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3. oldal Nincs végérvényesen
zsákutcába szaladt élet, mindig
van tovább – mondta Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány létreho-
zója lapunknak adott interjújában.

11. oldal A Győri Ipari Parkban
futó iparvágányt 1,9 kilométerrel
meghosszabbítják. A európai uni-
ós, állami és önkormányzati forrá-
sokból készülő beruházás a jövő év
június végére készül el.

8–9. oldal Otthonukba invitáltak olvasóink, ahol arról beszélget-
tünk velük, miként töltik a szeretet ünnepét. Azt láttuk, ahol gyermek
van a családban, a kicsik boldogsága a legfontosabb, akik csillogó
szemmel várják a Jézuskát, s örülnek a karácsonyfának, az ajándé-
koknak. Az is biztos, karácsonykor a legnagyobb ajándék, ha együtt
lehet a család.

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

31. oldal Hamarosan kezdődik a multifunkcio -
nális csarnok építése. Hogy a 2014-es idény
minden csapatnál zavartalanul folyhasson, sport-
csarnokot cseréltek a győri csapatok.

Ajándék a gyerekeknek
ÍÍrráássuunnkk  aa  22..  oollddaalloonn
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millió forintnyi felszerelést kaptak a megyei önkéntes
tűzoltó-egyesületek. 41 szervezet pályázott az önkén-
tesek számára kiírt, idei első pályázatra, ők vehették át
hétfőn azokat az eszközöket, amelyek mindennapi
munkájukat teszik gyorsabbá és hatékonyabbá.

15 7 forinttal csökkent szerdán a 95-ös benzin literen-
kénti nagykereskedelmi ára, a gázolajé pedig 5 fo-
rinttal, így a benzin átlagára 398-399 forintra, a gáz-
olajé pedig 420-421 forintra mérséklődött. Az au-
tósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhat-
nak a kutaknál.

NAPRÓL NAPRA

December 13. 

December 14.

December 15.

December 16.

December 17.

December 18.

Rendőrség. Audi A3 Limousine-t
kapott a megyei rendőr-főkapitány-
ság az Audi Hungaria Motor Kft.-től.
Az autót Thomas Faustmann ügyve-
zető igazgató adta át Csizmadia Gá-
bor rendőrfőkapitánynak.

Premier. Az Illatszertár című dara-
bot mutatta be a Győri Nemzeti
Színház. A darab története romanti-
kus, s izgalmas fordulatokban bővel-
kedő.

Robbanás. Egy győri sorházban
történt a detonáció, a romok közül
egy sérültet mentettek ki a tűzoltók.
A tetőszerkezet teljesen megsem-
misült és károsodott a sorház máso-
dik lakásának teteje is.

Baleset. Két autó ütközött Győr-
szentivánnál, az egyik gépkocsi az
árokba borult. A balesetben ketten
sérültek meg, egyikük beszorult a
járműbe. A baleset miatt lezárták az
1-es főutat.

Születésnap. A „Hétszín Virág”
Közhasznú Egyesület 15. születés-
napját ünnepelte. A szervezet a hal-
mozottan sérült személyeket nevelő
családok érdekképviseletét segíti.

Buszbaleset. Vádemelést javasol
a rendőrség az ellen az autós ellen,
akit a női kosárlabdacsapatot szállí-
tó busz balesetének okozásával gya-
núsítanak. A busz tulajdonosa és so-
főrje ellen szabálysértési eljárás in-
dult.

Teátrum-díj. A színházi háttér-
szakmákban dolgozók közül öten
kapták meg idén a Magyar Teátrum
Díjat. Az elismerésben részesülhe-
tett Nády Árpád, aki a Győri Nemzeti
Színház fővilágosítója.

Fidelitas-ajándék
A Fidelitas győri szervezete idei második adventi
akció ja keretében száz adag teát osztott szét a téli hi-
degben a sétálóknak és kívántak kellemes ünnepet
mindenkinek. Radnóti Ákos, a szervezet győri elnöke
elmondta, akciójuknak az volt a célja, hogy egy apró
figyelmességgel kedveskedjenek a győrieknek. Hang-
súlyozta, ilyenkor különösen fontos, hogy figyeljünk
egymásra, békében, nyugodtan teljen az ünnep.

Megjelenés
A Győr+ hetilap áldott,
boldog karácsonyt kíván
olvasóinak! A következő
lapszámunk 2014. janu-
ár 3-án jelenik meg.

Új rendelők
Pénteken fejeződik be a
Liezen-Mayer út 57. szám
alatti négy új felnőtt házi-
orvosi rendelő kivitelezé-
se. A rendelőkbe a Tihanyi
Árpád út 51. szám alatt
működő háziorvosi praxi-
sok közül dr. Horváth Ve-
ronika, dr. Lábdi Katalin,
dr. Mátrai Katalin és dr.
Pauló Katalin háziorvo-
sok költöznek át.

Karácsonyi
Csobbanás
A Magyar Vilmos Uszoda
a II. Karácsonyi Csobba-
nás sportrendezvény mi-
att szombaton a nagykö-
zönség előtt zárva tart. A
program részeként 13 és
15.30 óra között ingyenes
lakossági úszásra várják
az érdeklődőket.

A fürdő
nyitva tartása
A Rába Quelle Élmény-,
Termál- és Gyógyfürdő
ünnepi nyitva tartása a
következők szerint ala-
kul: december 23.: 9–20
óra, december 24–25-én
zárva, december 26-27-28.:
9–21 óra, december 29–30.:
9–20 óra, december 31.: 9–17
óra, január 1. : 9–21 óra. 

December 19.

A város összes óvodájá-
nak és bölcsődéjének,
valamint az Anya-, Cse-
csemő- és Gyermekott-
hon lakóinak karácsonyi
ajándékokkal kedveske-
dett az önkormányzat
karácsony alkalmából.
Borkai Zsolt polgármes-
ter a Bisinger Óvodában
adta át az intézményve-
zetőknek a készségfej-
lesztő játékokat és
sporteszközöket.
A városvezető kifejtette,
köszönetet érdemel a
magas színvonalú szak-
mai munka, amely az in-
tézményekben zajlik.
Ehhez az önkormányzat
az infrastrukturális felté-
telek javításával járul
hozzá. Emlékeztetett ar-

Ajándék a gyerekeknek

ra, idén mintegy 130
millió forintot biztosított
az önkormányzat fejlesz-
tésre, a mostani 12,5
millió forint értékű aján-
dék pedig az eszköz-
készlet bővítésére szol-
gál. A polgármester ál-
dott karácsonyt, és a jö-
vő évre az ideihez ha-
sonló eredményeket kí-
vánt az intézményeknek.
Városunkban évek óta ha-
gyomány, hogy a polgár-
mester karácsony előtt el-
viszi Győr ajándékát az
Anya-, Csecsemő- és
Gyer mekotthon lakóinak
is. Az idén a gyerekek
készségfejlesztő és ügyes-
ségi játékokat, társasokat,
labdákat és más megle-
petéseket kaptak.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Nagyon szépen köszönöm, hogy
a gyerekekért áldozatokat vállal-
nak” – üzente Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány létrehozója a
győrieknek, akik oly sokszor gon-
dolnak rájuk. Legutóbb decem-
ber elején a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége szervezésé-
ben telt házas jótékonysági
hangversenyt adott a Győri Fil-
harmonikus Zenekar, hogy támo-
gassa a mintegy 2.500 gyereket,
akik Csaba testvér védőszárnya
alatt cseperednek.

Amikor szidják az embereket, mindig
azt mondom, ennyi jó szándékú talán
sosem élt a Kárpát-medencében,
mint most. De az is nagyon fontos,
hogy azok, akik kérnek, elfogadnak,
partnerei lehessenek a jó emberek-
nek. Hogy öröm legyen adni, nem
csak kötelesség. Jézus Krisztusnak a
nagysága, hogy karácsonykor úgy jött
közénk, hogy olyan könnyű és jó őt
szeretni. Adná az Isten, hogy a szegé-
nyek és a bajban lévők és mi is köny-
nyűvé tudjuk tenni az emberek jósá-
gát. A hála be kell járja mindannyiunk
szívét, sokszor diskurálunk erről a gye-
rekekkel – kezdte Böjte Csaba a be-
szélgetést.

De nem mindig könnyű jónak
lenni...

Nagyon nehéz kérdés, a mi gyere-
keink innen-onnan, sokszor az utcáról
kerülnek be. A mai világban a felnőtté
válásához 20-25 év is kell, vannak
olyan diákjaink, akik főiskolán, egyete-
men tanulnak. Hogy meny-
nyire jók? Például idén is
sokkal jobb eredményt ér-
tek el az érettségin, mint az
országos átlag. Pont Győr-
ből érkezett egy kedves ta-
nítónő, nálunk nyugdíjas.
Egy hét után odajött hoz-
zám: „Csaba testvér, se-
hogy sem akarják a gyerekek megta-
nulni a szorzótáblát, pedig te mindig
olyan szépeket mondasz róluk a médi-
ában.” Hát biztatni kell őket! Én való-
ban nagyon szépeknek látom a gyere-
keinket, persze ennek ellenére nem-
csak a szorzótáblával, hanem minden
egyébbel is a mai fiatalnak gondja
van, hát nekik is. De azt látom, az em-
berek jósága, szeretete sokat segít ne-

Böjte Csaba: Nincs végérvényesen zsákutcába szaladt élet

Az angyalok hozzák az ajándékot
kik. Ez a lehajló szeretet nemcsak
anyagi dolgokat jelent, hanem első-
sorban megmutatja: elfogadlak, szük-
ség van rád. Sokan kérdezik, miért
kell nekünk magyar állampolgárság?
Az elmúlt 20 évben több mint ötezer
gyereket fogadtam be, így nagyon ér-
zem, mit jelent az: valakit befogadni.
Olyan nagy élmény volt, amikor érez-
tem, kellek, jó, hogy itt vagyok, örven-
denek nekem. Ez olyan, mint egy si-
mogatás vagy egy belső átölelés.
Azért nagyon fontos, mert az embert
sokszor elutasítják. Mi Erdélyben ren-
getegszer tapasztaljuk, hogy másod-
rendű emberek vagyunk, mondjuk ki
őszintén, sokszor az az érzésünk,
hogy úgy gondolják, jobb volna, ha
nem is lennénk. Az elfogadás megta-
pasztalása kisebbségi sorban vagy
szegénységben, nyomorúságban élő
embereknek nagyon sokat jelent.
Nemrég Budapestre mentem vonat-
tal, ugye most Ferenc pápa is tömeg-
közlekedik, hát akkor adjuk meg a
módját mi is. Mikor megérkeztem,
nem vártak még az állomáson, volt fél
órám. Megkértem egy hajléktalant,
igyunk meg egy kávét. Szégyelltem,
hogy beállítsak egyedül egy cukrász-
dába, de így vele együtt egyszerűen
ment. És olyan hálás volt az az ember!
Egy kávé ára nem nagy dolog, és neki
sokkal többet jelentett, hogy leültünk,
beszélgettünk, megkérdeztem, hogy
van, mesélt a családjáról, sírdogálha-
tott kicsit. Ez az elfogadás. Vagy em-
lékszem, annak idején sokszor elmen-
tünk a helybeli öregek otthonába és
egy elmekórházba is. Segítettünk ne-
kik, például megfésültük a nénit, ezek
pénzbe nem kerülnek, de mégis kife-
jezik, hogy fontos vagy, kellesz, és ez

boldoggá tudja tenni az embert. Ha
Győrben összegyűlnek az emberek és
egy pohár bor mellett esetleg pár szót
rólunk is váltanak, az a gyerekeinknek
és mindannyiunk számára nagy meg-
tiszteltetés. Az, hogy még támogat-
nak is, hab a tortán, de még azt is
megköszönjük, hogy eszükbe jutunk.

