az
uszoda előtt, a Radnóti út és az új

Pinnyédi híd közötti út is elkészült, így
a város irányából is jól megközelíthe-
tővé válik a főbejárat, illetve a 110 fé-
rőhelyes parkoló. A főbejáraton ke-
resztül a fogadótérbe érkezünk, itt
válthatjuk meg belépőnket, amelyet
egészen január 31-ig kedvezménye-
sen, 400 forintos jegyáron árusítanak,
majd indulhatunk az alagsori öltözők fe-
lé. Az alagsorban, a medencetér alatt
található a gépészet, a földszinten pe-
dig az ötvenméteres nagymedence
mellett a tanmedence, a konditerem, a
szauna és pihenőtér is. Az emeleten
800 férőhelyes fix lelátó készült, amely
a mobil lelátóval 1200 fősre bővíthető,
így az úszóversenyek mellett nemzetkö-
zi vízilabda-mérkőzések méltó helyszí-
ne lehet, jövő év elején például a női vá-
logatott mérkőzik meg Franciaország-
gal, áprilisban pedig a férfiak csapnak
össze a görögökkel Győrben.

Először melegítettek hazánk úszói a vadonatúj győri uszodában szerda
délután. Ekkor kezdődött meg ugyanis az I. Győr Open Swim Cup,
amelyen hazánk úszótársadalma mutatja meg erejét. Az első győri vi-
adalon rengetegen részt vesznek, a legkisebbektől a felnőtt verseny-
zőkig. A versenyről természetesen győri ikonjaink sem hiányozhattak,
Jakabos Zsuzsanna és Takács Krisztián is vízbe szállt. 
Húsz válogatott érkezett a válogatott keretekből, utánpótlás és felnőtt
versenyzők egyaránt – meséli Petrov Iván, a MÚSZ Nyugat-Dunántúli
Régió vezetője. „Ez a verseny egyedülálló, valamennyi korosztálynak
biztosít versenyzési lehetőséget, valamennyi világbajnoki és olimpiai
számban. Ez egy világbajnoki selejtező, itt akár világcsúcsot is lehet
úszni. Ez a lehető legrangosabb viadal, amit Magyarországon rendez-
ni lehet. Ennél csak az Európa-, illetve a világbajnokság és az olimpia
rangosabb, majd egyszer azt is fogunk rendezni.”
Az uszoda hivatalos átadója szombaton délután lesz. Erről és a ver-
seny további alakulásáról természetesen a későbbiekben mi is be-
számolunk. 

Elsô verseny az új uszodában 
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Idén is futócipőt húztak a környék sportemberei ka-
rácsonyt megelőzően, egy jó „rohanás” kedvéért.
Ebben az esztendőben sem maradhatott el ugyanis
a Karácsonyi Rohanás elnevezésű futóverseny,
amelyet már 19. alkalommal rendeztek meg váro-
sunkban. Volt is rengeteg bátor, aki egy időre a ka-
rácsonyi vásárlást félbeszakítva, mozgott egy jóízűt.
Sőt, volt, aki nemcsak a futócipőt húzta fel, hanem
az ünnephez kapcsolódva előkerültek a Mikulás-
sapkák, karácsonyi jelmezek is. A jelentkezők a szo-
kásos három táv, az 1,3; az 5,1 és a 11,3 km közül
választhattak, amelyek közül idén a leghosszabb
volt a legnépszerűbb. Jövőre pedig remélhetőleg
jubilál a rendezvény, a szervezőkön legalábbis sem-
mi se fog múlni. 

