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5. oldal A jövő év június végére
elkészül a Dunakapu térre terve-
zett új köztéri alkotás. A Pulzus
egy négy méter átmérőjű kör
alakú tükör lesz, amelyet a győ-
riek is tudnak majd mozgatni. 

6. oldal Ahol megrendelő van, ott
szobor is lesz – vallja lapunk Miért
szeretem Győrt? rovatának e heti fő-
szereplője, Lebó Ferenc szobrászmű-
vész. Az alkotó a Múzeumházhoz fű-
ződő viszonyáról is beszélt.

27. oldal Színes, érdekes sorozatot indítunk heti lapszámunkban.
Havi rendszerességgel ugyanis bemutatjuk Önöknek a Győri Atlétikai
Klub egyes szakosztályait. Első alkalommal a tornászok edzőtermébe
lestünk be. Riportunkból kiderül, hogy a győri rendezésű 2017-es
EYOF-nak köszönhetően, a tornászok is egy fantasztikus új torna-
csarnokkal gazdagodnak.
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55,5 2,5 százalékos volt az álláskeresési ráta októberben
megyénkben. Ez 1,4 százalékkal alacsonyabb,
mint az előző év azonos időszakában. Az előző hó-
naphoz viszonyítva, Csornát leszámítva, minden
kirendeltségen emelkedett az álláskeresők száma. 
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milliárd forint forgalom, 1,2 millió megrendelés és 81
millió 500 ezer kilogramm értékesített áru – ez a fennál-
lásának 20. évfordulóját ünneplő Matusz-Vad Zrt. mér-
lege. A fagyasztott élelmiszerpiacon működő társaság
idén harmadszor nyerte el a Magyar Brands-díjat. 

Először rendezték meg a hétvégén Győrben a Fehérborok éj-
szakáját. Az Esterházy-palotában húsz pincészet, negyvenféle
borát kóstolhatták meg az érdeklődők. Leginkább az olaszriz-
linget, az estnek ugyanis az volt a kiválasztott bora.

Az ígéretesen fejlődő magyar borkultúra népszerűsítése
volt a célunk, s ehhez egy igazi magyar fajtát, az olaszrizlin-
get választottuk az első rendezvény főszereplőjéül – mondta
el a helyszínen Liebhauser Nóra szervező, a rendezvény mé-
diafelelőse. Megtudhattuk azt is, a Fehér borok éjszakájának
előzménye is volt, a Győri Bormustra, amelynek sikere nagy
lökést adott ahhoz, hogy folytatódjanak a hazai borokat nép-
szerűsítő rendezvények a városban.

Az Esterházy-palota öt terme alakult át alkalmi borpin-
cévé. Az elsőben mindjárt a Pannonhalmi borvidék pincé-
szeteinek borait kóstolhatták meg a résztvevők. A máso-
dik teremben Balatonfüred-Csopak környékének pincé-
szetei kínálták a bort, a harmadikat Badacsony képviselte,
míg a negyedik Soprontól Mórig, Somlótól Ászárig vonul-
tatta fel fehérborait. 

Győr-Moson-Sopron megye büszke azokra a szakembereire, akik az átlagosnál töb-
bet tesznek régiójuk vagy településük fejlődése érdekében – mondta Németh Zoltán,
a megyei közgyűlés elnöke kedden délután, amikor négy tagozatban adta át a Győr-
Moson-Sopron Megye Szolgálatáért díjakat az arra érdemeseknek. Területfejlesztési
tagozatban dr. Kardos Károly, nyugalmazott egyetemi docens, gazdasági tagozatban
Farkas István, a Farkas Kft. vezetője és a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., ifjúsági
tagozatban Laffer Krisztiánné Éva családgondozó, szociális tagozatban pedig Dan
Attiláné gondozónő, dr. Bródy Edit, nyugalmazott osztályvezető főorvos, valamint dr.
Vaszari Lászlóné Margit, körzeti ápoló vehette át az elismerést.

A Zöld utcai bölcsőde fennállásának
harmincadik évfordulóját ünnepelték
az intézmény jelenlegi és volt dolgozói,
valamint az önkormányzat. A hatvan fé-
rőhelyes intézményben 1984 óta fo-
gadják a kicsiket. A jubileumi rendez-
vényen dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester bejelentette, hogy várhatóan a
jövő évtől bölcsődei felújítás program-
ba kezdenek, hogy sokkal jobb körül-
ményeket teremtsenek a gyerekeknek
és a dolgozóknak. Hozzátette, büszke
arra, hogy Győrben nincs bölcsődei fé-
rőhelyhiány, s beszélt arról is: tisztában
van azzal, hogy a bölcsődei dolgozók
munkája még mindig nincs megfelelő-
en honorálva. Jakab Lajosné, a bölcső-

A felújított és bővített Kálóczy téri
orvosi rendelőben praktizáló orvosok
az alábbiak szerint kezdik meg rende-
léseiket: Dr. Szakál Ildikó főorvos, fel-
nőtt háziorvos és dr. Czuczor Sza-
bolcs felnőtt háziorvos megkezdték
rendelésüket a Kálóczy tér 9. sz. alatt.

Jótékony
ruhaosztás
Ingyen elvihető ruhákkal, cipőkkel,
ágyneműkkel, takarókkal és gye-
rekjátékokkal várja a rászoruló csa-
ládokat a Czinka Panna Roma Kul-
turális Egyesület december 4-én
13 és 18 óra között a Baross Gá-
bor út 41-ben (szürke rácsos ka-
pun kell bemenni, folyosón az utol-
só iroda). Az egyesület a korábbi
jótékonysági ruhagyűjtéséből szár-
mazó darabokkal igyekszik szebbé
tenni a nehéz körülmények között
élők karácsonyát.

Véradónap
Idén is kitüntették a sokszoros vér-
adókat a Magyar Vöröskereszt
Győr Területi Szervezete és az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat Győri
Regionális Központja által szerve-
zett hagyományos Véradónapi ün-
nepségen. A Városháza dísztermé-
ben közel 100 meghívottat – köz-
tük többszörös véradókat és aktív
véradószervezőket – köszöntöttek.

Mikulás-
ünnepség
Győr Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzata a 12
éve hagyománnyá vált Mikulás-na-
pi ünnepségét rendezi meg de -
cember 4-én 10.00 órakor a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet-
ben. Másnap 9.00 órakor a Győrzá-
molyi Tündérrózsa Óvoda és Böl-
csőde és a helyi Tennis Clubban
sportoló gyermekekhez látogat el
ajándékaival, valamint ezt követően
11 órakor a darnózseli Gólyavár
Körzeti Napköziotthonos Óvoda
gyermekeit ajándékozza meg.

Húsz pincészet, negyvenféle bor, egy helyen

Fehérborok éjszakája

A jegyet váltók korlátlan kóstolóban vehettek részt, s íz-
lelőbimbójuk mellett információban sem szenvedtek hi-
ányt, szakavatott borászoktól kaphattak felvilágosítást az
esetlegesen felmerülő kérdésekre. 

A Fehérborok éjszakája éjjel kettőig tartott. A folytatásra
sem kell sokat várni. A tervek szerint jövőre lesz Vörösborok
éjszakája és a kínálatból a rozé sem marad ki, az is kap majd
egy borkóstolóval egybekötött éjt. Előbbi télen, utóbbi a nyá-
ron várja majd a magyar borok győri kedvelőit. 

Megye Szolgálatáért díjak

Újraindulnak a rendelések 
A rendelők bejárata a nyugdíjas-gar-
zonház mellett található. Dr. Sztanó
Gabriella házi gyermekorvos, vala-
mint Kókai Judit és Schler Attiláné vé-
dőnők megkezdték rendelésüket a
Kálóczy tér 9. sz. alatt. A rendelők be-
járata az épület Kálóczy tér felőli olda-

lán található. Dr. Nagy Péter fogszak-
orvos december 1-jétől, dr. Till Márta
fogszakorvos december 8-tól a felújí-
tott Kálóczy tér 9. szám alatti rendelő-
ben folytatják rendelésüket. A rende-
lők bejárata a nyugdíjas-garzonház
mellett található.

Harmincéves a Z
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Joulupukki, a lappföldi Mikulás magyarországi kör-
útja során több városba is ellátogat, idén első alka-
lommal Győrbe is. Joulupukki december 3-án, szer-
dán 17 órakor érkezik a Széchenyi téren felállított
színpadhoz, ahol találkozhatnak vele a gyerekek. 

I. Világháborús Centenáriumi Em-
lékbizottság néven tanácsadó testü-
letet hozott létre Borkai Zsolt polgár-
mester. A grémium feladata, hogy a
következő négy évben koordinálja a
100 éve kitört „nagy háborúra” való
megemlékezéseket, illetve az ezzel
kapcsolatos feladatokat.

Fontos, hogy a város méltó módon
emlékezzen meg a háborúról, ezért a
most megalakult emlékbizottság el-
sődleges célja, hogy összefogja azo-
kat a győri intézményeket, amelyek a
világégéssel kapcsolatban rendezvé-
nyeket szerveznek vagy kiadványokat
készítenek – fogalmazott Fekete Dá-
vid alpolgármester, a bizottság elnö-
ke, mielőtt bemutatta a testületet. A
grémium tagjai ennek megfelelően
kulturális, illetve katonai szervezetek
vezetői, így: Hermann-né Gesztrich
Nikoletta, a polgármesteri hivatal kul-

„Nincs karácsony fenyő nélkül!” –
elnevezéssel indított kezdeménye-
zést Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő tavaly, s a jóté-
konysági akció idén is folytatódik,
ezúttal Borsi Róbert önkormányza-
ti képviselő is az ügy mellé állt. „Ta-
valy rengeteg embernek tudtunk
segíteni, és idén is legalább száz fe-
nyőfát szeretnénk eljuttatni a rászo-
ruló családoknak, hogy a legszen-
tebb ünnepünket a hagyományok
szerint ünnepelhessék” – tájékoz-
tatott Simon Róbert Balázs.

Az akcióhoz a civilek is csatla-
koztak, Meszlényi Andrea, a Győri
Civil Szövetség képviselője el-
mondta, azáltal, hogy a fenyőfa be-
szerzésének terhét átvállalják a
családoktól, reméli, hogy szebbé

Tavaly októberben indult útjára az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális
programsorozata, melynek újabb állomásaként nyílt kiállítás a Lajta utcai
épületükben, szerdán. A tárlat a 2011-ben alakult Napóra Egyesület tag-
jainak munkáit vonultatja fel, a közreműködők mindegyike alkotásain ke-
resztül kívánja bemutatni az élet derűs mozzanatait. A megnyitón Borkai
Zsolt a házigazda intézmény tevékenységét méltatta. „Köszönetet szeret-
nék mondani az Esély egyesület minden dolgozójának és vezetőjének, hi-
szen az elmúlt harminc évben nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy
olyan embereknek adjanak munkát, akik egyébként az életben nem talál-
nák meg számításaikat. Úgy gondolom, már ez is óriási érdem, ráadásul
ehhez a tevékenységhez kapcsolódik a kiállítássorozatuk is. A bemutatko-
zó művészek kivétel nélkül szeretetből alkotnak, azért, hogy adhassanak
valamit a társadalomnak” – emelte ki a polgármester. Az Esély Közhasznú
Nonprofit Kft. megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztat,
akik rendkívül nagy hátránnyal indulnak az élet minden területén. 

öld utcai bölcsi
de vezetője húsz éve dolgozik az intéz-
ményben, s elmondta, mindig arra tö-
rekedtek, hogy otthonossá, családba-
ráttá tegyék, hogy ne csak a mottójuk
legyen az: „Érezd jól magad!”

A szakmai vezető, Tóth Márta Bor-
bála hozzátette, a bölcsőde nagyon jó
adottságokkal bír: három pavilonrend-
szerben működnek, öt csoporttal. Van
egy tornaszobájuk is, melyet nagyon
szeretnek a gyerekek, kiváltképp a téli
időszakban. „Büszkék vagyunk az ud-
varunkra és az épület eszközeire, hi-
szen a kor követelményeinek megfele-
lő berendezésekkel fogadhatjuk a leg-
kisebbeket. Mivel egy harmincéves lé-
tesítményről van szó, szeretnénk, ha a
következő években megvalósulna egy
rég dédelgetett felújítás. A kollégákkal
együtt azon dolgozunk, hogy színvo-
nalas környezetben és szeretetben
lássuk el a hozzánk érkező csemeté-
ket” – hangsúlyozta. 

A lappföldi Mikulás
Gyôrbe érkezik

Esélyt adnak a kultúrához

Fenyôfa a rászorulóknak
tudják tenni számukra az ünnepet,
és számít arra, hogy minél többen
segítenek, hogy megtalálják a rá-
szorulókat.

Fenyőfáért jelentkezni novem-
ber 28-tól december 17-ig, az új-
ságunkban található ajánlószel-

vénnyel lehet, melyet leadhatnak a
Baross út eleji Győr+ pavilonban, a
Győr Plazában vagy az Árkádban
kihelyezett gyűjtőládákban. A kez-
deményezők győriek jelentkezését
várják, a fákat pedig december
19–22. között szállítják ki. 

Világháborús emlékbizottság jött létre
turális osztályvezetője, Bana József le-
véltár-igazgató, Grászli Bernadett mú-
zeumigazgató, Kovács Ferenc ezre-
des, az MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred parancsnoka (az alakuló

ülésen Bozsoki Attila alezredes képvi-
selte), dr. Horváth Sándor Domonkos
könyvtárigazgató, valamint Csenár
Imre, a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület győri elnöke. 

Az alpolgármester az alakuló
ülés után bejelentette, hogy a város
hivatalos megemlékezését decem-

ber 8-án tartják a 11. tábori vadász
zászlóalj elesett katonáinak Kálóczy
téri emlékművénél. Hozzátette, a kö-
vetkező négy évben – hiszen a bi-
zottság 2018. december 31-ig mű-

ködik – útjára indítanak egy vándor-
kiállítást, amely minden középisko-
lába eljut majd azzal a céllal, hogy
megismertesse, közelebb vigye a di-
ákokhoz a háború – elsősorban
Győrt érintő – eseményeit. Emellett
felmérik és felújítják az I. világhábo-
rús katonasírokat a városban. 
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HIRDETÉS JUBILEUM, ÖREGDIÁK

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Mikulás varázsa nem kopott meg, a
kisgyermekek ma is ugyanúgy várják,
ugyanúgy örülnek az ajándéknak – fogal-
maz Farkas Imre egykori szabómester,
aki huszonöt éve kezdte Győrben Miku-
lás-pályafutását. Az idén egy másik jubi-
leum is kapcsolódik hozzá, húsz éve ren-
dezték meg először a Mikulásbirodalom
ajándékosztó ünnepségét a színházban.

Kétéves volt a lánya, amikor eldön-
tötte, varr magának egy igazi Mikulás-
ruhát, hiszen, aki egy piros köpenyt terít
magára, még nem lesz Mikulás. Az
NDK-ból átvett Télapó már végnapjait
élte, Szent Miklós nyomán a Mikulás
név kezdte visszanyerni pozitív értelmét.

Szabóként a legjobb anyagot
használtam, minden tudásomat bele-
adtam, hogy a lányomnak örömet
szerezzek – emlékezik az első ruha
megszületésére Farkas Imre. Nem
csak lányát, a barátokat, ismerősöket
is elragadtatta a ruhaköltemény, s pá-
ran hangot adtak véleményüknek:
milyen kár, hogy kevesen láthatják.

Farkas Imrének ez adta meg az indít-
tatást, vásárolt öt kilogramm szaloncuk-
rot, besétált a Széchenyi térre, a gyerek-

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Hat irodai és tizennégy fizikai dolgozó
vezetője a MÁV győri pályafenntartási
alosztályához tartozó komáromi sza-
kaszmérnökségen Koncz Katalin, aki
négy éve vette át építőmérnöki diplo-
máját a Széchenyi István Egyetemen. 

Olyan csapatba kerültem vezető-
ként, ahol a kollégák 10-20 éves szak-
mai tapasztalattal végzik munkájukat,
így partnerként kezeljük egymást, pró-
bálom a munkát fiatalos lendülettel,
kreativitással, korrekt hozzáállással
megkönnyíteni – fejti ki vezetői ars po-
eticáját Koncz Katalin, aki fiatal kora
ellenére egy dologban már öregnek
számít, mint okleveles mérnök, egye-
temének öregdiákjai között a helye.

2004-ben költözött a számára isme-
retlen városba, Győrbe, és a véletlenek-

Negyedszázada Mikulás
sereg pedig csak
gyűlt körülötte. A
cukor hamar elfo-
gyott, az akkori
Aranykapu vásár
iparosai siettek se-
gítségére, hogy
gyermekkéz ne
maradjon üresen.