Idén is elrepülnek az ottho-
nokba az angyalok?

Pár évvel ezelőtt az egyik gyerekünk
írt egy kedves ismerősnek egy szép le-
velet, melyben angyalkának szólította.
Elindult egy szerveződés, ami addig ju-
tott, hogy minden bent lakó gyerekünk
még novemberben ír levelet az angyal-
kának: pár sort magukról, az életükről
és megfogalmaznak két-három kérést
is. Általában egyet teljesítenek az angya-
lok, szoktam mondani, 4-5 ezer forint a
plafon. Így személyre szóló ajándékot
kapnak a lakóink, de nem tudják, kitől.
Ez nagyon sok örömet okoz, ráadásul az
angyaloknak is, mondják, már alig vár-

ják, hogy megint karácsony legyen. Van-
nak sajnos magányos emberek, akik-
nek nincs hozzátartozójuk, kinek angya-
lai lehetnének, így a gyerekek által fel-
szabadulhat bennük ez az ősi, emberi
érzés. A gyerekeink többségét egyéb-
ként elviszik rokonok vagy más jó szán-
dékú embe rek. Ez is nagy öröm mind-
annyiunk számára, maga a tény, hogy
vakációra mehetnek, a gyerekeknek
már főnyeremény, ha még hó is esik,
még teljesebb a boldogság.

A 20 év alatt 72 otthonba közel
ötezer gyermeket fogadott be.
Sokan kirepültek már, mik a leg-
főbb útravalók, amiket maguk-
kal vihetnek?

Mindig azt szerettem volna megér-
tetni a gyerekekkel, hogy nincs vég -
érvényesen zsákutcába szaladt élet,
mindig van tovább, ne keseredjen el az
ember, ha nehézségek, tragédiák érik,
hanem próbálja újratervezni az életét.
Egész biztos, hogy nem tudunk úgy el-
tévedni, hogy a GPS haza ne vigyen min-
ket, ilyen a jó Isten is. Akkor van nagy baj,

ha elkeseredünk és feladjuk a harcot. De
aki küzd, élni akar, összefog másokkal,
annak az élete biztos, hogy előbb-utóbb
vágányra jut.

És ugyanez igaz a felnőttek
esetében is, soha nincs késő...

Mindannyiunkra igaz, ha valaki úgy
biciklizik, hogy sokat néz hátra, az jó
nagyot fog esni. Lehet, hogy kaptunk
egy-egy nagy gólt és az fáj, de az a
fontos, hogy a következő meccset mi
nyerjük meg. Ha valamit kérhetek a
kedves győri testvéreim karácsonyfá-
ja alá innen Erdélyből, akkor az pont

ez lenne, hogy reménnyel, bizalommal,
hittel merjenek nekivágni a 2014-es
esztendőnek, és legszebb álmaikat, el-
képzeléseiket összefogással, szeretet-
tel, Istenben bízó élettel valóra váltani.

A gólokat meg is kell bocsáta-
ni, ön jól ismeri ennek az útját,
hogyan kell elindulni ezen?

Tudatosítani kell magunkban, hogy
a harag, a gyűlölet, az ellenségeskedés
olyan, mint egy nagy zsák, amit hurco-
lunk magunkkal. Sokszor az, akire ha-
ragszunk, nem is tudja, csak magunkat
terheljük ezzel. Egy marék porból szü-
lettünk, az is csoda, hogy tudunk járni,
miért várnánk el magunktól és mások-
tól annyi tökéletességet? Ha magam-
nak meg tudok bocsátani, akkor más-
nak is meg kell. Ha öngólt is rúgtam
vagy kapufát, biztos, hogy fáj, de hinni
kell, hogy igenis talpra lehet állni, újra
lehet kezdeni, Isten meg tudja nyomni
az életünkben a reset gombot.

Isten áldása legyen önökkel, bol-
dog karácsonyi ünnepet kívánok
mindannyiuknak!

Az emberek jósága
sokat segít

a gyerekeknek
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Az a legjobb érzés, ha
az ember az otthonába
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

A kertben s a családi ház külső homlokzatán nem
villognak színes, hivalkodó fényfüzérek, az ablakban
adventi gyertya ég, a szobában pedig angyaldíszek
és téli csillagok fogadják a látogatót, bár aligha hi-
szem, hogy Myrtill, a polgármester felesége első-
sorban a vendégek kedvéért ügyeskedte volna őket.
A falon adventi naptár, az asztalon mézes sütemé-
nyek. Mesterséges fénydíszek a lakásban csak a
nagyszoba tolóajtaját fényesítik.

Négy ember otthona ez a ház, Borkai Zsolt pol-
gármester és felesége mellett itt lakik Petra, a lá-
nyuk, s Ádám, a fiuk is. Néha itt van Ádám barátnő-
je, akivel már három éve tart a kapcsolat, Petra sze-
relme pedig a bulvár- és a sportsajtóból tudhatóan
Gyurta Dani úszó, aki a napokban újabb aranyat ho-
zott haza Magyarországra. 

Szeretünk itt lakni – mondja Borkai Zsolt és nyoma-
tékosan hozzáteszi: nem is akarunk elköltözni innen.

Azt már nem mondja, de tudható, hogy a fenye-
gető árvíz idején sokan figyelték a házat: ha Borkaiék
költöznek, akkor baj van, pakolhatunk mi is – gon-
dolták a környékbeliek. Borkai Zsolt ügyelt arra: az
egyik autó mindig a ház előtt álljon megnyugtatásul,
annak üzeneteként, hogy ebben az utcában is biz-
tonságban vannak az emberek, s a polgármester-
nek esze ágában sincs menekülni innen.

– Sokorópátkán vettünk egy kis hétvégi házat –
tölt saját készítésű borából, de fölajánlja, hogyha
nem ízlik, másikat bont meg.

Volt már olyan vendég, akinek nem ízlett?
– kérdezem kitérően. 

Volt – nevet. – Igaz, kiderült, hogy csak ugrat.
Vagy legalábbis utólag azt mondta.

Kinek a kedvéért vették a sokorópátkai
telket? – tudakolom.

A magunk kedvéért, mert a gyerekeket most
nem igazán érdeklik a kapirgáló tyúkok, a két ló
vagy a zöldségek. Később majd talán megjön a ked-
vük hozzá. Egyébként nem csak üres telek, van rajta
egy faház is. A környék meg gyönyörű, csönd van,
kikapcsolja az embert. Állandóan azért nem lakna
ott a család, ahhoz túlságosan kötődünk Győrhöz,
de már az utcához és a házunkhoz is, Sokorópátká-
ra viszont jó néha elvonulni a feleségemmel.

Milyen lovakat tart?
Két izlandit. Nagyon megszerettem őket. Régeb-

ben sokat lovagoltam.
És most képviselőként, polgármester-

ként, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke-
ként mikor van egyáltalán ideje lovagolni?

Hát a lovak nem nagyon fáradnak el tőlem, de
nagy élmény a jelenlétük. Rábacsécsényben gyere-

A Borkai család karácsonya a Fenyőszer utcában

„Itthon tudom kizárni
a külvilág zajait.”
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Kedves Győriek!
Az elmúlt hetek a készülődésről szól-
tak. Az ünnepekre készültünk, az év ta-
lán legszebb napjaira. Azokra a napok-
ra, amikor végre megpihenünk egy ki-
csit, és meghitt, békés órákat tölthe-
tünk el családunk, barátaink körében.
Karácsony az egyik legszebb ünne-
pünk, amely viszont csak akkor lehet
igazán szép, ha előtte nem csak a
nagybevásárlást és a nagytakarítást
végezzük el, de a lelkünkben is felké-
szülünk rá. Karácsony a Megváltó szü-
letésének ünnepe, vagyis a remény, a
megbékélés és a szeretet ünnepe is!
Fontos tehát, hogy mi magunk is meg-
bocsássunk, félretegyük viszályainkat,
mert csak így élhetjük át a karácsonyi
csodát. A ránk nehezedő mindennapi
nyomást támaszok nélkül nehezen bír-
nánk ki. Mindenkinek szüksége van a
családi háttérre, a szerető gondosko-
dásra, a jó szóra, a baráti beszélgeté-
sekre. Sajnos azonban ez nem min-
denkinek adatik meg! Karácsonykor
gondoljunk egy kicsit azokra is, akik
nélkülöznek. Erőnkhöz mérten segít-
sük a szükségben szenvedőket, hogy
nekik is szép lehessen a karácsonyuk!
Az Advent heteiben még a felnőttek is
egy kicsit gyermekké vállnak, és beval-
lom, gyermekkorom legszebb emléke-
it idézték fel bennem is a város fényei.
Jó érzés volt sétálgatni a belvárosban,
mert láttam, hogy nagyon sokan érez-
nek ugyanígy. Azt kívánom Önöknek,
hogy olyan legyen az ünnepük, aho-
gyan azt eltervezték! Legyen ez való-
ban a szeretet ünnepe, merítsenek
erőt a családdal töltött bensőséges na-
pokból! Kívánom, hogy meghitt, békés
és szeretetben gazdag ünnepekben le-
gyen részünk, mely megannyi emléke-
zetes pillanatot hordoz magában. 

Áldott karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kívánok min-
denkinek!

Borkai Zsolt
polgármester

megérkezik

keskedtem, igazi falusi környezetben, sokáig álmo-
doztam arról, hogy lesz majd egy erdőszéli kis há-
zunk, s ott éljük le az életünket. Annyi megvalósult
belőle, hogy van hova kijárnunk a feleségemmel, hoz-
zá is közel áll ez a természetes, nyugodt világ, sőt, ha
tudunk biciklivel jövünk ki.

