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3. oldal Közel 35 milliárd forint
európai uniós támogatás került
városunkba 2011 és 2013 között.
Jövőre új költségvetési ciklus kez-
dődik, amelynek fókuszában a
gazdaságfejlesztés áll majd.

10. oldal A gyed-extra beveze-
tésével januártól újabb támogatás-
sal segítenék a gyermeket nevelő
családokat, például a jelenleginél
kedvezőbb feltételekkel mehetnek
vissza az anyák a munkába.

12. oldal Fordulatokban bővelkedő romantikus történet a Győri
Nemzeti Színház szombati premierje: ekkor mutatják be az Illatszertár
című darabot, melyből több amerikai filmes feldolgozás is készült. A tör-
ténet karácsony előtt játszódik, de a sztori természetesen nem csak a
decemberi várakozásban izgalmas, hiszen mint ahogy a darab rendezője,
Szűcs Gábor fogalmazott: az Illatszertár egy remekmű.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  Hogyan készül a vásárcsarnok
a közelgő ünnepekre? Mivel és milyen árakkal
várják a kereskedők az érdeklődőket? Kiderül ün-
nepi piactér-mellékletünkből.

Meghitt
advent
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IMPRESSZUM

ezer 500 forint lesz jövőre a minimálbér és 118 ezer fo-
rint a szakmunkás-bérminimum – ebben állapodtak
meg a versenyszféra és a kormány állandó konzultáci-
ós fórumán, ami azt jelenti, hogy a felek végül a 3,5
százalékos béremelési ajánlást fogadták el 2014-re.

101 3 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti nagyke-
reskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt., a gázolaj ára
nem változott. Az emeléssel a benzin átlagára 405-
406 forintra nőtt, a gázolajé 425-426 forint maradt.
Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasz-
talhatnak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

December 6.

December 7.

December 8.

December 9.

December 10.

December 11.

Állampolgárság. Letette az ál-
lampolgári esküt az ötszázezredik
külhoni magyar kérelmező, Böjte
Csaba ferences szerzetes. Győrben
eddig közel nyolcszázan tettek ál-
lampolgársági esküt, közülük har-
mincöten pénteken.

Rendőrség. Elsőként a Bercsényi-
szakközépiskola rendészeti osz tá -
lyá nak diákjai vettek részt a bűn -
meg előzési programban, ami 11
frekventált helyszínen zajlik a követ-
kező hetekben.

Mikulás. 25. alkalommal látogatott
el a Mikulás a győri gyerekekhez: az
ünnepségre egészen Brazíliából re-
pült városunkba.

Balett. Hat olasz nagyvárost érintő,
tíznapos turnéra indult a Győri Ba-
lett, amelynek során ifj. Harangozó
Gyula Zorba című, nagy sikerű da-
rabját mutatják be.

Színesfém. Két férfit gyanúsítanak
azzal, hogy teherautóval hordtak el
színesfémet egy helyi cég telep he -
lyé ről: a 6,5 tonna, vörösréztartalmú
hulladék villanymotorokból, mozdo-
nyok bontásából származott.

Fényt hordozók. A Petz Aladár-
kórház „Hét szabad művészetek
szentélye" galériájában Fényt hor-
dozók címmel nyitották meg Szük
Ödön, Dezséry Szük Dorottya fotó-
művész és Szük Norbert festőmű-
vész kiállítását. 

Nyílt nap. Nyílt napra várták az ér-
deklődőket az iparkamarába. Kö-
zépiskolások EU-s vetélkedőn vet-
tek részt, de volt egy különleges vá-
sár, ahol neves kézművesek és krea -
tív szakmát tanuló diákok ajándék-
tárgyait lehet megtekinteni, megvá-
sárolni.

Továbbra is Győrért
„Nagyon sok feladat és le-
hetőség van még Győr-
ben, szeretem a várost.
Sok olyan jó dolgot látok,
aminek a megvalósítása
egész embert kíván, emi-
att nem volt kérdés szá-
momra, hogy a megkez-
dett munkát szeretném
folytatni. Eddig is mindent
Győrnek rendeltem alá,
azért is vállaltam az or-
szággyűlési képviselősé-
get. Ha a választók bizal-
mat szavaznak nekem, ez-
után is mindent megte-
szek Győrért” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgár-
mester a Magyar Nemzet
december 10-i számában
megjelent interjúban arra
a kérdésre, hogy a 2014-

Közmeg-
hallgatás
Győr Megyei Jogú Város
önkormányzata köz-
meghallgatást tart de -
cember 20-án 15 órától a
városháza dísztermé-
ben. Közmeghallgatást
tart Győr, Bajcsy-Zs. út
42. szám alatti hivatalos
helyiségében a város Ör-
mény Nemzetiségi Ön-
kormányzata is decem-
ber 18-án 10 órakor. 

Tojásrántotta-
osztás
A Farm Tojás Csoport a
győri önkormányzat és
számos környékbeli cég
közreműködésével első-
ként az országban ingye-
nes tojásrántotta-osz-
tást szervezett a kisalföl-
di megyeszékhely belvá-
rosában a rászorulók ré-
szére még tavaly. A cég-
csoport munkatársai
reggeltől estig várták a
látogatókat frissen sü-
tött tojásrántottával és
forró teával. A jótékony-
sági rendezvényen közel
ezer adag hagymás rán-
tottát osztottak ki. Az
ételosztást idén is meg-
rendezik a szervezők,
melynek célja kará-
csony közeledtével a rá-
szorulók segítése, vala-
mint a tojás mint egész-
séges élelmiszer népsze-
rűsítése.

es választások kapcsán
miért a polgármesteri
megmérettetést választja
az országgyűlési képvise-
lőséggel szemben. Győr
polgármestere a közel-
múltban pápai audiencián
járt, amelyre így emléke-
zett: „Az ember életében
vannak igazán fontos pilla-
natok. Nekem ilyen volt
többek között az olimpiai
bajnoki címem elnyeré-
se vagy a gyermekeim
születése, és az audien-
cia is ebbe a körbe tarto-
zik. Ferenc pápából hi-
hetetlen szerénység és
önbizalom árad, ezt fan-
tasztikus érzés és nagy
megtiszteltetés volt sze-
mélyesen átélni.”

December 12.

Az adventi forgatagban sétálókat ajándékozták meg a
Fidelitas győri csoportjának tagjai – köztük Radnóti
Ákos városi elnök, Fekete Dávid és Takács Tímea alel-
nökök, önkormányzati képviselők. Radnóti Ákos az ak-
cióval kapcsolatban elmondta, céljuk, hogy ünnepek
előtt több mosolyt és jó kedvet adjanak át és rávegyék
az embereket, tegyék félre a bosszúságot és a negatív
hangokat. A fiatalok Mikulás-sapkában arra sarkallták
a járókelőket, hogy karácsonyvárás idején egy kedves
szóval, gesztussal is figyelhetünk egymásra.

Békés karácsonyt
kíván a Fidelitas
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

A férfi mozdulatlanul fe-
küdt a kapualjban. Madzag-
gal összekötött nadrágja ló-
gott. Ladiknagyságú cipőjé-
ből hiányzott a fűző. A test –
úgy tűnt – végleg tábort
vert a nappalban, az éjsza-
kában. – Laci, tudja, hogy ar-
rébb kéne menni, ugye? –
szólt a borostás arc felé az
utcai gondozó, aki a nap
minden szakában tudta,
legalábbis sejtette, hol kell
keresni az otthontalant. –
Nem megyek be – szakadt
föl a lyukas pulóver mélyé-
ről a hang. – Jó nekem itt. A
csontsovány test ebbe a pár
mondatba is belerázkódott.
Napok óta nem ehetett. Pe-
dig egykor a vásárcsarnok
árusainak segítkezett, a ka-
pott fizetséget krumpli, pár
szem gyümölcs jelentette,
de volt, aki otthonról ruhát
is hozott neki. A hajléktalan
férfi ide tartozott. Gyenge-
sége most levette a lábáról.
Félórányi párbeszéd után
sem adta föl a két gondozó:
győzködték, hátha… A férfi
hajthatatlannak tűnt. – La-
ci, csak nem maga az? – ku-
tyorodtam le mellé. (A
könyvárba indultam, de
nem gondoltam, hogy a ré-
gi ismerőst ilyen vert hely-
zetben találom.) – Ne hü-
lyéskedj, ha a rendőrségnek,
a mentőknek szól bárki is,
az idő, ráadásul viheted a
balhét. Kinek hiányzik ez?
Szakáll nélkül ezerszer job-
ban nézel ki. Fogadj szót a
fiúknak – könyörgősre fog-
tam –, ígérem, meglátogat-
lak a Segítőházban. Mit vi-
gyek? A férfi szeme elkere-
kedett. Vívódhatott. Moc-
canni készült, ám képtelen
volt felállni. Az egyik gondo-
zó plédet terített a szolgála-
tos autóba. Ketten emelték a
galambcsontú, aszott testet.
A rőt szakállt, bozontos fejet
elnyelte az autó hátsó ülése.
Nem mosolygott, nem inte-
getett, de tudtam: ma leg-
alább meleget eszik... 

Harcsás Judit

Választás

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közel 35 milliárd forint európai
uniós támogatás került váro-
sunkba 2011 és 2013 között. Jövő-
re új költségvetési ciklus kezdő-
dik, amelynek fókuszában a gaz-
daságfejlesztés áll majd – derült
ki a Széchenyi Programiroda or-
szágos konferenciasorozatának
győri állomásán.

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnök-
ség fejlesztési programokért felelős
helyettes államtitkára kifejtette, az év
végén lezáruló hétéves uniós ciklus-
ban a Nyugat-Dunántúli Régióban
7.700 fejlesztés valósult meg 782 mil-
liárd forintos támogatási értékben.
Hozzátette, 2014-től új fejezet nyílik az
uniós pályázatok kérdésében. Az euró-
pai közösség 11 célkitűzést határozott
meg, ezek a fejlesztéspolitika teljes
vertikumát átfogják. Ennek megfelelő-
en a magyar kormány is meghatározta
a célokat, amelyek legfőbb jellemzője,
hogy hazánk a lehívható pénzek 60
százalékát gazdaságfejlesztésre fogja
fordítani, szemben a korábbi 24 száza-
lékkal. Hozzátette, a hatékonyság nö-
velése érdekében a magyarországi
háttérintézmény-rendszer is átalakul, a

decentralizációnak köszönhetően a
megyék is nagy szerepet kapnak majd
a döntéshozatalban. 

Kara Ákos országgyűlési képviselő
a megyei önkormányzat alelnökeként
hangsúlyozta, Győr-Moson-Sopron-
ban is a gazdaságfejlesztés élvez prio-
ritást, amelyben az adottságok révén
kulcsszerep jut a jármű- és feldolgozó-
iparnak, de cél a megyei élelmiszeripar
újrapozicionálása és a közösségi célú
beruházások támogatása is.

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter a konferencián a 2011–13 közötti
időszakot értékelve elmondta, a me-
gyében 96 milliárd forintból 2.137 pro-
jekt nyert támogatást, aminek
43 százaléka győri. A 924 pályá-
zatra összesen 34,73 milliárd fo-
rintot ítéltek meg. A pályázatok
legnagyobb része a gazdaságfej-
lesztést szolgálta, ez Győrben
389 projektet jelent. Az önkor-
mányzat az említett időszakban
14 pályázaton 4,4 milliárd forin-
tot nyert. Ezek között olyan projektek
szerepelnek, mint az újvárosi rehabili-
táció, a városi kerékpárhálózat fejlesz-
tése és a Győr–Abda kerékpárút kiépí-
tése, a négy városrészt érintő belterü-
leti vízrendezés, vagy épp a belvárosi
utcákat megújító Lüktető Belváros
projekt. Győr egyébként komolyan ké-

szül a következő uniós költségvetési
ciklusra, ezért készíti például a város
Integrált Településfejlesztési Straté -
giá ját, amely szintén uniós támogatás-
ból valósul meg.

Samodai Imre, a Széchenyi Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. nyugat-du-
nántúli regionális igazgatója lapunk-
nak hangsúlyozta, fő feladatuk, hogy
ügyfeleik megtalálják a számukra
ideá lis pályázati forrásokat, és eze-
ket a pályázatokat segítik sikerre vin-
ni. Az elmúlt 2,5 évben a régióban
mintegy nyolcezren keresték fel az
irodát, amelynek munkatársai 3.500
pályázat esetében nyújtottak segít-

séget. A 2014-ben kezdődő költség-
vetési ciklus új lehetőségeket teremt
a vállalkozások és az önkormányza-
tok számára, ezért továbbra is érde-
mes felkeresni a programirodát,
amely Győrben, a Liszt Ferenc utca
1. szám alatt található (további elér-
hetőségek a www.szpi.hu oldalon).

Középpontban
a gazdaságfejlesztés

Hamarosan
új költségvetési 
ciklus kezdődik
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Négy városrész profitált a fejlesztéséből

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Birtokba vették az általános is-
kolás diákok a Révai Miklós
Gimnázium és Kollégium új ter-
mészettudományos laborató -
riu mait, ahol a TÁMOP-os prog-
ram keretében a révaisokon kí-
vül kilenc győri és két Győr kör-
nyéki iskola tanulóinak is tarta-
nak a modern környezetben iz-
galmas fizika-, kémia-, biológia-
és földrajzórákat.

Modern laborokat alakítottak ki a Révaiban
Két természettudományos labora-
tóriumot hoztak létre a Révai Mik-
lós Gimnáziumban, melyben a fizi-
ka, kémia, földrajz és biológia szak-
tantárgyak oktatása modern tech-
nológiával, és a korszerű pedagó-
giai szemléltetés igényének megfe-
lelően valósulhat meg. A laborok
berendezései ellenállnak a savak,
lúgok maró hatásainak. A termek-
ben vegyifülke is található, illetve in-
formatikai eszközökkel is felszerel-
tek. A két labor közötti előkészítő-
ben a vegyszerraktár is helyet ka-

pott és a pályázati kiírásnak megfe-
lelően új kistanárit is kialakítottak.

A beruházás „A természettudomá-
nyos oktatás komplex megújítása a
Révai Miklós Gimnázium és Kollégi-
umban” című pályázat keretében va-
lósult meg, melyre a győri önkormány-
zat 345 millió forintot nyert. A projekt
lebonyolítása a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Győri Tanke-
rületével kötött konzorciumi együtt-
működésével közösen történik. Az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
biztosított összegből a laborokra több
mint százmillió forintot költöttek.

A laborokat átadó Borkai Zsolt pol-
gármester úgy fogalmazott, hogy az
önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően olyan huszonegyedik
századi technikával rendelkező labort
használhatnak a jövőben a gyerekek,
amely érthetőbbé, látványosabbá és
élvezetesebbé teszi a természettudo-
mányos oktatást. A diákok számára
bemutatókkal, izgalmas kísérletekkel
válik érdekesebbé a tananyag, amely-
nek már pályaorientációs vetülete is
van. Hozzátette, bár ma már nem az
önkormányzat a fenntartó, a város

nem engedi el az iskolák kezét és a jö-
vőben is keresi azokat a lehetősége-
ket, amelyekkel Győr fiataljainak neve-
lési, oktatási körülményeit még szín-
vonalasabbá tudja tenni. 

„A projekt keretében korszerű fi-
zikai, kémiai eszközöket szereztünk
be, amelyekkel szemléletesebbé,
érthetőbbé tehetők a fizikai, kémiai
jelenségek. Ilyen többek között az
interaktív digitális mérőeszközszett
(datalogger), egyenváltó áramfor-
rás, légpárnás sín, folyékonynitro-
gén-tartó eszköz, Wimhurst-készü-
lék, Geiger-Müller-féle számláló és
analitikai mérleg” – mondta Baráth
Lászlóné projektmenedzser. A be-
mutatott kísérletek digitalizálva is
láthatók lesznek a labor.revai.hu
honlapon. 

A tanév során összesen 330 fizika-,
kémia-, biológia- és földrajzórán vesz-
nek részt a kilenc győri és két Győr
környéki iskola diákjai. „Bízunk benne,
hogy a fejlesztés eredményeként a
gyermekek természettudományos ér-
deklődése erősödni fog és a laborató-
rium a kistérség egyik látogatott pont-
jává válik” – hangsúlyozta Baráth
Lászlóné.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közel hat kilométer új kerékpárút épült a
Nádorvárost, Adyvárost, Gyárvárost és
Marcalváros I-et érintő győri kerékpárfor-
galmi hálózatfejlesztés során.

Az Európai Unió által támogatott fejlesztés révén
összesen 5.866 méter kerékpárút épült Győrben. A
program keretében húsz forgalmi csomópontot is
átalakítottak a kerékpáros közlekedés előnyben ré-
szesítésének érdekében. A Barátság parkban meg-
tartott projektzáró rendezvényen Borkai Zsolt pol-
gármester elmondta, Győr nem véletlenül kerékpá-
rosbarát település, hisz a mostani fejlesztés mellett
számos beruházás szolgálja a kerékpáros infra -
struktúra javítását. Városunkban gyakorlat, hogy a
csomópontok átépítésénél, új utak létesítésénél ki-
emelt figyelmet szentelnek a kerékpárutak kiépíté-
sére is. A polgármester hangsúlyozta, a város a jö-
vőben is keresi azokat a pályázati lehetőségeket,
amelyek révén a kerékpáros infrastruktúra tovább
fejleszthető.

Radnóti Ákos, a terület önkormányzati képvise-
lője hozzátette, körzete egyik leghosszabb utcájá-
ban, az Ifjúság körúton készült el teljes hosszban a
kerékpárút, emellett a Barátság Park és a Móra-is-
kola új kerékpártárolót is kapott. 

Kara Ákos országgyűlési képviselő kiemelte, a győri
infrastruktúra fejlesztése nem csak a városiaknak, de

a Győr környékieknek is hasznos, mint ahogy az egész
agglomerációt szolgálja a külterületi kerékpárutak épí-
tése is, mint a Győrt Abdával összekötő vonal. Hozzá-
tette, a jövőben ugyancsak pályázati forrásból valósí-
tanák meg a Győrt Pannonhalmával és a Győrt Gönyű-
vel összekötő kerékpárutat is.

A kerékpárút-építés két ütemben valósult
meg. Az elsőben elkészült az Ifjúság körút–Vas-
vári P. u.–Lajta út, a Kálvária út–Tihanyi út közötti,
a Bartók B. út–Szent Imre út, valamint a Kálvária
út–Szigethy Attila út kerékpáros nyomvonal.