Megszületett a Farkas Imre-féle Miku-
lás. A következő évben már csurig volt
gyerekekkel az akkori Balázs Béla Műve-
lődési Központ színháztermének nézőte-
re. 1994-ben pedig a nagy érdeklődés mi-
att az akkori Kisfaludy, mai Győri Nemzeti
Színházba kellett vinni az ajándékosztó,
műsorral egybekötött előadásokat.

Finn példára mi is bevezettük, hogy
írhatnak a gyermekek a Mikulásnak. Hu-
szonöt év alatt negyvenezer levelet kap-
tunk, mindre válaszoltunk – vonja meg
negyedszázad mérlegét Farkas Imre.
Amióta a színházban rendezik meg a Mi-
kulás-napot, évente kétezer gyermeket
látnak vendégül, húsz év alatt ez negy-
venezer vidám gyermekarcot jelent.
Amíg bírom, csinálom – fogalmaz a 63
éves Farkas Imre, akinek a Szent Miklós
Béke Világtanácsa már négy évvel ez-
előtt írásba adta, nálánál hosszabb ideig
senki sem mikuláskodott a világban. 

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről 

Sikert kovácsolt a véletlenekből
ből – melyek nagyban befolyásolták sor-
sa alakulását – végül sikert kovácsolt.

A tiszaföldvári Hajnóczy József Gim-
náziumba jártam és pályaválasztáskor
olyan szakmát kerestem, amelynek
alapja a matematika, tetszett a mérnök-
lét gondolata. Bár nem megalapozott,
logikus döntések, inkább pillanatnyi
megérzések révén került ide, boldog,
mert Győr, a Széchenyi-egyetem és az
építőmérnöki hivatás is tökéletes válasz-
tásnak bizonyult számára. 

Miután 2011 januárjában átvette
diplomáját, hamar elhelyezkedett, bár
akkor még nem a szakmájában. Köz-
ben pályázott egy gyakornoki program-
ra, a kiválasztási folyamat végén tagja
lett a MÁV csapatának. Az első kineve-
zés két évet váratott magára, hiszen az
egyetemen megszerzett tudás mellé
vasútszakmai ismeretek elsajátítására
és tapasztalatra is szükség volt.

A mini portré végén összegzésként
úgy fogalmaz, amint az egyetem és a
város vérkeringésébe bekerült, tudta,
hogy nem szeretné már a Kisalföld vi-
dékét elhagyni, pedig korábban szülő-
városában akart élni. Ebből is látszik,
hogy az élet nem mindig úgy alakul,
ahogy azt elképzeljük.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor, látványterv

December első napjaiban,
az adventi időszakra meg-
nyitják a Dunakapu teret a
nagyközönség előtt, hiszen
elkészült annak jelentős ré-
sze – ám ez még nem jelenti
a tér hivatalos átadását.

A felújítás alatt lévő térrel a la-
punk megjelenésével egy idő-
ben ülésező győri közgyűlés is
foglalkozik. Az önkormányzati
beruházások jelenlegi helyzeté-
ről szóló előterjesztésből kiderül,
hogy a Káptalandomb 15. szá-
mú épület előtt kialakítottak egy
kisebb közösségi teret tereplép-
csőkkel és zöldterületekkel, és
hasonló módon építették ki a
Jedlik utca felőli oldalt is. A tér
Kossuth Lajos híd felőli részén
felépítettek egy különálló épüle-
tet, melyben akadálymentesített
nyilvános illemhely, és két új
elektromos trafó is helyet kapott.
Az anyagból kiderül az is, hogy a
háromszintes, 265 férőhelyes
mélygarázs szerkezete elkészült,
jelenleg szakipari munkákat vé-
geznek a kivitelezők. Befejezésé-
hez közeledik a térfelszín burko-

lása, valamint a kiszolgáló léte-
sítmények építése is. A mélyga-
rázs várhatóan a jövő év tavaszá-
ra készül el. A Teleki László utcá-
tól az Újkapu utcáig húzódó Du-
na korzó felújítása viszont a ter-
vek szerint még az év végéig vé-
get ér. Az átmenő járműforga-
lom kizárásával a korzó sétálóut-
ca funkciót kap a térhez illeszke-

dő térburkolattal, utcabútorok-
kal és új közvilágítással. 

Szintén a Dunakapu térhez
kapcsolódik egy másik napirendi
pont. Valószínűleg igennel sza-
vaznak a képviselők a Dunakapu
tér Duna bástya előtti térrészére
tervezett köztéri alkotás felállítá-
sáról. Mint ismert, az önkor-
mányzat korábban ötletterv pá-
lyázatot írt ki olyan köztéri alko-
tás megtervezésére és megvaló-
sítására, amely „időoszlop” jel-
képként művészi eszközökkel je-
leníti meg a város múltját, jelenét,
kifejezi annak jövőképét, és a mai
kor köztéri művészetének forma-
világával gazdagítja a történelmi
belváros nevezetességeinek so-
rát. A meghívásos pályázatra Bu-
dahelyi Tibor Munkácsy-díjas,
Pál Zoltán Munkácsy-díjas, vala-
mint Sipos Marica és Lebó Fe-

renc szobrászművészek kaptak
felkérést. Közülük Pál Zoltánt és
Lebó Ferencet kérték fel szobor-
tervük újragondolására, illetve to-
vábbfejlesztésére. A két művész
határidőre benyújtotta a kiegészí-
tő anyagokat, amelyek alapján
Pál Zoltán Pulzus című terveze-
tét ítélték a leginkább a tér ter-
mészeti és épített környezetébe
illőnek. A szobrász áfával együtt
mintegy 21 millió forintért készíti el
a köztéri alkotást, és bocsátja a vá-
ros rendelkezésére. A művéss zel
még ez év végéig megkötik a vál-
lalkozói szerződést, a Pulzus pe-
dig várhatóan a jövő év júniusá-
nak végére készül el. 

Pál Zoltán lapunk kérdésére el-
mondta, hosszasan vívódott, mi-
re választ talált azokra a kérdések-
re, amelyeket az önkormányzat
pályázatában feltett, azaz, hogy a
rómaiaktól az ifjúsági olimpiáig
minden benne legyen az alkotás-
ban. Végül a fizikához és a me-
chanikához nyúlt vissza, hiszen
vallja, hogy mindenre vannak sta-
bil válaszok, így született meg a
négy méter átmérőjű kör alakú
lencse ötlete, amely tulajdonkép-
pen egy domború tükör – ami
nem összegyűjti, hanem szétszór-
ja a fényt – szembe fordítva a
Káptalandombról levezető kis ut-
cával. A forgatható alkotás egy
pontból rálát a városra, és kicsit
homályosan, torzítva, de minden
kérdésre választ ad. Nemcsak tár-
gyi, filozófiai értelemben is tudja
láttatni a folyó egyik és a másik
partját is – jegyezte meg a mű-
vész, aki szerint a konzervatív je-
lentésén túl egy szobornak hely-
meghatározó szerepe is kell, hogy
legyen, azaz találkozási pontot is
kell jelentenie. Emellett a Pulzus a
játékos embert is ki tudja szolgál-
ni, hiszen például esküvői fotózás
háttere is lehet majd.

Tükröt mutat a városnak
Júniusra készül el a Dunakapu térre tervezett köztéri alkotás
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Lebó Ferenc szerint Győr kreatív város, példaként itt van
Zechmeister polgármester iparhonosító sikere abból a vé-
szes időből, amikor a vasút csődbe vitte a dunai hajózást, s
vele gabonakereskedelmünket. Itt mindig, a világháborúk
meg a századvégi rendszerváltás után is gyorsan újraindult
az élet, most éppen a vagongyári mun-
kakultúrára építő Audi az előremenet
motorja. Az autógyár, a beszállítók, az
ipari park vállalkozásai az egész várost
húzzák, az életerős gazdaságra a kép-
zőművész szemével is jó ránézni. Lebó
Ferenc mecénásokat és kultúrára nyi-
tott közönséget lát. Azt mondja, ahol
megrendelő van, ott szobor is lesz.      

A Lebó családot Érsekújvárról te-
lepítették ki Szarvas környékére, Fe-
renc ott nőtt fel, majd Szegeden és
Budapesten tanult, a képzőművészeti főiskolán szerzett
diplomát. Sikeres művész, érmei jelentős díjakat nyertek,
munkái a Vatikántól a British Museumig sokfelé láthatók.
Csak Győrben közel félszáz köztéri alkotás, emlékmű, szo-
bor, dombormű, emléktábla, cégér kötődik hozzá. Első győ-
ri köztéri munkája 1988-as keltezésű, az Aradi vértanúk
emlékkompozíciója a karmelita kolostor falán. Régen volt,
akkor még a Hadtörténeti Múzeummal kellett igazoltatnia,
hogy a koronás címer tényleg szerepelt a szabadságharc
honvédségének hivatalos zászlaján. 

A művész harmincöt éve él Győrben. A felesége miatt
jött, de gyorsan megszerette a várost is, amelyről azt vallja,
kőből és téglából épült ugyan, de lelke és szelleme van. A
Káptalandomb alján, a Múzeumház teázójában beszélge-
tünk, régebben valahol itt fogadta az őrség a Buda meg Po-
zsony között utazó szent koronát, hogy várfallal védett ol-

táron, a herma mellett éjszakázhasson. A ház kicsi, telkét
egy 1780-as irat hasznavehetetlennek minősítette, de jól
elfér benne a város lelke, szíve, szelleme. Aki arra kíváncsi,
Lebó Ferenc miért szereti Győrt, annak a Múzeumházzal
kell megismerkednie. 

A ház gazdája a vendégvezetést a szomszédos Kőtár ka-
puja előtt szokta kezdeni, innen jól látható, hogy a néhány
négyszögölön fekvő épület tulajdonosai az elmúlt évszáza-

dokban milyen trükkökkel bő-
vítették lakóterüket a várbás-
tya rovására. Még a vár ikerka-
pujának fele is a házon belülre
került, ma a teázó történelmi
hangulatát habosítja. A föld-
szinti vendéglátóhely segít
fenntartani a Múzeumházat,
amelynek két emelete Lebó
Ferenc kamaratárlatán túl idő-
szaki kiállításokat, kulturális
eseményeket fogad be, min-

den múzsának otthont ad. 
A vendég számára ebben a nyitott polgárházban a város

történelmét tálalják fel a sütemény meg a pohár ital mellé,
legendákat és csodákat láthat, akinek van hozzá szeme. Ez
misszió, mondja Lebó Ferenc, aki szerint a Múzeumház dol-
gai között az első a kedvcsinálás egy nagy belvárosi, káp-
talandombi sétához, Győr megismeréséhez. Az épületet,
ahogy a várost, évszázadok formázták, az eredmény korok
és kultúrák izgalmas együttállása. A folytatás is misszió, a
szobrásznak négyszáz évre elegendő ötlete van hozzá. Tisz-
telegne a nagy elődök, elsőként talán Zechmeister polgár-
mester emléke előtt. Imázst építene, azt tervezi, formát ad
a város legendáinak, mert az emberek vágynak a csodás
történetekre. Azt szeretné, ha az itteniek meg a turisták a
várost járva jól éreznék magukat, sajátjuknak gondolnák
Győr külső és belső tereit.  

Lebó Ferenc: Ahol megrendelő van,
ott szobor is lesz 

Újsághír
„A megye Prima díját
művészetek kategóriá-
ban Lebó Ferenc ve-
hette át. A művész har-
mincöt éve dolgozik
Győrben, munkái egy-
beforrtak a várossal,
Múzeumháza a mun-
káival alkot egységet." 

Szobrok
„Egy köztéri alkotás
huszonnégy órás szol-
gálatban áll, mindig
más arcát mutatja, tör-
téneteket mesél, talál-
kozási pontot kínál az
embereknek.”

Kultúra
„A kultúra hosszú tá-
vú befektetés, kama-
tait évszázadokkal ké-
sőbb is élvezheti a vá-
ros. Gondoljunk Olasz-
országra, ahol a kultu-
rális turizmust a múlt
élteti, s kreatív váro-
sai, például Milánó,
ehhez adják hozzá a
ma szellemi értékeit.
Ez a járható út Győr
számára is.” Legendákat

és csodákat láthat,
akinek van hozzá
szeme
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szerző: paulikné kaszás veronika
fotó: marcali gábor 

Másfél hónapja nyitotta meg
kapuit a budapesti éjszakai
élet leghíresebb borbár háló-
zatának második vidéki tag-
ja, a DiVino Borbár Győr.

A tulajdonosok álma teljesült azzal,
hogy Győrben is megismertethe-
tik az emberekkel azt az eleganciát,
színvonalas gasztronómiát és mi-
nőségi borfogyasztást képviselő
borbárt, amely elnyerte 2014-ben
a MagyarBrands elismerést.

A DiVino elsősorban azokat a
fiatalokat és középkorúakat cé-
lozza meg, akik letisztult, mo-
dern környezetben, profi kiszol-
gálás mellett minőségi időt sze-
retnének eltölteni pár pohár szín-
vonalas bor mellett. Győr leghíre-
sebb terén, a Széchenyi téren ta-
lálható borbár kizárólag a Juni-
bor Egyesület 29 Juniborászá-
nak 120 féle borát kínálja. A hely
egyik különlegessége, hogy szer-
dánként Kamocsay Ákos házi -
gazda borász vendégül lát egy-

szerző: gaál józsef 

Mihalicz Antal sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
befejeződött a megyei iparkamara Szent István úti
székházának júniusban megkezdett felújítása. A
240 millió forintos munkára az elnök szerint azért
volt szükség, mert az épület fűtése és hűtése a jö-
vőre tiltólistára kerülő freonos technológiával mű-
ködött. Az építők egy piszkos kézzel a székház belső
tereit is korszerűsítették, kijavították az ezredfordu-
ló óta napvilágra került hibákat, lehetővé tették a
vállalkozók színvonalasabb kiszolgálását. 

Lobbizik a kamara 
Mihalicz Antal ügyvéd társaságában jelent

meg a sajtótájékoztatón. Dr. Havasi Bence a má-
sodik napirendi pont, a már érvényben lévő, de új-
donságnak számító behajtási költségátalány rej-
telmeinek ismertetésében segített az elnöknek.
Az uniós eredetű jogszabály lényege, hogy aki
nem fizet időben, tartozását a lejárat napján,
számlánként 40 euróval köteles megtoldani. Aki
erről megfeledkezik, akár félmillió forintos bünte-
tést is kaphat az adóhivataltól. A megyei kamara
az uniós szabályozás magyar változatát túl szigo-
rúnak tartja, s lobbizik az enyhítésért. 

Ahol a bor a közös nevező
egy egyesületi tagot, aki nagy-
szerű borokkal, kedvességgel és
nyitottsággal várja a borok szerel-
meseit. A kiváló nedűk mellé íny-
csiklandó falatokat, ételeket pró-
bálhatnak ki a vendégek, mint
például a Sonka–sajt tál, a DiVi-
no miniburger vagy az Olívaválo-
gatás. A DiVino remek helyszín
baráti összejövetelek, ünneplé-
sek, meghitt beszélgetések szá-
mára. Ezenkívül lehetőség van
hétfőtől csütörtökig céges, csa-
ládi és egyéb rendezvények lebo-

nyolítására 50 főig. A rendez-
vényt színesebbé teheti egy vagy
két juniborász társaságával, akik
minőségi borkóstoltatással, elő-
adással emelhetik az est fényét.

Amennyiben kedvet kapott
egy pohár finom bor elfogyasz-
tásához, illetve fenséges étele-
ket kóstolna hozzá, akkor min-
denképpen térjen be a DiVino
Borbárba. A nagy érdeklődésre
való tekintettel, ajánlott asztalt
foglalni telefonon vagy szemé-
lyesen a borbárban.

A tudomány mindenkié, hangzott el azon a sajtótájé-
koztatón, amelyen a Mobilis és az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény újabb közös projektjét
értékelték. A két szervezet jó kapcsolata több évre
nyúlik vissza, ezúttal egy öt plusz egy alkalomból álló
tudományos szakkört hívtak életre a szépkorúak szá-
mára. Panker Mihály, az EESZI Győr igazgatója hang-
súlyozta: intézményük nem csupán betegségek meg-
előzésével és kezelésével igyekszik javítani az ellátási
rendszerbe került idősek életminőségét, hanem
olyan tudásbővítő programok szervezésével is, ame-
lyek révén az idősek a „modern társadalom” részei
tudnak lenni. A két intézmény összefogásával megva-
lósult tanfolyam beváltotta a hozzá fűzött reményeket,

Idősek kísérleteznek a Mobilisben
az idős emberek aktív résztvevőivé váltak a tudomá-
nyos kísérleteknek és bővíteni tudták tudásukat. A
program keretében az idősek kimozdulhattak meg-
szokott mindennapi tevékenységeikből, és betekint-
hettek a tudomány és a kísérletezés varázslatos vilá-
gába, ahova a Mobilis felkészült demonstrátorai ve-
zették be őket. A szakköri foglalkozásokon megvaló-
sult közös, aktív felfedezés erősíti a közösségi él-
ményt, amely révén az idős emberek újra lendületes-
nek érezhetik magukat. A foglalkozásokon egyértel-
műen kiderült, hogy az idős korosztály képviselői nem
passzív szemlélők, hanem aktív, értéket hordozó,
együttműködő partnerek a generációk közötti kap-
csolatban.