Milyen lesz a karácsony az otthonukban?
Minden évben más színűre díszítjük a fát a gye-

rekekkel – veszi át a szót Borkainé Havassy Myrtill.

Az én dolgom annyi, hogy a házban a helyére állít-
sam a fát, de a látványos aprómunkát már a felesé-
gem és a gyerekek végzik – szúrja közbe Borkai Zsolt. 

Mi lesz az ünnepi menü?
Az ecetes hal nem maradhat el, azt Zsolt nagyon

szereti, és ilyenkor mindig készítek házi májast is,
feltálalunk sonkát, húsokat, így például kacsasültet.
Mákos bejgli is kerül az asztalra – sorolja Myrtill.

Az is az én kedvemért, mert az édességet ugyan
nem nagyon szeretem, a mákos bejgli viszont a kedven-
cem. De csak a mákos – hangsúlyozza a polgármester.

Négyesben töltik az idei szentestét?
Ezúttal öten leszünk, Gyurta Dani is helyet kap

az asztalunknál, reméljük, jól érzi majd magát ná-
lunk. A sikeres év után rá is ráfér egy kis pihenés. 

A lányos apák állítólag féltékenyek a lá-
nyukra, gyakran ők marják el az udvarlókat.
Ön mennyire féltékeny Petrára?

Az élet rendjébe nem érdemes beleszólni. Egy-
részt, mert úgyis hiába, másrészt meg nekem is az a
megnyugtató, ha a gyermekeim boldogok. Miért pró-
bálnám elrontani a boldogságukat? Ráadásul Dani és
a fiam barátnője is nagyon szimpatikus, szeretik a gye-
rekeinket, szinte már részei a családunknak.

Karácsonykor a polgármester kikapcsol-
ja a telefonját?

Kikapcsolni nem merem, azt nem tehetem meg,
hiszen bármikor történhet olyan dolog, ami döntést
igényel, ám ilyenkor tényleg csak rendkívüli esetben
fogadok hívásokat.

Az ajándékokról előre nem beszélnek, karácsony
előtt korai még. 

A legfontosabbak most is a gyerekek, hiába nőttek
meg szinte észrevétlenül gyorsan – mondja a feleség.
– A szülő nem tud kibújni a bőréből. Az iskolában én
kicsiket tanítok, hozzájuk képest Petra és Ádám már
felnőttek. Ilyenkor, karácsony táján mi mégis mindig
az apró gyereket látjuk bennük. Akaratlanul is vissza-
pergeti az ember kisgyerekkoruk emlékeit.

A gyerekek mindig szolidárisak velem abban, hogy
ravasz módon kiszedjék a feleségemből, milyen aján-
déknak örülne – szól közbe Borkai Zsolt. – A felnőttek
esetében is fontosnak gondolom, hogy tartogassunk
valami kedves meglepetést egymásnak.

Mivel töltik az ünnepnapokat?
A szűkebb családunk tagjai jönnek, édesapám, anyó-

som, testvéreink, a gyerekek keresztszülei. A húgom hí-
vott bennünket hozzájuk Budapestre, de azt mondtam,
inkább találkozzunk nálunk. Nekem ilyenkor az otthon a
pihenés. Általában nem bírom a semmittevést, de kará-
csony idején nagyon jólesik, pihenni, tévét nézni, szép
zenéket hallgatni, beszélgetni. Itthon tudom kizárni a kül-
világ zajait. Az eddigi életem során megtanultam, hogy
az embernek az egyik legszebb élménye a megérkezés.
Az a legjobb, amikor haza megérkezik az ember. 
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Rengeteg csomag gyűlt össze a
Győr+ Média Baross út elején álló
pavilonjának karácsonyfája alatt.
Voltak, akik régi játékkal, könyvekkel
érkeztek, voltak, akik tartós élelmi-
szerrel, egy kis édességgel és tisztí-
tószerrel. A jó ügy mellé álltak inter-
júalanyaink is. Ismert győriek láto-
gattak el hozzánk, hogy egy beszél-
getéssel hívják fel a figyelmet a jóté-
konyság fontosságára.

Nagy Balázs, a Győri Nemzeti
Színház színésze Zoljánszky Ale-
xandrának mesélt arról, hogyan vár-
ja az ünnepeket (8. oldal), Lakner
Gábor Hornyák Ágnest és Szepesi
Ivett kézilabdásokat faggatta (28. ol-
dal), Pottyondy Nóra, a KultÓra mű-
sorvezetője Forgács Pétert kérdezte
kulisszatitkokról, Wurmbrandt And-
rás, televíziónk főszerkesztője pedig
Kocsis Rozival, a Vaskakas Bábszín-
ház vezetőjével beszélgetett.

Bármi került is a felajánlott doboz-
ba, a hozzánk érkezőknek ugyanaz
volt a célja, a segíteni akarás.

Az angyalok a héten célba is ér-
tek, sok családban sikerült egy kis
mosolyt csalni az arcokra azzal,
hogy meglepetés kerülhet a fa alá.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

– A dalos embert Isten
küldte – hangzott el azon
a rendezvényen, ame-
lyen amatőr előadók és
együttesek léptek szín-
padra advent harmadik
vasárnapján Győrben, a
Richter Teremben. A QP
Qualitative Production
Gépipari és Kereskedel-
mi Zrt. A Köz Javára Ala-
pítványa közel tizenöt éve
támogat nemes célokat,
s biztosít fellépést ama-
tőr zenészeknek.

Csak státusilag vol-
tak amatőrök az elő-
adók, színvonaluk sok-
kal inkább a profizmus-
hoz állt közel. A Richter
Termet zsúfolásig meg-
töltő közönség vastaps-
sal jutalmazta az előadó-
kat, majd az Operett-
színház utánuk fellépő

Amatőr együtteseket támogat a QP Zrt. A Köz Javára Alapítványa

Ezüstös dallamok a karácsony jegyében
sztárvendégeit. Az ese-
mény szünetében érthe-
tő okokból boldogan

nyilatkozott az alapít-
ványt létrehozó cég tu-
lajdonos-vezérigazgató-
ja, Bogisich Ferenc.

– Az alapítványt más-
fél évtizede kettős céllal

hoztam létre – fogalma-
zott. – Egyrészt egykori
középiskolám, a Jedlik-

szakközépiskola legte-
hetségesebb diákjait tá-
mogatom évente, nem
feltétlenül a legjobb tanu-
lókat, hanem a legkreatí-
vabbakat, bár ez sokszor

egybeesik. Az idén há-
rom diák közel négyszáz -
ezer forintot kapott .

A másik cél, hogy a győri
vagy Győrhöz kötődő
amatőr előadókat, együt-
teseket támogassam.
Sokuknak szinte alig van
lehetőségük a fellépésre,

a bemutatkozásra. Az
Ezüstös dallamok kará-
csonyi rendezvényen ezt
telt ház előtt tehetik meg.
Az alapítvány fellépti díjat
fizet nekik, ami a műkö-
désüket szolgálja.

Bogisich Ferenctől
megtudtuk azt is, a kö-
zönség kiválasztásában
ugyancsak fontos szere-
pet játszanak a karitatív
célok. A nagycsaládoso-
kat, a mozgássérülteket,
a nyugdíjasokat a meghí-
váskor kiemelten kezelik,
a kiválasztásban egy aránt
számítanak a Máltai Sze-
retetszolgálatra és a
szociá lis intézményekre.

Az idei Ezüstös dalla-
mok éppúgy jubileumát
ünnepelte, mint a cég,
amely mögötte áll. Húsz
évvel ezelőtt alapította
Bogisich Ferenc a QP
Zrt.-t, amely meghatáro-
zó járműipari cégek be-

szállítójává vált. Százöt-
ven embernek ad meg-
élhetést, gépalkatrésze-
ket, speciális berende-
zéseket, motoralkatré-
szeket gyártanak. Az
idén kettős fejlesztést
is végrehajtott a vállal-
kozás, technológiait és
ingatlanfejlesztést, cél-
juk pedig az, hogy a
társaság az elkövetke-
zendő években első kö-
rös autóipari beszállí-
tóvá váljon.

– Vallom azt, ha sike-
res a cégem és sokat
kaptam az élettől, akkor
vissza is kell adnom va-
lamennyit – utalt a társa-
dalmi felelősségvállalás
fontosságára Bogisich
Ferenc, akinek meggyő-
ződése, a példamutatás
fontos azok számára,
akik adhatnának, vala-
milyen okból azonban
még nem élnek ezzel. 

KARÁCSONY  JÓTÉKONYSÁG

Célba értek a Győr+ Média angyalai
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szerző: gaál józsef 

Eseménydús két hét előtt állunk, ajánlatos felütni
nagymamáink kalendáriumát és sorra venni az ott
leírt jeles és veszélyes napokat. Kezdjük a sort de -
cember 21. napjával, Tamás ünnepével, amely a ki-
salföldi regula szerint az első fagyos nap, a disznóvá-
gásra leginkább alkalmatos időpont. Disznóölő Ta-
mással azonban vigyázni kell, aki ezen a napon sertést
vág, annak minden esztendőben ezt kell tennie, külön-
ben Tamás pusztítja el az állatokat.

Karácsony böjtje vagy estéje a szeretet ünnepe, na-
gyon sok, mélyen emberi szokást őriz a mai napig. A
betlehemezést, a karácsonyi étkek és az éjféli mise ha-
gyományait bizonyára mindenki ismeri, azt viszont ke-
vesen tudják, ilyenkor tilos erdőn, mezőn dolgozni, s
bármit kölcsönadni, mert az elviszi a gazda hasznát.
Nem tanácsos varrni, foltozni, nehogy hályog nőjön a
gazdasszony szemén. A jó szaporulatot segíti, ha len-

szerző: kelemen áron osb
fotó: o. jakócs péter

Ilyentájt, a karácsonyt megelőző utol-
só napokban talán túlságosan is sok
szó esik a szeretetről. Nyomában jár
az elfogadás, a befogadás, és ilyenkor
bizony gondolatainkat gyakran tett is
követi: e szent napokban mintha job-
ban megnyílnék szemünk és szívünk
a körülöttünk élő rászorulók felé, és az
oly gyakran elhanyagolt szeretteinkre
is többet gondolunk. Szeretet, elfoga-
dás. Vajon ezeket, a puszta emberi lé-
tezésünkhöz is oly elengedhetetlen fo-
galmakat? érzéseket? érzelmeket?
miért csak ilyenkor, a karácsonyi sze-
retet-kampány idején poroljuk le – ha-
marjában jött felismeréseinket gyak-
ran átgondolatlan cselekvés-lázba
fojtva –, hiszen ezek egész évben,

egész életünkben ugyanolyan elen-
gedhetetlenek, mint a levegő vagy a
magunkhoz vett étel. 