Már biztosan nem jut tovább a
CMB Cargo UNI Győr a női Euró-
pa-kupában, miután a Rába-par-
tiak csütörtökön újabb vereséget
szenvedtek. A zöld-fehérek a
svéd Udominate Basket csapatá-
val találkoztak, amellyel szemben
65–74-re maradtak alul, hazai
pályán. Néhány nappal később
aztán bravúros győzelmet aratott
a kosaras csapat a női kosárlab-
da NB I-ben, a PINKK-Pécsi 424
ellen. Völgyi Péter tanítványai, ha
nem is sziporkázó játékkal nyer-
tek, de végül sikerrel hagyták el a
pályát, idei utolsó hazai bajnoki
mérkőzésükön: 74–62

Vereséggel zárta az idei
esztendőt a Győr-Szol
TC a férfi Szuperliga 12.
fordulójában, a Zala -
egerszeg otthonában. A
győri tekés fiúk 6–2-re
maradtak alul a jelenleg
második helyen álló el-
lenfelüktől. Psz.: Batki
Tamás 571, Gosztola
Gábor 530, Koller Dáni-
el 572, Pete II. László
582, Rédling Zsolt 523,
Szőke Gábor 532. 

Folytatás jövőre, ja-
nuár 17-én, amikor a
Szeged érkezik váro-
sunkba. 

Idei utolsó bajnokija várt a Buda-Cash-ETO-SZESE
együttesére szombaton, a zöld-fehérek aktuális el-
lenfele pedig a verhető kategóriába sorolt Budaörs
gárdája volt. Nehezen indult a mérkőzés, sok hibá-
val játszottak a csapatok és kevés gól is esett. A 9.
percben mindössze 2–1-et mutatott az eredmény-
jelző. Aztán sikerült elhúzni a győri fiúknak. Nagyjá-

Idén is rohantunk

Sikeres évzáró
ból tíz perccel a félidő vége előtt már néggyel is ve-
zettek a Rosta-legények.  A folytatásban azonban
felzárkózott a vendég gárda, ám a hajrá már ismét
a zöld-fehéreké volt, így 14–11-es hazai vezetéssel
fordultak a csapatok. A második játékrészben reme-
kül folytatta a SZESE, gyorsan sikerült nagyobb
előnyre szert tenni. A budaörsiek azonban nem ad-
ták olcsón a bőrüket, próbáltak ismét felzárkózni,
ám Rosta Miklós tanítványai végig kezükben tartot-
ták a mérkőzést. Végül 27–24-re győzött az
ETO-SZESE, ezzel a sikerrel pedig a zöld-fehérek
a második vonal 10. helyén telelnek.  

Egyéb érdekesség a klubról, hogy a Tata elleni
mérkőzésükön meghirdetett jótékonysági akció alatt
összegyűjtött játékokat, illetve a pénzösszeget átad-
ták a győri kórház gyermekosztályáért tevékenykedő
Lurkó Alapítványnak. A legjobb helyre került az össze-
gyűjtött adomány, amiért egy nagyon nagy ölelés jár
a csapatnak és a szurkolóknak – fogalmazott Zajo-
vicsné Vizer Bernadett, a kuratórium elnöke. 

Elúszott az EK-folytatás és gyôzelem
az idei utolsó hazain

Vereség zárásként a tekéseknél
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Folytatjuk előző hónapban elin-
dított sorozatunkat, amelyben a
Győri Atlétikai Klub egyes szak-
osztályait mutatjuk be. Ebben a
hónapban az atlétikai pályán
jártunk. 

A Győri Atlétikai Club atlétika szakosz-
tálya idén január elsején csatlakozott a
GYAC-hoz. Ezt megelőzően még Ber-
csényi DSE-ben pallérozódó fiatal te-
hetségek kerültek át a régi-új klubba. 

Van természetesen pozitív hozadé-
ka annak, hogy csatlakoztunk a GYAC-
hoz – mondta Farkas Roland, az atléti-
ka szakosztály vezetőedzője. „Az ön-
kormányzat így jobban tudja támogat-

ni azokat a sportágakat – mivel egy
egyesületbe hozta – amelyek az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szere-
pelnek. Gyakorlatban egyelőre csak a
nevünkben van változás, de teljesen
más a menedzselése a sportnak. Sok-
kal jobb, nagyobb apparátussal dolgo-
zik és ez egy jobb egyesület így.”