A második ütemben a Mészáros Lőrinc út (a Ti-
hanyi és a Fehérvári utak között) és a Kandó K.
út–Hűtőház út nyomvonal is elkészült. A program
során hét közintézmény közelében 75 darab ke-
rékpártámaszt is elhelyeztek. A győri önkor-
mányzat a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

keretein belül valósította meg a „Győr Megyei Jo-
gú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejleszté-
se” című projektjét. A majd 21 millió forintos ön-
kormányzati önerő mellett a támogatás több
mint 186 millió forint volt.

KÖZLEKEDÉS, OKTATÁS  FEJLESZTÉS
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Teljessé vált a Győr négy vá-
rosrészét érintő fejlesztés,
amelynek utolsó elemeként
készült el több kisbácsai utca
csapadékvíz-elvezetése is.

A győri önkormányzat a Nyugat-
dunántúli Operatív Program kere-
tében „Belterületi vízrendezés fej-
lesztések Győr Megyei Jogú Vá-
ros négy városrészében” címmel

nyert el több mint 280 millió forint
európai uniós támogatást, amely-
hez az önkormányzat 31,1 millió
forint önerőt biztosított, és további

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Lepke utca Szabadhegy egyik
feltáró útja a Jereváni út és Szent
Imre út közötti lakóterületen. Az
utca forgalma jelentősen megnö-
vekedett, ezért is vált szükséges-
sé a rossz minőségű burkolat át-
építése. 

Borkai Zsolt polgármester a 147
millió forintos városi beruházással
kapcsolatban elmondta, az önkor-
mányzat folyamatosan keresi a le-
hetőségeket, hogy a csapadékvíz
okozta problémákat orvosolja. Erre
a célra jelentős összegeket fordít sa-
ját forrásból és uniós pályázatokból.

Simon Róbert Balázs alpol-
gármester, a terület egyik önkor-
mányzati képviselője hozzátette,
a csapadékvíz-elvezetés kiépíté-
se 2007-ben a tározótónál talál-
ható műtárgy kiépítésével kezdő-
dött, most pedig már a hetedik
ütemnél tartunk. Ezúttal a Lepke

Megújult a Lepke utca
utca felújítása valósulhatott meg
a Levendula utca és Vak Bottyán
utca között 400 méter hosszon.

Hajszán Gyula, a terület má-
sik önkormányzati képviselője ki-
emelte, a Lepke utca felújítása
sok itt élő embernek teszi köny-
nyebbé a közlekedést. A sziszte-
matikus munkának köszönhető-
en pedig egyre kevesebb helyen

jelentkezik a korábban rengeteg
problémát okozó csapadékvíz.

Prédl Antal, a város Útkezelő

Szervezetének vezetője kifejtette,
a felújítás során az utca teljes szé-
lességében megújult, valamint új
járdaburkolat készült, a szegélykő
pedig autóval is járható kivitelben
valósult meg úgy, hogy a parkolást,
leállást szolgálja. 

Biztos mederben a bácsai
csapadékvíz

majd 214 millió forintot fordított a
kapcsolódó útépítésekre.

A fejlesztés negyedik eleme-
ként Győr-Kisbácsán a Boglárka,
a Szabadság és a Sövény utca
csapadékvíz-elvezetési gondjait
szüntették meg. Kiépítették a csa-
padékvíz-elvezető rendszer gerin-
cét és a víznyelőket, amely a jövő-
beli továbbépíthetőséget is bizto-
sítja. A beruházás mintegy 137
millió forintba került, emellett az
önkormányzat saját forrásából biz-
tosította az érintett útszakaszok

teljes megújítását 133 millió forint
értékben. Szintén önkormányzati
finanszírozásban újult meg az álla-
mi tulajdonban lévő Külső Bácsai

út–Boglárka utca csomópont is
12,7 millió forintból. 

Borkai Zsolt polgármester la-
punknak elmondta, korábban
több városrészben is komoly gon-
dot okozott a hirtelen lezúduló csa-
padékvíz. Az önkormányzat törek-
vése, hogy minél hatékonyabban
változtasson ezen a helyzeten. A la-
kóutcák folyamatos felújítása mel-
lett az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet a vízelvezetés kérdésé-
nek megfelelő megoldására,
ahogy ez Kisbácsán is történt.

Bárány István, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette,
ezzel a beruházással megújult a
városrész szíve. A fejlesztés ré-
vén az utcakép is jelentősen
megváltozott, az itt élők egy kis-
városias jellegű miliővel gazda-
godtak. A lakók nevében Morvay
László mondott köszönetet az
önkormányzatnak a fejlesztésért,
hiszen az egy nagyon régóta hú-
zódó problémát orvosol.

A projekt részeként már koráb-
ban megvalósult a Gyirmót–Mén-
főcsanak vízfolyás rekonstrukció-
ja, a győr-szabadhegyi csapadék-
víz-elvezető hálózat fejlesztése, va-
lamint az adyvárosi 1-es tározótó
teljes megújítása is.
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Idei városi sétánk utolsó állomása a
16-os választókörzet, amely Ménfőt
és Gyirmótot foglalja magába. A csa-
ládi házas övezet jelentős fejlődésen
ment keresztül az utóbbi egy évtized-
ben, ennek köszönhetően megújultak
a településrészek központjai, a lakóut-
caprogram keretében számos utca
kapott új burkolatot, sok helyen meg-
oldódott, rendezetté vált a csapadék-
víz elvezetése is. A közterületek meg-
újításával Győr kertvárosi övezete
még vonzóbbá vált, sok család vá-
lasztja otthonául a természet és a vá-
rosi funkciók közelségét egyszerre kí-
náló területet. Az infrastruktúra javítá-
sával biztonságosabbá váltak a város-
rész közúti kapcsolatai a forgalmas
83-as főúttal, a kerékpárút kiépítésé-
vel pedig az alternatív közlekedési
lehetőség is megteremtődött. 

Dr. Zsilavi Fábiánné, a „Hegyalja”
havilap szerkesztője 1989-ben ke-
rült Ménfőcsanakra a művelődési
ház vezetőjeként. „Átélhettem azo-
kat a folyamatokat, amelyek megvál-
toztatták a település arculatát, kö-
zösségi életét, így szinte ménfőcsa-
nakiként ismerem az elmúlt negyed szá-
zad történetét. Húsz éve még a közvilá-
gítás elégtelenségéről, a rossz utakról,
az esőzések kártevéseiről tudósítottam,
ma szinte nincs olyan járda, utca, közin-
tézmény, ami ne lenne felújítva. Ez első-
sorban Szabó Jenő érdeme, akinek
rendkívül hatékony munkájáról a legtöb-
bet az árulja el, hogy az erős lokálpatrió ta
tudatú ménfőiek másfél évtizede újra és
újra megválasztják képviselőjüknek őt
gyirmótiként. Körzetében gyakran köz-

lekedik kerékpárral, az utcán megállít-
ják, hisz nagyon sok embert szemé-
lyesen ismer. Meghallgatja a panaszo-
kat, javaslatokat, talán ezért is látja át
olyan jól az elvégzendő feladatokat.
Jól ismeri a helyi közösségeket, akiket
nem csak támogat, de részt vesz ren-
dezvényeiken is.”

A 87 éves Mezei Géza 36 évet élt
Svájcban, majd hazatérése után, 1991-
ben Gyirmóton telepedett le. „Nagyon
jó döntést hoztam 22 évvel ezelőtt, ma
sem költöznék máshova. Megszeret-
tem a helyet és az itt élő embereket is,
akik befogadtak minket, így büszkén
vallom magam gyirmótinak. A Zúgó
parkkal szemben lakom, ami a szabad-
idő eltöltésének egy kitűnő terepe.” Gé-
za bácsi úgy látja, bár ma már nem is-
mer mindenki mindenkit, mint a régi
időkben, Gyirmótnak még mindig meg-
van az a különleges hangulata, ami a

nyugodt otthont kínálja, ehhez az érzés-
hez a jó közösség is hozzájárul. „Az
utóbbi években óriási fejlődésen ment
keresztül a településrész. Kiépült annak
központja és a lakóutcák is sokat fejlőd-
tek. A közterületek rendezettek, és ha
bármi problémát érzékelünk, önkor-
mányzati képviselőnkhöz bizalommal
fordulhatunk, aki valóban mindent meg-
tesz értünk, az itt élő emberekért.”

Szabó Jenő immár tizenöt éve kép-
viseli a területet az önkormányzatban,

amihez ezer szállal kötődik, így nem
csak szívén viseli a településrész sorsát,
de ahogy ő fogalmaz, olyan gazdaszem-
mel figyeli a városrészt, mint a saját por-
táját. „Gyermekkorom meghatározó él-
ményei kötnek ide. Fiatalon úgy éreztük,
hogy ez a környék csak a miénk. Bejár-
tuk minden zugát, fociztunk a pályákon,
barangoltunk a Holt-Rábánál, ahol a
nyári napokon több százan gyűltek ösz-
sze strandolni, pihenni, szórakozni. Itt
töltöttük napjainkat, és közben szinte
mindenkivel összeismerkedtünk, ezért
érzem úgy ma is, az itt élők egy igazi kö-
zösséget alkotnak, és ez a közösségi
hangulat településrészünk ünnepein,
rendezvényein kézzelfogható leginkább,
de a mindennapokban is érezhető.” A
városrész népszerűségét mutatja a sok
beköltöző család. „Örömteli, hogy ennyi
fiatal választja Gyirmótot és Ménfőcsa-
nakot otthonának, de ez persze felada-

tot is ró ránk, a gyermek-
létszám növekedése mi-
att építettünk új óvodákat,
de szükséges az iskola
bővítése is, amelyet sze-
retnénk az új tanévre
megoldani. Lakókörnye-
zetünk nagy előnye, hogy
elérhetőek a városi funk-

ciók, de az érintetlen természet is csak
egy karnyújtás. Az idén éppen azért újí-
tottuk fel a tanösvényhez vezető gyalog-
hidat, hogy ezt a csodálatos helyet mi-
nél többen meg tudják látogatni. Mivel
magam is sportolok, ezért látom, hogy
milyen nagy az igény az itt élők körében
egy jó minőségű futópályára. Ennek lét-
rehozására is vannak ötleteim, de Ta-
kács Tímea képviselőtársammal egy új
játszótér létrehozásán is dolgozunk, ép-
pen a növekvő gyermeklétszám miatt.

A képviselő úgy látja, az elmúlt évek fej-
lesztései közül a legfontosabbak azok a
közúti beruházások, amelyek megte-
remtették a főútra való biztonságos ki-
kanyarodást. A legutóbb például a 83-
as főút–Malom út–Szent László út cso-
mópont átalakítása történt meg az itt
élők legnagyobb örömére. „A városré-
szeken belül is arra törekszünk, hogy
minél több utca újuljon meg. A csapa-
dékvíz-elvezetést például sok helyen
zárt rendszerbe tereltük, így rendezett
utcakép alakult ki, nem mellesleg pedig
új parkolóhelyek létesültek. A parkoló-
helyek bővítését jövőre is folytatni kívá-
nom. A csapadékvíz-problémák megol-
dásához a legfontosabb lépés a Ménfő-
csanak–Gyirmóti vízfolyás rendbetétele
volt, amely előfeltételként szolgált a víz-
elvezető rendszerek rekonstrukciójának.
Ilyen hosszú ideje húzódó problémát
tudtunk megoldani például a Szabó Já-
nos utca–Koltói Anna utca csomópont
elvezetésének kiépítésével.” Szabó Je-
nő nagy hangsúlyt fektet a zöldterületek
rendezettségére is, évente hétszer tör-
ténik fűnyírás, és gyakori a növényte-
lepítés annak érdekében, hogy való-
ban barátságos legyen a településré-
szek arculata. Emellett a közelmúlt-
ban bővült és megújult a Koroncói úti
temető, és a ravatalozó is teljes felújí-
táson esett át. „Nagyon sok pozitív
visszajelzést kapok arról a folyamatos
változásról, amely lakókörnyezetünk-
ben történik. Bár magam is rendsze-
resen járom az utcákat, de nagy segít-
ség, hogy az itt élők bizalommal for-
dulnak hozzám és jelzik nekem a meg-
oldandó problémákat. A városrész
azért tud ilyen dinamikusan fejlődni,
mert közösen dolgozunk érte. Ezt az
utat szeretnénk járni a jövőben is!”

A városrész
népszerűségét mutatja
a sok beköltöző család

A város, ahol élünk

A természet ölén



FEJLESZTÉS HIRDETÉS

2013. december 13.   / + / 7

Webáruházunkból is rendelhet házhoz szál l í tással!

1O–2O–3O%ÓRAVÁSÁR

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

www.ora-oras.hu
CSAPÓ BALÁZS órás

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Szigethy Attila út két
újabb épülettömbje vált
gazdaságosabbá a panel-
felújítás révén. A műszaki
átadás óta kiderült, a házak
éves felhasznált hőmennyi-
sége ötven százalékkal
csök kent.

A Szigethy Attila út 81–87. és a
89–95. számú épület energetikai
felújítása óta eltelt időszak jelen-
tős pénz- és energia-megtakarí-
tásról tanúskodik. A hőszigetelé-
si és fűtés-korszerűsítési mun-
kák mellett a Szigethy 81–87.
esetében a lépcsőházi nyílászá-
rókat is kicserélték.

Borkai Zsolt polgármester ki-
fejtette, az önkormányzat eddig
több mint kétmilliárd forinttal tá-
mogatta a panelfelújításokat.
Hozzátette, városunkban olyan
lakóközösségek élnek, amelyek
igényesek környezetükre és haj-
landóak belevágni a felújítási
munkálatokba annak érdeké-

ben, hogy gazdaságosabb, esz-
tétikusabb és élhetőbb legyen
lakókörnyezetük. A polgármes-
ter emlékeztetett arra, a közel-
múltban épp városunkban jelen-
tette be Németh Lászlóné nem-

Az energia fele megtakarítható
a korszerű felújítás után

zeti fejlesztési miniszter, hogy
rendelkezésre áll a panelprog-
ram folytatásához szükséges ál-
lami forrás, így országosan
mint egy nyolcezer, ebből Győr-
ben 1400 lakás újulhat meg a
közeljövőben.

Radnóti Ákos a terület önkor-
mányzati képviselője hangsú-
lyozta, körzetében 2010 óta már
négy háztömb újult meg, és

emellett a Mó-
ra-iskola komp-
lex energetikai
felújítása is
megtörtént. A
képviselő arra
biztatta a lakó-
kat, hogy jövő-

ben is keressék a lehetőségeket
lakókörnyezetük jobbá tételében,
amihez az önkormányzat tovább-
ra is partner.

Béres Istvánné közös képvi-
selő elmondta, a műszaki át-

adás óta eltelt időszak alapján
elmondható, az éves felhasznált
hőmennyiség 51,5 százalékkal
csökkent, így az általa képviselt
lakóközösség megtakarítása évi
2,8 millió forint, ami szinte telje-
sen fedezi az önerejük törlesz-

tőrészletét. Hozzátette, az ál-
lam és a város által támogatott
beruházás révén minőségi vál-
tozás következett be az épüle-
tek állagában. 

A fejlesztés keretében a Szi-
gethy 81–87. szám alatt 60 la-
kás újult meg összesen mintegy
49,5 millió forintból, melyhez a
Magyar Állam több mint 20 mil-
lió, az önkormányzat 15,5 millió
forint támogatást nyújtott. A
Szigethy 89–95. hatvan lakása
esetén a beruházás közel 38
millió forintos költségéhez az ál-
lam több mint 17 millió, az ön-
kormányzat közel 12 millió fo-
rinttal járult hozzá. 

Minőségi változást
hozott a beruházás
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– A rendszerváltás óta nem volt ilyen ala-
csony a munkanélküliségi mutató Győr-
Moson-Sopron megyében – jelentette
be sajtótájékoztatón Major Ernő, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központjának igaz-
gatója és Kara Ákos országgyűlési kép-
viselő, az Országgyűlés foglalkoztatási
és munkaügyi bizottságának alelnöke.

A mostani 3,5 százalékos mutató-
hoz hasonló kedvező adat 2001–
2002-ben fordult elő, akkor egy tized-
del magasabb rátát jegyeztek fel.

– A jó adatok mögött a járműipari be-
ruházások, a beszállítók által teremtett
munkahelyek állnak – érvelt Kara Ákos.

Az elmúlt hónapban Győrben 4.618
álláskeresőt tartottak számon, október-
ben ez a szám 5.283, míg egy éve 6.676
volt, vagyis a csökkenés jelentős. Ugyan-
ez a helyzet, ha a megyei adatokat néz-
zük. Az öt munkaügyi kirendeltség ösz-
szesen 7.148 álláskeresőt regisztrált,
egy éve még 10.313 volt ez a szám. 

Jó hírként értékelhetjük azt is,
hogy csökkent a pályakezdő álláske-

szerző: gaál józsef
fotó: illusztráció

Madár István, a portfolio.hu ve-
zető elemzője jó híreket, derűlá-
tásra okot adó makrogazdasági
adatokat hozott magával Miku-
lás napjára Győrbe, a kkv-szek-
tor, vagyis a kis- és közepes mé-
retű vállalkozások vezetői szá-
mára szervezett kamarai ren-
dezvényre.

A találkozó célját Dinnyés Előd fogal-
mazta meg, a házigazda kamarai tit-
kár szerint nem árt, ha a számosság
és a munkaadói szerep miatt is meg-
határozó szektor döntéshozói tudják,
mi vár rájuk a 2014-es esztendőben.
Hazánk bruttó hazai terméke, a GDP
hónapról hónapra növekszik, a tavalyi
hasonló időszakhoz mért idei harma-
dik negyedév 1,7 százalékos javulását
már látványosnak mondják az elem-
zők. Madár István szerint a kedvező
adat a mezőgazdaságra nézve jobb
időjárás mellett az iparnak köszönhe-
tő, elsősorban annak, hogy a jármű -
gyártás jó teljesítményét nem nulláz-
ták le más ágazatok. Hét év kómából
ébredt fel az építőipar, ami akkor is ör-

Prognózis vállalkozóknak 
vendetes, ha tudjuk, nem a lakóingat-
lanok száma gyarapodott. Az állami
nagyberuházások, útépítések valós
haszna később mutatkozhat meg.    