Istent váró, szüntelenül adventi
életünkben – még akkor is, ha ez nem
tudatosul – ott van a Várva Várt keze:
kicsit elvonatkoztatva: ott a természet-
fölötti valóság, és sajnos ott a kísértő
is. Érzelmeink és hangulataink sok-
szor reflektálatlan, sokszor áttekinthe-
tetlen, kibogozhatatlan hullámzásai-
ban, amely mindig e furcsa kettős jelen-
lét eredőjéből fakad, ott vannak a nyo-
mok, amelyek hol az egyik, hol a másik
jelenlét számára engednek teret. – De
honnan is ismerhetjük fel az egyiket
vagy éppen a másikat?

Isten az, aki meghívott bennünket,
mert fantáziát lát bennünk: mert – bár
gyarlóak és botladozó bűnösök va-
gyunk – megbízik bennünk, olyannyi-

ra, hogy ránk meri bízni a küldetését,
a feladatát. A meghívás, a küldetés
pedig mindig a feltétlen bizalmon
nyugszik. Értékesnek lát bennünket,
meglátja a személyiségünkben rejlő
lehetőségeket. Szabad emberekként
tekint ránk, mert Ő teremtett bennün-
ket annak. Nem a cselédei vagy a zsel-
lérei vagyunk, nem ugráltat, nem ját-
szik velünk gonosz játékokat,
hanem kér, hív, vonz, és mindig
szeretettel nézi az életünket. 

Ezzel ellentétben a sátán a
kicsinyhitűségünket táplálja.
Állandó kétségeket ébreszt afe-
lől, hogy értékes emberek va-
gyunk-e. Azt sugallja, hogy ki-
csik vagyunk és gyöngék: alkal-
matlanok a küldetésünk teljesítésére.
Hogy nem számíthatunk senkire, és
hogy senki sem számít ránk. Mindezt
nagyon sokszor az egyik legfonto-
sabb emberi erény, az alázat köntösé-
be bújtatva. Az alázat szükséges és jó,
de amíg az Istentől eredő alázat épít, a
sátán alázatoskodása rombol. Az egyik
azt mondja, hogy jóllehet nem vagyok
képes magamtól, reményemet Istenbe
vetem, és Vele sikerül, és mindig állít
mellém valakit, aki segít abban, hogy
célt érjek. A másik eleve abból indul ki,
hogy nem tudom megtenni, azaz ne is
kezdjek hozzá. A döntő különbség tehát:
az egyik esetben a konklúzió, hogy kérj
segítséget, a másik esetben, hogy ne is
kezdj hozzá. Az elsőben az, hogy kérd,
ami még hiányzik, a másikban az, hogy
dobd el azt is, ami megvan.

A körülöttünk élő, és az életünkben
akár pozitív, akár negatív értelemben
meghatározó szerepet játszó ember-
ek is minden egyes találkozásunkkor
követségben járnak. Vannak, akik Is-
ten követségében, és vannak, akik a
sátán követségében: találkozásunk-

Nagymama kalendáriuma 
csét főzünk a jószágnak vagy ha barátságosan meg-
veregetjük őket. Ha az állatok a bal oldalukon feksze-
nek, hosszú, hideg télre számíthatunk.

Karácsony első napja a családé, de a másnapi mi-
se után a férfinép bort szenteltet és kedvére istvánol-
hat. Ez annyit tesz, hogy Istvánokat köszönt, iszik és
énekel. A lányoknak éjfélkor
olyan vízben kell megmos-
daniuk, amelyben piros al-
ma van, hogy szépek és ró-
zsásak legyenek. János
napján a férfiak körbejárják
a falut, s mindenütt bort isz-
nak Szent János poharából,
áldásként a háznépre. 

December 28. az aprószentek ünnepe, a gyere-
kek örömének napja. Aki a hagyományok szerint kí-
ván eljárni, az ajándékozza meg az aprónépet, s ha
legény, kerítsen korbácsot.

Tamásból december végén kettő van a naptárban.
Az első, amiről már szóltunk, az apostol Szent Tamás
emléknapja, míg a második, a december 29-i a kancel-
lár Becket Tamás, Canterbury Szent Tamás névünnepe.
Másnap, az év utolsó előtti napján a zsoltárköltő Szent
Dávidra emlékezhetünk. Ő parittyázta le Góliátot, bebi-

zonyítva, a kicsik is győzedel-
meskedhetnek a nagyok felett.

Az év utolsó napján a bak-
terek az éjfélt dallal kiáltják el, a
pásztorok megfújják tülkeiket,
pattogtatják ostoraikat, szóval
mindenki nagy zajt csap ron-
tás ellen. Jó, ha tudjuk azt is,
szilveszterkor a vályú vizébe

aprópénzt szórva kell itatni a jószágot. Szerencsét,
pénzt hoz éjfél után a cigányasszony és a sütőtök is. S
ha már az étkeknél tartunk, január elsején lakjunk jól,
s akkor nem éhezünk a következő évben. 

kor vagy az egyik, vagy a másik üzene-
tét hozzák el az életünkbe. Vannak,
akik szeretettel igyekeznek segíteni
abban, hogy kijavítsuk az életünkben
a hibáinkat, vannak, akik az egész sze-
mélyünket, lényünket utasítják el. Van-
nak, akik azt mondják, hogy „gyere,
segítek, és velem sikerülhet,” és van-
nak azok, akik azt mondják, hogy

„csak velem sikerülhet.” Vannak, akik
úgy közelítenek felénk, hogy gyere, ami
hiányzik, én igyekszem csekély erőmből
pótolni – vannak, akik azt mondják,
hogy ha ellököd a kezem, akkor bizto-
san kudarcra vagy ítélve. A döntő kü-
lönbség: az egyik szabadon hagy, a má-
sik rabságba kényszerít, az egyik építés-
re ösztönöz, a másik pusztulni hagy. Aki
az emberi kapcsolataiban a félelemre
alapoz, majd arra próbál építeni csekély-
ke tekintélyt, az nem járhat Isten követ-
ségében. 

De ne felejtsük: mi magunk is kö-
vetségben járunk embertársaink
előtt! Mi magunk is, még akkor is, ha
ez nem tudatosul, követekké válunk
egyetlen pillantásunkkal, egyetlen
mosolyunkkal, egy jókor vagy rossz-
kor jött megjegyzéssel, és e pillantá-
saink, mosolyunk vagy szavaink vagy
építenek vagy rombolnak: azok szá-
mára, akiknek fontosak vagyunk, nin-
csenek közömbös találkozások. Jó
lenne ezt mindig tudni, és nem csak
ilyentájt, a karácsonyt megelőző utol-
só napokban...

Karácsony üzenete

Követségben

Nincsenek
közömbös

találkozások

Az ünnep
sok mély emberi

szokást őriz
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KARÁCSONY  CSALÁDOK

Otthonukba invitáltak olvasóink, ahol arról beszélgettünk
gyermek van a családban, a kicsik boldogsága a
s örülnek a karácsonyfának, az ajándékoknak. Az is
lehet a család. Lapunknak Nagy Balázs, a Győri Nemzeti
de megkérdeztünk szolgálatban lévőket is, miként

Nagy Balázs családi körben,
majd a színházban karácsonyozik
Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház népszerű

színésze már hetekkel az ünnepek előtt kigondolta,
mivel ajándékozza meg szeretteit – ez jellemző rá, hi-
szen Balázs sokszor töri a fejét azon, hogy meglepje
a környezetében lévőket. Az ajándékokat viszont csak
a karácsony előtti napokban szerzi be, hiszen nagyon
elfoglalt, a győri teátrum mellett Budapesten, a Ma-
dách Színházban is játszik. Elmondta, imádja a vára-
kozás időszakát, élvezi a győri belváros hangulatát.
„Nagyon szeretek például végigsétálni a Baross úton,
kimenni a Széchenyi térre az előadások előtt is, így
mindig feltöltődöm” – árulta el.

Balázs párjával, Gyurmánczi Diánával, a Győri
Balett művészével 23-án kezdi a családlátogatást.
„Először édesapámhoz megyünk, majd 24-én édes-
anyámékhoz ebédre, ott találkozunk testvéremék-
kel is. Legfontosabb, hogy a család együtt van, a
gyerekek nagyon örülnek az ajándékoknak, és per-
sze én is. Délután Máté fiamat visszahozom az
édesanyjához, a szentestét pedig Dius szüleinél tölt-
jük.” 25-én este pedig – mint minden évben, mióta
a győri társulat tagja – dolgozik. „Aznap lesz 80
éves Bede-Fazekas Csaba, az ő tiszteletére nagy-
szabású gálával készül a színház, másnap pedig
Sakk musical, majd Csinibaba”. Az évad szuperpro-
dukciójával, azaz a Sakkal kapcsolatban elmondta,
Anatoly az utóbbi évek egyik kedvenc szerepe.

A meglepetésekre visszatérve: bár nem kapcso-
lódik a karácsonyhoz, Balázs azt is elárulta, szereti
megtréfálni kollégáit, akár a színpadon is. Néha elő-
fordul, hogy átkölti kicsit a dalszövegeket, persze
szigorúan úgy, hogy a nézők ebből semmit ne ve-
gyenek észre, a kollégáknak viszont vissza kelljen
fogni a mosolyukat.

Fő, hogy
együtt lehet a család
Szalai Mihályné családjában a

nagyszülőkhöz érkezik először a
Jézuska. Estefelé összejön a csa-
lád, körbeveszik a szépen feldíszí-
tett karácsonyfát, s míg közösen
eléneklik a „Mennyből az angyalt”,
már mindenki szívébe beköltözik a
meghitt hangulat.

A nagymama, Szalai Mihályné
elmondta, nagyszülei hagyomá-
nyait folytatja családja, amikor
helyet foglalnak a megterített
asztalnál. Akkoriban ugyanis az
ünnepekre időzítették a disznó-
vágást, így mindig sertés kerül-
hetett az asztalra. Ez a szokás
nem szakadt meg, bár a fiatalok,

a három unoka kedvéért halat is
készítenek.

Szalai Mihályné nagy szeren-
csének tartja, hogy Győr vonzó vá-
ros, gyermekei nagyon szeretik,
így az egyetemek elvégzése után
mindketten hazatértek és itt tele-
pedtek le, ide születtek az unokák.
Ez nem csak karácsonykor szeren-
csés, gyakran gyűlnek össze az
adyvárosi lakásban. Az összetartó
család tagjai mindig megajándé-
kozzák egymást. Nem nagy meg-
lepetéssel, hanem főleg valami-
lyen személyes vagy saját készíté-
sű aprósággal készülnek. A nagy-
mama azt mondja, nem is az aján-
dék a lényeg, hanem a gesztus és
az, hogy együtt lehet a család.