Az atlétákkal jelenleg hét szakem-
ber dolgozik nap, mint nap. Az idő-
sebb, már leigazolt élversenyzők
nagyjából 40-50-en vannak, míg a ki-
sebbek közel 80-an. Köztük pedig bő-
ven van tehetség. 

Szerencsére nagyon sokan vannak
– tette hozzá Farkas Roland. „Említe-
ném elsőként Kószás Krisztát, aki a
legeredményesebb nemzetközi szintű
versenyzőnk, Sorok Klaudiával egye-
temben. Kriszta junior Európa-baj-
nokságon lett helyezett, Klaudia pe-
dig az Ifjúsági Olimpián. Mellettük ott
van Zajovics Nóra, aki szintén felnőtt
válogatott, mint Kriszta. Aztán Szabó
Dezső rúdugrásban felnőtt magyar

„Itt pezseg az élet!”
bajnok, illetve ő is már nemzetközi ver-
senyekre készül. Korosztályos bajno-
kaink is sokan vannak, sorolhatnám.
Lendvai Luca, Lendvai András, Veisz
Adrien, tényleg nagyon sokan. Van-
nak reménységeink köztük is. Sőt
még a picik között is vannak országos
csúcstartók, például gerelyhajításban
a Mátés István.

Edzéseken mindig húzzuk egy-
mást, nagyon jó a hangulat, nagyon
szeretek itt – mondta Sorok Klaudia a
GYAC Ifjúsági Olimpiai negyedik he-
lyezett versenyzője. „Az edzővel és a
társakkal is nagyon jó a kapcsolat.
Tényleg nagyon-nagyon szeretek itt,
itt pezseg az élet. Tudjuk egymást mo-
tiválni, húzni az edzéseken. Látjuk pél-
dául, hogy egymáshoz képest hol tar-
tunk és milyen lesz majd a verseny. Ha
arra gondolunk például, hogy aki épp
előttünk fut az a legnagyobb riváli-
sunk, az húzóerő lehet.” 

Én is nagyon szeretek ebben a
klubban sportolni – mondta Kószás
Kriszta, a klub felnőtt válogatott ver-
senyzője. „Sokszor találtam már itt
olyan barátokat, akik túlsegítettek egy
mélyponton. Nagyon jóban vagyunk
az edzőnkkel, Rolanddal, és én főleg
Klaudiával vagyok jóban. Sokat ver-
senyzünk, edzőtáborozunk együtt.
Ilyen közegbe pedig sokkal könnyebb
túllendülni azon, amikor például egy
edzőtáborban a harmadik edzésre
kell kimenni, és akkor rá tudjuk egy-
mást venni, hogy jó, de akkor is csinál-
ni kell. Nagyon fontos az edző is, hogy
milyen vele a kapcsolat, mert sokszor
két-három heteket együtt kell vele töl-
teni az edzőtáborokban. Aztán a hét-
köznapokban is. Én napi kettőt ed-
zem, ami nálam egyhuzamban egy–
három órát jelenthet, és akkor is végig
mellettem van.”

A klubban szerencsére olyan tehet-
ségek is akadnak, akik majd eséllyel
pályázhatnak a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválon való szerep-
lésre. 

Remélem, hogy lesz győri, gyúrunk
rá keményen – tette hozzá viccesen
Farkas Roland. „A 2001–2002-es kor-
osztály az, aki indulhat, ez a korosztá-
lyú csoport nemrég került hozzám.
Ők azok, akik már potenciálisan részt
vehetnek az EYOF-on. Természetesen
azért itt még nagyon sok edzésen, il-
letve a szülőktől is áldozatot kíván,
hogy mi el tudjuk érni azt a célt, amit
szeretnénk.”