A magyar növekedés legmegbízha-
tóbb motorja a járműipar, az Audi-
gyár új, már termelő beruházásai a ré-

gió kkv-szektora számára is csatlako-
zási lehetőségeket kínálnak. Madár
István szerint optimisták lehetünk a
német gazdaság ereje mellett a ma-
gyar költségvetési szigor enyhülése
miatt is, amit várhatóan csak kisebb
kiigazítások követnek majd a választá-
sok után. Az infláció a rezsicsökken-
tés hatására negyvenéves mélypontra

jutott, a reálbérek öt-tíz százalékkal
emelkednek, a devizahitelesek terhei
az árfolyamgát miatt enyhülnek, a csa-
ládok újabb adókönnyítésre számít-
hatnak. Mindez a most elérhető, olcsó
gazdaságélénkítő hitellel párosulva
elegendő oknak látszik ahhoz, hogy a
fogyasztás növekedésére számítva
beruházzanak a hazai vállalkozók.

A portfolio.hu elemzője a megmu-
tatkozó ellentmondásokra is felhívta
hallgatói figyelmét. Többek között ar-
ra, hogy a foglalkoztatottság nem a
versenyszektor, hanem a közmunka-
program és a külföldön dolgozók mi-
att érhette el a válság előtti szintet, s
a magánvállalkozások teljesítménye
idén is apadt. Az állam, a vállalatok, a
háztartások egyensúlyi helyzete javult,
a korábban felvett hitelek lassan el-
kopnak, de a jelentős növekedés esé-
lyei gyengék, az uniós átlaghoz való
érdemi felzárkózáshoz több kellene,
mint plusz két százalék GDP. Madár
István szerint egy ország uniós csatla-
kozása önmagában nem garancia a
felzárkózásra. Minden tekintetben
vonzó környezetet kell teremtenünk a
kívülről érkező beruházások számára,
hiszen önmagától még soha senki
nem nőtt nagyra. 

A legkevesebben állás nélkül
a rendszerváltás óta

resők száma is, októberhez képest
194-gyel vannak kevesebben, szá-
muk jelenleg 849.

– Az új munkahelyek mellett a haté-
kony foglalkoztatáspolitika, a közfog-
lalkoztatás – amelyben több mint há-
romezren vesznek részt –, valamint a
kirendeltségek áldozatos munkája is
hozzájárult ahhoz, hogy mindössze
3,5 százalékos a munkanélküliségi
mutató a megyében – fogalmazott a
sajtótájékoztatón Major Ernő. 

A megyében 3,5 százalékos a munkanélküliség

Keresett szakmák
Vannak szakmák, amelyekkel az
elhelyezkedés továbbra is könnyű.
Folyamatos kereslet van idegen
nyelvet beszélő, gépiparhoz kap-
csolódó végzettséggel rendelkező
mérnökökre. Novemberben kere-
settek voltak a szolgáltatási és
szállítási foglalkozások, továbbá a
targoncavezetők, mechatronikai-
gép-összeszerelők és hegesztők. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: archív

Bár az elmúlt két évtizedben több-
ször is tulajdonosváltás történt a
nagy autógyáraknak hengerfejeket
gyártó győri gyárban, fejlődése tö-
retlen maradt, kilencszáz ember-
nek ad biztos megélhetést az ipari
parkban alumíniumöntödét mű-
ködtető Nemak Győr Kft.

A jubileum alkalmából rende-
zett ünnepségen David Toth
ügyvezető idézte fel az elmúlt két
évtized történéseit. 1993-at írtunk,
amikor a német VAW csoport
Győrbe települt, s megkezdődött
a hengerfejgyártás. 2002-ben a
cég a norvég Hydro tulajdonába
került, 2007 óta pedig mexikói
zászló lobog a győri gyáron, mi-
után a Nemak cégcsoport felvásá-
rolta a Hydro autóipari öntödéit.

– A piacvezető Nemak-cso-
port legnagyobb európai hen-

Kilencszáz alkalmazott, évi 2,5 millió hengerfej a nagy autógyártóknak

Húsz éve alapították
a Nemak elődjét

gerfejgyára a győri, ahol évente 2
és fél millió alkatrésszel látjuk el
autóipari vevőinket, elsősorban
az Opelt és a Renault-t, továbbá
a BMW-t és az Audit – fogalma-
zott a jubileumi ünnepségen az
ügyvezető, aki ebből az alkalom-
ból Győrben köszöntötte Ma-
gyarország mexikói nagykövetét. 

Isabel Bárbara Téllez Rosete kö-
szöntőjében úgy fogalmazott, a Ne-

mak kulcsszereplője a magyar-me-
xikói kapcsolatoknak. A nagykövet
bejelentette, hogy 2014-ben Áder
János köztársasági elnök vezetésé-
vel magyar üzletember-delegáció
utazik Mexikóba, s reményei szerint
ez újabb lökést ad a két ország gaz-
dasági kapcsolatainak.

A város nevében dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester gratulált
a jubiláns cég vezetőinek és dol-
gozóinak. 

– A Nemak fogalommá vált
Győrben, majdnem ezer embernek

ad biztos megélhetést, kiszámítha-
tó jövőt – fogalmazott az alpolgár-
mester, aki elmondta, a munkahely-
teremtés mellett fontos az is, hogy
a dolgozók jól érezzék magukat a
munkahelyen, s mivel többször is
járt a Nemak Győr Kft.-nél, tapaszta-
latból tudja, családias munkahely a
győri hengerfejgyár, ahol a szakkép-
zésre is kiemelt figyelmet fordítanak.

A jubileumi ünnepségen két
avatásra is sor került. Mersich Gá-
bor cégvezető előbb egy kiállítást
ajánlott a jelenlévők figyelmébe,
amelynek segítségével két évtized
tárgyi dokumentumai jelzik a meg-
tett utat. Ezt követően felavatták a
cég oktatóbázisát, ahol győri szak-
iskolákkal együttműködve a jövő
szakembereit képzik. Az avatón el-
hangzott, a Nemak sokat tett azért,
hogy újraindították Magyarorszá-
gon a melegüzemi képzést, felké-
szült szakemberek nélkül ugyanis
nehéz helytállni a globális világgaz-
dasági versenyben.

Kara Ákos, a megyei közgyűlés
alelnöke, országgyűlési képviselő
ugyancsak köszöntötte a húszéves
céget. Egyebek mellett elmondta,
az elmúlt három évben a kormány
átalakította a hazai szakképzés
rendszerét, s ebben Győr volt a pél-
da, miután itt a legerősebb a cégek
és iskolák kapcsolata. A duális kép-
zés lényege, hogy a leendő szak-
munkások a képzési idő felében
nem az iskolában, hanem gyakor-
lati helyükön, a cégeknél sajátítják
el a szakmai ismereteket. 

Múlt héten meghirdetett „Fotó ajándékba” játékunk gyôztese Bokor Imre, a szilveszteri bulit
Visi Tamás nyerte, a szabadulást a Pániq-szobából pedig Konc Fanni és csapata próbálhatja meg.

A hirdetés felmutatója
egy kézzel készített szappant

kap ajándékba!

NYERJEN BÉRLETET
a Melius sóbarlangba!

A Melius Magyar
Sóbarlang Hálózat
gyôri pontjába
nyer het bérletet,
aki helyesen vála-
szol három kérdé-
sünkre, melyhez
segítséget ad a cég
weboldala, a soval-
termeszetes.hu.

Kiknek ajánlják a sóbarlangot?
Hány tonna só van a gyôri Melius sóbarlangban?
Melyik században vált a sóterápia Európában népszerûvé?

A válaszokat elküldheti a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre vagy
a Kodály Zoltán utca 32/a-ba, de leadhatja a Baross út elején található pavilonunkban is
december 18-ig. Jelige: Sóbarlang.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

– A szüleim foglalkoztak zenével, de nem
erőltették, hogy erre a pályára menjek, 5-
6 éves koromban magamtól szerettem
bele a dobokba, én erre lettem kitalálva
– fogalmazza meg élethivatásnak is beil-
lő vallomását Jenei Zsigmond, aki 2010-
ben szerzett diplomát a győri Széchenyi
István Egyetem Varga Tibor Zeneművé-
szeti Intézetének hallgatójaként.

Az egyetemi évek alatt hospitált, ta-
nítási gyakorlatokon vett részt, így zene-
tanár-kamaraművész diplomával a zse-
bében egyenes út vezetett az oktatásig.
Jelenleg a csornai Kerényi György Alap-
fokú Művészeti Iskola főállású tanára,
huszonnégy növendékkel foglalkozik,
terelgeti őket a zenei pályára.

– Amikor odakerültem, tízen válasz-
tották hangszernek a dobot, ma hu-
szonnégyen, túljelentkezés miatt töb-
beket más szakra kellett irányítani –
jelzi Jenei Zsigmond művész-tanári
pályafutásának első sikereit. Tanítvá-
nyait azzal győzi meg, hogy minden
ritmusból áll, még a naplemente is, ta-

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

Gyermekként a dobok
szerelmese

lán csak a végte-
lennek nincs rit-
musa. 

Olyan szenve-
déllyel beszél a
dobokról, hogy az
ember legszíve-
sebben eldobol-
ná a róla készült
portrét, de hát erre sokkal inkább a szá-
mítógép billentyűzete alkalmas.

– Egy hegedűvel is kifejezhetők a rit-
musok, erre azonban leginkább az
ütős hangszerek alkalmasak, mert
ezek a ritmusra épülnek – fogalmazza
meg teljes elkötelezettségét a dobok
szerelmese, aki ma már egyáltalán
nem bánja, hogy a Zeneakadémia he-
lyett a Széchenyi István Egyetemre ve-
zetett útja a zeneművészeti szakközép-
iskola után. Győrben családias légkör
várta gyakorlatorientált képzéssel, ami
jó átvezetés volt az életbe.

Jenei Zsigmond a diploma meg-
szerzése után mesterképzésre is visz-
szatért az egyetemre, már nagyon kö-
zel van ahhoz, hogy egy újabb diplo-
mát is magáénak mondhasson. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A gyed-extra bevezetésével ja-
nuár elsejétől újabb célzott tá-
mogatással segítenék a gyer-
meket nevelő családokat: a je-
lenleginél kedvezőbb feltételek-
kel mehetnek vissza az édes-
anyák a munkába, illetve vállal-
hatnak további gyermekeket.

A hagyományos családtámogatási for-
ma kibővítésével kívánja a kormány a
gyermekvállalást ösztönözni. „Szándé-
kaink szerint a gyed-extra bevezetése
segíti a gyermekvállalást és -nevelést,
valamint kedvezőbb feltételeket biztosít
a kisgyermekes édesanyák munkába ál-
lásához” – mondta el sajtótájékoztatón
Kara Ákos országgyűlési képviselő és
emlékeztetett rá, az elmúlt időszakban
nagy hangsúlyt fektettek a foglalkozta-
táspolitikára, így az édesanyák munka -
erőpiacra való visszatérésére is. Elmond-
ta, Győr-Moson-Sopron megyében kö-
zel 33 ezren veszik igénybe a munka-

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D • +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

Lepje meg szeretteit
egy hangulatos vacsorával

a Carmen étteremben!
Ajándékozzon karácsonyra ajándék-

utalványt tetszőleges értékben!

HÉTVÉGE
– CARMEN ÉTTEREM

– 30%
Minden szombaton délben és este,

valamint vasárnap délben 30% kedvezménnyel
válogathat kedvére étlapunkról.

Helyesbítés
Múlt héten megjelent Rászoruló
gyerekeknek gyűjt a MikulásGyár
című cikkünkben tévesen jelent
meg, melyik szervezet segít a
kampányban. 

A MikulásGyárban összegyűjtött
tartós élelmiszerek és játékok rá-
szoruló, szegénységben élő csalá-
dokhoz kerülnek. A Győrben össze-
gyűjtött ajándékokat megyénkben
osztják szét a Magyar Vöröskereszt
megyei szervezetének segítségé-
vel. Az adományokat az ETO Park-
ba várják december 22-ig.

Tavaly első alkalommal, a hiva-
talos vidéki gyűjtőpontok közül
1080 csomaggal országos első
helyen végzett az ETO Park Él-
ményközpont, ami azt jelenti,
hogy a győriek és Győr környé-
kén lakók ajánlották fel a legtöbb
adományt. A leginkább tartós
élelmiszert, tisztító- és tisztálko-
dási szereket, játékokat, édessé-
get, könyvet és gyermekruhákat
várnak idén is. A beérkezett cso-
magokat a Magyar Posta kézbe-
síti a Magyar Vöröskereszt helyi
irodáihoz, akik azokat eljuttatják a
rászorulókhoz.

„Akár duplájára is emelkedhet 
a nők bevétele”

helyvédelmi akcióterv kínálta lehetősé-
get, közülük körülbelül 15 százalék a já-
rulékkedvezményt. „A gyed-extra beve-
zetése további lehetőséget ad, összesen
akár öt évig is érvényesíthetik a kedvez-
ményt a munkáltatók, így még inkább
érdemes lesz gyermeket nevelő anyákat
alkalmazni” – hangsúlyozta Kara Ákos.

Az intézkedés további része az a
módosítás, miszerint testvér születé-
se esetén gyermekenként válik jogo-
sulttá a szülő a gyermeknevelési tá-
mogatásokra, nem szűnik meg az elő-
ző juttatás. Ezt indokolja az is, hogy a
szülőképes korban lévő magyar nők
többsége két-három gyermeket sze-
retne, de a világra jött gyermekek szá-
ma végül kevesebb ennél.

Széles Sándor kormánymegbízott
úgy fogalmazott, a kormány egyértel-
mű szándéka az intézkedéssel, hogy
a gyermeket nevelő családokat és a
munkába visszatérni szándékozó
édesanyákat támogassa. A módosí-
tással megnőhet a részmunkaidős
foglalkoztatás, amire hatalmas az
igény, hiszen Magyarországon a két-

keresős családmodell a jellemző. A
gyed-extra lehetővé teszi, hogy a jövő
évtől a gyes és a gyed folyósítása mel-
lett is munkát vállalhasson az édes-
anya a gyermek egyéves kora után.
Széles Sándor elmondása szerint az
új támogatás eredménye-
ként akár duplájára is
emelkedhet a nők be-
vétele.
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szerző: z. a.
fotó: gy. p.

Ingyenes tanulási lehetőséget biztosít
Győrben is a Szövetség az Életen Át
Tartó Tanulásért szervezet: többek kö-
zött német és angol nyelvet, számítás-
technikai és pénzügyi ismereteket ok-
tatnak munkanélkülieknek és állással
rendelkezőknek egyaránt.

Az országban ötven Nyitott Tanulá-
si Központ (Nyitok) nyílt összesen, vá-
rosunkban hétfő óta várják az érdeklő-
dőket a Czuczor Gergely utca 30.
szám alatt. 

Ingyenes képzések
a Nyitokban

A megnyitón Balázs Ákos projekt-
menedzser kifejtette, a változásokhoz
szükség van nyitottságra, de régiónk-
ból Magyarországon vesznek részt a
legkevesebben felnőttoktatásban. A
hálózat az élethosszig tartó tanulás
ösztönzésére és az alapkészségek fej-
lesztésére hivatott, programjaikat a
helyi igényekhez alkalmazkodva ala-
kítják ki. A fenti területeken kívül a kép-
zések témakörei között szerepel töb-
bek között a hatékony önmenedzse-
lés, nőként való érvényesülés, s hogy
mit kell tudni egy vállalkozás indításá-
hoz. A tanfolyamok 20-30 órásak és 1-
2 hónapig tartanak. Az országos prog-
ram megvalósítására mintegy kétmil-
liárd forint támogatást kapott a szer-
vezet az Európai Uniótól.

Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester a megnyitón úgy fogalma-
zott, Győrben a legkedvezőbbek a
munkaerő-piaci adatok az ország-
ban, de ez nem azt jelenti, hogy hát-
radőlhetünk. Nagyon fontosnak
tartja az élethosszig való tanulást, a
készségeink folyamatos fejleszté-
sét. Hozzátette, a központ hatékony
tanulási lehetőséget nyújthat a
munkaerőpiacon hátrányos helyzet-
ben lévők számára is.

szerző: harcsás judit
fotó: gy. p.

Többautónyi tartós élelmiszer, játék,
iskolaszer, ruhanemű és egyéb ado-
mány gyűlt össze a Segítőház Alapít-
vány és a Gyárvárosi Iskola közös ad-
venti gyűjtésének köszönhetően. 

A szervezet „Szívesen adom” szlo-
genjével meghirdetett programja idén
is sikeres volt, a nevelőtestület és a csa-
ládok mellett a Borostyán Nyugdíjas
Klub tagjai is csatlakoztak a karácsonyi
gyűjtéshez. Az adományt a likócsi Segí-
tőházba szállítják, a szeretetcsomago-
kat a következő napokban a civil szerve-
zet utcai szolgálatának munkatársai jut-
tatják el rászoruló családoknak. 

CCssoommaaggookk
sszzeerreetteettbbőőll

„Mi terveztük a program plakátját,
de akkor még nem gondoltuk, hogy
ennyi minden összegyűlhet” – sorolta
Fekete Rea. „Tolltartót, ceruzákat, játé-
kokat is hoztam, a pakolásban is segí-
tünk. Jó másokon segíteni, nekünk is
van olyan ismerősünk, aki nagyon örül-
ne egy szép mesekönyvnek, játéknak,
ruhának” – mondta a segítő fiatal.

Nem csak tartós élelmiszert, ruha-
neműt, édességet, de pénzt is gyűjtöt-
tek az iskolában a győri Andorka Vivien-
nek és családjának. Vivien súlyos beteg-
ségből és műtétből lábadozik, minden
támogatásra szüksége van. A Gyárváro-
si Iskola diákönkormányzata, nevelőtes-
tülete figyelemmel kíséri sorsát, ezért is
gondoltak a segítségnyújtásra.
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Szerelem-illat a színházban
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Krimiszerű fordulatokban bővel-
kedő romantikus történet a Győri
Nemzeti Színház következő premi-
erje: szombaton mutatják be az Il-
latszertár című darabot, melyből
több amerikai filmes feldolgozás is
készült, például a Szerelem háló-
jában című, Meg Ryan és Tom
Hanks főszereplésével. A történet
karácsony előtt játszódik, de a
sztori természetesen nem csak a
decemberi várakozásban izgal-
mas, hiszen mint ahogy a darab
rendezője, Szűcs Gábor fogalma-
zott: az Illatszertár egy remekmű.

A darab külföldön is diadalutat
járt be. Mi a sikerének a kulcsa?