Bendegúz csillogó szemekkel
tépi az ajándékok csomagolását,
minden egyes új gőzmozdony
ámulatba ejti, az a kedvenc játéka.
Természetesen az új szerzemé-
nyekkel való játék sem maradhat el. 

A gyermek
a legfontosabb
A kétéves Bendegúz együtt dí-

szíti a lakást szüleivel. Az abla-
kokra világító díszek kerülnek, a
falakra pedig a Mikulás a rén-
szarvasaival. A lakásban mézes-
kalács illata száll, s csomagoló-
papír zörög. A kisfiú idén már iz-
gatottan várja a Jézuskát, mintha
ő is érezné a meghitté váló ünne-
pi hangulatot. A vasárnaponként
meggyújtott adventi gyertyákat ő
fújja el. Szenteste napján, míg a
kisgyerek apukája kíséretében
rója a köröket kismotorján, az
anyuka mindent szépen feldíszít.

A feldíszített, fénylő fát együtt
ülik körbe – avat be Tölgyesi Laura,
az édesanya. A fa alatt mindenki ta-
lál magának egy-egy csomagot.
Összebeszéltek a nagyszülőkkel,
így a kisgyerek inkább csak egy, de
nagyobb ajándékot kap. A szülők vi-
szont csak apró figyelmességgel le-
pik meg egymást. Azt mondják,
nem az ajándék a lényeg, hanem a
kisfiú öröme.

Karácsony első és második nap-
ját a nagyszülőknél tölti a család. Ak-
kor a legjobb a hangulat, amikor a
nagymamánál mindenki összejön,
a gyerekek játszhatnak, a többiek
pedig felelevenítik a régi emlékeket.

Karácsonykor meg
az otthonokba és 
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A gyógyulás lenne
a legjobb ajándék
Hanna, a súlyos, koleszterinhiánnyal járó

anyagcserezavar-betegséggel, az úgynevezett
Smith-Lemli-Opitz-szindrómával küzdő kislány
most kezdi megérteni, miről szól a karácsony.
Édesanyja, Burjánné Farkas Zsuzsanna szerint a
legfontosabb, hogy bensőséges, meghitt hangu-
latban teljen az ünnep, mikor kicsit megállhatnak
a nehéz hétköznapok után, s végre igazán együtt
lehet a család.

A kislány együtt süti és díszíti a mézeskalácsot
édesanyjával, míg kisöccse az apukájukkal játszik.
Hanna nagyon szeretné már, hogy essen a hó, tél -
apóról szóló és karácsonyi dalokat dúdolgat, válo-
gat a kedvenc zenéi közül, táncolva várja a Jézuskát,
s hogy mit rak a feldíszített fa alá. Mindig kíváncsian
bontogatja, mit rejt a csomagolás. A családban
egyébként nem a doboz mérete számít, mindenki
örül a legkisebb apróságnak is.

A legnagyobb ajándéknak azt tartják, hogy no-
vemberben újabb németországi kezelésen vehetett
részt Hanna. Ismeretlenektől kaptak segítséget,
hozzájárulást, hogy a kislány újabb lépést tehetett
meg a gyógyulás felé. A terápiának köszönhetően
egyre többfajta ételt tud megenni Hanna, szüleinek
minden elfogyasztott falat boldogság. 

A támogatóknak a család ezúton is köszöni a se-
gítséget és a feléjük áradó szeretetet.

velük, miként töltik a szeretet ünnepét. Azt láttuk, ahol
legfontosabb, akik csillogó szemmel várják a Jézuskát,
biztos, karácsonykor a legnagyobb ajándék, ha együtt
Színház színésze is mesél arról, hogy tölti a karácsonyt,
ünnepelnek.

Karácsonyi menü
az őrsön
Az ünnepek alatt természetesen

a tűzoltóságnál is kötelező a szolgá-
lat. Gebhardt Ádám, az ETO-SZE-
SE férfi kézilabdacsapat jobbszélső
játékosa a sportolás mellett tűzoltó-
ként dolgozik, 24-én 8 órától más-
nap reggel 8-ig szolgálatban lesz.
„Remélem, hogy végig az őrsön le-
szünk. A kollégáim is kérdezik, de
nem tudok karácsonyi történetek-
ről beszámolni, szerencsére az el-
múlt években nem riasztottak az
ünnepen” – hangsúlyozta. Kollégá-
ival azt tervezik, hogy karácsonyi
menüt rendelnek s közösen vacso-
ráznak, de mint mondja, szolgálat-
ban nagyon lassan telik az ünnep.
„Nem ez az első, hogy nem lehetek

otthon a családommal, már két
munkában töltött karácsony van
mögöttem. De nemrég kerültem a
Győri Tűzoltóságra, eszembe sem
jutott, hogy ne én legyek az egyik,
aki bent van szenteste.” Ádám
ugyanis eddig a pétfürdői őrsön

dolgozott, de a kézilabda miatt kér-
te, helyezzék át városunkba. A 25
éves, balkezes játékos 15 évvel ez-
előtt Várpalotán kezdett kézilabdáz-
ni, a mostani szezonban került
Győrbe. „Szerencsére sikerül ösz-
szeegyeztetni a munkával, minden
harmadik nap dolgozom, ha a szol-
gálat meccsnapra esik, akkor sza-
badságot veszek ki vagy szolgálat-
cserével oldom meg, hogy ott le-
hessek. Egy-egy edzés kimarad, de
ezt igyekszem pótolni a tűzoltóság
konditermében” – árulta el Ádám,
aki 25-én hazamegy a családjához,
27-én dolgozik ismét. „A szilveszte-
ri beosztásom pedig jól jön ki, 31-
én adom le a szolgálatot, így este
én is a családdal és barátokkal bú-
csúzhatok az óévtől” – tette hozzá.

A rendőrség az ünnepek alatt sem pihen
Gondoltunk azokra is, akik nem tölthetik otthon a

karácsonyt, mert szolgálatban vannak. A rendőrség
kapcsán azonban először az adventi időszakról kell
szólnunk, hiszen ilyenkor az őrizetlenül hagyott érté-
kek eltulajdonítása, a táskából vagy ruházatból tör-
ténő zseblopás, a gépkocsifeltörés – az utastérben
hagyott értékek megszerzéséért –, illetve a betöré-
ses lopás gyakoribb, mint egyébként. „Ezért megerő-
sített létszámú gyalogos járőrszolgálattal biztosítjuk
a nagyobb tömegeket vonzó területeket, és gépko-
csizó járőrszolgálattal ellenőrizzük a lakóházak kör-
nyékét. A közterületi szolgálatban pedig civil ruhás
rendőrök is elvegyülnek a vásárlók közt” – árulta el
Kiss Tibor, a Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelő-
zési Alosztályának kiemelt főelőadója és hozzátette,
advent idején a forgalom is a szokásos többszörösé-
re duzzad, így erre is kiemelten figyelnek a rendőrség
munkatársai.

Az ünnepek alatt a rendőri létszám a közterületi
rendezvényeken a legnagyobb, ahol egyszerre a
közrendvédelmi, közlekedési és bűnügyi szolgálat
szakemberei is részt vesznek a munkában. „Sajnos
az ünnepek nem minden családban telnek meghit-
ten, előfordul az erőszakosságba torkolló családon
belüli konfliktus, amiért ugyancsak gyakran riaszt-
ják a rendőrséget. A szilveszteri mulatságok alatt a

korábbi tapasztalatok alapján a közterületi szabály-
sértések és bűncselekmények fordultak elő a leg-
gyakrabban, illetve az otthonukban ünneplők jog-
sértő magatartása, ami a közterületen szolgálatot
teljesítő rendőröknek jelentett igazán sok munkát”
– mondta el Kiss Tibor.

Rengeteg feladata van tehát az ünnepek alatt is a
szolgálatot teljesítő rendőröknek, de a pihenőidejükben
azért ők is szentelnek az ünneplésre néhány percet.

hittség költözik
a szívekbe

A támogatóknak
a család ezúton is

köszöni
a segítséget

és a feléjük áradó
szeretetet.



szerző: papp zsolt

Ha a december 20-i közgyűlés
elfogadja, úgy 2014-től 2 száza-
lékról 1,8 százalékra csökken az
iparűzési adó városunkban, ami
a vállalkozások számára 10 szá-
zalékos tehercsökkenést jelent
a kötelezettségük terén – közöl-
te Borkai Zsolt polgármester. Ki-
fejtette, a város vezetése szak-
emberekkel közösen vizsgálta,
miként tudja még jobbá, még
vonzóbbá tenni a környezetet a
vállalkozások számára. „Bár
Győrben dinamikus a gazdasá-
gi fejlődés, de úgy döntöttünk,
további ösztönző intézkedést
hozunk.”

Borkai Zsolt úgy fogalma-
zott, ez összességében mintegy
1,5 milliárdos támogatás az ön-
kormányzattól a helyi cégek fe-
lé. Hozzátette, a központi költ-
ségvetés számainak ismereté-
ben már látszik, hogy feladatait,
tervezett fejlesztéseit akkor is
meg tudja valósítani a város, ha
ezt a döntést meghozza. Az ál-
lam átvállalja a város adósságát,
amely szintén könnyebbséget
jelent a városnak, cserébe köte-
lességünk is a gazdaság továb-
bi élénkítése, hiszen az az or-
szág érdeke is.

A polgármester úgy látja, a
döntés az itt működő vállalkozá-
sokon túl az ide települni szán-
dékozó cégek számára is még
vonzóbbá teszi a gazdasági kör-
nyezetet, ami további fejleszté-
seket is generálhat. Kérdésre
reagálva Borkai Zsolt úgy fogal-
mazott, a csökkentés hosz-
szabb távon nem biztos, hogy
számottevő bevételkiesést
eredményez az önkormányzat-
nak, éppen a döntés hatására
tovább gyarapodó gazdasági
fejlődés miatt.

A polgármester hangsúlyoz-
ta, Győr dinamikus fejlődése
nagyban köszönhető annak az
együttműködésnek, ami a vállal-
kozások és az önkormányzat kö-
zött létrejött. Ezért is tartja fon-
tosnak, hogy az adóként befolyt
összegekből is a város további
fejlődését, épülését segítsük.
Ám ez csak együtt lehetséges!

Csökkentik
az iparűzési
adót
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A kormány átvállalja az önkor-
mányzatok hátramaradt adós-
ságát – jelentette be Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési mi-
niszter Győrben. Az intézkedés
városunknak plusz 4,4 milliárd
forintot jelent.