DiVino Borbár Győr
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JÓTÉKONYSÁG TECHTOGETHER

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

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

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

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

November 27. 16 óra
Kiss János,

a Győri Balett igazgatója
beszélgetőtárs: Farkas Mónika

December 4. 17 óra
Hortobágyi Cirill, a Pannonhalmi

Bencés Főapátság perjele és
Liptai Zsolt

a Pannonhalmi Apátsági Pincészet borásza
beszélgetőtárs: Wurmbrandt András

December 11. 17 óra
Csay Renáta, világbajnok kajakozó

beszélgetőtárs: Kárpát Zsolt

December 18. 16.30 óra
Járai Máté, színész

beszélgetőtárs: Zoljánszky Alexandra 

A Gyôr+ Média
Pavilonjában

értékes beszélgetésekkel
ajándékozza meg

az adakozókat, amelyek
segítenek ráhangolódni

az ünnepre.

Az autóipar Magyarország egyik leggyorsabban fej-
lődő gazdasági ága, s éppen ezért nagy szüksége
van a szektornak tehetséges mérnökökre. A novem-
ber elején az Automotive Hungary kiállításon meg-
rendezett Techtogether mérnökhallgatói verseny és
konferencia jó szolgálatot tett a vállalatoknak és a
hallgatóknak egyaránt. 

Magyarországon szép számmal vannak tehetsé-
ges fiatalok, csak teret kell adni a kibontakozásuk-
hoz: a Techtogether versenyen minden adott volt
ahhoz, hogy a jövő mérnökgenerációja megmutas-
sa tudását. A háromnapos programsorozatra olyan
egyetemi járműépítő csapatok kaptak meghívót,
amelyek tagjai más versenyeken már bizonyították
rátermettségüket. A hallgatói teamek standjain a lá-
togatók és kiállítók találkozhattak belső égésű mo-
torral hajtott versenyautókkal, szuper-energiataka-
rékos modellel (3082 kilométer/liter fogyasztás), sű-
rített levegővel hajtott járgányokkal, többfunkciós
egyedi kombájnokkal, s a sor hosszan folytatható.
A résztvevő hallgatók az esemény alkalmával nem-
csak arra kaptak lehetőséget, hogy bemutassák
egész éves munkájukat, hanem arra is, hogy talál-
kozzanak a vállalatok döntéshozóival. Többen úgy
tértek haza, hogy elmondhatták: újabb szponzorral
gazdagodtak. 

A vállalatok feltett szándéka pedig az volt, hogy
ezeknek a fiataloknak karrierlehetőséget kínálja-

Tudás és kreativitás
Összecsapott a jövő mérnökgenerációja az Automotive Hungary kiállításon

nak választott szakmájukban. Mivel a hallgatói
csapatok maguk végeznek el mindent, ami a mun-
kájukhoz szükséges, így rendkívül vegyes az ösz-
szetételük. Az autóipari vállalatok nemcsak a szo-
rosan a járműiparhoz köthető szakmákból merít-
hettek, hiszen jelen voltak marketing- és közgaz-
dászhallgatók is. 

A csapatok három nap megfeszített munkája
után – helyezéstől függetlenül – örömmel távoztak.
Olyan díjakkal térhettek haza, mint gyárlátogatás,
tesztvezetés, szerszámkészlet, pénzjutalom, labor-
hozzáférés, valamint gyakornoki és diplomamunka-
lehetőség.

Az eseménynek egyébként több győri kötődése
is volt. A tizennyolc részt vevő csapatból három is a
Széchenyi István Egyetemről érkezett, s a rendez-
vény programszervezője a Mobilis Interaktív Kiállí-
tási Központ, a szakmai védnöke pedig a szintén he-
lyi Járműipari Kutató Központ. Az esemény szerve-
zője a szintén győri kötődésű járműipari szakportál,
az Autopro.hu.

Szammer István, Autopro.hu ügyveze-
tő igazgatója: Azért rendezzük meg jövőre is,
mert a hallgatóknak és a vállalatoknak nincs sok
lehetőségük a személyes találkozásra. Az a cél
vezérel minket a Techtogether mérnökhallgatói
verseny és konferencia megszervezésben, hogy
olyan találkozót hozzunk létre, ahol mindegyik
fél a legelőnyösebb oldaláról tud bemutatkozni
a másiknak. 

Nagy Anna, BME: A vállalatok mindig nyitot-
tak azokra a hallgatókra, akik az egyetem mellett
valami plusz, szakmájukhoz kötődő tevékenysé-
get végeznek. 

Kolossváry Tamás, Széchenyi István
Egyetem: A Techtogether próbára tette a mun-
kabírásunkat és a problémamegoldó képessé-
günket. Ezek a tulajdonságok elengedhetetle-
nek egy profi mérnök számára, így aki magáé-
nak tudhatja ezeket, könnyen talál magának
megfelelő munkát. 
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munkakörbe munkatársat keres.

Jelentkezés az állásra: Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
az allas@gyorplusz.hu e-mail címen, vagy a Győr+ Média székházában
(9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a) személyesen lehet 2014. december 5-ig.

Feladatok:
• ügyfelek fogadása
• beérkező telefonok fogadása
• hirdetésfelvétel
• irodai adminisztratív munkákban való

aktív részvétel

Elvárások:
• min. középfokú végzettség
• „B” kategóriás jogosítvány
• MS Office-ismeret
• legalább féléves irodai adminisztrációban

szerzett tapasztalat
• igényes megjelenés, jó kommunikációs készség
• önálló, pontos munkavégzés

Előny:
• alapfokú angol vagy német nyelvismeret

szerző: fekete dávid

Napjainkban az európai területi politi-
ka egyik kiemelt jelentőségű területe
a nagyváros és térsége együttműkö-
dése. Az Európai Unió regionális poli-
tikája is egyre nagyobb szerepet szán
a városoknak, s kiemelten a nagyváro-
si térségeknek. Európa történetében
a városok hosszú évszázadok óta ki -
emelkedő szerepet játszanak. Közös-
ségszervező, gazdasági, kulturális és
tudományos potenciáljuk elvitathatat-
lan hatást gyakorolt a kontinensre. A
városok a haladás, a fejlődés, az új in-
novációk kialakulásának helyszínei
hosszú évszázadok óta – olvasható
több európai uniós dokumentumban.
A városok az Európai Unióban is meg-
határozó szereppel bírnak. Az EU né-
pességének 68%-a él nagyvárosi régi-
óban, s ezek a területek adják az EU
GDP-jének 67%-át. Mindazonáltal a
városokat sem hagyta érintetlenül a
válság, sőt: bizonyos elemei koncent-
ráltabban, erősebben jelentkeztek, így
pl. a munkanélküliség, a szegregáció
és a szegénység. További kihívást je-
lent a városok számára a gazdasági

Nagyvárosi régiókkal
kapcsolatos kutatás
a Széchenyi István Egyetemen

stagnálás, a demográfiai problémák
kiéleződése, a klímaváltozás jelensé-
ge stb. Az említett problémákra való
reagálás egyik lehetséges módja le-
het a nagyváros és környezete össze-
fogása és aktív szervezeti-gazdaság-
fejlesztési együttműködése.

A Széchenyi István Egyetem Regi-
onális és Gazdaságtudományi Dokto-
ri Iskolájában jelenleg is zajlik egy ku-
tatás, melynek fókuszában a délné-
met tartományok (Bajorország, Ba-
den-Württemberg) nagyvárosi régió-
inak (müncheni, stuttgarti, nürnbergi
és rajna-neckari) kormányzási modell-
jének és gazdaságfejlesztési tevé-
kenységének elemzése áll. A kutatás
eredményei konferencia-előadások
és publikációk formájában elérhetők.
A kutatás az Európai Unió és Magyar-
ország támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával a
TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság
Program – Hazai hallgatói, illetve ku-
tatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése
konvergenciaprogram” című kiemelt
projekt keretei között valósult meg.

Kiadványok megjelenésével zárul
a Széchenyi István Egyetem ku-
tatási projektje, melyben elméleti
és gyakorlati úton is feltérképez-
ték, hogy milyen hatással van
Győrre és a térségre a járműipar.

A kutatás eredményeit hét, plusz egy
bevezető tanulmánykötetben foglalták
össze. Az Ipari körzetek, növekedési pó-
lusok, nagyvárosok a közép-európai tér-
ben című bevezető kötet célja, hogy rö-
vid kitekintést adjon a kutatási program
tartalmáról. Az első, Győr fejlődésének
mozgatórugóit középpontba állító kötet
azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a vá-
ros miként alkalmazkodott az új kihívá-
sokhoz. A nyolc szerző egybecsengő
megállapítása az, hogy az utolsó bő év-
században, amikor Győr dinamikus nö-
vekedési pályára állt, a fordulat elsősor-
ban nem a helyi erőforrásoknak és kez-
deményezőkészségnek, hanem inkább
a külső tényezőknek, illetve a város
adaptációs készségének volt köszönhe-
tő. A második kötet Városfejlődési tren-

Tanulmánykötetek
a járműipar hatásairól

dek és állami szerepek címmel azt a hi-
potézist fejti ki, hogy Győr városának
megvan minden esélye ahhoz, hogy a
Nyugat-Dunántúl és ezáltal hazánk gaz-
dasági növekedési központja legyen. A
legdinamikusabban fejlődő vidéki nagy-
város, Győr közösségi szférájáról nyújt
sokoldalú helyzetképet a harmadik
könyv A városi rendszer működése –
Közösségi szféra, oktatás és Győr jövő-
képe címmel. A negyedik pedig a helyi
társadalom és intézményrendszer kér-
déseit vizsgálja. A gazdaságszerkezet
és vonzáskörzet alakulása címet kapta
az ötödik kötet. A tanulmányokban ké-
pet kapunk Győr gazdaságában a rend-
szerváltást követő két és fél évtizedben
bekövetkező mozgásokról, a felfutó és
a hanyatló iparágakról. A kutatás elmé-
leti és empirikus részét további két an-
gol nyelvű kötetben foglalták össze. A
Győri Járműipari Körzet, mint a térségi
fejlesztés új iránya és eszköze című pro-
jekt az Európai Unió és a magyar állam,
az Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.
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EGYETEM, PÁLYÁZAT HIRDETÉS
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TATÓSAN ALACSONY ÁR!

40 darabos,
300 g

350 Forint/
csomag

Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva
Győr (Duna Center) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo. 8–20, v. 9–18

Egységár: 
8,75 Ft/db
1166,66 Ft/kg

Az Első Győri Lions Klub által alapított 
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a vakok és a gyengén látók  támogatására

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

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

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

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

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

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

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

Idén 29. alkalommal rendezte meg a
Győri Állás- és Szakképzési Börzét a
Széchenyi István Egyetem és a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központja. A börze sike-
rét is jelzi, hogy a nyilvántartott pálya-
kezdő álláskeresők száma idén szep-
temberben feleakkora volt, mint 2013
azonos időszakában, és ennek is csak
10 százaléka felsőfokú végzettségű.

Az állásbörzén személyes kapcso-
latot alakíthattak ki a leendő munka-
vállalók a cégek képviselőivel. A há-
romoldalú összefogás, amely létre-
jött a gazdasági szféra, az egyetem
és a kormányhivatal között, sikerre
van ítélve – mondta el Széles Sándor
kormánymegbízott az állásbörzét ér-
tékelve, és hozzátette, az egyetem, a
hallgatók és a kormányhivatal céljai
közösek: még hatékonyabbá kell ten-
ni a fiatalok munkába integrálását, s
ebben az államnak is jelentős szere-
pet kell vállalnia.

A Széchenyi István Egyetem Mű-
szaki Tudományi Kar dékánja, prof. dr.
Égert János kifejtette, a kar törekvése,
hogy a munkaügyi központtal együtt-
működésben, kapcsolatot alakítson ki

Kevesebb a pályakezdő
álláskereső fiatal

a regionális munkaerőpiac minden
szereplőjével.

A Győri Állás- és Szakképzési Börzé-
re Magyarország egyik legdinamiku-
sabban fejlődő ipari régiójában került
sor. A további fejlődéshez pedig jelen-
tős számban van igény jól képzett mér-
nökökre, informatikusokra, mérnökta-
nárokra, gazdasági, jogi és más vég-
zettségű szakemberekre. Az egyetem
folyamatosan figyelemmel kíséri a ré-
gió munkaerőpiacának igényeit és ok-
tatási, képzési szerkezetét rugalmasan
igazítja a felmerülő igényekhez.

Az egyetemen működő pályaköve-
tési rendszer az elmúlt évekre kimutat-
ta, hogy a Műszaki Tudományi Karon
végzett mérnökök, informatikusok és
mérnöktanárok rövid időn belül, a
szakterületükön találnak munkát, s
ebben az állásbörzének jelentős sze-
repe van.

A rendezvény az Európai Unió és a
magyar állam támogatásával, a „Jármű-
ipari Regionális Innovációs és Techno-
lógiai Tudáscentrum gazdasági, társa-
dalmi szerepkörének fejlesztése a Szé-
chenyi István Egyetem bázisán” című
projekt keretében valósult meg.
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A hazai rádiózás 89. évfordulója alkalmából a Győri Ipartestület szervezésében
kiállítás nyílik a Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK-ban,
december 1-jén 14 órakor. A kiállítás célja, hogy bemutassa az amatőr rádió-
zás kezdeteit, a sikerekkel és kudarcokkal tűzdelt utat, ami a rádió felfedezé-
sétől napjainkig tart. Számos rádióamatőr-gyűjtőnek köszönhetően közel 60
rádiót mutatnak be. A relikviák között találhatnak az érdeklődők detektoros rá-
diót, melynek működtetéséhez nem volt szükség áramra, telepre és 20 éves
adó-vevő készüléket is. A tárgyi emlékek mellett a látogatók fültanúi lehetnek
a Magyar Rádió öt szünetjelének, valamint részleteket hallhatnak a Magyar Rá-
dió hangarchívumának anyagából. 

ADVENT HIRDETÉS

„Rádiózás története”
kiállítás nyílik

A győri advent nyitányaként ma, pénteken délután öt órakor gyúlnak fel az ünnepi
fények, a szakemberek minden korábbinál látványosabb és energiatakarékosabb
városi díszkivilágítást ígérnek. A felkészülést irányító útkezelő szervezet adatai
szerint városszerte 35 fenyőfa öltözik karácsonyi fénybe. A belvárosi díszkivilágí-
táshoz három kilométernyi kábel szállítja az energiát, s 13 kilométernyi fényfüzért
helyeznek el a Baross úton, az Aradi vértanúk útján, az Arany János úton, a Me-
gyeháza és a Városháza téren. A Széchenyi téren felállított mindenki karácsony-
fájára 600 méter hosszan kerül LED fényfüzér, itt a gyerekek idén is találkozhatnak
régi barátaikkal, a rénszarvasokkal és a hóemberrel.     

A győri belvárosi járdák újabb szaka-
szai kaptak térkő burkolatot, Fekete
Dávid alpolgármester és Prédl Antal,
az útkezelő szervezet vezetője szerdán
délután 450 méternyi gyalogutat
adott át hivatalosan is a forgalomnak.
Az alpolgármester elmondta, a járda-
felújítás évek óta zajló, folyamatos
program, ezúttal 23 millió forintot for-
dított a város a Teleki és Árpád úti
munkákra. 

A nagy gyalogosforgalmú Árpád
úton lekövezték a páros oldali járdát a
Teleki és a Czuczor Gergely, valamint
a Jókai és a Munkácsy utak között. A
Teleki úton 90 méternyi szakaszt tet-
tek rendbe az Árpád úttól a Szent Ist-
ván útig. Prédl Antal a sok helyen már
balesetveszélyes aszfaltot felváltó új
burkolatról dicséretként azt mondta
el, a beton térkő esztétikus és köny-
nyen javítható. 

Az advent fényei 

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

Zur Freude der Jüngsten gibt die ALMA
BAND am 5. Dezember um 16 Uhr und
um 18 Uhr ein Konzert im Győrszentiváner
Molnár Vid Bertalan Bildungszentrum.
Karten können im Kisalföld Pavilon und im
Besucherzentrum gekauft werden. Für Kin-
der unter zwei Jahren ist die Teilnahme am
Konzert kostenfrei.  