A produkció László Miklós legsikere-
sebb színpadi műve olyan szempontból,
hogy a legtöbb átirat készült belőle: fil-
mek és musicalek is, a Brodway-n pél-
dául hatvan évig játszották. Most pedig
reneszánszát éli, Los Angelesben há-
rom napja tartották a bemutatóját, az Il-
latszertár is példa arra, hogy a remek-
művek sűrűn előkerülnek. Ennek ellené-
re László Miklós nevét szakmán belül

sem nagyon ismerik. A tehetséges szer-
ző 1938-ban hagyta el hazánkat és köl-
tözött a tengerentúlra, ugyanis New
Yorkban kapott szerződést. Kiváló érzé-
ke volt, hogy az egyes jelenetekbe izgal-
mat és humort csempésszen, kabaré-
szerzőként tevékenykedett főként, kitű-
nően. Azért is annyira sikeres ez a műve,
mert miközben van egy mesebeliség,
vagy ha úgy tetszik, romantikus szép-
ség a történetben, zseniálisan képes
hús-vér figurákat, konfliktusokat terem-
teni. Ez egy boldog történet, rengeteg
krimiszerű izgalommal és fordulattal. Ez
a kettő együtt nagyon működik, talán et-
től vált igazán sikeressé a darab.

Összefoglalható úgy az Illat-
szertár története, hogy a szere-
lemről és a megbocsátásról szól?

Végül is igen. Adott egy féltékeny
cégvezető, akit csal a felesége az egyik
segédjével, és van egy másik boltosse-
géd, aki másfél éve szerelmes egy olyan
hölgybe, akivel csak levelezik, de soha
nem találkozott. Ebből főzi meg László
Miklós mindenféle konfliktuson keresz-
tül a végkifejletet, amit nem akarok el-
árulni. Számos váratlan fordulatra szá-
míthatunk, amíg aztán megjelenik a
megbocsátás és a beteljesült szerelem,
vagy annak az ígérete.

A boldog békeidőkben játszó-
dik a történet, egy olyan fajta bol-
tocskában, ami ma már nem léte-
zik. Egy kedves közegnek képze-
lem el az Illatszertárat, ahol két ve-

vő között a férfi és nő eladó évődik
egymással. Jó helyen járok?

A közeg semmiképpen nem kedves,
mert összecsapnak az indulatok. Ez egy
polgári Otello-történet, hiszen míg
Shakespeare darabjában a mór egy ős -
erejű, féltékeny valaki, itt egy Kabos Gyu-
la válik féltékennyé, vagyis a kisember. És
nyilván, ha valaki nem egy harcos, velen-

cei mór, hanem egy Váci utcai boltos, ak-
kor máshogy éli meg a maga sérelmeit.

Valóban a két háború közti időszakban
játszódik a történet, de a boldog béke-
időkre már a horogkereszt árnya vetül,

azért is, mert László Miklós maga is zsidó
volt. Ez a légkör picit érződik a darabon,
de nem erről szól, nincsenek benne direkt
utalások, csak a történelmet jobban isme-
rő nézőknek sejlenek majd ki egy-egy
mondatból a kor viharfelhői. Ez az időszak
egyébként igazán termékeny volt, renge-
teg színpadi mű született és nagyon sok
filmet forgattak, a kabarék virultak.
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KULTÚRA HIRDETÉS

lejegyezte: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Maga a művész, Kurcsis László
is meglepődött, amikor egyik ké-
pén a taoista Lao-ce és a keresz-
tény Jézus az angyalokról kezd-
tek el beszélgetni. Azt mondja,
érdekelte, régóta foglalkoztatta a
téma, így nagyon odafigyelt a két
mesterre, akik először abban
egyeztek meg, hogy „egy a min-
den”. Angyal és ördög összezár-
va feszül kétfelé egy bilincsben.
A mindenség szimmetriája.  Kö-
zöttük a magunk esendőségé-
ben és kiszolgáltatottságában
mi, emberek. A művész szerint a
csodákat elnapolták, a megvál-
tásra várni kell egy kicsit, de ad-

Angyalok a zsinagógában 
dig is bőven van lejegyezni való.
Az üzenetek hordozói fényből és
sötétségből jönnek, a rajzoló ju-
talma és felelőssége, ha a tárlat-
látogató megérti őket. 

Kurcsis László grafikusművész
Angyalok fényből és sötétből című

kiállítása az elmúlt szombat esté-
jén nyílt meg a zsinagóga téli kar-
zatán. A tárlatot Komálovics Zoltán
költő ajánlotta a látogatók figyel-
mébe, nem eldöntve, hogy örüljön
vagy féljen-e az ember, ha hirtelen
angyalok támadnak rá. A költő és
kritikus úgy véli, iszonyú minden
angyal, de adventi időkben érde-
mes felkészülni, megállni ezen erő-
sebb lét közelében. Lao-ce angya-
lokkal benépesített terei, közegei
tanúságtevő terek és közegek. Jel-
zik, hogy ami az anyag rendjében
fogant, azt előbb-utóbb visszahív-
ja önmagába a természeti világ
anyagi rendje.

Kurcsis László győri grafikus-
művész tárlata december 31-ig
várja látogatóit.  

Művészet és gazdaság 
szerző: gaál józsef 
fotó: o. jakócs péter

Győrnek ajándékozta életműve válogatott
darabjait Barabás László festőművész, aki
fél évszázada él, alkot és tanít a városban.
A gyűjtemény a Győri Ipari Park Innonet-
központjának közös tereiben kapott helyet,
az adományozó megállapodás aláírására
és a művész állandó kiállításának megnyi-
tására szerdán délelőtt került sor. 

Budavári László, az Innonet ügyvezető igazgatója
arra emlékeztette az ünnepi esemény résztvevőit,
hogy a győri innovációs és technológiai központ
már tizenöt éve őriz folyosóin és nagytermében Ba-
rabás-festményeket. Az Innonet az új alkotásokkal
bővült állandó kiállításnak is jó gazdája lesz, egyben
tartja és méltó módon mutatja be a gyűjteményt.

Barabás László személyes vallomást fűzött az aján-
dékhoz. Elmondta, ötven éve él a városban, amely ott-
hont, munkát, alkotói szabadságot biztosított a számá-
ra. Életművének válogatott képeivel a kapott sok jóból
szeretne valamennyit visszaadni. Az idős művész szá-

mos munkáját őrzik közgyűjtemények, középületek és
magánlakások. Az Innonet állandó kiállításának jelen-
tősége abban rejlik, hogy a legértékesebb darabok, az
elmúlt tizenöt év munkáinak java együtt maradhat.

Fekete Dávid alpolgármester szerint az állandó kiállí-
tás létrejötte a művészet és a gazdaság győri együttélé-
sének szép példája. A festőművész méltó otthonnak gon-

dolta képei számára Győr gazdasági életének központját,
s a műszaki szakemberek örömmel, életterük értékeként
fogadták az adományt. Az alpolgármester Győr nevében
köszönte meg Barabás László ajándékát, hangsúlyozva,
hogy az állandó kiállítás a várost gazdagítja. 
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

BOOGIEFESZT. A 6. Győri Nemzet-
közi Boogie Woogie Fesztivál decem-
ber 13-án 19 órakor kezdődik a Hotel
Konferenciában. Másnap 10 órától
Boogie Workshop lesz a Hotel Rá-
ba City Centerben, majd 19 órától
Boogie Show a Richter Teremben.
A koncert után az EL Paso cent-
rumban folytatódik a buli. 

A MOSZKVAI Patriar-
chátus ortodox férfikara
december 19-én 19 órá-
tól a Kossuth utcai refor-
mátus templomban szó-
laltatja meg a szláv egy-
házzene számos remek-
művét. A koncert az Öt
Templom Advent kiemelt
rendezvénye.

CSILLAGFÉNYES ÉJ címmel
szlovák és cseh karácsonyi népi ha-
gyományokra építő játékot mutat be
a Teatro Piki bábszínház december
21-én a görög katolikus templom-
ban. A betlehemi történetben az em-
berek földi élete fonódik össze a
menny és a pokol földöntúli világával.

TITKOS GYŰJTE-
MÉNY. A modern
magyar festőművé-
szet klasszikus re-
mekműveit vonul-
tatja fel az Ester-
házy-palota decem-
ber 13-án nyíló tár-
lata. A kiállításon
többek között Rippl-
Rónai József, Vaszary János, Mednyánszky László, Csók
István és Aba-Novák Vilmos alkotásai csodálhatók meg.

SZABADHEGYI ÉVAD-
ZÁRÓ. Az Ady Endre Köz-
művelődési Egyesület mű-
vészeti csoportjai karácso-
nyi, évadzáró előadást tar-
tanak december 16-án 18
órától a József Attila Műve-
lődési Házban. 

A KARÁCSONY-
FA RUHÁJA.Az Es-
terházy-palotában
de cember 15-én 15
órától díszeket, göm-
böket, gir  landokat
készíthetnek az ér-
deklődők képzőmű-
vészek segítségével. 

A NAPÓRA KÉ -
PES  KÖNYVE. A
Győri Alkotók Nap -
óra Egyesületének
kiadványát decem-
ber 17-én 17 óra-
kor az Esterházy-
palotában ajánlja a

közönség figyelmébe Grászli Berna-
dett művészettörténész. 

DEMJÉN FERENC ad koncertet december
14-én 19 órától Győrszentivánon, a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Ház sportcsarnokában.  

NÉMET ADVENTI HANGVERSENY
helyszíne lesz a bazilika december 15-én,
délután fél négytől. A németek győri egye-
sületének rendezvényén fellépnek a Brunsz-
vik-óvoda kicsinyei, a várgesztesi német kul-
túregyesület tagjai, a Melódia Harmonika-
zenekar, a Kecskédi Német Nemzetiségi
Dalárda, valamint Karsai Klára előadómű-
vész és Kulcsár Béla harmonikaművész.

A NÉMET és Európai Egyesület
karácsonyi koncertet szervez de -
cember 15-én 16 órától a gyárvá-
rosi Jézus Szíve-templomban. Fel-
lép az Arany János Általános Iskola
2. c osztálya, az Akkord lengyel ka-
marakórus, a Likócsi Dalkör, a Ka-
maraegyüttes, valamint a Rozma-
ring német nemzetiségi kórus.

RÉGISÉGVÁSÁR. Az
idei utolsó régiségvá-
sárt rendezik december
15-én reggel nyolctól
délután kettőig az Ár-
kád mögötti piactéren.
Januárban és február-
ban nem lesz vásár. 

VASÚTMODELL terepasztalok és hajómodellek ki-
állítását és vásárát rendezik meg december 14-én 10
és 16 óra között a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban.  

KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT. A Bezerédj-kas-
télyban december 19-én 17 órától fellépnek a ménfő-
csanaki óvoda Süni csoportjának tagjai, a Petőfi-iskola
diákjai, a Bezerédj-kórus és a Marcal néptáncegyüttes. LÁMPÁST VISZEK. A Gyermekek Házában december 20-án 15

órától adventi játszóházba várják a gyerekeket. A legkisebbeknek
ugyanekkor kerekítő bábos torna kezdődik. Öt órától Écsi Gyöngyi lép
fel Menjünk együtt Betlehembe című műsorával.   

A ZICHY LÁTOGATÓKÖZ-
PONTBAN december 14-én
16 órától lép fel vidám műsorával
a győri Import Impró egyesület.
A kreatív műhelyben ajándéko-
kat, díszeket készíthetnek a gye-
rekek december 14-én 10 és 17
óra között.  

A HARMÓNIA művészeti iskola karácsonyi koncertje
december 19-én 17 órakor kezdődik a Petőfi Sándor
Művelődési Házban. Műsort adnak az iskola zenei és
néptánc tagozatos növendékei és tanáraik. 

KULTURÁLIS 
kínáló

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
FÖLDVÁRI GABRIELLA

ADVENTI ILLATOK. Szabadtéri szeretetvendégségre, éneklésre, lu-
cázásra, betlehemezésre invitál mindenkit az Újvárosi Művelődési Ház
és a településrész önkormányzata december 14-én 17 órától a Kos-
suth-szoborhoz. KÖRMENDI NÓRA úgy ír, ahogy olvasni szeretünk, Az

Utolsó Mester című könyve az érzések világába kalauzol
el. Saját történetén át mutatja be, mit jelent a fejlődés útját
járni és találkozni valakivel, aki kész és képes segíteni eb-
ben. A könyv bemutatójára december 20-án 18 órakor ke-
rül sor a Baross úti Látogatóközpontban. További részletek
a művel kapcsolatban: www.utolsomester.hu.

MESEKUCKÓ várja a gyerekeket december
14-én 15 órától Ménfőcsanakon a Nagybol-
dogasszony plébánia közösségi házban, a Fe-
kete István u. 8. szám alatt.

JÁTSZÓHÁZBA vár-
ják az 1–5 éves korú
gyermekeket hétfőtől
péntekig  9 és 17 óra
között  az Égig Érő Fa
Családi Napközibe,
Szabadhegyen a Szé-
kely u. 7. szám alatt.

A BAROSS ÚTI LÁTOGATÓKÖZPONTBAN december 14-én karácsonyi csengőt, december
21-én dióbabát készíthetnek a gyerekek 10 és 12 óra között. 

ÚJVÁROSI KONCERT. Az Újvárosi Művelődési Ház-
ban december 17-én 17 órától karácsonyi koncertet ad
Baranyai István hegedűművész és tanítványai.
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DECEMBER 14., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Vízitúra
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Célkeresztben 
12:35 Az élő örökség 
12:50 Milliomos Mikulás 
14:25 A világörökség kincsei 
14:40 Jane Eyre 
16:40 Havasi Balázs: Tavaszi szél
16:45 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A nemzet aranya 
22:35 A Bécsi Filharmonikusok 

hangversenye Pekingben
00:00 Dupla vagy minden 
01:45 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
07:00 Kölyökklub 
10:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
11:10 Házon kívül 
11:45 a'la CAR 
12:10 4ütem 
12:45 Gossip girl - A pletykafészek 
13:45 Kőgazdagok 
14:40 A hős legendája 
15:45 Jóbarátok 

16:20 Benjamin közlegény 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:45 A szellemfarkas bosszúja 
00:40 Nyomoz a professzor: 

A bezárt szoba rejtélye 

04:45 Alexandra Pódium 
05:10 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
11:15 Astro-Világ
12:20 Állatőrség 
12:50 Babavilág 
13:20 Tűsarok 
13:50 Stílusvadász 
14:20 Xena 
15:20 13-as raktár 
16:05 Minizsenik 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 A stepfordi feleségek 
21:25 Tökéletes védelem 

23:40 Shaft 
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 13-as raktár 
03:40 Kalandjárat Extra  (ism.)

07:15 Obi-ugorok 
08:10 Élő egyház
08:35 Isten kezében 
09:05 Nóvum 
09:30 Határtalanul magyar 
10:00 Akadálytalanul 
10:30 Székely kapu 
11:00 Hagyaték 
11:30 Sírjaik hol domborulnak... 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Pannon expressz 
12:40 Kapásjelző
13:10 Robbie, a fóka 
13:55 Önök kérték! 
14:55 Fügefalevél 
16:25 Rövidpályás Úszó 

Európa-bajnokság
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:25 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:10 Ne ébreszd fel az alvó zsarut!
22:45 Dunasport
23:00 Tamás Gábor koncert 2013.
00:15 MüpArt 
01:30 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.)
11:20 TV shop
16:40 Rába ETO FC–DEAC NB I-es 

bajnoki futsalmérkőzés
18:00 Épí-tech (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.) 
20:10 Vény nélkül  (ism.) 
20:35 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.) 
22:20 Konkrét (ism.) 
22:30 Vény nélkül  (ism.) 
22:55 Kitekintő (ism.) 
23:25 TV shop

GYŐR+ TV

DECEMBER 15., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Jónak lenni jó 
10:00 Katolikus krónika
10:40 Jónak lenni jó 
11:10 Evangélikus magazin
11:35 Református ifjúsági műsor
11:45 Jónak lenni jó 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Jónak lenni jó 
12:35 Telesport 
14:00 Jónak lenni jó 
15:30 Kóristák 
17:10 Jónak lenni jó 
18:00 Indul az M3
18:25 Jónak lenni jó 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Jónak lenni jó 
22:45 A harcos 
00:40 Az irányítás határai 
02:34 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:15 EgészségKalauz 
10:50 Teleshop
11:50 Gasztrotúra 
12:20 A Muzsika TV bemutatja
12:55 Havazin

13:30 X-Faktor Nap 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 X-Faktor Nap
20:00 X-Faktor 
22:30 Nullpont - Az egyetlen esély 
00:30 Portré 
01:05 Tengerparti fenegyerek 

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Aktív extra 
13:05 Psych - Dilis detektívek 
14:05 A szépség és a szörnyeteg 
15:10 Doktor House 
16:15 A stepfordi feleségek 

18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Nanny McPhee - 

A varázsdada 
22:05 Hívatlan vendég 
00:00 A Keresztapa 2 
03:30 Astro-Világ Éjjel

06:00 Gazdakör 
06:25 A papiros története 
06:40 Világ-nézet 
07:35 Isten kezében 
08:05 Napok, évek, századok 
09:00 Jónak lenni jó 
10:05 Rome Reports
10:30 Magyar klasszikusok 

új köntösben 
11:00 Önkéntesek 
11:25 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Ízőrzők: Karád 
12:45 Hazajáró 
13:15 Szerelmes földrajz 
13:45 Hogy volt!? 
14:45 Havasi napsütés 
16:25 Rövidpályás Úszó 

Európa-bajnokság
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:25 Önök kérték
20:20 A fekete város 
21:20 A világörökség kincsei 
21:40 Jónak lenni jó 
22:45 Ház a sziklák alatt 

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Épí-tech (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Impro Maraton (ism.)
10:00 Győr+ Sport (ism.)
11:00 Konkrét (ism.) 
11:10 Vény nélkül  (ism.) 
11:35 Kitekintő (ism.) 
12:05 TV shop
16:10 ETO-SZESE–Tatabánya NB I-es

bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés
17:30 Pomodoro (ism.)
17:45 KultÓra (ism.)
18:45 TV torna (ism.) 
18:50 Konkrét (ism.) 
19:00 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
20:15 Pomodoro (ism.)
20:30 KultÓra (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
23:00 TV shop

GYŐR+ TV

www.elektrosomogyi.hu

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

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

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

WEBÁRUHÁZ:

Fehér vagy színes, hagyományos és LED-es
KARÁCSONYFAÉGÔK
10, 20, 30, 50 és 100 darabos kiszerelésben.

• Ablakdíszek • Világítócsövek • Pótizzók • Kiegészítők

Nálunk biztos megtalálja, amit keres!

KÜL- ÉS BELTÉRI KARÁCSONYI DEKORÁCIÓK! 
Kerti díszek, izzósorok, hálók, fényfüzérek

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!
2013. 12. 31-ig

Ne hagyja
az utolsó

pillanatra!