Az első ütemben mintegy 3,4 milliárd
forintot vállalt át az állam Győrtől, a
mostani 4,4 milliárd forinttal a konszoli-
dáció összesen 7,8 milliárd forintot je-
lent. Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter rámutatott, mivel a tőke- és kamat-
törlesztés alól is mentesül a város, to-
vábbi 8-900 millió forint Győrött marad.
Az alpolgármester kiemelte, a megye-
székhely korábban meglévő hitelállo-
mányát 2005-ben a Nádor aluljáró és a
kapcsolódó úthálózat kiépítése, 2006
elején az útfelújítási feladatok, 2010-
ben pedig a Jedlik híd és a kapcsolódó

Az állam átvállalja Győr adósságát

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A mintegy 27 millió forintos beruhá-
zás során megújult az Ady Endre utca
elkanyarodó szakasza, így javult a Pa-
taházi utca és a Malomsok sétány
megközelíthetősége is. Dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester, a terület ön-
kormányzati képviselője kifejtette, az
itt élők számára fontos fejlesztés való-
sult meg, hiszen az utca utolsó szaka-
sza egy gyűjtőút, amelynek korábbi
rossz állapota nehézkessé tette a kap-

csolódó területek megközelítését. A
képviselő hozzátette, bár ez a lakóut-
caprogram idei utolsó beruházása
volt, jövőre folytatni szeretné az útfel-
újítási munkát a lehetőségek függvé-
nyében. „A lakókkal folyamatosan

Könnyebben megközelíthető
a Pataházi utca

konzultálva, a helyi igények figyelem-
bevételével és a győri Útkezelő Szer-
vezet koordinálásával rendszeresen
vizsgáljuk azokat a helyeket, ahol a
legsürgetőbb a beavatkozás.”

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője kifejtette, a beruházás során
nem csak az úttest, de a járda is meg-
újult  120 méter hosszon, a villanyoszlo-
pok áthelyezésével a közvilágítás is javult.
Az útfelújítás mellett az út melletti kiöblö-
södés minőségét murvázott felülettel ja-
vították, az útfelszínen összegyülemlő
csapadékvizet szegélyekkel lehatárolva

vezetik a víznyelőkbe. Az Ady Endre utca
ezen szakaszának megújítása 27 millió
forintba került, amit az önkormányzat a
képviselő keretéből, valamint az Útkezelő
Szervezet lakóutca-felújításra szánt költ-
ségvetéséből finanszírozott.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város pol-
gármesterének nevében a Te-
lepülésfejlesztési Főosztály
bemutatja a településfejlesz-
téssel és a településrendezés-
sel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló
12/2013 (III.29) Ök. rendelet
3.§-a értelmében az alábbi
rendezésiterv-módosítási ja-
vaslat tájékoztatóját:

SZTM 2013-058 számú
Magvassy-sportcsarnok
és környéke

A rendezésiterv-módosítási
anyag megtekinthető:
SZTM 2013-058
(egyszerűsített eljárás)
2013. december 17-től
december 31-ig

az önkormányzat előcsar-
nokában, valamint a város
internetes oldalán:  
http://www.gyor.hu/.

Észrevételek írásban tehetŐk a
9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy a szabo.lilla@gyor-
ph.hu e-mail címen.

úthálózat kiépítése
kapcsán felvett hitelek
jelentették. 

Németh Lászlóné
hangsúlyozta, Győr ki-
vételes helyzetben van
a legtöbb önkormány-
zathoz képest, mert
azok működési felada-
tokra vették fel a hitele-
ket, míg Győrben ilyen
probléma nem volt,
csak fejlesztési hitelál-
lománnyal rendelkezett
a város. Kiemelte, a 2010-es kormány-
váltás idejére az önkormányzatok hitele
1200 milliárdra emelkedett, ami éves
szinten 150 milliárdos törlesztési terhet
jelentett a számukra. Az adósságrende-
zés első üteme ez év elején lezárult, a má-
sodik ütem pedig 2014 februárjában ér
véget, amikor országosan további 420
milliárd forintot vállal át az állam. Mint
mondta, a konszolidációért cserébe a
kormány azt kéri az önkormányzatoktól,

hogy járuljanak hozzá a gazdaság élén-
kítéséhez.

Kara Ákos országgyűlési képviselő
hozzátette, 2010-ben a kormányzat el-
határozta, hogy segít a bajba jutott csa-
ládokon, mérsékli az ország adósságait
és segítséget nyújt az önkormányzatok-
nak. Mindhárom területen jelentős ered-
mények születtek, és az újabb döntéssel
az önkormányzati konszolidáció is teljes-
sé válik. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Tovább fejlődik a Győri Ipari
Park. Európai uniós, állami
és önkormányzati források-
ból meghosszabbítják a
győri iparvágányt. A mun-
kálatok a jövő év június vé-
gére készülnek el, s az ipar-
vágány 1,9 kilométerrel lesz
hosszabb, ezzel tovább erő-
södnek Győr infrastrukturá-
lis adottságai.

A tervezett vágány az ipari park
jelenlegi, I. számú vágányának
meghosszabbításaként épül.
Összes költsége 806 millió forint,
melynek 65%-át, 523 millió forin-
tot egy, az Európai Unió és a ma-
gyar állam által finanszírozott pá-
lyázat útján nyerte el a Győri
Nemzetközi Ipari Park Kft. A 281
millió forintos önrészt Győr váro-
sa biztosítja a Győri Ipari Park tu-
lajdonosán, a Győr-Szol Zrt.-n
keresztül. 

Borkai Zsolt polgármester el-
mondta: sokat lobbizott a város
azért, hogy megvalósulhasson
ez a beruházás, örömteli, hogy el-
indulhat a projekt. Az iparvágány
megépítése egy újabb lépés a jö-
vő felé, amelyet az önkormányzat

Meghosszabbítják az iparvágányt
a győri cégekkel, vállalkozások-
kal közösen épít. Minden beruhá-
zást az motivál, hogy nőjön a fog-
lalkoztatás, a munkáltatók és a
munkavállalók elégedettek le-
gyenek, ezért is csökkenti a vá-
ros 10%-kal az iparűzési adót, és
ezért épül az iparvágány is.

A győri önkormányzat és a
Győr-Szol Zrt.-n keresztül immá-
ron 100% városi tulajdonban lévő
Győri Ipari Park menedzsmentje
kiemelten kezeli, hogy az itt lete-
lepedett cégek olyan infrastruk-
túrát használhassanak, amelyek

igényeiknek megfelelnek, vala-
mint további letelepedni vágyó
cégek számára is vonzóak. A
Győri Ipari Park M1-es autópálya
melletti elhelyezkedését, a péri
repülőtérhez való közelségét to-
vább erősíti az iparvágány meg-
hosszabbítása. Az ipari park cé-

gei jelezték, hogy nagy
segítséget jelente-

ne, ha a jövőben
vasúton tudnák
meg oldani gyá-
ruk alapanyag-
gal való ellátá-
sát, illetve a
késztermékek
elszállítását. A
sikeres pályáza-
tot követően a
beruházásra az
engedélyt Győr
ön kor mány zata
kérte meg, de
időközben átad-
ta a Győri Nem-
zetközi Ipari
Park Kft.-nek.

Görög Tibor, a Győri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. ügyvezetője el-
mondta, jövő év közepére min-
den elkészül, a munka nagyságát
pedig azzal érzékeltette, hogy 57
ezer köbméter földet kellett meg-
mozgatni. 

„Az iparvágány
megépítése újabb
lépés a jövő felé.”
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A győri Széchenyi István Egye-
tem Deák Ferenc Állam- és Jog-
tudományi Kara felvételt hir-
det az alábbi szakokon (nappa-
li és levelező munkarendben):

• jogász
• európai és nemzetközi 

igazgatás MA
• munkaügyi és társadalom-

biztosítási igazgatási BA
• igazságügyi igazgatási BA
• nemzetközi igazgatási BA
• jogi asszisztens felsőoktatási 

szakképzés

Örömmel tájékoztatjuk a ked-
ves érdeklődőket, hogy a 2014
szeptemberében induló képzé-
seinken állami ösztöndíjas he-
lyeket is meghirdetünk!

A felvételivel kapcsolatban 
bővebb információ:
http://felveteli.sze.hu 
http://dfk.sze.hu 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Mátyás király születésének 570., vala-
mint trónra lépésének 555. évfordulóján
hagyományteremtő szándékkal  gyárvá-
rosi Mátyás-napot rendeztek Győrben,
a róla elnevezett téren. Ünnepi beszédé-

ben Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter emlékezett meg legendássá vált kirá-
lyunkról és a megszépült térről.

Varázslatos látványt nyújtott Gyárvá-
rosban, ahogy az est sötétjében a térbe
torkolló utcákról közeledő fiatalok fáklyá-

Mátyás-nap a Mátyás téren
val a kezükben megvilágították a teret.
Közben a debreceni Holló együttes tag-
jai középkori dudaszóval reneszánsz
hangulatot teremtettek. 

– Mátyás a magyar mesék és tör-
ténetek legkedveltebb hőse, Ma-
gyarország fénykorának szimbólu-
ma, akinek fényes reneszánsz udva-

ra a kultúra és a művészet műhelye
volt – kezdte ünnepi beszédét Simon
Róbert Balázs, aki részletesen ele-
mezte történelmi királyunk tetteit, s
kitért arra is, hogy pontosan öt éve,
2008. december 14-én adta át a Lebó

Ferenc által készített bronzszobrot s
a megújult Mátyás teret.

– Mátyás király szobrának felállítá-
sa és a tér rekonstrukciója a közösség
összefogásának köszönhető – jelentette
ki Simon Róbert Balázs. – A Gyárvárosi-
ak Baráti Köre Egyesület kezdeménye-
zését szponzorok és az itt élő gyárváro-
siak egyaránt támogatták. A megvalósí-
táshoz természetesen a győri önkor-
mányzat is hozzájárult.

Az alpolgármester felidézte azt is,
hogy Ferenczy Lajos, a városrész előző
önkormányzati képviselője szívén viselte
a szobor felállításának ügyét, Kalmár
Ákos jelenlegi önkormányzati képviselő
pedig lelkesen szorgalmazta a Mátyás
tér felújításának folytatását. Ennek kere-
tében novemberben a buszmegálló
melletti járdaszakasz térkövet kapott.

– Legyenek büszkék a városrészükre,
a patinás Gyárváros szép jövő előtt áll, hi-
szen jövőre itt épül meg Magyarország
egyik legmodernebb multifunkcionális
csarnoka, amellyel párhuzamosan a kör-
nyező utcákat is felújítja a város – zárta
beszédét Simon Róbert Balázs. 