Klaudia és Kriszta szerencsére
nagyon jól együtt tud dolgozni, árul-
ta el a két lány. Sokszor előfordul pél-
dául az, hogy egyikük már végzett a
napi edzéssel, míg a másik nem, és
beállnak egymásnak segíteni, így
nemcsak a tempót diktálják hanem
lelkileg is támogatják egymást.
Mindkettejükre pedig nagy verseny
vár a jövő évben.

Jövőre lesz az ifjúsági világbajnokság
Kolumbiában, Caliban, és ott szeretnék
a legjobb lenni – mondta Klaudia. 

Nekem pedig U–23-as Európa-
bajnokság lesz jövőre, ahol 3000 mé-
teres akadályfutásban szeretnék nem-
csak elindulni, hanem döntőbe kerül-
ni – tette hozzá Kriszta. 

Nagyon várják az atléták az új
sportkomplexumot, ahol ők is új ott-
honra találhatnak. 

Egy teljesen új pályát kapnánk –
mondta Farkas Roland. „A jelenleginek
a minősége már azért megkopott, több
mint 10 éves. Nemzetközi minősítésű
pálya lesz, tehát egy sokkal kemé-
nyebb, jobb borítása lesz, illetve egy ki-
fejezetten nagyobb futófolyosót is ka-
punk, ahol már több ember is elfér.”

Addig azonban meg kell oldaniuk
egy égető problémát, nemsokára
ugyanis már nem tudnak a jelenlegi
helyükön készülni tovább. 

Úgy néz ki, hogy 2015 júniusában
vagy júliusában lebontják ezt a pályát –
tette hozzá a vezetőedző. „Onnantól
kezdve nincs hol edzenünk, mert ez

építkezési terület lesz, nem tudunk
majd bejönni a pályára, meg hát nem is
lesz hova, mert felszedik ezt a pályát. A
saját tervünk az, hogy az egyetem pá-
lyáján, ami a régi postás pálya, tudnánk
edzeni. Ám azt fel kellene újítani, mert
nagyjából 20 éves salak van rajta, amit
nem használtak és nem kezeltek eddig.” 

A megoldáshoz, és a jövő nagy ter-
veihez persze pénz is kell, ám remél-
hetőleg ezek a dolgok is mind megol-
dódnak nemsokára. A siker az itt dol-
gozó szakembereken és természete-
sen az atlétákon nem fog múlni, így re-
mélhetőleg még sok szép eredmény-
ről számolhatunk be a jövőben.
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Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke-
ként javaslatot tesz a MOB elnökségének, hogy a
testület februárban tárgyalja meg a budapesti olim-
piai pályázat gondolatát.

A tervek szerint a Magyar Olimpiai Bizottság
2015. február 6-án rendkívüli közgyűlésen a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság által elfogadott Agenda
2020 reformprogram alapján tárgyalja meg a buda-
pesti olimpiai pályázat gondolatát. „A gigaolimpiák
ideje lejárt, a gazdaságos olimpia koncepciója tör-
ténelmi esélyt jelent Magyarországnak és Közép-
Európának” – fogalmazott a MOB első embere.

„A kisebb és olcsóbb olimpia, az országon belüli
több helyszín, a több országos rendezés, az elmúlt
10 év és a következő 10 év infrastruktúra-fejlesztési,
közlekedésfejlesztési és sportlétesítmény-beruhá-
zásai reális céllá tehetik a budapesti olimpia gondo-
latát. Ezek a változások megteremtik annak lehető-
ségét, hogy egész Magyarország nyerhessen az
olimpiával és olimpiát rendezzen. Egy esetleges bu-
dapesti olimpia, mint központi helyszín mellett a vi-
déki városok, mint például Győr, Veszprém, Debre-
cen, Szeged, Gödöllő, Miskolc-Diósgyőr, Szombat-
hely, Székesfehérvár is szerepet kaphatnak” – mu-
tatott rá. A MOB.hu beszámolója szerint a szervezet
megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy a buda-
pesti kandidálás esetén Magyarország számolhat-e
a környező országokkal, mint társhelyszínekkel. 