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô németkurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Angol haladó nyelvi klub 40–50 évesek számára
• Spanyol-, francia-, orosz kezdô kurzusok péntekenként is
• Fordítások szakképzett fordítók által

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

DECEMBER 18., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:35 A kanadai sarkvidék 
13:55 Gasztroangyal 
14:55 Melissa és Joey 
15:15 Melissa és Joey 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Retró kabaré 
21:20 On the Spot 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Summa
23:35 Angi jelenti 
00:05 Történetek a nagyvilágból 
00:35 Melissa és Joey 
00:55 Melissa és Joey 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
13:00 Reflektor 
13:10 A Muzsika TV bemutatja
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:55 Fókusz 
15:30 Dél Királynője 
16:25 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Szulejmán 
23:05 Házon kívül 
23:40 Reflektor 
23:55 Egy élet ára 
01:45 Műsorszünet

04:10 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:40 Halálhajó 
00:35 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:40 A médium 
01:40 Tények Este
02:15 Aktív 
02:40 Magyarország, jövünk! 
02:45 Babavilág 
03:10 Műsorszünet

DECEMBER 17., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Vízitúra 
13:55 Hacktion Újratöltve 
14:55 Melissa és Joey 
15:15 Melissa és Joey 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 Párizsi helyszínelők 
22:05 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Gyilkosság 
23:35 Az éltető víz 
00:25 Melissa és Joey 
00:50 Melissa és Joey 
01:15 Rocca parancsnok 
02:08 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Brandmánia 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 A mentalista 
22:50 Döglött akták 
23:55 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:45 Hazudj, ha tudsz! 
01:45 Hazudj, ha tudsz! 
02:40 Műsorszünet

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Golyóálló 
23:15 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:20 Zsaruvér 
00:20 Tények Este
00:55 Aktív 
01:20 Szökés Budára 
03:40 Magyarország, jövünk! 
03:45 Super Car 

05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 Só Mihály kalandjai 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Emlékezz rám 
23:55 Kultikon 
00:10 Könyvajánló
00:20 Koncertek az A38 hajón 
01:10 Vers
01:15 Himnusz
01:20 Hírek 
01:25 Advent Bécsben 
02:05 Akadálytalanul 

DECEMBER 16., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta 
14:55 Melissa és Joey 
15:20 Melissa és Joey 
15:45 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Aranymetszés
00:00 KorTárs 
00:30 Melissa és Joey 
00:55 Melissa és Joey 
01:20 Rocca parancsnok 
02:13 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Havazin
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Dr. Csont 
22:50 CSI: A helyszínelők 
23:55 Mr. és Mrs. Bloom 
01:00 Reflektor 
01:15 Tengerparti fenegyerek 
01:40 Műsorszünet

04:35 Napló 
05:25 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 NCIS 
22:30 NCIS: Los Angeles 
23:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:35 Én is menyasszony vagyok 
00:05 Elit egység 
01:05 Tények Este
01:40 Aktív 
02:05 NCIS 
03:05 Magyarország, jövünk! 
03:10 Aktív Extra 
03:35 Műsorszünet

07:35 Pannonia 3 keréken 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd 
09:30 A nap vendége 
09:40 Isten kezében 
10:10 Élő egyház 
10:35 Rome Reports 
11:05 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 Vivát Benyovszky! 
21:40 Hírek
21:45 Dunasport
21:55 Dokureflex
21:56 Bence - Találkozás egy Down-

szindrómás fiatalemberrel 
23:10 Kultikon 
23:25 Könyvajánló

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül (ism.)
07:55 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Zooo+ (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:45 Innovella
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:50 Konkrét (ism.)
08:00 Kitekintő (ism.)
08:30 TV torna (ism.)
08:40 Pomodoro (ism.) 
08:55 KultÓra (ism.) 
09:55 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
11:10 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Ráta
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:05 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Sportaréna
10:10 Doc Martin 
11:00 Só Mihály kalandjai 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Három királyok 
13:20 A világörökség kincsei 
13:40 Svédcsavar 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 Glóbusz 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Továbbállók 
23:40 Kultikon 
23:55 Könyvajánló
00:00 Koncertek az A38 hajón 
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DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
M1
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Életművész 
14:40 Melissa és Joey 
15:05 Melissa és Joey 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Az élet sava-borsa 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek - IrReality Show 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Nemzeti Nagyvizit 
23:35 Barangolások öt kontinensen 
00:05 Szekondlájf 
00:55 Melissa és Joey 
01:20 Melissa és Joey 
01:40 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
13:00 Reflektor 
13:10 EgészségKalauz 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:55 Fókusz 
15:30 Dél Királynője 
16:25 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Next - A holnap a múlté 
23:45 Brandmánia 
00:25 Reflektor 
00:45 a'la CAR 
01:15 Műsorszünet

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Nyolc tanú 
23:20 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:25 Felejtés 
01:15 Tények Este
01:50 Aktív 
02:15 Magyarország, jövünk! 
02:20 Segíts magadon! 
02:45 Műsorszünet

07:30 Híradó
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben
09:05 Közbeszéd 
09:30 Pannon expressz 
10:10 Doc Martin 
11:00 Glóbusz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Vers
12:20 Virágzó Magyarország 
12:45 Károlyi Bernát, a ferences 

vértanú 
13:10 Mediterraneo
13:45 Svédcsavar 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Sportcsillagok Gálaestje 2013. 
20:55 Angyalbőrben 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 Fuss, hogy utolérjenek 
23:30 Kultikon 

07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Rába ETO FC–Újszegedi 

TC futsal Magyar Kupa mérkőzés 
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Rába ETO FC–Újszegedi 

TC futsal Magyar Kupa mérkőzés 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Széchenyi híradó
20:30 Így főznek a bajnokok
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Széchenyi híradó (ism.) 
22:30 Így főznek a bajnokok (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 20., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:55 Esély
13:25 Erkel, mert kell!
13:55 Angi jelenti 
14:25 Történetek a nagyvilágból 
14:55 Melissa és Joey 
15:20 Melissa és Joey 
15:45 A múlt fogságában 
16:35 Híradó+
16:50 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Életművész 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Szeretettel Hollywoodból 
23:35 Angyali szemek 
01:15 Melissa és Joey 
01:40 Melissa és Joey
02:00 Rocca parancsnok 
02:58 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Ízes élet - Mautner Zsófival 
13:00 Reflektor 
13:10 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:55 Fókusz 
15:30 Dél Királynője 
16:25 Csók és csata 
17:35 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 CSI: Miami helyszínelők 
22:50 Gyilkos elmék 
23:45 Odaát 
00:40 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 
01:55 Műsorszünet

06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Waterworld - Vízivilág 
00:10 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:15 Szellemdoktor 
01:15 Tények Este
01:50 Aktív 
02:15 Waterworld - Vízivilág 

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Széchenyi híradó (ism.) 
10:30 Így főznek a bajnokok (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Győr–Kayserispor női 

kosárlabda Euroliga mérkőzés 
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Győr–Kayserispor női 

kosárlabda Euroliga mérkőzés 
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Pomodoro
20:00 Találkozás Gyurta Dániellel
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Pomodoro
22:00 Találkozás Gyurta Dániellel (ism.) 
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:00 Könyvajánló
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:00 Közbeszéd 
09:30 Szerelmes földrajz 
09:55 Partiumi barangoló 
10:15 Doc Martin 
11:05 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Gyógyító természet 
12:50 Erdélyi történetek 
13:45 Svédcsavar 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Kisváros 
20:00 Doc Martin 
20:50 Hölgyek öröme 
21:45 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Trükk 
23:35 Kultikon 
23:55 Könyvajánló
00:00 A vég nekem a kezdet 



18 / + / 2013. december 13.

December 6-án este sejtelmes fé-
nyek gyúltak az Openhouse Verseny
utcai irodáiban. Ezüstcsillagok világí-
tottak, az asztalokon gyertyák, az
üveg ajtókon hópihék. Elôkerültek az
ezüstszínû vázák, örökzöldek ágai on-

AZ OLDAL AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE

Bordó ruhás Mikulás,
narancs a zsákjában

Apróhirdetés

Gyôrben 2 vagy 3 szobás lakást ke-
resek 8—12 M Ft-ig, készpénzért, er-
kélyes elônyben. Tel.: 70/338-6708
Eladó Gyôrben 2011-ben gépésze-
tileg is felújított, 2+1 szobás, szige-
telt, 110 nm-es családi ház, 315
nm-es telken, garázzsal! Irányár:
17,7 M Ft. Tel.: 70/372-0114.
Gyôrben keresek 3 vagy 4 szobás,
fûtés-korszerûsített panellakást 12
millió forintig. Tel.: 70/703-0865.
Gyôr-Nádorvárosban, vásárcsar-
nok közelében sürgôsen eladó egy
kétszoba-hallos, mûanyag ablakos
panellakás. Ár: 8.490.000 Ft. Érd.:
70/601-0228
Gyôr-Révfaluban 2. emeleti, 54 nm-
es, kétszobás+konyha-étkezôs la-
kás eladó. Irányár: 15.990.000 Ft.
Érd.: 70/977-7842.
Gyôrben, a Szent Imre úton eladó
két utcafronti házrész, ami kiválóan
alkalmas akár vállalkozásnak is! Ár:
9,89 M Ft. Tel.: 70/459-2409
Ikrényben új építésû, 84 nm-es,
ikerházi lakás jó áron eladó! Irányár:
14,99 M Ft+telekár! Elérhetôség:
70/977-7841
Gyôr-Nádorváros klasszikus részén 51
m2-es, kétszobás, mûanyag nyílászá-
rós, egyedi fûtéses társasházi lakás el-
adó. Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 70/977-7830
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó
egy nappali+2 szobás társasházi la-
kás! Ár: 20,5 M Ft. Tel.: 70/9777-832
Révfalu „klasszikus” részén csen-
des utcában épült,  2 szobás, nagy
erkélyes, teljesen felújított társashá-
zi lakás eladó. Kitûnô lehetôség!
Ára: 14,9 M Ft. Tel.: 70/372-0110
Gyôr-Révfalu csendes utcájában
2004-es építésû, 54 m2-es társashá-
zi lakás tárolóval, udvaron belüli
parkolási lehetôséggel eladó. Ár:
15.990.000 Ft. Érd.: 70/977-7842.
Nyúlon 2 szintes, 5 szobás, 2 generá-
ciós családi ház nagy telekkel eladó
Ár: 14.000.000 Ft. Érd.: 70/703-0865.
Gyôr-Révfaluban még néhány új
építésû lakás nagyon jó áron eladó!
Kulcsrakész ár: 300.000 Ft/m2. Ille-
tékmentes! Hívjon! 70/9777-840.
Écs központjában, csendes utcá-
ban hôszigetelt családi ház négy
hálószobával, kettô fürdôszobával,
nagyon kedvezô áron eladó. Irány -
ár: 19,79 M Ft. Tel.: 70/333-3839
Eladó 2 vagy 3 szobás emeleti ott-
hont keresek tavaszi költözéssel 20
M Ft-ig! Tel.: 70/372-0114
Gyôr-Ménfôcsanak patinás utcájá-
ban álló, ötszobás, korszerû csalá-
di ház eladó. Ár: 37,9 M Ft. Tel.:
70/459-3010
Gyôr-Nádorváros csendes részén tel-
jesen felújított családi ház sürgôsen el-
adó. Ár: 29,49 M Ft. Érd.: 70/977-7844 

tották gyantás illatukat a vendégtér-
ben. Az üveggömbökben angyalkák
csillantak. 

Az ajtó elôtt izgatott gyereksereg:
az irodaházban lakók csemetéi és tu-
catnyi Openhouse-os értékesítô lurkó-

ja várja, vajon mi készülôdik odabent.
Az advent egyik legszebb emléke
lesz ez az este: hiszen sötétedés
után megérkezett az Openhouse Mi-
kulás — azt is mondhatnánk, hogy a
„cég színeibe öltözve”: bordó zsák-
jából narancs és megannyi Télapó-
csomag került elô. Minden gyereket
a térdére ültetett, és bizony meg-
szeppenve hallgatták a kicsik, hon-
nan is tudhatja a nagyszakállú a leg -
apróbb csínytevéseiket és a legutol-
só iskolai ötösüket… 

A „titokôrzô” est alatt otthon meg-
töltôdtek a kiscsizmák, így hazatérve
is nagy volt az öröm.

Az Openhouse családi vállalkozásként indult, így tulajdonosai, vezetôi mai napig fontosnak tartják a
családi köteléket, a munkahelyen is bensôséges hangulat motiváló hatását. Ráadásul az Openhouse
családbarát munkahely, ahol sok a kisgyermekes anyuka, a gyesrôl, gyedrôl munkába állt szülô. Az ün-
nepek közeledtével tehát mi sem természetesebb (legalábbis az Openhouse számára), mint összehoz-
ni a kollégákat családostul a munkahelyre… ezúttal a Mikulás-várás apropóján.

Ha Ön is szívesen dolgozna
ilyen munkahelyen,

állásajánlatainkért keresse
Szepessy Anita

irodavezetôt!
Tel.: 06-30/757-2991,

mail: anita.szepessy@oh.hu

BOLDOG, BÉKÉS
KARÁCSONYT KÍVÁN

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK

AZ OPENHOUSE
CSAPATA!
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IDŐSÜGY  HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A felújított Sugár utca 26. számú épü-
letbe költözött a szentiváni idősek klub-
ja az Ezerjó utcából. Panker Mihály, az

Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény (EESZI) igazgatója elmond-
ta, a költözés gondolata akkor merült
fel, amikor az orvosi rendelő a Váci ut-
cában kapott helyet. Az új helyszín
adottságaival tökéletesen megfelel
egy korszerű, szép és otthonos klub fel-
tételeinek. A felújítás keretében meg-
történt az épület teljes külső és belső
felújítása, ennek költsége 27 millió fo-
rint volt, amely teljes egészében önkor-
mányzati forrásból valósult meg. 

Új helyen a klub
Az önkormányzat célja, hogy a győ-

ri idősek minél jobban érezzék magu-
kat – hangsúlyozta Borkai Zsolt pol-
gármester. Ennek érdekében számos
fejlesztést hajt végre a város, az EESZI
szakembereivel együtt pedig olyan

színes programot kínál számukra,
amelyek segítségével aktív közösségi
életet élhetnek a szépkorúak.

Dr. Sík Sándor önkormányzati képvi-
selő kiemelte, fontos pillanat ez a város-
rész életében, hiszen az 1971 óta műkö-
dő szentiváni idősek klubja tagjai igazán
aktív részesei a településrész életének.
A részönkormányzat vezetőjeként beje-
lentette, hogy a klub karácsonyi ünnep-
ségéhez a településrészi önkormányzat
anyagi támogatást nyújt.

Uniós támogatásból bővül
és megújul a Kálóczy téri
idősek otthona
Az Egyesített Egészségügyi és Szo ci -
á  lis Intézmény Győr 179.908.040 Ft
uniós támogatást nyert a „Társadalmi
Infra struktúra Operatív Program (TI-
OP) keretében meghirdetett „Önkor-
mányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények
korszerűsítése” (TIOP 3.4.2-11/1)” cí-
mű pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében. 

A projekt keretében az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
Győr, Kálóczy téri Idősek Otthonának
bővítése, energiamegtakarítást ered-
ményező korszerűsítése valósul meg.
Az ellátottak száma nem változik (135
fő), viszont életterük bővül, teljesebbé
válik az akadálymentesítés, komforto-
sabb és biztonságosabb körülmé-
nyek közé kerülnek a lakók. A projekt
megvalósítási időszakának kezdő idő-
pontja: 2013. november 1., a megva-

lósítás befejezésének határideje 2014.
október 31. 

A célcsoport életkörülményeinek ja-
vítása és a szakszerű ellátáshoz szüksé-
ges körülmények biztosítása a projekt
hosszú távú célja. Alapvető cél olyan in-
tézmény kialakítása, amely alkalmas a
szakmai program maximális végrehaj-
tására, biztonságos, akadálymentesí-
tett, környezeti és személyi higiénét biz-
tosít, kizárja az izolációt, ingergazdag
környezetet jelent a lakók számára.

A beruházás 2013. november 12-
én elindult, várhatóan 2014. szeptem-
ber 15-ig készül el a teljes felújítás.

Az intézményről és a fejlesztések-
ről bővebb információt a www.
eeszi.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat: Panker Mihály igazgató,
a projekt szakmai vezetője. Te le -
fon/fax: +36-96/315-786. E-mail:
igazgato@eeszi.hu.
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MARKÓ 
ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

Alma 140—199 Ft/kg
Vöröshagyma 120 Ft/kg
LEVESZÖLDSÉG-AKCIÓ!

Naponta friss árukészlettel, hatalmas 
választékkal várjuk kedves vásárlóinkat 

a vásárcsarnokban!

Folyamatos déligyümölcs- és 
zöldségakciók karácsonyig!

Kiemelt decemberi akciónk:

Üde színfolt a vásárcsar-
nokban az augusztus 15-én
megnyílt Semiramis kávézó.
A családi vállalkozás vezető-
je, Laposa Katalin elárulta,
szerettek volna egy olyan he-
lyet, ahol kényelmesen, nyu-
godt körülmények között,
csészéből ihatják meg minősé-
gi kávéjukat a vendégek. Ter-
vük sikerült, hiszen egy iga-
zán hangulatos, kínálatában
is minden igényt kielégítő üz-
letet működtetnek a földszin-
ti piactéren.