Der GYŐRI ETO FC empfängt am 16. Spieltag der OTP Bank Liga
Paks im ETO Stadion am 30. November, um 18:30 Uhr.

Ein ADVENTS-WOHLTÄTIGKEITSKONZERT
wird am 7. Dezember um15 Uhr in der Römisch-Ka -
tholischen Keresztelő Szent János Kirche in Győr-
szentiván veranstaltet. Beim Konzert tritt auf: die Kos-
suth-Preisträgerin und Volksliedsängerin Szvorák
Katalin. Was gestiftet wird, lässt das Bildungs- und
Pfarrhaus in diesem Jahr der Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Familien in Szentiván zukommen.

Der BAGDI BELLA
Abend erwartet am 13.
Dezember um 18 Uhr alle
Interessierten in der Sza-
badhegyer Reformierten-
kirche. Der Vortrag „Ich er-
hebe meine Seele zu Dir”,
die Lieder und Gebete ver-
mitteln solche Botschaf-
ten, die sich ins Bewusst-
sein integrieren und mit
Heilkraft wirken, Weitere
Informationen: auf der
Webseite bagdibella.hu 

MUSEUM IM ZEI-
CHEN DES AD-
VENT. Das Rómer
Flóri Kunstmuseum
verkündet einen Bü-
chermarkt, ab 28.
November, jeden
Freitag, von 10-19
Uhr in der Aula des
Eszterházy-Palastes.
Die an der Aktion teil -
nehmenden Muse-
umsausgaben kön-
nen mit Rabatten
von 30-60% erstan-
den werden.

Zu dem humorreichen, ironischen Vers -
abend mit dem Titel „MAN BRÄUCH-
TE EIN BISSCHEN WIEHEISSTS-
NOCHMAL” sind alle Interessierten am
5. Dezember um 17 Uhr eingeladen. Der
Gast des Hangraforgó Klubes wird im
Laufe des Abends Bodroghalmi László
sein. Der Eintritt ist frei!
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PROGRAMKÍNÁLÓ KULTÚRA

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

Az ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL adventi és
hanukai programjainak adnak otthont Győr-Új-
város templomai november 28. és december
26. között. Tárlatvezetéssel egybekötött zsidó
vallás- és helytörténeti kiállítást, valamint holo-
kauszt emlékkiállítást tekinthetnek meg az ér-
deklődők a volt izraelita menház épületében
(Győr, Kossuth L. u. 24.) az Öt templom advent
ideje alatt szerdánként 14 és 15.30 órakor. A
győri Zsidó Hitközség által kezelt épületben zsi-
dó kulturális és oktatási központ létrehozása fo-
lyik. Részletes program: www.karzat.hu

MÚZEUM AZ AD-
VENT JEGYÉBEN.
A Rómer Flóris Művé-
szei Múzeum könyvvá-
sárt hirdet november
28-tól minden pénte-
ken 10–19 óra között
az Esterházy-palota
aulájában. Az akció-
ban részt vevő múzeu-
mi kiadványok 30–
60%-os kedvezmény-
nyel megvásárolhatók.

VÁRJON DÉNES zongoraestje
nyújt felejthetetlen élményt azoknak,
akik ellátogatnak a Richter Terembe
december 3-án 19 órakor. J. Haydn,
F. Schubert művei mellett, megszó-
lalnak F. Chopin remekművei is. Je -
gyek a Richter Terem jegypénztárá-
ban kaphatók. 

TALÁLKOZÁSOK cím-
mel Malasits Zsolt festő-
művész kiállítását tekint-
hetik meg az érdeklődők
az Esterházy-palotában. A
november 29-én 10 óra-
kor kezdődő kiállítást
Grászli Bernadett művé-
szettörténész, múzeum-
igazgató nyitja meg, közre-
működik: Csankó Zoltán
színművész.

MIKULÁS ÉRKEZIK A PINNYÉDI MŰVE-
LŐDÉSI HÁZBA december 5-én 18 órakor. A
Budai Bábszínház: „Két Mikulás egy erdőben”
című élő-bábos meseelőadása színesíti a Miku-
lás-váró programot, ahova óvodás és kisiskolás
gyermekeket várnak. A programra előzetes je-
lentkezés szükséges, melyet december 3-ig a
06-20/552-1100 telefonszámon várunk.

HOBO ÉS BAN-
DÁJA koncerte-
zik december 6-
án 20 órától a
Bridge Hallgatói
Klubban. A kon-
certen a közön-
ség hallhatja a
legismer tebb
Hobo-slágere-

ket, együtt énekelhet a ban-
dával, s viheti haza az élményeket.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 29., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Noé
barátai 09:30 Zöld Tea 10:05 Vízitú-
ra 10:35 Két duci hölgy 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:10 Szabadság
tér '89 12:55 Dél-Korea – Egy or-
szág, ami a képernyő elé szegez 
13:25 Spuri 13:55 Telesport 16:05
Szeretettel Hollywoodból  16:35
Ég, föld, férfi, nő  17:35 Gasztro-
angyal  18:30 SzerencseSzombat
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Játék határok nélkül 2014  21:45
A pók hálójában  23:25 Millenni-
um III – A kártyavár összedől 
01:50 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig 05:30 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig 06:20 Top Shop
06:50 Kölyökklub 09:40 Ízes élet –
Mautner Zsófival 10:00 Teleshop
10:55 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek 11:30 Házon kívül 12:00
a'la CAR 12:35 Trendmánia 13:05
Brandmánia 13:35 Agymenők
14:10 Jack Hunter – Ugarit elve-
szett kincse 16:00 A Fantasztikus
Négyes és az Ezüst Utazó 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
Plusz 20:00 X-Faktor (2014) 22:25
Hitman – A bérgyilkos  00:15 A
méhek titkos élete 02:20 Vadmacs-
kák 03:10 Vadmacskák 

05:05 Babavilág  05:30 Super
Car  06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné 08:30 Egészség
Klinika  09:00 ÁllatoZOO  09:30
Astro-Világ 10:35 Otthon a kert-
ben  11:05 Tűsarok  11:35 Én is
tükörbe nézek  12:05 Áldott jó
nyomozó  13:05 Falforgatók 
14:05 Így készült: Swing  14:35
Valami Amerika 2  17:00 Napló 
18:00 Tények 19:00 Vad évad 
21:10 Lara Croft: Tomb Raider 2. –
Az élet bölcsője  23:25 Az örök
kaszkadőr  01:15 Sportos 01:25
Doktor D  02:25 Pan Am  03:25
A férjem védelmében 

05:50 Pecatúra 06:25 Gazdakör
06:50 Élő egyház 07:20 Isten kezé-
ben 07:50 Akadálytalanul 08:15 Nó-
vum  08:45 Határtalanul magyar
09:15 Hagyaték 09:40 Sírjaik hol
domborulnak... 10:10 Székely kapu
10:40 Csalódás  12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10
Nótacsokor 12:25 Ízőrzők: Orfű
13:05 Nálatok, laknak állatok? 13:30
Nálatok, laknak állatok? 14:05 Ked-
ves titkárnőm  15:35 Önök kérték!
16:35 Sok hűség semmiért  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Öregberény
19:15 Hogy volt!? 20:10 Az élet sa-
va-borsa  21:00 Holdkelte  23:05
Dunasport 23:20 Illényi Katica – Új-
évi koncert – 2014. január 4. 01:15
Világ-nézet 01:45 Vers 01:50 Him-
nusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Széchenyi Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 10:00 Képújság
17:50 Zooo+ (ism.) 18:25 Győr+
Sport (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Erzsébet út
(ism.) 20:45 Konkrét (ism.) 21:00
Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét (ism.)
22:05 Erzsébet út (ism.) 22:55
Konkrét (ism.) 23:25 Győr+ Sport
(ism.) 23:40 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 30., VASÁRNAP
M1
05:25 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Katoli-
kus krónika 09:40 "Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre!" – A szentmise
– 5. rész 09:50 Útmutató – Dévai
Szent Ferenc Alapítvány Don Bosco
Iskolaháza 2/2. 10:15 Biblia és iroda-
lom 10:30 Unitárius magazin 10:55
Református ifjúsági műsor 11:05 Út-
mutató 11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Vendégségben Németország
14:35 A Klinika – Húsz év múlva 
16:25 Telesport 18:45 Ybl 200 18:55
Fapad  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 A Lényeg 22:15 Tetthely – Is-
ten hozott, Hamburgban!  23:50
Soha nem tudhatod...

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 04:40 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig 05:30 Ezel – Bosz-
szú mindhalálig 06:20 Top Shop
06:50 Kölyökklub 10:00 Egészség-
Kalauz 10:30 Teleshop 11:30 Ka-
landor 11:50 4ütem 12:30 A Muzsi-
ka TV bemutatja 13:10 Családom
és egyéb emberfajták 13:35 Tru
Calling – Az őrangyal 14:40 Tru
Calling – Az őrangyal 15:45 Kincs,
ami nincs 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Kellékfeleség 21:15 Féktele-
nül 2.  23:45 Portré 00:25 A töké-
letes férj 02:05 Otis – Pokoli téve-
dés  02:35 Nincs információ 

04:15 Briliáns elmék  05:05 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
08:35 Nagy Vagy! – Riska Kupa
09:30 Babavilág  10:00 Több
mint TestŐr  10:30 Astro-Világ
11:35 Stílusvadász  12:05 Stahl
konyhája  12:35 Monk – Flúgos
nyomozó  13:35 Valami Amerika
2  15:55 Vad évad  18:00 Té-
nyek 19:00 Rising Star  21:20
Herkules legendája  23:25 A tűz
martaléka  01:30 Sportos 01:40
Kasszasiker  02:30 Békétlen bé-
kítő  03:15 Napló 

04:30 Táncvarázs 05:25 Néptáncok
05:45 Világ-nézet 06:10 Rome Ri-
ports 06:35 Törzsasztal  07:30
Nyelvőrző 08:00 Talpalatnyi zöld
08:25 Lyukasóra 09:00 Vendégség-
ben Németország 10:00 Római kato-
likus szentmise közvetítése a Szent
István Bazilikából 11:00 Vendégség-
ben Németország 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:05 Vers 12:10
Nótacsokor 12:30 Szűts Mara házas-
sága  13:50 Hazajáró 14:20 Szerel-
mes földrajz 14:55 Hogy volt!? 15:50
Holdkelte  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Vendégségben Németország
20:00 Önök kérték! 20:55 A Bud-
denbrook ház  23:25 Dunasport
23:40 Heti Hírmondó 00:10 Klubszo-
ba 01:00 Törzsasztal  01:55 Vers
02:00 Himnusz 

07:30 Hoppedré professzor 07:45
Konkrét (ism.) 08:00 Zooo+ (ism.)
08:30 Erzsébet út (ism.) 09:00 Győ-
ri7 (ism.) 09:45 Konkrét (ism.)
10:00 Zooo+ (ism.) 10:35 Győr+
Sport (ism.) 12:05 Képújság 18:15
Jövőkép (ism.) 18:45 Konkrét
(ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 19:45
Made in Hungary (ism.) 20:00 Kult -
Óra (ism.) 20:35 Konkrét (ism.)
20:45 Made in Hungary (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 KultÓra
(ism.) 22:55 Jövőkép (ism.) 23:25
Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 1., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Két duci
hölgy  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 14:00 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:45
Zorro  15:30 Charly, majom a csa-
ládban  16:20 Jövő-időben 16:30
Híradó+ 16:45 Lola  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:25
Kékfény  21:20 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok  22:20 Az Este
22:55 Híradó 23:05 Sporthírek
23:15 Aranymetszés 00:05 Lola 
00:45 Család-barát 02:20 Műsorszü-
net 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 04:10 Barátok közt
04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Ref-
lektor 10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:45 Fókusz Plusz 13:35
Reflektor 13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-
nappal Budapest 15:45 Segítség,
bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz 19:25 Éjjel-nappal Budapest
20:50 Barátok közt 21:25 Dr. Csont
 22:25 RTL Klub Híradó 23:00
Showder Klub  00:15 Reflektor
00:25 Döglött akták 01:30 Döglött
02:30 Apa-csata 02:50 Az éden tit-
kai 

04:30 Stahl konyhája  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok
 22:30 Lara Croft: Tomb Raider 2.
- Az élet bölcsője  00:40 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
01:55 Elit egység  02:40 Békétlen
békítő  03:25 A Macska 

07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd 08:00
Isten kezében 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:05 Magyar elsők 09:30
Család csak egy van  10:20 Klub-
szoba 11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:20 Vers 12:25 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép 17:10 Család csak egy
van  18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Megtörtént bűnügyek 
20:10 Don Matteo  21:05 Hírek
21:10 Dunasport 21:20 Dokureflex 
21:21 Menjek/maradjak – London 
22:45 Kultikon  23:00 "Azért szület-
tünk a világra, hogy valahol otthon le-
gyünk benne!"  23:30 Ahol a madár
sem rak fészket  00:00 Inkognitó 
00:50 Vers 00:55 Himnusz 

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

GYŐR+ TV

DECEMBER 2., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:30 Virágzó Ma-
gyarország 13:55 Ég, föld, férfi, nő 
14:50 Zorro  15:40 Charly, majom
a családban  16:25 Híradó+ 16:40
Lola  17:25 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 Cédrusliget  21:15
Grand Hotel  22:05 Az Este 22:40
Híradó 22:50 Sporthírek 23:00 A
Nagy Fafilm 23:55 Lola  00:40 Csa-
lád-barát 02:15 Sophie szerint a világ
 02:45 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 04:10 Barátok közt
04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 09:10 Ízes élet
– Mautner Zsófival 09:40 Reflektor
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Brandmánia 13:15 Ízes élet –
Mautner Zsófival 13:35 Reflektor
13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest 15:45 Segítség, bajban va-
gyok! 16:50 Dr. Tóth 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz 19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest 20:50 Barátok közt
21:25 A mentalista  22:30 RTL Klub
Híradó 23:00 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek 23:35 Reflektor
23:50 Hazudj, ha tudsz!  00:55
EgészségKalauz 01:35 A Muzsika TV
bemutatja: Mi muzsikus lelkek (2013)
02:10 Az éden titkai 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok
 22:30 Herkules legendája 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 A Rózsa éne-
kei  03:20 A Macska 

04:55 Zegzugos történetek 05:25
Gazdakör 05:40 Híradó 06:00 Kárpát
Expressz 06:30 Híradó 06:35 Roma
Magazin 07:00 Domovina 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Talpalat-
nyi zöld 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:00 Közvetítés a parlament ülésé-
ről 16:00 Múzeumtúra – Francia
módra  16:30 Térkép 17:10 Család
csak egy van  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rex felügye-
lő  19:55 Don Matteo  20:50 Hí-
rek 20:55 Dunasport 21:05 Nézz az
égre!  23:05 Kultikon  23:25 Az
akasztófa  01:10 Himnusz 01:15 Hí-
rek 01:20 Pannon expressz 01:45 Ha-
gyaték 02:15 Határtalanul magyar
02:40 Nóvum  03:10 Kapásjelző
03:40 Akadálytalanul 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:00 Győri ETO FC–Paks – bajno-
ki labdarúgó-mérkőzés (ism.)
11:25 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

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

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, ZÖLD út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

DECEMBER 3., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:35 Útravaló 13:55
Cédrusliget  14:45 Zorro  15:30
Charly, majom a családban  16:20
Jövő-időben 16:30 Híradó+ 16:40
Lola  17:25 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 A muskétások 
21:20 Szabadság tér '89 22:10 Az Es-
te 22:45 Híradó 22:55 Sporthírek
23:05 KorTárs  23:35 Summa
00:05 Lola  00:50 Család-barát
02:25 Sophie szerint a világ  02:50
Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 04:10 Barátok közt
04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Ref-
lektor 10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:45 Portré 13:15 Ízes
élet – Mautner Zsófival 13:35 Ref-
lektor 13:55 Fókusz 14:20 Éjjel-
nappal Budapest 15:45 Segítség,
bajban vagyok! 16:50 Dr. Tóth
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz 19:25 Éjjel-nappal Budapest
20:50 Barátok közt 21:25 Szulej-
mán 22:45 RTL Klub Híradó 23:15
Házon kívül 23:50 Reflektor 00:05
Sziklák vére  01:40 Gálvölgyi-
show (72. rész) 02:15 A Rózsaszín
Párduc 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:25 Jóban
Rosszban  20:15 Hal a tortán –
Meglepetés  21:30 Családi titkok
 22:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 Hawaii Five-0  00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív  01:40
Sportos 01:50 Franklin és Bash 
02:40 Franklin és Bash  03:25 A
Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Hagya-
ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők 09:30 Család csak egy
van  10:15 Don Matteo  11:10
Rex felügyelő  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 A templomos lovagok kincse 
14:55 100 kép a XX. századból 15:20
Térkép 15:55 Rövidpályás úszó Euró-
pa-bajnokság 18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Párizsi hely-
színelők  19:55 Don Matteo 
20:55 Hírek 21:05 Dunasport 21:10
Jó reggelt, Babilónia!  23:05 Kulti-
kon 23:25 Ammen  00:25 Egy
megtagadott hazafi 00:40 Himnusz 