Év elején tárgyalhatja a MOB
a budapesti olimpiarendezés ügyét

A MOB hivatalos weboldalának tájékoztatása
szerint a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke éppen
azért kezdeményezte az Olimpiai Védnöki Testület

létrehozását, hogy annak keretében a magyar
sport- és gazdasági élet fontos szereplői ajánlása-
ikkal, tanácsaikkal, javaslataikkal segítsék a párbe-
szédet, a megalapozott és körültekintő döntésho-
zatalt. Borkai Zsolt azt is elmondta, szeretné, ha az
emberek nem politikai hovatartozásuk alapján for-
málnának véleményt az olimpiarendezésről, hanem
politikai oldaltól függetlenül felsorakoznának az ügy
mögé. Ennek érdekében társadalmi párbeszédet
kezdeményez, mely során higgadtan meg lehetne
vitatni az érveket és az ellenérveket.

A december végi I. Futsal-gáláról és szak-
mai napról tartott sajtótájékoztatót a Rába
ETO Futsal Club, kedden délelőtt. A külön-
leges eseményt hagyományteremtő jelleg-
gel rendezik meg Győrben, amelyre sok
neves szakembert is várnak. 

Olyan neves sportszakembereket vár-
nak az eseményre, mint Tamási Zsolt, a
Sándor Károly Akadémia szakmai igazga-
tója, Ambros Martín, a Győri Audi ETO KC
vezetőedzője, José Venancio López Hierro,
a spanyol futsalválogatott szövetségi kapi-
tánya. A december végi rendezvényen a
szakma mellett természetesen a mozgás
és a labda is szerepet kap. A gálán pályára
lép többek között a futsal-világválogatott,
a kelet-nyugat válogatott vagy éppen a
győri közélet csapata is. A rendezvény mel-
lé a KPMG, Magyarország egyik vezető
könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó
társasága állt támogatóként. Az I. Futsal-
gálára már kaphatók a jegyek az interne-
ten, illetve a Baross úti Látogatóközpont-
ban és a helyszínen. 

I. Futsal-gála
és szakmai nap
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Rendelje meg MediShape ajándék utalványát
telefonszámunkon, vagy személyesen!

Bővebb információ: 
+36/70 944 6482

www.zsireltavolitasgyor.hu

ultrahangos végleges zsírbontás,
alakformálás • arckezelések, ránctalanítás,
lézeres bőrfeszesítés • végleges
szőrtelenítés • hajszálérkezelések
• exkluzív masszázsok

az INTENSE PULSED LIGHT
és VILÁGSZABADALOMMAL
VÉDETT BIOTEC kombinált lézeres
kezeléseinek köszönhetően.

Kezelések most december 31-ig 30% kedvezménnyel!

RENDKÍVÜL HATÁSOS KEZELÉSEK

MediShapeajándékutalvány
Ajándékozzon egészségutalványt
30% kezelési kedvezménnyel!
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Az U–16-os Ifjúsági Sakkolimpia ötö-
dik fordulójában nagy rangadót ren-
deztek az első helyen kiemelt India és
a bomba formában lévő orosz váloga-
tott között. A 3–1-es, két győzelem,
két döntetlenes orosz sikerrel végző-
dő mérkőzés nagy jelentőséggel bír-
hat a végelszámolásnál, hiszen a csa-
patokat a meccspontok alapján fog-
ják rangsorolni. Fél távnál ők vezetik a

tabellát, így beigazolódni látszanak a
csapatvezetőik verseny előtti nyilatko-
zatai, miszerint az aranymedál meg-
szerzésén kívül minden más ered-
ménnyel elégedetlenek lennének. 

Az első számú magyar válogatott
remek győzelmet aratott Üzbegisztán
ellen, második csapatunk Ausztráliát
verte, s a lányok is megszerezték első
győzelmüket! A második helyen óriási
tumultus van a csapatok között, hét
alakulat osztozik meg az ezüstöt érő
helyen, köztük van az első számú ma-
gyar válogatott is. 