Négy hónappal a nyitás
után elmondhatjuk, hogy
mind a vásárlók, mind a ke-
reskedők részéről nagyon po-
zitív a fogadtatás. Egyre töb-

Új bolttal bővült a népszerű Lipóti Pékségek
hálózata. Közel egy hónapja működik a győri
vásárcsarnok büfésorán az újabb egység. A fej-
lesztés fő okairól a vállalkozást működtető cég
üzletvezetője, Egyed Márta elmondta: – A csar-
nok emeletén van már egy Lipóti Pékség és
Cukrászat, ahol immár a gluténmentes termé-
kek is elérhetőek. Az óriáspiachoz köthető má-

sodik boltunkkal azoknak szeretnénk kedvezni,
akik idősek, nehezen mozognak, ebből adódó-
an nincsen lehetőségük az emeleti pékségünk-
be feljönni. Másik célközönségünk azon embe -
rek köre, akiknek például munkába jövet vagy
menet nincsen idejük lépcsőzni, őket is várjuk
a csarnok mögötti faházsoron, ahol a minőség
a megszokott Lipóti, a választék a gyors vásár-
láshoz igazított. Az új boltban vehetünk többek

AJÁNLATA

Füstölt oldalas 1710 Ft/kg
Csánk 1360 Ft/kg
Sertésoldalas 1440 Ft/kg
Töltött dagadó 1440 Ft/kg
Sertéskaraj 1510 Ft/kg

9023 Gyôr, Vásárcsarnok, Herman Ottó u. 25.

a gyôri vásárcsarnok
emeletérôl:

A vásárcsarnok
év végi nyitva tartása
December 15. (vasárnap)................................6—13 óráig 
December 16. (hétfô)......................................zárva 
December 21. (szombat) ................................6—16 óráig
December 22. (vasárnap)................................6—16 óráig
December 23. (hétfô)......................................6—12 óráig
December 24. (kedd) ......................................6—12 óráig
December 25—26. (szerda—csütörtök) ............zárva
December 27. (péntek) ..................................6—16 óráig
December 28. (szombat) ................................6—13 óráig
December 29. (vasárnap)................................6—13 óráig
December 30. (hétfô)......................................6—13 óráig
December 31. (kedd) ......................................6—12 óráig 
2014. január 1—2. ..........................................zárva

Kávézó a vásárcsarnok szívében
ben térnek be hozzájuk egy
csésze feketére.

A törzsvendégek közül,
akik mindennap felkeresik a
kávézót, a legtöbben eszpresz-
szót, illetve cappuccinót kér-
nek, de igazi kávékülönleges-
ségek is kaphatók, mint példá-
ul a melange, a caffé bonbon,
a jeges kávé és a fagyos kávé.
Emellett forró csoki, különbö-
ző teák és üdítők is szerepel-
nek az üzlet kínálatában. A ká-
vé mellé pedig frissen sült
péksüteményt és hírlapot is le-
het vásárolni.

A termékek köre folyamato-
san bővül. Igazi újdonságnak
számítanak például a diabeti-
kus cukrászsütemények, illet-

ve pékáruk, melyeket nemré-
giben vezettek be.

A kávézó legfontosabb alap-
elve, hogy minőségi terméke-
ket kínáljon elérhető áron. Jól
példázza ezt, hogy csak 100%
arabica és robusta kávékat kí-
nálnak, melyeket frissen darál-
nak le az elkészítés előtt. Ezzel
párosul az udvarias és gyors ki-
szolgálás. És ha mindez nem
lenne elég, az üzletvezető azt is
elárulta, folyamatos akciókkal
várják a vendégeket.

Ha a vásárcsarnokban já-
runk, érdemes tehát akár csak
pár percre is megszakítani a
vásárlást és elfogyasztani egy
csésze kávét, teát vagy forró
csokit. 

Lipóti Pékség
SEGÍTSÉG AZ IDÔSEKNEK,  

Piaci kosár:

Nyitási akció:
minden
cukrászsütemény
egységesen
160 Ft/db

Fogyasztói
kosár:

Eszpresszókávé:
140 Ft

Cappuccino:
260 Ft

Tea:
120 Ft-tól
kapható
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Friss halat
karácsonyra
a Gyôri Elôre Halászati
Termelôszövetkezet
halboltjából!
Gyôr, vásárcsarnok,
I. emelet

Halfilék,
halszeletek,
haltörzsek,

konyhakész
halászlé,

ecetes hal,
halsaláták, kaviár,

élô hal nagy
választékban.

szerző: dániel zsuzsanna,
nagy csaba

fotó:      marcali gábor

A karácsonyi menü elkép-
zelhetetlen húsételek nélkül.
Ételeink sikerének egyik kul-
csa a kiváló minőségű alap-
anyag – hívja fel a figyelmet
Széles Zoltán, a vásárcsarnok
emeletén található Széles
Húsüzlet vezetője. – Üzle-
tünkben a karácsonyi ünnep-
körhöz hagyományosan kap-
csolódó húsféleségek is kap-
hatóak. Közülük legkelendőb-
bek a tölteni való húsok, pél-
dául a karaj, a dagadó és a
szűzpecsenye, ezeket kolbász-
hússal töltve is kínáljuk. So-
kan kérnek darált húst, ame-
lyet akár füstölt hússal kever-
ve is elkészítünk. Természet-
közeli, legelői állattartásból

Háztáji tejtermékek boltja

A vásárcsarnok emeleti galériáján, az iparcikkbolt mellett,
kizárólag őstermelők által készített termékek kaphatóak,
melyek adalék- és tartósítószer-mentesek.

Kimért házi túró:..........140 Ft/10 dkg
Kimért házi tejföl: ........85  Ft/10 dkg
Kimért házi vaj: ............249 Ft/10 dkg
Házi érlelt
tehénsajtok: ......................289 Ft/10 dkg

Házi érlelt kecskegomolyák:
....................................................399 Ft/10 dkg
Juhsajtok:............................389 Ft/10 dkg
Házi ivójoghurt:............495 Ft/500 ml
Házi kanalas joghurt: ..................195 Ft

Fogyasztói kosár: A belvárosi séta során
érdemes útba ejteni a vi-
rágpiacot, ahol többek kö-
zött sok szép asztali és ka-
rácsonyfadíszt, gyertyát,
koszorút vásárolhatunk.
Ugyanitt a kereskedôk
kínálatában megtalál-
ható a fagyöngy, de
jelentôs a felhozatal
a száraz virágokból
kötött csokrokból is. 

Díszek és gyertyák
a virágpiacon

a csarnok büfésorán

OLCSÓBB SÜTEMÉNY!

között parasztkenyeret, kérhetünk többféle ki-
lós és szeletelt kenyeret, kiflit és zsemlét. A lenti
új üzletben a finom pékáruk közül a sajtos rúd,
a kakaós csiga és a bukta is szerepel a kínálat-
ban. A fő hangsúly azonban a cukrászsütemé-
nyeken van, amelyeket mindig jó áron kínál-
nak. A folyamatos akcióknak köszönhetően a
sütemények – pl.: francia és mézes krémes, a

kókuszkocka és a piskótatekercs – kedvező ára-
kon vásárolhatóak meg. Amennyiben meg-
szomjazunk, a Lipóti Pékség büfésori üzletében
a szomjunkat üdítőkkel olthatjuk, a felfrissülés-
re vágyók ugyanitt kávét is kérhetnek. Mindkét
csarnokos Lipóti Pékségre igaz, hogy kará-
csonyra már lehet süteményeket előjegyezni.
Ennek feltételeiről a boltokban szívesen adnak
felvilágosítást.

Szélesedô húskínálat

Fogyasztói kosár:

Rövidkaraj
1695 Ft/kg

Bio sertéscomb
2.390 Ft/kg

Káposztába való
darált hús
1290 Ft/kg

Kolbásszal töltött
szűzpecsenye
2.400 Ft/kg

származnak azok a szürke
marhák, amelyek húsa az ün-
nepekre ugyancsak elérhető
boltunkban, mivel sokaknak
elképzelhetetlen az ünnep
marhahús nélkül. A tatár-
bifsztek kedvelőinek egy kü-
lön apróra daráló gép áll ren-
delkezésünkre. Újdonság a
hűtőpultokban a biosertés-
hús, amelynek fontos jellem-
zője, hogy az alapanyagul
szolgáló állatok ellenőrzött
ökológiai gazdaságban nőnek
fel, illetve hogy a sertések
olyan takarmányt kapnak,
amelyek szintén „zöld” gaz-
dálkodásból származnak,
vagyis vegyszermentesek. To-
vábbi fontos kritérium, hogy

az ökotartásban a disznókat
nem gyógyszerezik, helyette
nagy figyelmet fordítanak a
betegségek megelőzésére. A
vásárcsarnokban jelenleg kap-
ható bio tőkehúsok pietrain
és magyar nagyfehér hússer-
tés fajtákból kerülnek ki. A kí-
nálatot bio füstölt áru, a ké-
sőbbiekben többek között bio -
virsli is gazdagítja majd. A
cég forgalmaz nitritmentes
termékeket is. A vállalkozás
szilveszteri virsli-, malac- és
kocsonyahús-kínálata szintén
figyelmre méltó. A vásárcsar-
nok emeletén működő Széles
Húsüzletben fizethetünk
bankkártyával, valamint me-
legétkezési utalvánnyal. 
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Itt az ezüsthétvége és még nincs meg
minden ajándék? Ne gondolkozzon
tovább, ha nincs ötlete! Ajándékozzon
örökbefogadást családtagjainak!

Ismerőse, rokona, kisgyermeke
kedveli az állatokat? Biztosan talál a
győri állatkert örökbe fogadható álla-
tai közül is egyet-egyet, ami rabul ejti
szerettei szívét!  Ajándékozás és jóté-
konykodás egyben! A befizetett ösz-
szegből az örökbe fogadott állatot is
támogatja, annak takarmányozását,
egészségügyi gondozását. Az örökbe-
fogadás természetesen virtuális do-
log, az állat itt marad a saját kifutójá-
ban, ám róla egy emléklapot, életraj-
zot a nevelőszülő megkap, illetve ha
engedélyezi, a neve felkerül az állat-

szerző: nagy csaba
fotó: m. g.

Aki szép és formás fenyőfát szeretne vá-
sárolni, annak célszerű már a napokban
körülnéznie a Győr-Szol Zrt. piacterein,
hiszen elkezdődött a karácsonyfavásár.
A legnagyobb kínálat a városréti piacon
van, itt több mint huszonöt kereskedő
árulja évek óta nevelt fenyőit. A Nádor-
és Adyvárosban élők akár gyalog is ha-
zavihetik a karácsonyfát, hiszen a vásár-
csarnoknál tíz fenyőkereskedő felhoza-
talából válogathatunk. Ugyanitt elintéz-
hetjük a bevásárlást is, a csarnokban hú-
sokból, halakból és halkészítményekből,
friss zöldségekből és gyümölcsökből,
valamint pékáruból is jelentős a válasz-
ték.  A főként Somogy és Zala megyék-

szerző: győr-szol

Befejeződött a bezárt Pápai úti hulla-
déklerakó telep rekultivációja. A mun-
kát a Győr-Szol Zrt. közbeszerzési pá-
lyázatán nyertes VVFK-BAU Építőipa-
ri és Generálkivitelezői Kft., valamint a
Földmű-Ép 2004 Építőipari és Szol-
gáltató Kft. végezte el. Korábban a
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás a lerakó
nagy részén a Környezet és Energia
Operatív Program pályázati forrásai-
ból elvégezte a szükséges helyreállí-
tást, a most szóban forgó, mintegy
négyhektáros területet azonban akkor

Karácsonyi víz-kvíz

KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT

Játsszon velünk és nyerjen! A részvételhez a helyes válaszok betűjeleit kérjük
egymás után felsorolni, s a játékos nevével, telefonszámával együtt beküldeni
a kviz@pannon-viz.hu e-mail címre. A válaszokat a Pannon-Víz Facebook-ol-
dalán üzenetben is elküldhetik, vagy levélben leadhatják a Pannon-Víz ügyfél-
szolgálati irodáiban. A beküldési határidő december 17., 15 óra. A helyes meg-
fejtők közt egy soda-stream készüléket sorsol ki a társaság. A játékban csak a
Pannon-Víz Zrt. fogyasztói vehetnek részt. A nyertes telefonos értesítést kap
december 17-én 17 órakor. 

1. Mikor alakult a Pannon-Víz Zrt. jogelődjének
számító „Győri Vízvezetéki Részvénytársaság” ? 
A: 1914, B: 1896, C: 1884

2. Hogyan jutottak ivóvízhez a Rábaközben
a vízvezeték megépítése előtt? 
A: tavakból, patakokból merítették,
B: artézi kutakból,  C: esővízből

3. Mit jelent az, ha kemény a víz? 
A: sok benne a kalcium, B: jégkocka
készíthető belőle, C: sok benne a vas

4. Tisztítja-e a vizet a víztorony?
A: igen, B: nem

5. Milyen vízhez jutunk a Bakonyban?
A: parti szűrésű kutak vizéhez,
B: karsztvízhez,  C. folyóvízhez

6. Mire használjuk a királyvizet? 
A: uralkodók itala, B: nemesfémek vizsgálatára,
C. mozgásszervi bántalmakra ajánlott

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

8. Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy ellen? 
A: mindenképpen szigeteljük B: a vízóra nem
fagyhat el, nem szükséges megvédeni,
C: elegendő, ha terepszint alatt van a vízóra 

Ajándékozzon örökbefogadást karácsonyra!
kert honlapjára, az állat örökbe foga-
dó szülői közé. A nevelőszülőknek
minden novemberben tartunk egy kis
szülői értekezletet, ahol mesélünk az
örökbe fogadott állatokról, majd egy
vezetővel tesznek egy kis sétát és né-
hány állattal közelebbi kapcsolatba is
kerülnek. 

Sokféle állatot lehet örökbe fogad-
ni. Ha egy állatkerti séta alkalmával
beleszeretett Gyurciba, a bóbitás gib-
bonba, az ő bohóckodásába, ugrán-
dozásába, válassza őt! Ha inkább a
lusta medvék különböző alvó-pozitú-
rái nyerték el tetszését, közülük is vá-
laszthat. Örökbe fogadható állat pél-
dául még Raul, a fehér tigris, Zoia, a
sárga jaguár és párja, Chico, a fekete
jaguár, az állandóan bohóckodó Ben-
degúz, vagy Malipo, a csimpánz kö -

lyök; a nyelvét és nyakát nyújtogató
Fábió, a zsiráf. Ha valaki inkább a hül-
lőket kedveli, találhat akár zöld legu-
ánt, anakondát vagy törpekrokodilt is.
A kedvelt állatok közé tartoznak Zizi és
Tripi, az ormányos medvék, Vera és
Julien, a gyűrűsfarkú maki páros,
Henry, a vöröshomlokú maki, Gizi és
Gézu, a mókás törpevidra páros (akik
könnyen tőrbe csalják a gyanútlan lá-
togatókat kedves csipogásukkal,
hogy aztán egy óvatlan pillanatban le-
csaphassanak a feléjük nyúlkáló ujjak-
ra, hiszen nekik ez csak kis csemege).

Csaljon mosolyt velük családtagjai
arcára a karácsonyfa alatt! A győri ál-
latkert lakói várják virtuális örökbefo-
gadóikat!

Részletek: www.zoogyor.com

Befejeződött a rekultiváció
nem lehetett rekultiválni. A munkate-
rület átadása után elsőként a hulla-
déktest formázását végezték el és ki-
egyenlítő réteget készítettek, ami azt
jelenti, hogy az érintett területet mint -
egy harminc centiméter vastagság-
ban építési-bontási hulladékkal, illet-
ve agyagos kavicsból álló bányamed-
dővel burkolták. Erre egy újabb, leg-
alább harminc centiméter vastag fe-
dőréteg került, amelynek kialakításá-
hoz termőföldet, valamint rekultiváció -
ra alkalmas komposztot használtak
fel. Ezzel a rekultiváció az előírtaknak
megfelelően megtörtént, a teljes terü-
letet befüvesítették.

Megkezdődött
a fenyővásár

ből érkező fenyőárusok elmondták: van-
nak, akik többszöri mustra után találják
meg az ideális fát, míg mások a „meglát-
ni és megszeretni” elv alapján vásárol-
nak. A nézelődőktől azt is megtudtuk: az
ideális fenyő  formás, nem hullajtja le ko-
rán a tűleveleit és az ára is kedvező.
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APRÓ HIRDETÉS

Égig Érő Fa Kétnyelvű Montessori Családi Napközi Hálózat

SZILVESZTERI
gyermekfelügyelet
16 órától 10 óráig programokkal,
ittalvási lehetőséggel.

Telefon: 06-20/290-8098

VALÓDI ÉTCSOKOLÁDÉ
a süteményekre! 

Magas kakaótartalmú étcsokoládé

rendkívül kedvező áron 1.999 Ft/kg

Gyôr, Híd u. 3. Ny.: 9—17, szo.: 9—12
Gyôr, Tihanyi Á u. 62., Gyôr, Kossuth u. 94., Gyôr, Temetô u. 

A kupon beváltható 2013. 12. 16. és 21. között max. 2 kg étcsokoládé vásárlása esetén. A készlet erejéig!

1 napos akció (2013. 12. 20.)

Zselés szaloncukor 899 Ft/kg (A készlet erejéig!)

Happy Choco édességbolt Gyôr, Híd u. 3.
Nyitva: h—p. 9—17, sz. 9—12

Ünnepi nyitva tartás: december 22., 24., 31. 9—12 óráig Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Zene, tánc, meglepetés műsor,
tombola értékes nyereményekkel.

Jegyek korlátozott számban még kaphatók!

FERGETEGES SZILVESZTER
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN! BALÁZS FECÓ

december 27-én, pénteken 19 órától
a gyôri Kristály étteremben!

KARÁCSONYI KONCERT

A belépôjegyek — melyek tartalmazzák
a vacsora árát is — elôvételben
megrendelhetôk a helyszínen!

Kristály étterem,
Gyôr, Bartók B. út 9. 
Tel.: 96/322-676

VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK...

…Minden, ami a jó érzéshez kell…
…Minden, ami az egészséghez kell…
…Minden, ami több, mint egyszerû masszázs…

Sense – Se több, se kevesebb!

Ildikó & Anikó
Gyôr-Szabadhegy, Konini u. 19.
06-30/951-6627, 06-30/402-1642

www.sens6.webnode.hu

Egri rajnai, olaszrizling, száraz ...................... 380 Ft/l
Egri cabernet sauvignon, száraz.................. 540 Ft/l
Egri merlot, félédes ................................................ 560 Ft/l

Kedvezô árú palackosbor-kínálat!

HADOBÁS pincészet borai AKCIÓBAN
már 390 Ft/palacktól

Gyógyvizek, lúgosított ivóvizek

Gyôr, Ady Endre út 2. (Sultan Dönerrel szemben)
Telefonszám: 06-20/977-3750
Ünnepi nyitva tartás: h—p. 9—18, szo. 9—14-ig, 
december 22., 24. és 31-én 9—14-ig.

EGRI termelôi 
FOLYÓBOROK
2—3—5 literes kiszerelésben!

www.sauervin.atw.hu

Bendegúz Kézmûvesbolt
Tejfölös köz 3. (Dr. Kovács Pál utca)

Nyitva tartás: hétköznap 9—17.30, szombat 9—13 óráig

HAGYOMÁNYOS FAZEKASÁRU
A Révfalui Fazekasház portékái!