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Zo-
oo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Képújság (ism.)
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 KultÓra 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 KultÓra (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 KultÓra (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 KultÓra (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 4., CSÜTÖRTÖK
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 A szenvedé-
lyek lángjai  09:50 Sophie szerint a
világ  10:20 Család-barát 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Slovenski Utrinki 13:00 Alpok-
Duna-Adria 13:45 Gasztroangyal 
14:40 Zorro  15:30 Charly, majom
a családban  16:20 Híradó+ 16:30
Lola  17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán  21:20
Munkaügyek  21:55 Az Este 22:30
Híradó 22:40 Sporthírek 22:50 A rej-
télyes XX. század  23:20 Történetek
a nagyvilágból  23:50 Lola  00:35
Család-barát 02:05 Sophie szerint a
világ  02:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 04:10 Barátok közt
04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Ref-
lektor 10:05 Top Shop 11:45 Aszt-
ro Show 12:45 EgészségKalauz
13:15 Ízes élet – Mautner Zsófival
13:35 Reflektor 13:55 Fókusz
14:20 Éjjel-nappal Budapest 15:45
Segítség, bajban vagyok! 16:50 Dr.
Tóth 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Fókusz 19:25 Éjjel-nappal Buda-
pest 20:50 Barátok közt 21:25 A
nap könnyei  23:45 RTL Klub Hír-
adó 00:20 Brandmánia 01:00 Ref-
lektor 01:20 Odaát  02:15 a'la
CAR 02:40 Gálvölgyi-show 03:05
Az éden titkai 

04:10 A gonosz álarca  05:00 Csap-
dába csalva  05:25 Magánnyomo-
zók  06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleShop
(reklámf.) 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délután 12:25 Aktív  13:00
Walker, a Texas-i kopó  14:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Magánnyomozók 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30 Csa-
ládi titkok  22:30 NCIS  23:30
Életfogytig zsaru  00:30 Tények Es-
te 01:15 Aktív  01:35 Sportos
01:45 Grimm  02:30 Így készült:
Swing  03:00 Hawaii Five-0 
03:50 A Macska 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Hrvatska kronika 07:00 Ecranul nost-
ru 07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Hazajáró 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:05 Megtörtént bűnügyek
 10:10 Don Matteo  11:10 Párizsi
helyszínelők  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 100 kép a XX. századból 15:20
Térkép 15:55 Rövidpályás úszó Euró-
pa-bajnokság 18:30 Híradó 18:55
Dunasport 19:00 Időjárás-jelentés
19:05 Közbeszéd 19:35 Rózsák har-
ca  20:20 Don Matteo  21:20 Hí-
rek 21:25 Dunasport 21:35 S.O.S.
szerelem!  23:15 Kultikon  23:35
MüpArt classic – R. Strauss 150. szü-
letési évfordulója 02:00 Himnusz 

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

GYŐR+ TV

DECEMBER 5., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Sop-
hie szerint a világ  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 P'amende
13:00 Esély 13:30 A világörökség
kincsei 13:50 A muskétások 
14:45 Zorro  15:35 Charly, ma-
jom a családban  16:20 Jövő-idő-
ben 16:30 Híradó+ 16:45 Lola 
17:25 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:25 Prima Primissima
2014 22:30 Híradó 22:40 Sporthí-
rek 22:50 Pláza Mikulások  00:15
Lola  01:00 Család-barát 02:30
Sophie szerint a világ  03:00 Mű-
sorszünet 

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

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Magánnyomozók 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:15 Hal
a tortán – Meglepetés  21:30
Üvegtigris  23:45 Tények Este
00:30 Aktív  00:50 Sportos 01:00
Áldott jó nyomozó  01:55 A Macs-
ka  02:45 A gonosz álarca 
03:30 Mrs. Klinika 

07:00 Alpok-Duna-Adria 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Élő örök-
ség 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Mert mibennünk zeng a lélek 09:10
Megtörtént bűnügyek  10:15 Don
Matteo  11:15 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 100 kép a XX. századból 15:20
Térkép 15:55 Rövidpályás úszó Euró-
pa-bajnokság 18:30 Híradó 18:55 Du-
nasport 19:00 Időjárás-jelentés 19:05
Közbeszéd 19:30 Mert mibennünk
zeng a lélek 19:40 Rocca parancsnok
 20:35 Don Matteo  21:35 Hírek
21:45 Dunasport 21:50 Columbo: A
becsületbeli ügy  (am. krimi, 1976)
23:05 Kultikon  23:25 Cérnaszálon
 00:20 Csigavár 01:20 Vers 01:25
Himnusz

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

GYŐR+ TV
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BEFEJEZÔDÖTT
AZ ÁRVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁS
TÁTON
A „Tát, Kenyérmezei és Únyi-patak visszatöltésezése” elnevezésû be-
ruházásnak köszönhetôen Tát térsége védettebbé vált az árvízi ka-
tasztrófákkal szemben. Az Európai Unió és a magyar állam támogatá-
sával összesen mintegy 1,858 milliárd forintból megvalósított beruhá-
zásnak köszönhetôen a 2013-as rendkívüli árnál tanúsított összefogás
ereje mellett most már ezek az elkészült létesítmények is biztosítják a
település lakosságának nyugalmát.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) a Környezet és Ener-
gia Operatív Program keretében több mint 3 kilométernyi töltést épített ki az
Únyi- és a Kenyérmezei-patak mentén, Tát közelében. A beruházásra azért
volt szükség, mert a Dunába torkolló patakok árhullámok idején a folyó visz-
szaduzzasztó hatása miatt veszélyeztették Tát, Tokod és Tokodaltáró tele-
püléseket. A térségben az elmúlt években több alkalommal komoly károkat
okozott a rendkívüli dunai árhullám, utakat rongált meg, épületeket veszé-
lyeztetett, mezôgazdasági területeket öntött el. A 2005-ben átadott Tokod–
Tát elkerülô út – amely egyben árvízvédelmi töltésként is funkcionál – jelen-
tôsen növeli ugyan a települések védettségét, de az
Únyi- és a Kenyérmezei-patakok menti védtölté-
sek hiányában a funkcióját nem tudja betölte-
ni, ezért vált szükségessé a töltések kiépí-
tése. Az árvízvédelmi vonal folytonossá-
ga érdekében megvalósult „Tát, Ke-
nyérmezei- és Únyi-patak visszatöl-
tésezése” tárgyú projekt közvetlenül
érintette Tát, Tokod és To  kod altáró
területeit is.

A bécsi példát követve indult el néhány éve – össze-
fogva a győri belvárosi kereskedőket – az adventi
vásár a kisalföldi megyeszékhelyen. A gyönyörű ba-
rokk Belváros, az ünnepi fények, a sült gesztenye és
a forralt bor illata rengeteg győrit és a városba láto-
gatót vonz, akik nem csak vásárolni jönnek, hanem
találkozni is. A Győri Bevásárló Utcák Alapítványt
2006-ban hívta életre a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara és mintegy 120
belvárosi kereskedő. A bécsi mintára megteremtett
fórum alapítói nem titkolják, hogy összefogásukkal
életben akarják tartani a hagyományos kiskereske-
delmet a bevásárlóközpontokkal szemben – mond-
ta lapunknak Szabó Ervin, az alapítvány elnöke.

A szerveződés célkitűzései között szerepel Győr
történelmi belvárosának megóvása, üzleti forgalmá-
nak növelése. A belvárosi kereskedők, szolgáltatók ér-
dekében közös reklámmal és marketingeszközökkel,
egyeztetett programokkal, lobbi tevékenységgel kí-
vánnak fellépni. Szabó Ervin szerint fontos az össze-
fogás, hogy együtt tegyék élhetőbbé Győr Belvárosát.
A Győri Bevásárló Utcák Alapítvány és a velük együtt-
működő üzletek elsődleges célja a változó vásárlói
igények kielégítése. November 28-tól, a karácsonyi
lámpagyújtás kezdetétől négy héten át hétvégeken
is meghosszabbított nyitva tartással várják a vásárló-
kat a Baross úton, az Árpád, a Bajcsy-Zsilinszky, az

Parkolási kedvezmény
és hosszított nyitva tartás adventkor

Arany, a Kisfaludy, a Kazinczy, a Király, a Jedlik, a Dr.
Kovács Pál utcákban és természetesen a Széchenyi
téren. Az adventi nyitva tartás mellett akciókkal és sok
kedvezménnyel buzdítják vásárlásra az embereket. A
belvárosi kereskedők szeretnék kényelmesebbé,
szebbé, meghittebbé tenni a karácsonyra való készü-

lődést. Advent idején a Győri Bevásárló Utcák Alapít-
vány évekkel ezelőtti kérésére az önkormányzat par-
kolási kedvezménnyel segíti a belvárosi üzletek keres-
kedelmi forgalmát, miszerint hétköznapokon 16 órá-
tól, szombaton egész nap ingyenesen lehet parkolni
a Belvárosban.

Száncsengős, lovas kocsis
sétakocsikázás a Belvárosban

Különleges újdonság várja a győrieket és a váro-
sunkba látogatókat a Belvárosban: lovas kocsiról
nézhetik meg az adventi pompába öltöztetett utcá-
kat. A kocsikázás ingyenes, az önkormányzat támo-
gatásával mindenki számára elérhető.

A körülbelül félórás utazás a régi városháza, vagyis
a levéltár épülete elől indul. Az omnibuszt és a lovakat
Nagy István biztosítja, aki elmondta, innen a színház fe-
lé kanyarodnak, majd végigmennek a Bajcsy-Zsi-
linszky úton. Ezután a Petőfi hídon át a Jedlik híd felé
veszik az irányt, onnan a rakpart felé hajtanak, s az Apá-
ca utcán térnek vissza a Széchenyi térhez. A lovas ko-
csin akár meleg teával, forralt borral a kézben tekint-
hetjük meg az ünneplőbe öltöztetett Győrt, sötétedés
után pedig a csodálatos fényeit is. A fázósabb érdek-
lődőknek takarókat is készítenek a kocsira.

A lehetőség az adventi hétvégéken elérhető, pénte-
ken, szombaton és vasárnap (kivétel december 5. 6.).
Péntekenként 15 órától minden egész órában, szom-
batonként és vasárnaponként pedig 11-től minden
egész órában indul a menet. Az indulások között pedig
a gyerekek megismerkedhetnek a szelíd lovakkal, Pi-
paccsal és Labilissel, amik egyébként anya és lánya,
immáron pedig már munkatársak is.  Nagy István azt
is ígérte, a száncsengő sem fog elmaradni.
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Főzés terén bevált prakti-
ka, ha a karácsonyi me-
nüt előre megtervezzük.
Az elkészíteni szándéko-
zott ételek tudatában ke-
reshetjük a csarnokban a
henteseket, akik friss tő-
kehúsokkal és füstölt áru-
val várják a vevőket. A ka-
rácsony elképzelhetetlen
halételek nélkül. A halász-
léhez, a rántott és ecetes
halhoz való pontyot és
más halféleségeket is ve-
hetünk. Zöldségért sem
kell messzire menni, a
földszinti piactéren őster-
melők standjainál válo-
gathatunk. Burgonya,
hagyma, répa, zeller, pap-
rika, cékla, van minden. A
Vásárcsarnokban a leg-
jobb savanyúságok kö-
zött válogathatunk. Egyre
elterjedtebb a házi sava-
nyítás, a családi receptek

Az ünnepi menü elképzelhetetlen hús -
ételek nélkül. Ételeink sikerének és
egészségünk megtartásának egyik kul-
csa a kiváló minőségű alapanyag – hív-
ja fel a figyelmet ifj. Széles Zoltán, a Vá-
sárcsarnok emeletén található Széles
Húsüzlet vezetője. – Üzletünkben a ka-
rácsonyi ünnepkörhöz hagyományo-
san kapcsolódó húsféleségek széles
választéka kapható. Közülük legkelen-
dőbbek a tölteni való húsok, például a
karaj, a dagadó, a szűzpecsenye, eze-
ket kolbászhússal töltve is kínáljuk, de

sokan keresik a húsleves vagy a tatár-
bifsztek alapanyagául szolgáló marha-
húsokat. Itt jegyezném meg, nagyon
sok visszajelzést kapunk vásárlóinktól,
hogy a csatárpusztai, legelői szabad-

Új helyen, a Vásárcsarnok földszintjén,
a parkoló felőli bejáratnál található a
háztáji tejtermékek boltja, ahol kizárólag
őstermelők által készített termékek kap-
hatóak. A boltot üzemeltető Rácz Bálint
elmondta: Fő célkitűzésünk, hogy a leg-
jobb minőségű háztáji tejtermékeket
tudjuk közelebb hozni a vásárlókhoz.
Mindezt olyan áron, ami a vevőknek is
elfogadható. Kizárólag őstermelők ter-
mékeit igyekszünk árusítani. Minden tej
alapanyagú élelmiszerünk gondos
munkával, háztájban, több száz éves ha-
gyományok alapján készül.  Az ősterme-
lők által előállított tejtermékek adalék-
és tartósítószer-mentesek. Azok az ál-
latok, amelyek teje alapanyagként szol-
gál, sok esetben a nyugodt természet-
ben, védett övezetben legelnek, így te-
jük és az abból készített termékek alkal-
masak a stressz  oldására. Az egészsé-
ges táplálkozás részeként ajánlja az üz-
letvezető a bryndzát és a zsendicét.
Mindkettőre igaz, hogy a leghatéko-
nyabb természetes antioxidáns és pro-
biotikum, segítenek a csontritkulás
megelőzésében. Azokon a területeken,
ahol rendszeresen fogyasztják őket, mi-

A Győri „ELŐRE” Halászati Termelő-
szövetkezet győri halboltja már több
mint húsz éve ugyanazon a helyen, a
Vásárcsarnok első emeletén, a „sarok-
ban” várja kedves vásárlóit (az emeleti
bejárat mellett balra).

Boltvezetőnk, Zsuzsa nemcsak
nagy szeretettel foglalkozik minden
egyes emberrel, de páratlan szakértel-
mének köszönhetően, tanácsokkal is
segíti a vevőket. Kínálatunkban állandó
jelleggel kaphatók frissen feldolgozott
halak: afrikai harcsa, ponty, szürke har-
csa, amúr, busa, pisztráng, kecsege, a
teljesen szálkamentes irdalt pontyfilé,
és rendelésre süllőfilé. A halászlékészí-
téssel sem kell otthon bajlódni, hiszen
üzletünkben kapható a közkedvelt Szi-
getközi halászlé pontyszelettel vagy hal-
szelet nélkül, fagyasztva pedig a halász-
lé-koncentrátum. ÚJDONSÁG az Extra
halászlé, ami szálkamentes, irdalt
pontyfilét és belsőséget tartalmaz.

Biztosan nem fog szégyent vallani a
háziasszony a füstölt afrikai harcsával
vagy a füstölt tokhalfilével sem. Ha vi-
szont a karácsonyi hidegtálra tényleg
valami extra különlegességet szeretne,

Ünnepi asztalunkra tálaljunk
a háztáji tejtermékek boltjából

nimális a daganatos betegségek
aránya. A két éve működő bolt választé-
kának bővítésére Rácz Bálint szó szerin-
ti országjárást folytat. A kínálat folyama-
tosan szélesedik, háztáji joghurt már ti-
zenkét féle ízben kapható. Közülük a téli
időszakra leginkább ajánlott a homok-
tövises, a termés különösen magas C-
vitamin-tartalma miatt. A kínálatban
megtalálható a tartalmas házi kimért
tejföl, a szemnek és szájnak egyaránt kí-
vánatos háztáji kimért túró, a háznál kö-

pült vaj és az egyedi lágy sajtkrém.
Ugyanitt vásárolhatunk tehén-, kecs-
ke- és juhtejet, valamint friss és érlelt
sajtokat, gomolyát vagy félkeményet,
illetve gyúrt sajtokat.

A piacok piaca

Az utóbbi évtizedekben a Vásárcsarnok Győr meghatározó piacává
a bőséges kínálat és a kedves, barátságos kiszolgálás vonzza a vásárlókat.
megszokottnál is szélesebb választékkal találkozhatunk a piactéren.
talra kerülő finomságok alapanyagait, de nézelődhetünk ajándéknak

alapján készülő üvegbe
valóhoz többek között ká-
posztát és almapaprikát
kérhetünk. Meg kell emlí-
teni a gyümölcsöket is,
karácsony előtt például
körtéből és almából jelen-
tős a felhozatal. Az alma a
tavalyinál kedvezőbb
áron kapható. Bőséges a
kínálat aszalványokból is.
A csarnokban elérhetőek
a háztáji gazdaságok tej-
termékei.