Csörsz Ferenc, a magyar csapatok
kapitánya félidőben az alábbiak sze-
rint értékelt: – Első számú csapatunk
jelenleg dobogós helyen áll, ami nagy-
szerű teljesítmény. Ez annak köszön-
hető, hogy az első öt fordulóban min-
denki a maximumot hozta. Külön ki -
emelném Antal Tibor Kendét, aki ed-
dig százszázalékos teljesítményt nyúj-
tott, még a rivális India ellen is győzni

Dobogós helyen
a magyar válogatott!

tudott. A szabadnap után rögtön rang -
adó vár ránk, ellenfelünk az első he-
lyen álló Oroszország lesz. A többi ma-
gyar együttes is önmagához képest
jól teljesít, pozitív a mérlegük. A verseny
második felében dől el, hogy hogyan
fogják bírni a folyamatos terhelést. A cé-
lunk továbbra is az első hat hely egyiké-
nek megszerzése, amit a jelenlegi játék -
erővel megszerezhetünk.”

Szerdán pihenőnap vár a csapa-
tokra, amit egy dupla fordulós csü-
törtök követ.

U–16 Ifjúsági Sakkolimpia, Győr.
Az  5. forduló eredményei: Oroszor-
szág–India 3:1, Németország–Grúzia
2:2, Magyarország-1–Üzbegisztán
3:1, Irán–Cseh Köztársaság 3,5:0,5,
Moldova–Bulgária 2,5:1,5, Kanada-1–
Dánia 4:0, Románia–Lengyelország-2
3,5:0,5, Ukrajna–Horvátország
3,5:0,5, Kanada-2–Lengyelország-1
1:3, Fehéroroszország–Izrael 2:2, Gö-
rögország–Magyarország-3 3,5:0,5,
Törökország–Szlovákia-4 3,5:0,5,
Mongólia–Kína 3:1, Ausztrália–Ma-
gyarország-2 0,5:3,5, Nyugat-Ma-
gyarország-2–Szlovákia-1 0,5:3,5,
Ausztria–Szerbia 1:3, Írország–Skó-
cia 2:2, Kirgizisztán–Dél-Korea-1 2:2,
Srí Lanka–Nyugat-Magyarország-1
1:3, Irak–Finnország 0:4, Dél-Afrika-
1–Rehovot Sakk Iskola 1:3, Jordánia–
Szlovákia-2 1,5:2,5, Dél-Afrika-2–
Szlovákia-3 1,5:2,5, Dél-Afrika Lá-
nyok–Győr 1:3, Hongkong–Dél-Ko-
rea-2 1,5:2,5, Kanada-3–Szlovénia
2,5:1,5, Nyugat-Magyarország-3–Ma -
gyarország Lányok 0:4.

A verseny állása az 5. fordulót köve-
tően: 1. Oroszország 10 pont, 2. Irán 8,
3. Magyarország-1 8, 4. Kanada-1 8, 5.
Románia 8, 6. Moldova 8, … 16. Ma-
gyarország-2 6… 29. Nyugat-Magyar-
ország-1 5… 33. Magyarország-3 4…
37. Nyugat-Magyarország-2 4… 44.
Győr 4… 46. Magyarország Lányok 2…
54. Nyugat-Magyarország-3.
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TARTÓSAN ALACSONY ÁR!

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. (Bronz -
vasárnap): 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.
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves
olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztősé-
günkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet
nyerheti meg, és 2 személyes napi belépő a 2015. 01. 22–25. között megrendezésre kerülő ober-
warti építőipai kiállítás és vásárra (Baumesse Oberwart). A nyeremény a Győr+Pavilonban vehető
majd át. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. A november 28-án megjelent rejtvény nyertese :  Martonné  S zabó Edina.
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