Húszéves évfordulót ünnepelt
a „Süss fel nap” Alapítvány
szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Rendhagyó módon ünnepelte
alapításának huszadik évfor-
dulóját a „Süss fel nap” Alapít-
vány. A jeles nap alkalmából a
kuratórium zenés-verses dél-
utánra várta azokat a vállalko-
zókat, magánszemélyeket,
akik hozzájárultak a kitartó
segítő munkához.

A tagok az alapítványt 1993-ban a
megyében élő mozgássérült és értel-
mileg sérült gyermekek, szüleik, és a
velük foglalkozó szakemberek támo-
gatására hozták létre. A működés 20
éve alatt rengeteg tábort, kirándulást
szerveztek, szakkörök működtetésé-
vel, sportrendezvények, gyógylovag-
lás szervezésével biztosítják a tanulás-
ban akadályozott, értelmileg akadá-
lyozott, autista, halmozottan sérült, il-
letve beszédfogyatékos gyermekek
hasznos szabadidő-eltöltését, vala-
mint különböző adományokkal pró-
bálnak enyhíteni a sérült gyermeket
nevelő családok anyagi terhein. Fon-
tosnak tartják azt is, hogy a Radó Ti-
bor Általános Iskola és Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézményben tanu-

ló gyermekeket érdekeltté tegyék sor-
suk alakításában azáltal, hogy megta-
pasztalják, a tanulásba fektetett energia
nem hiábavaló. A munkát számos jó
szándékú támogató segíti anyagi és ter-
mészetbeni felajánlásokkal. Ezt köszön-
te meg az alapítvány az évforduló alkal-
mából rendezett zenés-verses délután-
nal, ahol a Radó-iskola diákjai adtak be-
mutatkozó műsort – mondta Peterka
Kinga kuratóriumi elnök.

Az évfordulón adta át a Megyei Já-
tékvezetői Bizottság Győri Albizottsá-
ga az I. Karácsonyi Jótékonysági Foci
névre keresztelt labdarúgótornán és a
játékvezetői évzáró vacsorán össze-
gyűlt összeget a „Süss fel nap” Alapít-
ványnak. Szintén az alapítványnak ad-
tak egy nagy eszmei értékkel bíró tár-
gyat: Bognár Tamás, BL-döntőt és Eu-

rópa Bajnokságot is megjárt FIFA-já-
tékvezető ajánlotta fel jótékonysági
célra azt a mezt, amelyben a tavalyi
EB egyik mérkőzésén a Kassai-team
tagjaként szerepet kapott, és amit
Kassai Viktor mellett a többi négy, EB-t
megjárt kolléga is dedikált. A mez ér-
tékesítéséből befolyó összeg szintén
az alapítványt – és ezáltal a rászoruló
gyermekeket – fogja gazdagítani.

Peterka Kinga kitért arra is, hogy
2014-ben is megrendezik a már ha-
gyományos „Süss fel nap”-bált. A
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Karának tornatermében feb-
ruár 8-án rendezendő báljára minden-
kit szeretettel várnak, akik részvételük-
kel, tombolafelajánlással, tombolavá-
sárlással is segíthetik az alapítványt
nemes céljaik megvalósításában.KEDVES ÉRETTSÉGIZŐ!

Jelentkezz a Batthyány Lajos
Szakkollégium ingyenes 

történelem érettségi 
felkészítő kurzusára!

Jelentkezni lehet a
szeblszk@gmail.com
e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 

2013. december 31.

Helyszín: 
Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi
Kar, 9026 Győr, Áldozat út 12.

A részletes program elérhető:
www.blszk.sze.hu 
www.dfk.sze.hu honlapokon.

LÉGY 
A SAJÁT 
SORSOD 

KOVÁCSA!
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A Czinka Panna Roma Kulturális
Egyesület a KEOP 6.1.0/B-11-
2011-0130 azonosítószámú,
„Czinka Panna az élhető jövőért”
című projektje keretében ingyenes
programokkal és tanácsadásokkal
várja az érdeklődőket több
települési rendezvényen.

A Zöld Standnál az alábbiak
várják Önöket:
• hasznos információs

anyagok és kiadványok 
• megújuló energiát felhasználó

szemléltető eszközök
• kérdőívek, tesztek 
• ökológiai lábnyom számítása

Központban a fenntarthatóság
• gyerekek részére játszósarok
• büfé és ajándékok

Az egyesület célja, hogy felhívja a
figyelmet környezetünk védelmére
és fenntarthatóságára, valamint
felébressze a vágyat a változtatásra,
és alternatív lehetőségeket
mutasson be a lakosság számára.

A részletekről, az aktuális hely-
színekről awww.zelenorota.hu,
illetve a www. czinkapanna.hu
oldalakon tájékozódhatnak az
érdeklődők. További információ
az info@zelenorota.hu címen
kérhető.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Izgalmas műveltségi játékot indít „Arrabo-
na évszázadai” címmel a Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ, melyben oroszlán-
részt kapott a Győr+ Média is: lapunkban
városunkkal kapcsolatos totó jelenik meg
kéthetente, a Győr+ Televízióban látható
kisfilmek pedig érdekes részletekre, „tit-
kokra” hívják fel a nézők figyelmét.

A műveltségi játék januárban indul, s 12-13 éves (6-7.
osztályos) diákok nevezhetnek rá. Ők téttel ját szanak,
de természetesen a nagyközönségnek is érdemes kö-
vetni a vetélkedőt, hiszen mindenki számára izgalmas
részletek derülnek ki Győrről.

„A játék célja elsősorban, hogy erősítse a gyere-
kek kötődését lakóhelyükhöz. Ha megismerik a helyi
műemlékeket, szellemi, tárgyi, természeti értékeket,
jobban megbecsülik és védik azokat” – véli Varga Zol-
tán ötletgazda, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont igazgatója. A négy hónapos játék alatt olyan hely-
színekre csábítják a fiatalokat, olyan részletekre hívják
fel a figyelmet, amelyek mellett a többség elsétál. 

A játékot négyfős csapatok játsszák, munkájukat
egy-egy felkészítő tanár segíti. Január 17-től áprilisig
kéthetente jelenik meg lapunkban egy 13+1 kérdé-
ses totó, különböző témakörben. A totók kitöltését a
Győr+ Televízióban vetített kisfilmek segítik. „Ám a
narrációs szövegeket úgy írják meg a témafelelősök,

Diákok erednek Arrabona évszázadainak nyomába
hogy ne legyen egyértelmű, miről van szó. Így ki kell
menni a helyszínekre, meg kell nézni, milyen az a ka-
pu, mit írtak a táblára és a többi. Néhány feladathoz
könyvtári kutatómunka is szükséges, így ismerik
meg a várost igazán” – hangsúlyozza Varga Zoltán
és hozzáteszi, a játékot minden évben szeretnék
megrendezni. Eddig 45 csapat jelentkezett, ők össze-
sen hat témában mérkőznek meg egymással. A szín-
vonalra garanciát jelentenek azok a neves szakem-

berek is, akik a kezdeményezés mellé álltak, s vállal-
ták, hogy kidolgozzák az egyes témákat. A város tör-
ténetéről Orbánné dr. Horváth Márta helytörténész
állít össze érdekességeket, épített örökségünk rejtel-
meibe Mennyeiné Várszegi Judit, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér helyismereti és
különgyűjteményi osztályának vezetője avat be. A
művészet témakörért Kocsis Rozi, a Vaskakas Báb-
színház igazgatója, az 1000 éves püspökség, törté-
nelmi egyházak témáért dr. Kiss Tamás, a Győri Egy-
házmegyei Kincstár és Könyvtár igazgatója felelős.
A gazdasági és természeti környezeti ismereteket
Antaliné Hujter Szilvia, a megyei könyvtár helyisme-
reti és különgyűjteményi osztályának szaktájékozta-
tója állítja össze, a kultúra téma felelőse pedig Nagy
Mária, az olvasószolgálat csoportvezetője.

„Úgy állítottuk össze a játékot, hogy vonzó le-
gyen, ne tanóra ízű. A diákokat a nyereményekkel is
motiváljuk: a legjobban szereplő csapatok vezető
tanáraikkal együtt utazást, értékes ajándékokat,
könyvutalványt és tárgyjutalmat nyerhetnek” – tájé-
koztat Varga Zoltán és hozzáteszi, a játék megnyitó-
ját január 17-én 15 órakor tartják Győrszentivánon,
a művelődési központban.

Zöldebb, boldogabb karácsonyt!
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Országos adatok
Három egységgel meghaladva az or-

szágos átlagot, 37 ponttal a legmaga-
sabb hazai értéket tudhatja magáénak
az Észak-dunántúli régió az öngondos-
kodás szempontjából – derül ki az OTP
Öngondoskodási Indexből. A jó ered-
mény még az előző, tavaszi felméréshez
képest is hárompontos javulást jelent.
Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazga-
tó-helyettese ismertette az adatokat.

Az OTP Bank félévente felméri a ha-
zai öngondoskodási állapotokat. A
2011 tavaszán kezdett kutatásában
nemcsak az egyes öngondoskodási ter-
mékek elterjedtségét, de a szemlélet
változását és a megtakarítási célokat is
vizsgálják.  Kovács Antal elmondta: bár
a kutatók jelentősebb mozgást mértek
a felmérés egyes összetevőiben, a hatá-
sok kiegyenlítették egymást, így összes-
ségében tavasz óta nem változott az in-
dex 34 pontos értéke.

Egyértelműen felfelé húzta az
Öngondoskodási Indexet, hogy a
korábbinál többen rendelkeznek
időskorra félretett tartalékkal, és
míg tavasszal a ruhatárfrissítés volt

Országos első az Észak-dunántúli régió
az öngondoskodás szempontjából

az egyik legfontosabb megtakarítá-
si cél, most rövidebb és hosszabb
távon egyaránt előkelő helyen vé-
geztek a tanulással összefüggő
megtakarítási célok. Ötből négy
ember előre takarékoskodna az ok-
tatásra, 30%-uk pedig még bankhi-
telt is felvenne oktatási célra. Ez
nem feltétlenül a továbbtanulást je-
lenti, hanem az egész életen át tartó
tanulást, például a nyelvek vagy új
szakma elsajátítását – emelte ki Ko-
vács Antal. A vezérigazgató-helyet-
tes hozzátette: kimondhatjuk, hogy
az emberek többsége a tudást tart-
ja a jobb boldogulás zálogának. Ál-
talános trend, hogy minél maga-
sabb végzettségű valaki, annál in-
kább így gondolkodik. 