Az emeletes piac
komfortjában is sokat
nyújt a vásárlóknak. Né-
zelődés közben finom
kávét ihatunk, ha meg-
éhezünk, a büfésori kí-
nálatból fogyaszthatunk.

Érdemes körülnézni a
csarnok melletti vásárté-
ren is, ahol december 1-
jétől az ajándéknak szánt
holmik régen látott kínála-

ta várja a vevőket. Mások
mellett találunk itt kesz-
tyűt, meleg sapkát, válo-

gathatunk a szebbnél
szebb nadrágok, pulóve-
rek és ingek között,
ugyanakkor téli cipőből is
jelentős a készlet.

Programok
a csarnokban:
December 6-án és

7-én az iparkamara női

„Amit ma megeszel,
az holnap jár és beszél”

tartásból származó szürkemarhák hú-
sa különleges ízélményt ad a tatárbifsz-
tek kedvelőinek. Kínálatunkban egyre
nagyobb teret hódítanak az egészsé-
ges húsok, illetve adalékmentes húské-
szítmények. Sokan azt gondolják, hogy
ha valami adalékmentes, akkor az drá-
gább vagy egyből a bio-val azonosítják,
de ez az esetek többségében nem így
van, lehet reális áron egészségesebbet
is vásárolni. Marhahúsból szinte kizáró-
lag csak szürkemarhát tartunk, a ser-
téshúsoknál a magyar termelők serté-
seit értékesítjük, valamint a bio húské-
szítmények széles választéka is megta-
lálható nálunk. Szilveszteri kínálatunkat
is ennek megfelelően alakítjuk, mely-
ben fellelhetőek lesznek a konvencioná-
lis malachúsok, a kocsonyának való, a
füstölt csánk, a virsli mellett az adalék-
mentes termékek is.  Akit részleteseb-
ben érdekel a termékek összetétele az
kövessen minket a facebookon vagy a
szeleshus.hu honlapunkon megtalálja
kérdéseire a választ. A Vásárcsarnok
emeletén működő Széles Húsüzletben
fizethetünk bankkártyával, valamint Er-
zsébet-utalvánnyal is. 

Friss halat a termelôtôl

Gazdag választék a Győri „ELŐRE”
Halászati Termelőszövetkezet halboltjában 

akkor a Caviar Danubius, a saját terme-
lésű tokhal-, és kecsegekaviár a meg-
oldás. Már most megvásárolható leg -
újabb termékünk, a Szigetközi Harcsa-
golyó hagyományos és pikáns ízesítés-

ben. A Szigetközi Harcsagolyó egy táp-
láló, finom, és olcsó étel, tartósítószert
nem tartalmaz. Fagyasztva kapható,
így nem érdemes megvárni a vásárlás-
sal a karácsony előtti utolsó napokat,
mert a konyhakész étel hosszú ideig el-
tartható mélyhűtőben.

A vásárcsarnoki halbolt nyitva tar-
tása: kedd: 7.00–14.00 óráig, szerda,
csütörtök, péntek: 7.00–15.00 óráig,
szombat: 7.00–12.00 óráig 

Boldog karácsonyt és finom hal -
ételeket kíván a Győri „ELŐRE” Halá-
szati Termelőszövetkezet!
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Mindennap friss
cukrászsütemények, torták
széles választékával várja
a Lipóti Pékség és Tradició cukrászda
a Vásárcsarnok elsô emeletén.

A kupon felmutatójának

10% ENGEDMÉNY
a cukrásztermékek árából
december 5-ig!

Telefon: 96/418-780, 30/582-7016

A közelgô

ünnepekre

megrendelést

felveszünk!

A kedvezmény:

10%
a hirdetés

felmutatójának
mindkét üzletünkben
az üzletben található

összes termék
árából! 

LÁMPA OUTLET
és takarékos izzó szakáruház 

Vásárcsarnok emelet • Gyôr Hermann O. u. 25. • Ny.: k-szo. 8-12
Fészek áruház • Gyôr, Mészáros L. u. 1.  Ny.: h-p. 8-17, szo. 8-13
E-mail: csillar.feszek@gmail.com • Tel.: 96/338-782, 20/4442869

LED
akció!

Karácsonyi
izzósor-vásár!

vált. Az áruk sokfélesége,
Karácsony közeledtével a
Megvehetjük itt az asz-
való után is.

klubja szervez jóté-
konysági adomány-
gyűjtést, míg decem-

ber 13-án Harcsás Ju-
dit és Hámor Vilmos
tart közös könyvdedi-
kálást.

A Vásárcsarnok ün-
nepi nyitva tartása a
www.gyorszol.hu webol-
dalon lesz olvasható.

Nagy Csaba

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

Az ingatlanpiac a szükséges minimumon
stagnál, a válság óta lényegében válto-
zatlan szinten. Ezalatt a Duna House pi-
aci részesedése azonban folyamatosan
növekszik, és évrôl évre egyre többen
fordulnak hozzánk.

Már most kb. 50.000 regisztrált ingat-
lant keresô ügyfél vár az Ön ingatlanára,
sôt, havonta közel 5.000 új, potenciális
vevôjelöltet regisztrálunk!

A gyengélkedô ingatlanpiacon, ahol igen
nehéz a lakásértékesítés, felértékelôd-
nek azok az elônyök, amelyek mérete-
inkbôl adódnak, így többszörösen is
igazzá vált szlogenünk: „A méret szá-
mít”. Cégünk eladási adatai alapján 2011
és 2012 között közel 20%-os tranzak-
ciószám-növekedést tudtunk elérni.

Így Ön is láthatja,
miért választanak minket

a legtöbben!

Minden kedves ügyfelünket,
aki 2014. december 31-ig

Kiemelt Megbízást köt velünk 
lakása eladására,

egy 10 évig érvényes
Energetikai Tanúsítvánnyal

ajándékozunk meg!

ELADVA
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Az ember bőrfelülete, a bőr struktúrája
a különböző külső fizikai hatások, a
stressz, a szervezetben végbement fo-
lyamatok következtében megváltozhat.
A különböző műtétek után visszamaradt
műtéti hegek, a terhességet követően
megjelenő stria, terhességi csíkok, vagy
az idő múlásával a bőrszövet öregedé-
sének következményei mind jól kezelhe-
tőek a bőrszövet természetes regenerá-
ciós folyamatainak stimulálásával.

A bőr, a bőrfelület az előbbiekben jel-
zett kisebb-nagyobb elváltozásai alapve-
tően esztétika-kozmetikai problémát je-
lentenek, az esetek nagy részében komo-
lyabb beavatkozásra nincsen szükség.
Elég „csupán" a bőrszövet sejtjeit, a kol-
lagént rábírni az intenzívebb regeneráci-
óra, a szervezet normál védekező mecha-
nizmusainak finom ösztökélésével.

Miért lézeres bőrfeszesítést?
A bőrszövet sejtjeinek ez irányú sti-

mulálására több módszer is létezik és
használt a szépségiparban, például
pulzáló fényterápiát is használnak erre

Spirituális módszerekkel és racionális meg-
közelítéssel mutatnak rá a közelmúltban
nyílt Szeretet Központban az érzékszerve-
ink által nem észlelhető összefüggésekre,
dimenziókra a terapeuták, hogy tudatos
gondolkodással valóban a saját életünket
élhessük, s a vágyainkból végre valóság le-
hessen. A központban december 9-én és 11-
én nyílt napra várják az érdeklődőket biore-
zonanciás állapotfelmérésre és egy szemé-
lyes testi-lelki gondcsomag-oldásra.

Mára már világos, a lelki folyamatok komoly hatás-
sal vannak a fizikai állapotunkra, illetve gondolkodá-

Bôrregenerálás, lézeres bôrfeszesítés

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül

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

a célra. Mégis a lézeres terápia az
egyik legintenzívebb és legeredménye-
sebb ezen az orvosesztétikai területen.

A lézeres kezelésnél a kezelőfej négy
ponton bocsát ki lézersugarat a bőrre,

mely a bőr felszínét és a szöveteket fel-
melegíti, a bőr alsó rétegeibe bejutva, 7
cm mélységig fejti ki hatását. A Biotec
fókuszált hullámhosszú lézerfényt hasz-
nál a bőr mélyebben fekvő kollagénrost-
jainak felmelegítéséhez. Ez az eljárás
részleges denaturációt, valamint a kolla-
génrostok összehúzódását eredménye-
zi. A hőhatásra indul be a szervezet ter-

mészetes gyógyulási folyamata is, mely
új kollagén termelődését, így a bőr fe-
szesebbé válását idézi elő.

Az eljárás serkenti a kollagénterme-
lést, a kötőszövetek közötti kötést erősíti,

ezért feszesebb lesz a bőr-
felszín, és a felgyorsult kolla-
géntermelésnek köszönhe-
tően, a bőr visszanyeri rugal-
masságát!

Hogyan történik
a kezelés?
A Biotec bőrfeszesítési el-

járás semmilyen kellemetlen
mellékhatással nem jár. A ke-
zelt bőrfelületet intenzív lé-
zerfénnyel besugározzuk, a

jelentkező hőhatás kiegyensúlyozása vé-
gett a kezelőfej egy hűtési (kirogén) tech-
nológiával is ellátott, amely 7 fokra hűti a
kezelőfejet és közvetetten a bőrfelületet.

A kezelőfej ezen kívül egy vákuum-
masszázs-funkcióval is ellátott, ami a
kezelt felületre váltakozó intenzitású,
mély szöveti masszázst fejt ki, javítva
a nyirok- és vérkeringést.

Próbálja ki kezelésünket
most AKCIÓSAN!
Kíváncsi a kezelés részleteire?
Kipróbálná, hogy miképpen
működik a Biotec lézeres
bőrfeszesítés kezelés? 
December 10-ig ezen cikkünk
felmutatásával az első kezelés árából

biztosítunk minden
kedves vendégünknek!

50% kedvezményt

Milyen bőrelváltozásokra 
ajánlott ez a bőrfeszesítés?
A lézeres bőrfeszesítés kezelés első-

sorban azoknak ajánlott, akik folyama-
tos, de érzékelhető javulást szeretné-
nek elérni bőrük megjelenésében, se-
bészeti beavatkozás nélkül. Azonnali
eredmény már másnap, de a végső
eredmények sokszor akár csak hóna-
pok után látszanak, mivel a bőr kolla-
génhálózatának újraépüléséhez és
megerősödéséhez idő kell.

Az eljárás különösen ajánlott műtéti
hegek, terhesség után megjelenő ter-
hességi csikok, stria megszüntetésé-
hez vagy intenzitásuk csökkentéséhez.

Megynyílt a Szeretet Központ

Ahol a sorsod fordul...
sunkkal jelentősen befolyásolhatjuk életünk alaku-
lását. A Szeretet Központ vezetője, Nagy Judit spi-
rituális tanácsadó, mester hipnotizőr és párterape-
uta azonban ezt úgy fogalmazza meg, a hitrendsze-
reink mozgatják az életünket. Mindenkinek van el-
képzelése, miként szeretne élni, ám sokszor a vágy-
ból nem lesz valóság, mivel semmi nem működik,
ha a gondolatainkban nincs rend. „Gyakran kérde-
zik tőlem, miért akadtak meg egy élethelyzetben,
miért nem tudnak előrelépni, mit csináljanak még,
hogy jó legyen, hiszen mindent elkövettek már... És
magadért mindent megtettél? – teszem fel a kér-
dést a hozzám fordulóknak. A tudatalatti programo-
kat kell átírnunk, minden változás így kezdődik” –

magyarázza Nagy Judit, ugyanis
ha a hitrendszerünk nem támo-
gatja az előrelépést, csak a vá-
gyakozás marad. A felsőbbren-
dű énünkben lévő blokkokat fel
kell oldani, s új programokat kell
adni. A terapeuta látja, hol akadt
el a hozzá fordulók élete, és sze-
mélyre szabott spiritulás mód-
szerével megkeresi a probléma
gyökerét, hogy segítsen. „Ha el
tudjuk rontani az életetünket, ak-
kor azt visszafelé is ugyanúgy

meg tudjuk csinálni. Csak oda kell figyelni, ennyi a
varázslat” – hangsúlyozza Nagy Judit, aki többek
között egyénre szabott pozitív megerősítésekkel se-
gíti átírni a bennünk lévő negatív energiákat.

A Szeretet Központban reflexológus, természet-
gyógyász és sztresszterapeuta is várja a vendége-
ket, aki fizikai síkon hat a testre, s közben beszélge-
téssel is segít. A „terápia” állapotfelméréssel kezdő-
dik, amely során feltérképezi testünk rezgéseit,
egészséges és beteg szerveink ugyanis különböző
elektromágneses hullámokat bocsátanak ki. A mér-
geket aztán biorezonanciával vezeti ki, s beindítja a
szervezet öngyógyító folyamatát, helyreállítja tes-
tünk belső harmóniáját, egészségét.

A nyílt napokon mindezt ki is próbálhatják az ér-
deklődők ingyenesen, a részvétel azonban regiszt-
rációhoz kötött. Bejelentkezni a 06-20/438-3268-
as és a 06-20/282-5848-as telefonszámon, illetve
a szeretetkozpont@gmail.hu e-mail címen lehet. A
Szeretet Központ címe: Győr, Jáki utca 11. (X)
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti meg. Cí-
münk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu.
Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Az álszerény-
ség a hiúság ravaszsága. Nyertes: Herold Edit (Győr). Nyereményét a szerkesz-
tőségünkben veheti át.

SUDOKU
Szabály: a nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

M
eg

fe
jté

s

Balek

SUDOKU++

3 8 5 1
9 1 7

7 2 8 6
1 4 5 7

3 8
6 4 2

4 3 9 7 6
5 7 1 8 4

2 4 9

385491276
691723854
742586319
214865937
579342681
836179542
423957168
957618423
168234795

1

Hang-
sor

Gaál
Fadarab

Álló-
vizek

Nedv

Kéznél
lévő

Európa
teteje

Arzén

Mesebeli
medve

E

Hazai
hal-
fajta

Első
magyar

írónő
(Anna)

Lég-
gyökér

Édesvíz

O

Vidéki
ponty

Páros

Magyar
vezér

Kálium

A nagy
varázsló
Szovjet
repülő

Templom

Kíváló

Kancsuka

Üreges
rúd

Pilisi
szaka-

dék

TágMeny-
asszony

Hím
négy-
lábú

Festő
Női név

Építési
hulladék

Albán
üdülő-
város

Erdélyi
takaró

Nyújt

Antik

Ozmium
vegyjele

Viszont
Ókori
balti
nép

Magyar 
Tenger

2

Múlt-
őrző
intéz-
mény Elfed

Ügyirat

Rábaközi
fazekas

falu

Őrhely

Kérdő-
szócska

Nitrogén
vegy-
jele

Bór
Kötelező
hittétel



24 / + / 2014. november 28.

HIRDETÉS  ÁLLATKERT

A Zichy Ferenc Látogatóközpont szervezésében

Szent Efrém Férfikar

Adventi
koncert

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

+36 96/524-643

A belépővel a Zichy Ferenc Látogatóközpont
kiállítási helyszínei is megtekinthetőek!

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

országgyűlési képviselő.

Jegyek elővételben megvásárolhatók:
Zichy Ferenc Látogatóközpont

9021 Győr, Káptalandomb 11–13.

GYŐRI BAZILIKA
2014.12.14. 16.30

Belépô: 1500 Ft/Fô kép és szöveg: xantus-állatkert

Az idei évben az időjárás szokatlanul
barátságos oldalát mutatta, ugyan a
kellemes őszi idő november végéig ki-
tartott, az állatkert munkatársai az
ilyenkor már megszokott téliesítési
munkákat folyamatosan végzik. A hé-
ten megérkezett hideg idő beálltával
a külső medencéket leengedték, az ál-
latházakat ilyenkor már folyamatosan
fűtik, ajtajukra hőszigetelő fóliaszala-
gok kerülnek, melyek jól szigetelnek,
illetve lehetővé teszik lakójuk zavarta-
lan közlekedését is. Az évek folyamán
folyamatosan megépülő állatházak-
nak köszönhetően, az állatkert szinte
minden lakója, olyanok is, amiknek
természetes élőhelyén nyoma sincs a
hidegnek, láthatók télen is. 