Kövessen minket a Facebookon!
www.facebook.com/pages/Bendegúz-Kézművesbolt/629114880439573

Adyvárosi, 2 szobás, 42 m2-es, távfű-
téses, részben felújított, zöldövezeti,
határozatlan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 36 m2-es, 1+fél szobás,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget
Újváros, Bán A. u. kizárva (hirdetés -
szám: 361). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420

Adyvárosi, 1+fél szobás, 47 m2-es, táv-
fűtéses, minimális tartozásátvállalás-
sal, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 45–55 m2-es, 1+fél
vagy 1+2 fél szobás, határozatlan ha-
tározott idejű bérleményre. WC külön
legyen. Újváros, Bán A. u. kizárva (hir-
detésszám: 362). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420

OKTATÁS

Szeretné biztonságban tudni gyer-
mekét és önmagát? Önvédel-
mi tanfolyamunk már
Győrben is elérhető.
Információ és jelentkezés: 
www.matchmakers.hu

Marketing, marketingkutatás, kom-
munikáció, szociológia tantárgyak-
ból gyakorlati szakember korrepetá-
lást, vizsgára felkészítést vállal.
20/922-5716.

ZUMBA, KUBAI SAL-
SA, TÁRSASTÁNC?
ARGENTIN TANGÓ,
CAPOEIRA.  

Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/zum-
bagyor.hungary

Pályázatíró intenzív (48 órás) képzés (jó
elhelyezkedési esély!) szombatonként,
és külföldön munkavállalóknak intenzív
német speciális nyelvtanfolyam (kedd-
csütörtök) indul januárban a TIT-ben
(Győr, Szent István u. 5.) Érdeklődés:
96/525-060, 70/321-3763, gyor@tit-
pannon.t-online.hu, www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05.

LAKÁSCSERE

Marcalvárosi, 2 szobás, 55 m2-es,
távfűtéses, költségmegosztós, telje-
sen felújított konyhás, műanyag nyí-
lászárós, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55–75 m2-es, 3
szobás, összkomfortos bérleményre.
Tatozás átvállalása lehetséges (hir-
detésszám: 363). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420

Belvárosi, összkomfortos, 63 m2-es,
1+2 fél szobás, távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, részben
felújított lakást cserélne belvárosi,
nádorvárosi, komfortos/összkomfor-
tos, 35–45 m2-es, 1+fél szobás, táv-
fűtéses vagy konvektoros, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra (hir-
detésszám: 60). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Révfalui, összkomfortos, 69 m2-es,
2 szobás, gázfűtéses, részben felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne belvárosi, kom-
fortos vagy összkomfortos, 70-80
m2-es, 3 szobás, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra,
hátralék 100.000 Ft-ig lehetséges
(hirdetésszám: 61). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 32 m2-
es, 1 szoba+hálófülkés, távfűtéses,
erkélyes, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne belvárosi,
földszinti, 30 m2-nél nagyobb, 1 szo-
bás, egyedi fűtésű, határozott vagy
határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetésszám: 63). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53 m2-
es, 2 szoba+hallos, távfűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, komfortos vagy össz-
komfortos, 53 m2-nél kisebb, 1+fél-
2 szobás, konvektoros, egyedi köz-
ponti gáz- vagy távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra.
Kossuth, Stadion utca kizárva (hir-
detésszám: 67). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 E Ft), Új
SZOCPOL, támogatott lakás-
hitel, árfolyamrögzítés. 20/951-0235

GARÁZS 

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban
16 m2-es garázs. Irányár: 1,6 M Ft.
30/8569-664

Garázs eladó, 21 m2, Győr belvárosá-
ban (Baross híd mellett). Ár: 2.000.000
Ft. Érdeklődni lehet: 96/525-060,
70/321-3764.

ÜZLET

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es,
70 m2-es irodák hosszú távra kiadók.
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Iroda kiadó, 18 m2, Győr belvárosában,
frekventált helyen. 50. 000 Ft/hó+rezsi
(alacsony rezsi). Érdeklődni lehet:
96/525-060, 70/321-3764.

INGATLAN

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es
telek (tereprendezés, füvesítés alatt) 28 m2-
es, 4 helyiségből álló faházzal eladó. Víz, vil-
lany van, gáz az utcában. Könnyű megkö-
zelíthetőség, helyi járatú buszmegálló gya-
log 5 perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/3668-480.

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernya-
raló egyik része. A nagy strandtól 700 m-re,
75 m2-es, két és fél szobás, berendezéssel,
kis kerttel, terasszal, kocsibeállóval. Irányár:
11,9 M Ft. Telefon: 20/327-8603

Győr-Nádorváros csendes,
ligetközeli, jól ellátott kör-
nyékén épült, rendkívül ala-
csony fenntartású, mérő-
órás, egyedi fűtésű, napfényes fekvésű,
49,5 m2-es, amerikai kony-
hás, parkettás, építészetileg igé-
nyes, társasházi téglalakáso-
mat eladom! Parkolás megol-
dott. Ár: 13,49 M Ft. Érd.: 20/494-
0427. Ingatlanosok kíméljenek!

SZOLGÁLTATÁS 

Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győr-
ben és vidéken! Tel.: 20/523-4767

Dunántúli társkereső iroda várja életkortól
függetlenül hölgyek, urak jelentkezését.
Tel.: 30/369-7305,  30/217- 1234 

Gyönyörű, egészséges barna bőr té-
len is? UV-mentes barnítás Győrben,
akár karácsonyi ajándékként!
Gyöngyszem Szépség -
stúdió: 70/383-3484

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

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

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. 30/5420-720. 

EGYÉB

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 20/937-9671.

Magas áron vásárolok zon-
gorákat, régi hangszereket, antik varrógé-
pet, bútorokat, vitrintárgyakat, porceláno-
kat, festményeket, pénzérméket, teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz megyek!
30/458-7765

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István, 20/947-3928.

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

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves ko-
rig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, régi fali- és asztali órákat,
dísztárgyakat, teljes hagyatékot
vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.  
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Különleges párlatokra licitáltak a Ma-
gyar Pálinka Lovagrend tagjai, a bevé-
telt, 412 ezer forintot pedig a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
és Gyermekotthonnak ajánlották fel
szombaton. „Az ország különböző ré-
szein élő lovagok összesen kilenc, a szí-
vükhöz közel álló pálinkát ajánlottak fel,
és a nemes gesztust mutatja az is, hogy
15 licit érkezett, de a hat „vesztes” is fel-
ajánlotta az előzetesen kínált összeget”
– mondta el Barabás Attila, a lovagrend
kincstárnoka. Az adományt Borsfai

Adomány a pálinka napján

László, az intézmény igazgatója vette át
a pálinka napján, melyet a Magyar Pá-
linka Lovagrend nyolcadik alkalommal
ünnepelt Győrben, a Szent Miklós-
templomban – a névadó többek mellett
a pálinkafőzők védőszentje is. A külön-
leges istentiszteleten Tóth András gö-
rög katolikus parókus frissen szentelt
vízzel áldotta meg a pálinkanapi pálin-
kát, amely idén a pannonhalmi törköly
lett. „Magyarország nyolc eredetvé-
dett pálinkájából választjuk ki minden
évben a pálinkanapi pálinkát, hiszen
ezek mindegyike különleges valami-
ben, kiemelkedik a többi közül” – ma-
gyarázta Barabás Attila.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

A Magyar Művészbabák című könyvet
fellapozva is bebizonyosodik, a magya-
rok rendkívül kreatívak: a gyűjteménybe
55 alkotó munkái kerültek, és a többek
között porcelánból, nejlonharisnyából
vagy gipsz és papírmasé különleges ke-
verékéből készített babák mellett helyet
kapott néhány mackó is. Az alkotók a ba-
bakészítés élvonalába tartoznak, sokan
közülük arany- vagy gyémántkoszorús
mesterek. „2008-ban kezdtük a könyv
összeállítását Matusz Károllyal, a közel-
múltban elhunyt fotóművésszel. Áttekin-
tést adunk a hazai babakészítésről, ilyen
átfogó munka még nem készült. Rövi-
den mutatunk némi nemzetközi kitekin-
tést, és az érdeklődők megtudhatják azt
is, hogy a „ruha teszi a babát”, de az al-
bumban a képek dominálnak” – árulta el
a könyv szerkesztője, Keglovich Ferenc-
né, aki a Nemzetközi Babakiállítás és Or-
szágos Baba- és Mackókészítési Ver-
seny szervezője. A rendezvényt 18 éve
rendezik meg Győrben, ennek köszön-
hetően már rég a babák fővárosaként
emlegetik városunkat országszerte.

Könyvbe költöztek
a babák

Keglovich Ferencné vallja, a baba-
készítés fejleszti a személyiséget s
rengeteget lehet tanulni általa. Gyer-
mekkorban a kislányok a babázás so-
rán játszva sajátítják el a női szerepe-
ket, a felnőtteket pedig kikapcsolja és
gyógyítja.

„Győrben működik babaklub, aho-
vá mindenkit szívesen látunk, aki sze-
retne belekóstolni a babakészítés ösz-
szetett folyamatának szépségeibe” –
hangsúlyozta Keglovich Ferencné.

Az érdeklődők a Zichy-palota állandó
babakiállításán is ízelítőt kaphatnak a szí-
nes világból, amely nem csak vizuális, de
kultúrtörténeti élmény is. A könyv pedig
megvásárolható az Alexandra boltháló-
zatban és az Anima könyvesboltban.
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szerző: koloszár tamás

Az elmúlt év tavaszán kezdődött és a jövő év február
végén fejeződik be az a projekt a győri Széchenyi
István Egyetemen, amelynek keretében európai uni-
ós forrásból tizennyolc e-tananyagot fejlesztenek ki
– tájékoztatta szerkesztőségünket Mészáros Attila
egyetemi docens, projektvezető.

A győri egyetemen nagy hagyományai vannak a
korszerű tananyagok fejlesztésének. 2009 és 2011
között több tananyag-fejlesztési projekt valósult
meg az intézményben. Ennek eredményeként 54
e-tananyaggal gazdagodott az elektronikus oktatá-
si környezet az egyetemen. A tananyagokat a
2011/2012-es tavaszi félévtől már rendszeresen
használják a hallgatók. Ezeknek köszönhetően a ta-
valy őszi félévtől 28 fő kezdte meg a duális mérnök-
képzésben az utolsó két féléves tanulmányát. A tan-
anyagok több szakmai fórumon nyerték el más fel-
sőoktatási intézmény elismerését.

A februárban záruló projekt keretében az egye-
tem 178 millió forintot fordíthatott e-tananyagok fej-
lesztésére ötszázalékos önrész mellett, az európai
unió támogatásával. 

– A projekt célja kettős volt – avatott be a részle-
tekbe Mészáros Attila. – Az e-tananyagok megírása
mellett az oktatók képzésére is kiterjedt, ennek ke-
retében száz kollégánk ismerkedhetett meg az új
pedagógiai módszerekkel, az e-tananyag fejlesztés
lépéseivel, valamint a konfliktuskezelés képességei -
nek fejlesztésével.  

Ezzel párhuzamosan egy másik projekt is zaj-
lik a Széchenyi István Egyetemen. Ennek kere-
tében 2015 áprilisáig 300 millió forintot fordít-
hatnak ötszáz hallgató nyelvvizsgájának előké-
szítésére, valamint oktatóik nyelvtudásának tö-
kéletesítésére. 

– Ennek költségeit száz százalékban az európai
uniós pályázati források fedezik – mondta el lapunk-
nak Mészáros Attila docens, projektvezető, aki sze-
rint a projekt végére a Széchenyi István Egyetemen
széles módszertani és nyelvi kultúrával rendelkező
oktatók fognak duális alapokra felépített járműmér-
nök BSc szakon korszerű tananyagokat oktatni.

Uniós forrásokból
e-tananyagokat
fejlesztenek

A Győr+ Média az ünnepek közeledté-
vel jótékonysági adománygyűjtést in-
dított, december 9. és 13. között a Ba-
ross úti pavilonba várták munkatársa-
ink a felajánlásokat, száraz élelmi-
szert, tisztítószert, használt vagy új já-
tékot. A lényeg, hogy segíteni tudjunk
mindazoknak, akik a szeretet ünne-
pén szerényebb körülmények között
karácsonyozhatnak. 

Az akció mellett a pavilon meglepe-
téssel is várta az érdeklődőket, kollé-
gáink mindennap ismert győrieket

Rászorulókon segít a Győr+ Média
faggattak. Nagy Balázs, a Győri Nem-
zeti Színház színésze Zoljánszky Ale-

xandrának mesélt arról, hogyan várja
az ünnepeket, Lakner Gábor Hornyák

Ágnest és Szepesi Ivett kézilabdáso-
kat faggatta, Pottyondy Nóra, a KultÓra

műsorvezetője Forgács Pé-
tert kérdezte kulisszatitkok-
ról, Harcsás Judit rádiós mű-
sorvezető pedig Lanczen-
dorfer Zsuzsanna néprajzku-
tatót látta vendégül. Lapunk
megjelenésének napján 16
órától Wurmbrandt András
Kocsis Rozival, a Vaskakas

Bábszínház vezetőjével beszélget. Az
érdeklődőket szeretettel várják.

Akinek lehetősége van rá, felaján-
lott csomagját még pénteken lead-
hatja a Baross úton álló pavilonunk-
ban, hogy minél több rászoruló csa-
ládon segíthessünk.



Gyôr Telekom üzletek:

Budai út 1. – Árkád Bevásárlóközpont
Baross Gábor u. 7.

LSS' Com Kft.

Vasvári Pál út 1/a. – Gyôr Plaza
Fehérvári út 3. – Interspar
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szerző: kránitz bernadett 
fotó: gy. p. 

Sport az egészség jegyében, sőt,
élsport az egészség jegyében! Hogy le-
het ez? A testépítés valószínűleg min-
denki számára ismert, ugyanúgy, mint
ahogy a modellkedés is. Viszont a kettő
ötvözéseként, vagy átmenetként né-
hány éve létrehozott új irányzat, a sport-
modell nem annyira ismert. 

Mi is a cél? Jól fejlett, arányos, de
nem elképesztő tömegű izomzattal
rendelkező test építése. Mint tudjuk,
a testnek az izom adja azt a formát,
melyet fél évezrede egy Leonardo
da Vinci néven ismert művész is esz-
tétikusnak tartott. A versenybírák
ezenkívül figyelik a színpadi moz-
gást, frizurát és azt a bizonyos kisu-
gárzást is. Nemcsak a hölgyeknél,
hanem az uraknál is. Akik a megmé-
rettetések során sikeresnek bizo-
nyulnak, többek közt sportruháza-
tok, sporteszközök, táplálék-kiegé-
szítők reklámozására kaphatnak fel-
kéréseket. Ennek egyik alapja az
egészséges életszemlélet. Ide tarto-
zik a teljes életmódváltás, vagyis a
megfelelő edzés mellett az egészsé-
ges táplálkozás is. 

Egészséges is lehet egy élsport
vizsgatétel után széles vendégköre
lett. Mellette szorgalmasan edzett to-
vább és formálódott, nem hanyagol-
va egyetemi tanulmányait. Idén nyá-
ron próbaképpen jelentkezett élete
első sportmodell-versenyére, ahon-
nan rögtön el is hozta a második he-
lyezést. A bírák mellett a fotósok is
felfigyeltek rá, ezután nem volt meg-
állás. Zsinórban, heteken keresztül
egy-egy aranyéremmel tért haza. Ne-
gyedik aranyát már az országos baj-
nokságon szerezte, mely egyúttal
kvalifikáció is volt a fitnesz és testépí-
tő vb-re, amelyet Budaörsön rendez-
tek a WBPF szervezésében. Vigh Do-
monkos ezen a megmérettetésen
men's sport physique kategóriában
Világkupa-győztes lett. Aki a sportot
nem csak önmaga szórakoztatásáért
űzi, annak a csúcs egyértelműen az,
hogy Európa- vagy világbajnokságon
(nem olimpiai sportról lévén szó) el-
játsszák a Himnuszt a tiszteletére.
Felemelő dolog számunkra, Domi ed-
zőinek, hogy ő is megismerhette ezt
az érzést. Végigkísértük fiatal korá-
hoz képest kitartó felkészülését és
örömünkre szolgált, hogy ott lehet-
tünk mellette, mikor a magasba
emelhette a magyar zászlót.

Párommal évek óta edzősködünk,
aerobikedzőket képzünk, versenyző-
ket készítünk fel triatlonokra, futóver-
senyekre. Mindig öröm számunkra,
ha a sikereket érnek el. Történetünk
két és fél évvel ezelőtt kezdődött, mi-
kor egy 24 éves srác recepciósnak je-

lentkezett termünkbe, a Speedfit Fit-
nesz Stúdióba. Vigh Domonkos szin-
te egész napját ott töltötte, szabad -
idejében rendszeresen edzett. Mivel
érdeklődve figyelte munkánkat, java-
soltuk, hogy jelentkezzen testépítés-
és fitneszedzői tanfolyamra. Kiváló
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Nagy sikerrel zárult a 90. felnőtt ököl-
vívó országos bajnokság, melynek
idén először Győr adott otthont. A
Magvassy Mihály Sportcsarnokban
megrendezett négynapos verseny, kü-
lönösen a döntő, igazán impozánsra
sikerült, hiszen a körítés a legkomo-
lyabb magyar és európai profi gálákat
idézte. Remek felvezető programok,
látványos show-műsorok, első osztá-
lyú fény- és hangtechnika várta az
ökölvívás szerelmeseit, és a döntőbe
jutott bokszolók is kitettek magukért.
A házigazda Patent Gladiátor az év
legnagyobb hazai amatőr bokszese-
ményének szervezésével a szövetség
elismerését is kivívta. 

„Mindenképpen ki kell emelnem
szakmai oldalról Nagy Zoltán vezető-
edzőt, továbbá Bolla Szilárdot, a Gla-
diátor Akadémia vezetőjét, hiszen
nagyszerű ötleteikkel sokat tettek és
tesznek a mai napig azért, hogy mára
Győr a magyar ökölvívás egyik felleg-
vára lett” – mondta a győri klubról
Csötönyi Sándor, a szövetség első
embere.