Vannak azonban, amik kimondot-
tan örülnek, ha a hőmérő higanyszála

Téli készülődés az állatkertben
10 fok alá csökken. Döme, Bátor, Bur-
kus és Csofi a győri állatkert örvös
medvéi. A téli időszakban ugyanúgy lá-
togathatóak, mint máskor, hiszen sem
ők, sem pedig a többi állatkerti medve
nem alszik téli álmot! Az állatkerti
egyedek naponta megkapják a szük-
séges táplálékukat, így nincs is szük-
ségük az „aktív pihenésre”. Valójában
sem az állatkerti medvék, sem pedig a
természetben élő egyedek nem alsza-
nak valódi téli álmot. Európa egyik leg-
nagyobb ragadozója, a barnamedve, a
téli időszakban kevésbé aktív, és a hi-
deg hónapokat úgy vészeli át, hogy a
nyáron felhalmozott táplálékát éli fel.
Kevesebbet is mozog. Döme, Bátor,
Burkus és Csofi télen is aktívak, me-
dencéjükben ugyan fürödni nem tud-
nak, de szívesen másznak a kifutójuk
hatalmas mászófáin.

www.zoogyor.com

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

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

Akció idôtartama: 2014. 11. 28—12. 08.

DELIKÁT

1699,- kg

Libacomb 1 kg
fagyasztott

CBA diótöltelék
250 gr, 1356 Ft/kg

339,- db

499,- kg
Faros csirkecomb  1 kg

Pecsenyekacsa 1 kg
„A” minôség

Friss kacsacomb
1899 Ft/kg

899,- kg

899,- db

Lenor öblítô 2 l
449,50 Ft/l

HB Lager dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l, 169 Ft/db

149,- db
kartonos ár
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ÁLLÁS

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

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS

Lumbágó, izomsorva-
dás, bénulás, izomfájdalmak ol-
dása. Samodai Péter gyógymasz-
szőr +36-30/754-3112, www.
egeszseg-ovo.hu

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

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

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

Hívjon bizalommal! Tel-
jes körű lomtalanítást vállalok. Tá-
rolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszál-
lítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

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

OKTATÁS

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

EGYÉB

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik
órákat, porcelánokat, festmé-
nyeket, pénzérméket, képesla-
pot és teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek!
06-30/458-7765

Ajándékötlet! 
Lepje meg szeretteit az ápoltság érzésé-
vel. Frizurabérletek és alkalmak. Fodrász
házhoz is megy! 06-30/273-3847

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

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

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

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi 1 szobás, 35 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, tel-
jesen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nagyobb, ha-
tározott idejű bérleményre. Kossuth
utca kizárva. (Hirdetésszám: 341.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi 2 szobás, 41 nm-es,
gázfűtéses, téglaépületben lévő, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást
cserélne 20- 30 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra. Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 262.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 1 szobás, 41
nm-es, parkettás, szilárd tüzelésű,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne adyvárosi, marcalvárosi 1 +
fél-, 2 szobás bérleményre. (Hirde-
tésszám: 263.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 53 nm-es, gáz-
fűtéses, téglaépületben lévő komfor-
tos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1szobás vagy l + hálófül-
kés, 36–45 nm-es bérleményre, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 264.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2+fél szobás, 59 nm-es,
kéterkélyes, műanyag ablakos, parket-
tás, járólapos, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
2+fél, 3+fél vagy 4 szobás fszt.-i, vagy
I. emeleti határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra. Újváros, Bán A. u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 265.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, távfűtéses, teljesen felújított, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne kisebb, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 266.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 52 nm-es, 2 szoba+ hal-
los, erkélyes, távfűtéses, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 36 nm-es, 1 szobás, szigeti,
belvárosi, nádorvárosi lakásra. (Hir-
detésszám: 268.)  Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
www.y-ytong.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Kedves Vendégeink!
Várjuk Önöket szerdától vasárnapig  10 és 15 óra között egy finom

ebédre a Marcal Étterembe! Naponta 3-4 féle levesből és 8-10 féle
második fogásból választhatnak 790 Ft és 1200 Ft közötti áron.

Menü előfizetve: 790 Ft   
Decemberben a szerdai és csütörtöki napokon

A 2 SZEMÉLYES MARCAL TÁL
4400 Ft helyett 2500 Ft-ba kerül!

(kivéve: december 24. és december 31.)
Szombaton és vasárnap a várakozás elkerülése érdekében kérjük  foglalják le előre asztalukat!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Rendezze év végi

CÉGES RENDEZVÉNYÉT
az AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!

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

Kérje ajánlatunkat!

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

Mindenszenteki koszorúk, sírdíszek
Gyertyák, mécsesek • Cserepes és vágott virágok          

Győrújbarát, István u. 13. • Tel.: 96/355-759
VÁRJUK ELŐJEGYZÉSÉT ÉS MEGRENDELÉSÉT!

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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HIRDETÉS GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Révfalu Vízivárosban zárt lakóparkon belül, az I. ütem utolsó két lakása 362-372 E/m2 áron
eladók illetékmentesen, kizárólagos használatú kertrésszel. Gyôr elsô geotermikus energiával
fûtött-hûtött társasházához teremgarázs, lift, panorámaablakok, nagyméretû üvegkorlátos
erkélyek és parkosított kert tartozik. vph.hu • +36-70/240-7050

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
rendelkező 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet értel-
mében 2013. 03. 01-jétől a szolgáltatási pont a be-
kötési mérő (főmérő) tulajdonosa a víziközmű-szol-
gáltató, a bekötési mérő utáni mellékvízmérők (pl.
lakásvízmérő, locsolómérő) a felhasználó tulajdona.

Ettől az időszaktól a tulajdonos saját költségén
köteles gondoskodni a mellékmérő hitelesítéséről.
Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül,
ha nem gondoskodik a fogyasztásmérő hitelesíté-
séről. A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kö-
telezettségekért a felhasználó és az ingatlan tulaj-
donosa egyetemlegesen felel.

Tennivalók a lejárt hitelesítésű vízmérők cseréjénél:
Minden esetben a Magyar Kereskedelmi Enge-

délyezési Hivatal által hitelesített vízmérőt kell fel-
szerelni, ennek a feltételnek megfelelő vízmérőt a
Pannon Víz Zrt. biztosít. A tapasztalataink és a je-
lenlegi árviszonyok alapján, nem gazdaságos a régi

Július elsejétől a Győri Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Kft. végzi térségünkben a lakossági hulladékszállí-
tást. A társaság továbbra is lehetőséget biztosít ügyfe-
leinek, hogy a szolgáltatás díját a pénzintézetükön ke-
resztül fizethessék be, úgynevezett csoportos besze-
dési megbízással. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy
a szolgáltató változása miatt ezt a megbízást azoknak
is meg kell újítaniuk, akik korábban a Győr-Szol Zrt. felé
teljesítették így kötelezettségüket. A bankban új, a

A Győr-Szol Zrt. és GYHG Nonprofit Kft.
felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a Ma-
gyar Posta előírásainak megfelelően,
december 1-jétől némileg változik a
számlákhoz tartozó csekkek megjelené-
se. A csekkes számlanyomtatványok –
vagyis a bérleti, a hulladékszállítási és a
távhő-szolgáltatási díjak – esetében a jö-
vő hónaptól a szolgáltatók megbízásá-

Álláshirdetés

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

bálázógép-kezelô
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.
Feltétel: • targoncavezetôi jogosítvány • 3 mûszakos munkarend vállalása
Elôny: • darukezelôi végzettség • konténeremelôi végzettség
Bérezés: • megegyezés szerint

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

Tennivalók a lejárt hitelesítésű vízmérők cseréjénél
vízmérő újra hitelesítése, mert az általunk ajánlott
mérőtípusokból egy új mérő beszerzése olcsóbb
megoldás. A csere során a lejárt hitelességű mérő
átmérőjével megegyező új vízmérőt szerelünk fel. A
Pannon Víz Zrt. szíves rendelkezésére áll a teljes
cserefolyamat lebonyolításában. 

Társaságunk a fogyasztásmérő berendezések
cseréjével 2014. december 31-ig a Tömös Kft.-t bíz-
ta meg. Alvállalkozónk a következő telefonszámo-
kon érhető el: 7–15 óráig 96/518-298, egyéb idő-
szakban 06-30/463-7647.

A vízmérő cseréjének díja tartalmazza az új mé-
rő árát és a munkavégzés költségét. Aktuális díjaink
2014. évben:

NA15 lakásvízmérő (mellékvízmérő) esetében
9.744,– Ft +ÁFA/db bruttó: 12.375,– Ft/db

NA20 lakásvízmérő (mellékvízmérő) esetében
11.004,- Ft +ÁFA/db bruttó: 13.975,– Ft/db

A fent említett díjat a munkavégzés előtt kész-
pénzben, egy összegben, a cserét végző szakem-
bernek a helyszínen kell kifizetni. Az alvállalkozó
munkatársai a Pannon-Víz Zrt. írásos megbízásával,
illetve fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. 

A Pannon-Víz Zrt. levélben is tájékoztatja azon
ügyfeleit, akiknél a mellékvízmérő hitelessége 2014.
december 31-én lejár.

QR kód a csekkeken 
ból készülő valamennyi, úgynevezett tel-
jes kitöltésű csekken meg fog jelenni
egy postai kód, egy QR kód. A csekken
megjelenő QR kód és egy okostelefon
segítségével az ügyfelek kifizethetik
számlájukat anélkül, hogy a postát felke-
resnék. Ehhez szükséges egy a QR kó-
dot leolvasni tudó mobiltelefonos appli-
káció, melyek itt érhetők el: 

IOS: https://itunes.apple.com/hu/app/magyar-posta-uzleti-alkalmazas/ id914923477?mt=8;
Droid: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.posta.uzletimobil.

Hulladékdíj-befizetés pontosan, egyszerűen
GYHG Nonprofit Kft. nevére szóló megbízást szüksé-
ges kiállítani a hulladékszállítási díj vonatkozásában, s
ennek érvényesítését követően automatikusan, az ese-
dékességnek megfelelően történik a számláról a köte-
lezettség jóváírása. Természetesen erre azoknak is
megvan a lehetőségük, akik eddig nem ebben a for-
mában fizették a – köznyelven szólva – szemétdíjat. A
pénzintézetek felhívják a figyelmet arra, hogy fontos a
megbízási nyomtatvány adatainak pontos kitöltése, így

a számlavezető személy aláírásának is meg kell egyez-
nie a korábban, a banknak adott hivatalos szignójával.
A Győr-Szol Zrt. számlaszámára már ne küldjenek hul-
ladékszállítási díjakat – kivéve a július elseje előtt ese-
dékes díjak késedelmes befizetését –, viszont továbbra
is ide kell érkezniük a távhőszolgáltatás vagy a lakbér,
illetve a Győr-Szol Zrt. egyéb saját tevékenységéhez
kapcsolódó befizetéseknek. Bővebb információ a
www.gyorszol.hu és www.gyhg.hu internetes oldalon. 

www.elektrosomogyi.hu

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

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

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

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!
2014. 12. 31-igFehér vagy színes, hagyományos

és LED-es fényfüzérek 20, 50
és 100, 200 darabos kiszerelésben.

• világítócsövek • fali- és ablakdíszek • kiegészítők
• pótizzók 10, 20, 40, 50, 100 darabos kiszerelésben

Nálunk biztos megtalálja, amit keres

Kül- és beltéri karácsonyi dekorációk ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA!!!
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Színes, érdekes sorozatot indí-
tunk heti lapszámunkban. Havi
rendszerességgel ugyanis be-
mutatjuk Önöknek a Győri Atlé-
tikai Klub egyes szakosztályait.
Első alkalommal a tornászok
edzőtermébe lestünk be.

A Győri Atlétikai Club hét szakosztályt
tömörít magába, köztük a tornát is,
amely korábban több olimpiabajno-
kot adott Magyarországnak, illetve
Győrnek. Jelenleg Mészáros Sándor
szakosztályvezető, illetve Szűcs Ró-
bert vezetőedző irányítja a győri tor-
nát. Munkájukat természetesen még
más edzők, illetve testnevelő tanárok
segítik. A győri torna 2014. január el-

sejével csatlakozott az újjá alakult
GYAC-hoz, amelynek már teljes érté-
kű tagjává vált.

A csatlakozásra azért volt szük-
ség, mert a torna is az Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztivál egyik sportága,
és a város vezetése így kívánja az ott
induló sportágakat egy egyesületi
formán keresztül támogatni és kie-
melt juttatásokban részesíteni, nem
mellékesen felkészíteni 2017-re –
mondja Mészáros Sándor. „Ez a
csatlakozás mindenképpen pozitív
számunkra. Kifejezetten örültünk an-
nak, hogy Győr elnyerte a rendezést,
hiszen ez sporttörténeti siker nem-
csak a városnak, hanem egész Ma-
gyarországnak.”

A győri rendezésű EYOF-nak kö-
szönhetően, a tornászok is egy fan-
tasztikus új tornacsarnokkal gazda-
godnak, ám amíg meg nem épül, ad-
dig a Bercsényi-iskola tornatermében,
illetve Kismegyeren gyakorolhatnak. 

A gyakorlatban még nem változott
semmi, mondja Szűcs Róbert, hiszen
még mindig a Bercsényi-iskola torna-
termében edzünk. „Úgy terveztük,
hogy októbertől, mint a lányok már mi
is a kismegyeri teremben edzünk, de
eddig még ez nem jött össze. A GYAC
hatalmas erőfeszítéseket tesz azért,
hogy népszerűsítse a sportágakat,
köztük természetesen a tornát is. Ez
mindenképpen nagyon pozitív válto-
zás volt az idei évben.”

Valóban 1986 óta
ezen a helyszínen, itt
tudnak edzeni a fia-
talok – teszi hosszá
Mészáros Sándor.
„Ezek a falak mesélni tudnának, sőt a
szerek is, némelyikbe sok olimpiko-
nunknak a DNS-e már benne van.
Utánpótlás-nevelésre azonban itt

csak férfi vonalon van lehetőség, és
az is csak korlátozott mértékben. A
hat férfiszerből a versenytalaj és az
ugrásszer 1986 óta ugyanis hiányzik.
Ezt a fiataljaink úgy szokták gyakorol-

ni, hogy időnként
elutaznak Tatára,
az olimpiai köz-
ponti edzőtábor-
ba. Szerencsénkre
a torna is bekerült
a tizenhat kiemelt
sportág közé, így új
szereket is kaptunk
a Magyar Torna Szö-
vetségtől.”

A Győri
Atlétikai Club tor na
szakosztályába tizenhét
versenyző igazolt át. Azok a tornászok,
akik országos bajnokságokon, illetve
szövetségi versenyeken már koráb-
ban is indultak. 2015-től azonban
minden kis tornászpalántát szeretné-
nek a GYAC-ban látni.  

Nem ülünk ölbe tett kézzel –
mondja a szakosztályvezető. „Nagy
szerencse, hogy 2017-re fel fog
épülni, sőt már 2016-ra egy multi-
funkcionális sportkomplexum, ahol
a torna is kapni fog egy új otthont. Ez
bennünket arra serkentett, hogy
azonnal megoldást keressünk, hogy
oda ne csak néhány fős versenyzői
kerettel tudjunk majd átmenni, ha-
nem addig is tudjunk felmutatni va-
lamit a városnak, illetve a magyar tor-
nának. Szeretnénk az új helyünkre
körülbelül 50–50 fő férfi, illetve női
versenyzővel átkerülni. A városveze-
tés célja újraindítani Győrben a női
tornát. Ezt sikerült most elindíta-
nunk, az alapjait lerakni, de még na-
gyon sok munka van. Legalább 8-10
év kell ahhoz, hogy itt kimondottan
utánpótlás korú, első osztályú ver-

senytornászai legyenek Győrben, a
női szakágban.”

A nagy tervekben természete-
sen a már működő férfi szakág is
nagy hangsúlyt kap. Az ifjú tehet-
ségek pedig nem lazsálnak, ke-
ményen készülnek az összes ver-
senyükre,

ahonnét fo-
lyamatosan hozzák haza

az érmeket, kupákat.
Délutánonként három órát ed-

zünk – mondja Szűcs Róbert. „De -
cembertől az ifjúsági válogatott spor-
tolókkal megduplázódik ez a mennyi-
ség, hiszen délelőtt és délután is ed-
zeni fogunk. Ezt majd az iskolákkal is
össze kell egyeztetni, ami nem egy-
szerű, hogy a tanulást se hanyagolják
el. Ezenkívül az ifjúsági válogatottak
számára havonta van egy hét edzőtá-
bor. Belelestem a jövő évi felkészülé-
si tervbe is – jövőre is lesz EYOF –,
májustól gyakorlatilag csak edzőtá-
bor van, azok számára, akik reálisan
ki tudnak kerülni. A serdülőkorú tor-
nászok számára kevesebb az edzőtá-
bor, nekik hosszú hétvégéket találtak
ki, amit a tatai edzőtáborban tölte-
nek. A gyerek haladó csoport ötször
három órát edz egy héten. A kezdő
csoport csak háromszor edz egy hé-
ten.”