A sérülések és betegségek miatt
végül tíz győri versenyző lépett ringbe,
közülük ketten meg is nyerték az or-

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rend-
őr-főkapitányság kispályás labdarú-
gócsapata októberben ismét részt vett
a hollandiai 31. World Police Indor Soc-
cer Tournament elnevezésű rendőr fut-
sal világkupán. A tornán 54 országból
mintegy 208 csapat szerepelt. A világ-
kupán nem sikerült megismételni a bra-
vúros tavalyi szereplést, de szégyenke-
zésre így sincs oka a megyei rendőrök-
nek, hiszen a rendkívül kiegyensúlyo-
zott és erős mezőnyben egy helyezé-

AJÁNLJUK
DECEMBER 13., PÉNTEK
Futsal
18.15 Rába ETO–DEAC (NB I-es
mérkőzés, Magvassy-csarnok)

Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem–PVSK (NB I/B-s mér-
kőzés, egyetemi csarnok)

DECEMBER 14., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 ETO-SZESE–Tatabánya
(NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

DECEMBER 17., KEDD
Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol-Széchenyi
Egyetem–Budafok (NB I/B-s
mérkőzés, egyetemi csarnok)

DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 Hat-Agro UNI Győr–Kay-
serispor (Euroliga-mérkőzés,
egyetemi csarnok)

Két hazai aranyérem az OB-n
szágos bajnokságot, az éremkollekci-
ót egy ezüst- és egy bronzérem tette
teljessé. A szombati döntők során a
győri Nyéki Georgian a nap egyik leg-
jobb, legtöbb ütésváltással tarkított

meccsét vívta a címvédő Vadász And-
rással. A hazai közönség által űzött
Nyéki végig ment előre, és megérde-
melten lett a 64 kiló győztese. A foly-
tatásban bár a sérülten bokszoló Lá-
nyi Vitalij mindent megtett a sikerért,
Nagy Péter magabiztosan védte meg
félnehézsúlyú címét, a hazai ökölvívó-

nak így ezüstérem jutott. Záráskép-
pen a győri Bouquet Bence legyőzte
a túl magabiztosan ringbe lépő Ber-
náth Istvánt és aranyérmes lett szu-
pernehézsúlyban. A hazaiak közül

Zámbó Dániel, ahogy az elmúlt évben,
69 kg-ban ezúttal is harmadik lett. A
győri ökölvívó az elődöntőben szoros
mérkőzést vívott, a bírák akár őt is ki-
hozhatták volna győztesnek. A csapat-
versenyt a rendező Patent Gladiátor
nyerte, a bajnokság legjobb öklözőjé-
nek Bacskai Balázst választották. 

Pályán a rendőrök
sen múlt csupán a legjobb 32 közé ju-
tásuk. A csoportmérkőzéseken legyőz-
ték a görög, német, francia ellenfelüket,
vereséget szenvedtek a holland és len-
gyel csapatoktól, viszont nagy fegyver-
tényként könyvelhető el, hogy döntet-
lent értek el azzal az ukrán csapattal
szemben, akik később a torna legjobb
nyolc csapata közé verekedték magu-
kat. A szervezők az idei szereplést köve-
tően már meghívták a csapatot a jövő
évi világtalálkozóra is.

Intenzív sítanfolyamot hirdet a Győr -
újbaráti Síiskola. A két ünnep között
kicsiknek, kezdőknek, haladóknak,
felnőtt kezdőknek és felnőtt újrakez-
dőknek is indulnak kurzusok. A tan-
folyam kiváló lehetőséget ad arra,
hogy a tervezett síutak előtt a kez-
dők megtanulják az alapokat, az új-
rakezdőknek pedig hogy felfrissít-
sék a tudásukat.

A győrújbaráti pálya műanyag borí-
tású, így ősztől tavaszig folyamatosan
használható, tökéletes ahhoz, hogy 4
éves kortól bárki megtanulhassa a síe -
lés technikáját. A sport azon felül,
hogy kiváló élményt nyújt, fejleszti az
állóképességet, az egyensúly- és rit-
musérzéket, a koordinációt.

A pálya 80 méter hosszú, a domb
tetejére való feljutást köteles felvonó
biztosítja. A késő délutáni órákban pe-
dig lámpafénynél lehet zavartalanul
tovább folytatni a síelést.

A pályához kölcsönző is tartozik,
ahol igény szerint a tanfolyami órákhoz
sífelszerelést (síbakancsot, sílécet, bu-
kósisakot) is tudnak biztosítani.

Síoktatás Győrújbaráton

Győrújbaráti Síiskola
9081 Győrújbarát, Paperdő utca
Tel.: +36-30/204-6245, +36-30/204 6418
E-mail: info@gyorsi.hu

A következő intenzív tanfolyam
december 27-én kezdődik. Az ötna-
pos kurzuson szakképzett oktatók ve-
szik kezelésbe a sportolni vágyókat,
akik segítenek elsajátítani a síelés
technikáját. Tanulásra folyamatosan
van lehetőség a síiskolában, a tavaszi
szezonos tanfolyam január 11-én in-
dul és április 4-ig tart.  (X)
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A Gyárvárosi és Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola és Középiskola 23 éven át nagy sikerrel rendezte meg
a Palánta-kupa elnevezésű kispályás teremlabdarúgó gyermektor-
nát, melyet 2004 óta Fehér Miki Emléktornának neveznek. Az általá-
nos iskola egykori diákjának emléke előtt már tizedik éve tisztelegnek
az intézményben. A tornán idén nyolc iskola csapata vett részt, a leg-
jobbnak az Arany-iskola bizonyult, megelőzve a Petőfi- és Fekete-is-
kola együttesét. A gólkirály Nyári Róbert (Fekete), a legjobb mezőny-
játékos Németh Norbert (Arany), a legjobb kapus pedig megosztva
Nagy Zoltán (Petőfi) és Hiba Marcell (Arany) lett. A résztvevők, mint
minden évben, idén is koszorút helyeztek el Fehér Miklós sírján. 

A forduló rangadóját rendezték Győrött az
OTP Bank Ligában, hiszen a többi mérkőzés
úgy alakult, hogy aki győzni tudott az év utol-
só mérkőzésén, az a dobogón várhatta a ta-
vaszt. Az első félidőben úgy tűnt, a Haladás
lehet ez az együttes, hiszen Radó büntetőjé-
vel vezetést szereztek a vendégek, Wolfe rá-
adásul piros lapot kapott az esetnél. A győ-
riek azonban a második félidőben remek já-
tékkal rukkoltak elő, és emberhátrányban is
megfordították a mérkőzést. Előbb Martinez
lőtte be közelről az Andric lövése nyomán le-
csorgó labdát, majd Pátkai passza után And-
ric ezúttal segítség nélkül lőtt a bal alsó sa-

Fordítás emberhátrányban
rokba. Az ETO 2–1-re győzött, így a harma-
dik helyről várhatja a tavaszi folytatást. 

„Az első félidőben is voltak lehetőségeink,
ám kaptunk egy elkerülhető gólt és még em-
berhátrányba is kerültünk. A szünet után
szerkezetet váltottunk, a játékosok megvaló-
sították mindazt, amit az öltözőben kértünk.
Gratulálok a csapatnak az egész félévhez, az
idény elején néha nem volt szerencsénk,
márpedig a focihoz az is kell. Sok sérüléssel
is küzdöttünk, de a végén már kezdtünk ki-
egyenesedni, és a csapat ma is megmutatta,
hogy hány rendszerben és milyen jól tud fut-
ballozni” – értékelt Pintér Attila vezetőedző. 

Izgalmas mérkőzést játszott a Rába ETO
a Veszprém vendégeként az élvonalbeli
futsalbajnokságban. Simának indult a ta-
lálkozó, a zöld-fehérek Dróth korai góljá-
val szereztek vezetést, amit a hazaiak
ugyan gyorsan kiegyenlítettek, de sor-
rendben Carlitos, Harnisch, Lódi és Püs-
pök is betalált, így már 5–1-re vezetett a
címvédő. A hazaiak még a szünet előtt
két kisbüntetőt kaptak ajándékba, és mi-
vel ezeket értékesítették is, így 5–3-as
vendégelőnnyel fordulhattak a felek. A
második félidőben aztán kiegyenlített a
Veszprém, a győriek azonban nem adták
fel a küzdelmet, Harnisch góljával újra
megszerezték a vezetést, majd a legvé-
gén Fabio biztosította be a győzelmet, a
Rába ETO 7–5-re nyert. A csapat pénte-
ken 18.15 órakor a DEAC ellen zárja az
évet a Magvassyban. A női bajnokság-
ban súlyos vereségbe futott bele a táblá-
zat harmadik helyén álló zöld-fehér
együttes, győri lányok hazai pályán 8–0-
ra maradtak alul a listavezető Astra ellen. 

Focival emlékeztek

Gólzáporos győzelem
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A magyar női kézilabda-válogatott három
győzelemmel kezdte a szerbiai világbajnok-
ságot. Hajdu János együttese nehezen len-
dült játékba, de mindannyiszor hozta a köte-
lezőt. A csapat a szombati nyitányon 35–27-
re nyert Csehország ellen, majd hétfőn a
vártnál jóval nehezebben, mindössze 26–24-
re sikerült győzni Tunézia ellen. A csoport
leggyengébbjének számító Ausztráliánál
39–15-re bizonyultak jobbnak a magyarok,
akik különösen a második félidőben szipor-

Második bajnoki mérkőzésén is győztesen hagyta el a parkettát a Hat-Agro
UNI Győr női kosárlabdacsapata. A zöld-fehérek már az első félidőben komoly
előnyre tettek szert Szekszárdon, amit a folytatásban tovább sikerült növelni.
A végre tizenegy játékost bevető győriek 99–68-ra győztek, a legeredménye-
sebb vendégkosaras a 23 pontot szerző Tinkle volt. 

„Gratulálok a lányoknak az első idegenbeli győzelemhez. A palánkok alatti
gólerősségünkkel megteremtettük győzelmünk alapjait, voltak jó periódusaink,
de még messze vagyunk önmagunktól. Remélem, önbizalmat ad a siker a csa-
patnak, és még bátrabban és racionálisabban játszunk legközelebb” – értékelt
Szentendrei Áron vezetőedző. A csapat lapzártánk után a Vasast fogadta, leg-
közelebb pedig csütörtökön 18 órakor az Euroligában játszik hazai pályán a tö-
rök Kayserispor ellen az év utolsó mérkőzésén. 

Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsapa-
ta két idegenbeli mérkőzést játszott az
elmúlt héten. A zöld-fehérek előbb
Szegeden léptek pályára a bajnokság-
ban, ahol a papírformának megfelelő-
en az esélyesebb hazaiak 35–25-re
nyertek. A győriek remekül küzdöttek,
különösen a második félidőben nehe-
zítették meg ellenfelük dolgát. Ezt kö-
vetően Nyíregyházán játszott a csapat
a Magyar Kupa negyedik fordulójá-
ban, és a győriek az osztálykülönbség-
nek megfelelően 40–19-re legyőzték
az NB I/B-s gárdát. A zöld-fehérektől
mindenki hozzátette a magáét a siker-
hez, és jó játékkal sikerült továbbjutni
a kupasorozat ötödik fordulójába. 

Az ETO-SZESE az év utolsó mér-
kőzésén szombaton 18 órakor a Tata-
bányát fogadja az egyetemi csarnok-

A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem
csapata a listavezető Bonyhád ott-
honában lépett pályára az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. A
győriek az első félidőben remekül
játszottak és ráijesztettek a hazaiak-
ra, akik aztán a második félidőben
megfordították a mérkőzést és vé-
gül 90–73-ra nyertek. A fiatal győri
együttes ezzel együtt remekül helyt -
állt az élvonalba igyekvő bonyhádi-
ak ellen. A csapat pénteken 19 óra-

Megrángatták
az oroszlán bajszát

Egy híján száz pont

Döcögős kezdés a vb-n
káztak, ebben a játékrészben mindössze
négy gólt engedélyeztek ellenfelüknek. A vá-
logatott számára ezt követően kezdődött el
igazán a vb, csütörtök este lapzártánk után
Romániával csapott össze az együttes, majd
pénteken 17 órakor Németországgal talál-
koznak Görbiczék. A csoportból az első
négy helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe,
ezt minden bizonnyal sikerül elérni, így a csa-
pat a csoportbeli helyezéstől függően vasár-
nap vagy hétfőn ismét pályára lép. 

kor a PVSK együttesét fogadja az
egyetemi csarnokban, a klub a mér-
kőzés ideje alatt a Csillagfény Ala-
pítvány számára gyűjt ajándékokat.
A gyerekeknek ismét rendeznek do-
bóversenyt, a szurkolók között pe-
dig nyereményeket sorsolnak ki. Az
együttes ezt követően kedden 19
órakor a Budafok gárdájával játszik,
szintén hazai pályán, majd az év
utolsó összecsapásán pénteken 18
órakor Pápán vendégszerepel.

Évzáróra készülnek
ban. Ezt követően a szurkolók hosszú
ideig nem láthatják tétmeccsen a fiú-
kat, hiszen a bajnokság csak február
nyolcadikán folytatódik. A klub jóté-
konysági akciót szervez az évzáró kap-
csán, arra kérik a kilátogató nézőket,
hogy hozzanak magukkal egy plüssfi-
gurát, és a mérkőzés szünetében egy
adott jelre dobják be a pályára. Nem
csak plüssöket várnak azonban, min-
denféle játékot szívesen fogadnak, le-
gyenek ezek régi, megunt darabok
vagy éppen újonnan vásároltak. Eze-
ket az egyetemi csarnok bejáratánál
lehet elhelyezni. A játékokkal erdélyi
rászoruló gyermekek karácsonyát sze-
retnék szebbé varázsolni, az adomá-
nyokat a csapat balátlövője, Halász
Levente szállítja el szülővárosába,
Sepsiszentgyörgyre.

MTI-fotó: Illyés Tibor
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-Mo-
son-Sopron megyei Szövetségének
május óta tevékenykedő új ügyvezető
elnöke és elnöksége számos dologban
újításokat vezet be a horgászélet frissí-
tése és a tagegyesületek még na-
gyobb támogatására. A megyei szövet-
ség kezeli a Kisalföld két legszebb vizét,

a Győrben lévő Mosoni-Duna-holtágat
és a Szigetközben végighúzódó Záto-
nyi-Dunát. A sporthorgászat népszerű-
sítése érdekében 2014 januárjától a
horgászok mindkét vízre új, kedvezmé-
nyes árú területi jegyet is válthatnak. 

Gyalogtúra. Az Arrabona Caritas
Humán Egyesület jótékonysági gya-
logtúrát szervez december 15-én, va-
sárnap 8 órától a győrújbaráti BM-
üdülőtől. A 4, 12 vagy 20 km-es tá-
von résztvevők sportteljesítményük-
kel saját egészségüket, a nevezési díj-
jal a rászoruló gyermekeket támogat-
ják. A nevezés felnőttek részére
1.000, diákoknak és nyugdíjasoknak
800, családoknak 3.000 forint. Je-
lentkezni és érdeklődni a 30/9696-
378-as telefonon vagy az arrabona-
caritas@gmail.com címen lehet. 
Futóverseny. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Szabadidősport
Szövetség december 15-én, vasár-
nap 13 órától már 18. alkalommal
rendezni meg a „Karácsonyi roha-
nás” nevű futóversenyt Győrben.
Három távon, 1,3 km-en, 5,1 km-en
és 11,3 km-en lehet nevezni, emel-
lett jó idő esetén 5,1 km-en nordic
walkingot is tartanak. A nevezési díj
pólóval együtt 2.000, anélkül 1000
forint. Nevezni a verseny napján a
helyszínen is lehet, a Tulipános isko-
la tornacsarnokában 10.30-tól
12.50-ig fogadják a futókat. 

Kedvezményes horgászengedélyekRöviden
A kezdeményezés célja, hogy az

említett vizeken legyen a megszokott-
nál olcsóbb, ugyanakkor szabályos
horgászati lehetőség. A hagyomá-
nyos ifjúsági és felnőtt jogosultságok
mellett a januártól választható kedvez-
ményes – egybotos – területi jegyet if-
júsági korúak, diákigazolvánnyal ren-

delkező egyetemisták, vagy a 65 év-
nél idősebb, nyugdíjas-igazolvánnyal
bíró felnőttek válthatják ki. A szeré-
nyebb anyagi lehetőséggel rendelke-
ző horgászoknak szánt kedvezmé-
nyes árú jogosultságok állami hor-

gászjegy megléte mellett, igény sze-
rint éves, heti és huszonnégy órás idő-
távokban választhatóak.

2014-ben a Mosoni-Duna-holtágra
az éves területi jegy ára 14.000 Ft lesz, a
kedvezményes ára 7.000 Ft. Ugyanitt a
teljes árú hetijegy 5.500 Ft, a kedvezmé-
nyes hetijegy 2.500 Ft, a huszonnégy
órás jegy 2.500 Ft, a kedvezményes hu-
szonnégy órás jegy 1.500 Ft-ba fog ke-
rülni. A gyermekhorgászat népszerűsí-
tése érdekében a megyei szövetség
éves gyermekjegyének – érvényes a nyil-
vántartott halgazdálkodási vízterületek-
re – ára az új évben nem változik, január-
tól is 2.500 Ft-ért lehet megvásárolni.

További újdonság, hogy a szövetség
felveszi a kapcsolatot az egyetemi város
felsőoktatási intézményeivel, így a hor-
gászattal kapcsolatos információkról,
lehetőségekről a főiskolások a közvetle-
nül nekik szóló kommunikációs csator-
nákon – pl.: hírlevél, Facebook stb. – tá-
jékozódhatnak. A szervezet 2014-ben
nagy hangsúlyt fektet a gyermekek
megszólítására, így várhatóan télen fo-
tó-, tavasszal pedig rajzpályázatot hirdet
az iskolásoknak a 78 tagegyesületet és
több mint tizennégyezer horgászt a so-
riban tudó győri szövetség.
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Nem kell mást tennie, mint vála-
szolni három kérdésünkre, a válaszo-
kat pedig december 18-ig elküldenie
a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre
vagy a Kodály Zoltán u. 32/a-ba, de
leadhatja a Baross út elején található
pavilonunkban is.

Nyerjen ötalkalmas bérletet a Magnolia SPA-ba!
Lazítson Ön is a Magnolia SPA-

ban, a nyugalom szigetén! A Hotel
Kálvária wellness-részlegének kényez-
tető-pihentető szolgáltatásai által test-
ben és lélekben garantáltan újjá fog
születni. (Győr, Kálvária u. 24.,
96/510-800, www.magnolia-spa.hu)

1. A Magnolia SPA pihentető percei után hol folytathatjuk
a lazítást egy koktéllal, biliárdpartival, csocsóval házon belül?

2. Hány fő részvételével szervez egyéni szaunaprogramot a Magnolia SPA?

3. Milyen fajta masszázsokat kínál vendégeinek a Magnolia SPA?