A torna talán az egyik legkemé-
nyebb sportág. A fiatalok az edzések
80%-át gyakorlatilag a kezükön töltik
– árulta el a vezetőedző. Ebből kifolyó-
lag rengeteget fáj a bőrük, így meg
kell tanulniuk elviselni a fájdalmat is. 

„Túl kell élnünk, mi úgy hívjuk a
tornában, a kritikus időszakot, a ser-
dülőkort, illetve a pubertás lezajlá-
sát. Ilyenkor szokott eldőlni, hogy va-
lakiből lehet jó tornász vagy nem. Ek-
kor fejeződik be a testalkat végleges
kialakulása. Könnyedén előfordulhat,
hogy egy gyermek például vékony
volt, aztán felmegy rá olyan helyekre
is izom, ahova a tornához nem kelle-
ne. Igazából még nem látom, hogy a
jelenlegi tornászaimból mi lesz. A
legidősebb tornászaink – Szabó
Nándort leszámítva, aki már felnőtt,
így nála nincs ilyen gond – két 16
éves fiú. A kisebbek még a serdülő-
kor előtt vannak. Nagyon ügyesek,
tehetségesek, és én remélem, hogy
felnőtt korra is jó tornászokat tudunk
belőlük nevelni.”

Felpezsdülô gyôri tornaélet
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A hazai 10–2-es kiütés után ide-
genben is magabiztosan győzte
le a Rába ETO FC a Haladás
együttesét a hétfő esti bajnokin.
Igaz, a gólok számát tekintve ez-
úttal nem szórták meg magukat
a győri zöld-fehér legények.
Többnyire mezőnyjáték zajlott a
találkozó első néhány percében.
Az első igazi győri helyzet a 6. perc-
ben Noé nevéhez fűződik, amiből
rögtön gól is született. Ezt köve-
tően aztán a vendégek kerültek
fölénybe, hiába záporoztak folya-
matosan az ETO-s támadások, a
következő gól még váratott ma-
gára. Egészen a 20. percig, ami-
kor Dróth talált be a Hali kapujá-
ba, így kétgólos győri előnnyel vo-
nultak öltözőbe a csapatok. A for-
dulás után hazai támadásokkal
folytatódott a találkozó, ám gól
egyikből sem született. A 24. perc-
ben aztán megtört a jég és to-
vább nőtt a győri előny. Palome-
que passzolt a kapu felé érkező
Lódihoz, aki közelről a hálóba ta-
lált. Tovább próbálkozott a Hali is,
még vészkapust is többször be-
vetettek a vendégek, ám gólra
egyszer sem tudták váltani akció-
ikat. Így végül maradt a 3–0-ás
vendég siker ezzel pedig Győrbe
kerültek a bajnoki pontok. 

Hivatalosan is bejelentették és be is
mutatták kedden délután a Győri ETO
FC új edzőjét. Az elmúlt napok hírei
alapján már lehetett sejteni, ám most
a klub is megerősítette, hogy a jövő-
ben a Kolozsvártól távozó Miriuta Va-
sile irányítja a csapatot. A trénerrel 2,5
éves szerződést kötöttek. Miriuta egy
kis időt kér, szeretné a hátralévő idei
két mérkőzésen megismerni a csapa-
tot. Átlátni azt, hogy ki az, akire számít,
illetve mely posztok azok, ahol erősí-
tésre van szükség. Jövőre akár új játé-
kosok is erősíthetik az együttest, ám
egyelőre nem tárgyalnak senkivel. A
szakember nemcsak bemutatkozott
Győrben, hanem meg is tartotta első
edzését a zöld-fehér legényeknek. Az
új vezetőedző tétmérkőzésen a vasár-
nap 18 óra 30 perckor kezdődő, Paks

Bár a papírforma a vendég Villeneuve-
nek kedvezett csütörtök este a CMB
Cargo UNI Győr elleni Európa-kupa-
mérkőzésen, mégis parázs, kiélezett
csatát láthattak a szurkolók és azt,
hogy Völgyi Péter tanítványai igencsak
megnehezítették a franciák dolgát. 

A találkozó elején fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok, majd Radocaj ko-
sarának köszönhetően már hárommal
is mentek a győri lányok. A negyed kö-
zepére aztán kiegyenlítettek a franci-
ák, később pedig el is húztak pár
ponttal. A második játékrész kicsit ál-
mosan indult, legalábbis ha a kosarak
számát nézzük. Aztán némiképp elhú-
zott a Villeneuve, így 34–40-nel vonul-
tak nagyszünetre a felek. A harmadik
negyedben aztán az egyenlítés is ösz-
szejött, majd az új amerikai igazolás,
Wampler is betalált, így minimális, de
győri előnnyel következhetett a záró
felvonás, legalábbis ekkor még azt hi-
hették a csapatok. Az utolsó negyed

Látványos eseménynek adott otthont a közelmúlt-
ban az Árkád bevásárlóközpont. Hazánk nagyon te-
hetséges sakkozó testvérpárja, Karácsonyi Gellért
és húga, Kata 14 ellenféllel nézett szembe egy szi-
multán sakkbemutatón. Külön érdekessége a tör-
ténetnek, hogy Kata csupán 8, testvére is csak 10
éves. A két fiatal ezúttal Győr sportolóival, művésze-
ivel, üzletembereivel került szembe, hiszen a sakk-
tábla másik oldalán olyan neves emberek foglaltak
helyet, mint Bede Fazekas Csaba, Rechnitzer János
vagy éppen Hannich Péter. A rendezvény az egyik
előeseménye volt a december 12-én kezdődő, U16-
os sakkolimpiának, amelyről természetesen mi is
beszámolunk majd. 

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendége ezúttal
Győr Megyei Jogú Város kommu-
nikációs osztályának vezetője, Do-
manyik Eszter lesz, aki a közelgő
kézilabda Európa-bajnokságról
mesél a tv-nézőknek. A Sportma-
gazin játékában ez alkalommal is
a Mezbolt által felajánlott ajándé-
kot sorsolunk ki, amely Adidas
techfit nadrág lesz. Érdemes lesz
tehát hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat ajánljuk

Magabiztos
siker

Bemutatták Miriutát
elleni találkozón mutatkozhat be az
ETO kispadján.  

A csapat korábban, még Miriuta nél-
kül, bajnokin újabb vereséget szenve-
dett. A Győri ETO FC a labdarúgó OTP
Bank Liga 15. fordulójában az akkor
még a tabellán egy hellyel előttük álló
Debrecent fogadta. Rangadó ide, rang -
adó oda, a győriek eléggé ötlettelenül
játszottak az egész mérkőzésen. Ráadá-
sul a vendégek rögtön a 11. percben
meg is szerezték a vezetést. Tisza volt
eredményes. Ezt követően aztán felélén-
kült a hazai csapat, ám kevés helyzetet
sikerült kidolgozniuk, és a félidő hátralé-
vő részében inkább csak mezőnyjáték
zajlott. A szünet után sem változott sok
minden, a győriek rengeteg hibával ját-
szottak, míg a DVSC próbálta tartani az
eredményt. A végére némiképp újra fel-

pezsdült a zöld-fehérek játéka. A 84.
percben még helyzetet is kialakítottak,
Kvilitaia és Pátkai összjátékának köszön-
hetően, ám a labda végül a kapufát talál-
ta telibe. A vége előtt nem sokkal jöhe-
tett volna a kegyelemdöfés, hiszen Wol-
fe a 16-oson belül szabálytalankodott,
amiért 11-est ítélt a bíró. Ám Sidibe lö-
vését bravúrral hárította a győri kapus.
Így végül maradt az 1–0-ás debreceni
győzelem. Az ETO a 15. fordulót követő-
en a 9. helyen áll a tabellán, míg a DVSC
ezzel a sikerrel feljött az 5. helyre. 

Hajszálon múlt a csoda 

Szimultán sakkoztak

ugyanis végig kiélezett játékot hozott,
hol az egyik csapat vezetett, illetve
egyenlített, hol a másik. Ráadásul Vaj-
da másodpercekkel a vége előtt újra
egalizált, így jöhetett a ráadás. A hosz-
szabbítást jobban kezdte a Győr, hi-
szen Horváth Lilla kosaraival már
négy volt közte. Ám az első ráadás vé-
gére kiegyenlítettek a franciák. A má-
sodik hosszabbításban aztán a franci-
ák kerültek fórba és a zöld-fehérek
küzdhettek az egyenlítésért, ami sike-
rült, sőt még vezettek is a győriek. Az
utolsó másodpercekben azonban for-
dított a Villeneuve, a hátralévő idő pe-
dig már kevésnek bizonyult a csodá-
hoz. Így végül 78–79-re győzött a fran-
cia csapat.

Pár nappal később a Cegléd elleni
bajnokin ugyanígy feltüzelve léptek
pályára a győri lányok. Remekül is si-
került a találkozó, hiszen Völgyi Péter
tanítványai magabiztosan 74–66-ra
győztek idegenben. 



2014. november 28.  / + / 29

SPORT  HIRDETÉS

Szoros első félidőt követően, magabiz-
tos győzelmet aratott a Győri Audi ETO
KC a női kézilabda Bajnokok Ligája so-
ron következő fordulójában a Savehof el-
len, az Audi Arénában. Kovacsics Anikó

szerezte az Aréna első kézis gólját, ame-
lyet telt ház előtt játszottak a zöld-fehé-
rek. Ezt követően elég szoros első játék-
részt láthattak a szurkolók, két gólnál
egyik csapat sem húzott el. A szünetre
16–14-es hazai fórral vonultak az együt-
tesek. A második játékrészben aztán
megmutatta erőfölényét a kétszeres
BL-győztes. Folyamatosan húzott el el-
lenfelétől és végül magabiztosan 35–23-

Papírforma-győzelmet aratott a Vác
együttese péntek este az ETO-SZESE
ellen, a férfi kézilabda NB I/B Nyugati
csoportjának 10. fordulójában. A lista-
vezető szinte rögtön az elejétől kezdve

Érvényesült a papírforma

Elsô gyôzelem az Arénában

ra múlta felül a svéd együttest. Még a
BL-sikert megelőzően, az ősz utolsó baj-
nokiján is győzelemmel hagyta el a pá-
lyát a Győri Audi ETO KC, a női kézilabda
NB I 10. fordulójában, az Érd ellen. A
mérkőzés elején még fej fej mellett ha-
ladt a két csapat, ám a félidő közepére
már állandósult a két-három gólos ven-
dég előny. A zöld-fehérek szép lassan,
fokozatosan léptek meg az érdiektől, de
tetemes különbséget nem sikerült kidol-
gozniuk. A szünetre 15–10-es győri ve-
zetéssel vonultak a felek. A fordulást kö-
vetően aztán felpörögtek az ETO-s lá-
nyok, Kovacsics és Löke góljaival már
18–11-re is vezettek. Sőt, nem sokkal
később tízet számolhatott a győri közön-
ség, hiszen az egész mérkőzésen reme-
kül játszó Kovacsics ismét betalált. Ezt
követően aztán kisebb hullámvölgybe
kerültek a zöld-fehérek, a hazaiak pedig
ezt kihasználva, feljöttek öt gólra. A győ-
zelem azonban így sem forgott veszély-
ben, így végül idegenben is 28–23-as si-
kert aratott a Győri Audi ETO KC. A zöld-
fehérek ezzel a győzelmükkel, 10 mérkő-
zést követően, 100%-os eredménnyel
vezetik a bajnokságot.

uralta a mérkőzést, ráadásul a zöld-fe-
hérek sok hibával is játszottak. Nagyjá-
ból tíz perc alatt már öttel is ment a Vác,
amit a vendégek még tovább növeltek
a szünetig. Az első játékrész végén
9–21-es vendégvezetéssel vonultak
öltözőbe a felek.  A fordulást követően
már kicsit összeszedettebben játszot-
tak a győri fiúk, ám hibák még azért így
is akadtak a játékukban. A váci erőfö-
lény pedig továbbra is dominált a mér-
kőzésen. Sajnos egy pillanatig sem for-
gott veszélyben a vendégek győzelme,
így végül 23–36-ra maradt alul az ETO-
SZESE. A Vác így továbbra is őrzi hibát-
lan mérlegét, míg a zöld-fehérek tíz for-
dulót követően 3 győzelemmel, 1 dön-
tetlennel és 6 vereséggel, a tabella ti-
zedik helyén állnak.  
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Először rendezett Magyarország
Ashihara karate-világbajnokságot.
Ráadásul eddig mindössze három-
szor tartottak vb-t, így a győri viadal
igazi kuriózumnak számít. A szomba-
ti napon az úgynevezett KATA-bemu-
tatók zajlottak, azaz a formagyakor-
latukat mutatták be a sportolók. Ez-
után pedig az egymás elleni harc kö-
vetkezett a kadett korosztályban. Va-
sárnap pedig a junior, senior és a ve-
terán kategóriák küzdelmei zajlottak.
Közel 200 versenyző nevezett a két-
napos viadalra. Magyarországon kí-
vül itt van például Oroszország, Ro-
mánia, Afganisztán vagy épp Azer-
bajdzsán csapata is. 

Összességében remekül szerepel-
tek a magyarok, hiszen összetettben
harmadik helyen végzett válogatottunk.
Ha az egyéni teljesítményeket nézzük,
akkor két aranyéremnek örülhettünk.
Hérincs Dominik a 60 kg-os juniorok
között, illetve Gilly Lajos a veterán 80
kg-os kategóriában végzett első he-

Karate-VB magyar érmekkel
lyen. Emellett egy ezüst, illetve három
bronzérmet is szereztek a magyarok. A
rendezvény záróeseményén különle-

ges táncprodukcióval is kedveskedtek
a kilátogatóknak. Fogyatékkal élő ovi-
sok és felnőttek perdültek táncra
egészséges partnereikkel. 

Lezárultak a nevezések, így hi-
vatalossá vált, hogy rekordme-
zőny gyűlik össze az U16-os If-
júsági Sakkolimpiára, amit de -
cember 12. és 22. között ren-
deznek meg Győrben.

Nem kevesebb, mint 38 ország 54
csapata ül asztalhoz a decemberi
U16-os Ifjúsági Sakkolimpián. Ez a
nemzetek számát tekintve abszolút
csúcs. Az előző rekordot Isztambul
(2012-ben) tartotta, amikor 30 or-
szág játszott a versenyen. A 2013-as
kínai verseny mezőnye a sakkozók
létszámát tekintve ugyan nagyobb
volt, de a résztvevők felét a hazaiak
tették ki. Kiemelendő, hogy mind az
öt kontinensről érkeznek a „Találkozá-
sok városába”.

A házigazda, Magyarország kül-
döttsége a legnépesebb, összesen
hét együttese vág neki az olimpiának.
Győr és Nyugat-Magyarország külön
csapatot indít. A szlovákok is négy
együttessel képviseltetik magukat.
Külön öröm, hogy az olyan távoli or-
szágok, mint Kanada (3 csapat), Dél-

Összesen 38 országból érkeznek versenyzők az U16-os sakkolimpiára

Rekordmezőny Győrben

Afrika (3), Dél-Korea (2), Ausztrália, Srí
Lanka vagy Banglades is jelezte rész-
vételüket, teljes mértékben nemzetkö-
zivé emelvén az eseményt. Magyaror-
szág és Dél-Afrika külön leányegyüt-
test is indít. Érdekesség, hogy egy ko-
rábban is már létező FIDE-szabály szi-
gorítása a lányoknak is elősegíti a sze-

replést: a csapatonként indított öt já-
tékosból maximum négy lehet fiú.

Az esélyesek közül nem marad-
hatnak ki az oroszok és a kínaiak
sem. Mellettük olyan sakknagyhatal-
mak vállalták a megméretést, mint
India, Törökország, Ukrajna, Grúzia
és Szerbia.

„Ez egy fontos torna a fiataloknak,
mert gyakorlatilag ez az első komoly
csapatverseny a játékosok többségé-
nek – jelentette ki Mihail Kobalija az oro-
szok képviseletében. – Az utóbbi évek-
ben majdnem mindegyik sakknagyha-
talomnak számító nemzet küldött csa-
patokat erre az olimpiára, és a harc az
első helyért mindig nagyon szoros.”

A december 12-i ünnepélyes meg-
nyitó és a technikai értekezlet után 13-
án indulnak a sakkórák. Összesen 10
fordulót rendeznek, december 14-én
és 18-án dupla fordulós játéknappal,
17-én szünnappal.

A sakkolimpiára a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Apáczai Csere János Ka-
rának épületében kerül sor, a megnyitó-
nak a Győri Nemzeti Színház ad otthont.

Az esélyesek közül
nem maradhatnak ki
az oroszok
és a kínaiak sem. 
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