A korábbinál kevesebben rendel-
keznek ugyanakkor pénzügyi öngon-
doskodási termékkel. Az is hátráltatja
az öngondoskodás ütemesebb hazai
terjedését, hogy továbbra is rendkívül
alacsony az emberek kockázatvállalási
kedve, ha befektetéseikről van szó
(82%-uk csak minimális vagy alacsony
rizikót hajlandó vállalni). A vezérigazga-

tó-helyettes rámutatott, bár mindenki
számára világos, hogy a párnacihában
tartott pénz folyamatosan veszít érté-
kéből, nincs biztonságban, még min-
dig nagyon magas, 38% azok aránya,
akik kizárólag otthonukban tartják
megtakarított pénzüket. Az Észak-du-
nántúli régió esetében az átlagosnál
magasabb ez az arány, 46%. 

Észak-Dunántúl élen
az öngondoskodásban
A kutatási adatok arra engednek

következtetni, hogy az öngondosko-
dás mértéke erősen összefügg az
egyes országrészek gazdasági fejlett-
ségével, vagyis a jobb körülmények
között élő embereknek inkább módjá-
ban áll félretenni, megtakarítani kö-
zép- és hosszú távú céljaikra. Ugyan-
akkor Kovács Antal arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a jövőbeli öngondosko-
dást nem kizárólagosan az anyagi le-

hetőségek szabják meg, legalább
ilyen fontos a szemlélet, a hozzáállás
kérdése is. A pozitív öngondoskodási
szemlélet, a nagyobb fokú tudatosság
várhatóan az index értékének növeke-
désében is látható lesz – tette hozzá a
vezérigazgató-helyettes.

A felmérés adatainak tanúsága sze-
rint Észak-Dunántúl a fővárost és a Dél-
Dunántúlt maga mögé utasítva, 37
ponttal országosan az első helyen vég-
zett az öngondoskodás szempontjából,
és a tavasszal elért eredményen még
három pontot javítva, az országos átlag
fölötti szintet elérve, vezeti a hazai listát.

Az OTP Bank által finanszírozott
felmérést az Ipsos Zrt. közvélemény-
kutató cég készítette 1500 fős orszá-
gos, reprezentatív mintán. Az alapso-
kaság a 18–70 éves, bankszámlával
rendelkezők csoportja, a mintafelvé-
tel ideje 2013. szeptember 16. és 25.
között volt.
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DECEMBER 22., VASÁRNAP
M1
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 Hét szentség
10:15 Útmutató 
10:45 A sokszínű vallás
10:55 Kérdések a Bibliában
11:10 Református magazin
11:35 Református ifjúsági műsor
11:45 Adventi üzenet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Magyar bajusz 
13:15 Telesport 
13:50 Épül a park
14:45 Szabadság - Különjárat 
15:45 A megújult Zeneakadémia
16:25 Mentsük meg a karácsonyt! 
17:55 Gordon csodás karácsonya
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 JFK - A nyitott dosszié 
00:45 A sziget 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
11:45 A Muzsika TV bemutatja
12:20 Havazin
12:50 Alvin és a mókusok 
14:35 Jóbarátok 
15:00 Jóbarátok 
15:25 Hello, Dolly! 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Cobra 11 
19:55 Négy karácsony 
21:30 Miért éppen Minnesota? 
23:25 Portré 
23:55 Cobra 11 
00:50 Jóbarátok 
01:15 Műsorszünet

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

16:00 Halálos iramban: Tokiói hajsza 
18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Megaagy 
22:00 Bad Boys 2. - 

Már megint a rosszfiúk 
00:55 A Keresztapa 3 
01:25 Nincs információ

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör
06:30 És még egymillió lépés 
07:15 MR Szimfonikusok Tajvanon 
07:45 Világ-nézet 
08:40 Önkéntesek 
09:05 Rome Reports
09:35 Törzsasztal 
10:30 Nyelvőrző
11:00 Református istentisztelet 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Halmos Béla emlékműsor
12:40 Ízőrzők: Kustánszeg 
13:10 Házassággal kezdődik 
14:25 Hazajáró 
15:00 Csellengők 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Családunk szégyene 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kisváros 
19:30 Önök kérték
20:25 A fekete város 
21:25 Hyppolit a lakáj 
22:45 Heti Hírmondó
23:10 Klubszoba
00:05 Dunasport

DECEMBER 21., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Pecatúra
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Az élő örökség
12:25 Égigérő fű 
13:50 Holdtánc és Pepita 
15:25 A kisfiú és a pingvin
15:55 Vad Szigetköz 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Télapu
22:00 A nagy karácsonyi izzócsata 
23:30 Tökös átverés 
01:10 MüpArt koncertek 
02:50 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 RTL Klub Híradó
07:25 Kölyökklub
10:00 Chima legendái 
10:30 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:50 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
11:20 Házon kívül 
11:55 a'la CAR 
12:25 4ütem 
12:50 Gossip girl - A pletykafészek 
13:40 Kőgazdagok 
14:25 Kőgazdagok 
15:10 A hős legendája 
16:00 Jóbarátok 
16:30 Pénz áll a házhoz 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:50 Alvin és a mókusok 
21:35 Wasabi - Mar, mint a mustár 
23:20 Szemet szemért 
01:15 Jóbarátok 
01:45 Műsorszünet

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Alexandra Pódium 
04:55 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:45 Astro-Világ
11:50 Állatőrség 
12:20 Tűsarok 
12:50 Stílusvadász 
13:20 Eureka 
14:20 Xena 
15:20 13-as raktár 
16:20 A Macska - Le a kalappal! 

18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Az első lovag 
22:15 Újabb parajelenségek 
00:10 Hullámok ördöge 
02:05 13-as raktár 
02:55 Kalandjárat Extra 
03:20 Műsorszünet

06:00 Gazdakör
06:30 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
07:00 Ablak a természetre 
07:10 Erdélyi történetek 
08:05 Élő egyház
08:35 Isten kezében 
09:05 Nóvum 
09:30 Akadálytalanul 
10:00 Székely kapu 
10:30 Hagyaték 
11:00 Sírjaik hol domborulnak... 
11:30 Pannon expressz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Zöld Jelzés 
12:40 Robbie, a fóka 
13:30 A főfelügyelő 
15:10 Önök kérték!
16:10 Az aranyfej 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kisváros 
19:30 Hogy volt!? 
20:25 Futótűz 
21:15 Hair 
23:10 Dunasport
23:25 MüpArt 
01:20 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Vers

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Találkozás Gyurta Dániellel 

(ism.)
11:05 TV shop
18:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 
19:00 Győr+ Sport (ism.)
20:00 Konkrét (ism.) 
20:10 Vény nélkül  (ism.) 
20:40 Kitekintő (ism.)
21:05 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.) 
22:20 Konkrét (ism.) 
22:30 Vény nélkül  (ism.) 
23:00 Kitekintő (ism.) 
23:25 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:45 Győr+ Impro Maraton (ism.)
10:00 Győr+ Sport (ism.)
11:00 Konkrét (ism.) 
11:10 Vény nélkül  (ism.) 
11:40 Kitekintő (ism.) 
12:05 TV shop
17:00 Széchenyi híradó (ism.)
17:30 Pomodoro (ism.)
17:45 KultÓra (ism.)
18:45 TV torna (ism.) 
18:50 Ráta (ism.)
19:25 Konkrét (ism.) 
19:35 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
20:55 Pomodoro (ism.)
21:10 KultÓra (ism.) 
22:10 Ráta (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 
22:55 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
00:15 TV shop

GYŐR+ TV

M1, december 24., kedd, 16.05

Diótörő
Angol–magyar családi film

Csodálatos karácsonyi képeket
és hangulatot találunk Andrej
Koncsalovszkij Diótörő filmvál-
tozatában. Ez a legújabb, 3D-ben
is megjelenő adaptáció 1920 ka-
rácsonyán, Bécsben játszódik. A
kis Mary egy különleges diótörő
játékfigurát kap ajándékba keresztapjától. A kislány bol-
dogan fekszik le aludni, de álmában megelevenedik a
Diótörő és más játékai is, majd kezdetét veszi egy va-
rázslatos utazás a fantázia világába. 

DUNA Televízió, december 23., hétfő, 21.10

Aviátor
Amerikai filmdráma

Howard Hughes a huszadik század legfigyelemremél-
tóbb egyéniségei közé tartozott. Sikeres feltalálóként,
dörzsölt iparmágnásként és ünnepelt hollywoodi pro-
ducerként az álmai megvalósításáért a mindenre kész

amerikai ideálját testesítette
meg, legnagyobb szenvedélye
azonban mindenekelőtt a repü-
léshez fűzte. Martin Scorsese ka-
merája előtt Hughes életének
eredményekben leggazdagabb
évei elevenednek meg.

RTL Klub, december 27., péntek, 14.35

Trisztán és Izolda
Német–angol–cseh–amerikai kalandfilm

A rómaiak által magára hagyott Britanniában kegyetlen
időszak köszöntött be.  A hatalmi űrt kihasználva a kegyet-
len ír király kerekedett a megosztott brit törzsek fölé. Az ide-
gen iga ellen szövetkező törzsek élére a fiatal és nagyszerű
harcos, Trisztán áll, akit az első
ütközetben mérgezett fegyver
vesz le a lábáról. A halottnak
hitt harcos testét Írországba so-
dorja a sors és a tenger, ahol az
ellenséges király lánya, Izolda
ápolja és veszi védőszárnyai alá. 
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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
16:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
16:30 Zooo+ (ism.)
17:00 KultÓra (ism.)
18:00 Pomodoro (ism.)
18:15 Pomodoro (ism.)
18:35 Amália álma – A Vaskakas 

Bábszínház előadása
19:15 A diótörő – balettelőadás
20:05 Adventi Gála
21:10 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.)
22:30 Így főznek a bajnokok (ism.)
23:00 A diótörő – balettelőadás (ism.)
23:55 Műsorzárás

GYŐR+ TV

DECEMBER 25., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Hrvatska kronika
05:55 Ecranul nostru
06:25 A kutya, aki megmentette 

a karácsonyt 
07:50 Attenborough - 60 éve 

a vadonban 
08:50 Lassie 
10:30 Parlamenti Gyermekkarácsony
11:00 Református istentisztelet 

közvetítés a Debreceni 
nagytemplomból

12:00 Ferenc pápa karácsonyi 
üzenete és Urbi et Orbi áldása 

12:35 Hírek
12:50 A kutya, aki megmentette 

a karácsonyi vakációt 
14:20 Attenborough 
15:15 Cápa csali 
16:35 Szekeres Adrien szimfonikus 

karácsonyi koncertje 
17:30 Verdák 
19:30 Híradó este
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 A galamb papné 
22:00 Egy varázslatos karácsony 
23:35 Engem a szél idesodort 

és letett 
00:30 Mennyből az Angyal 
02:04 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
08:25 Mikulás szabadságon 
09:55 Csavargó kutya 

11:25 Jégkorszak 
12:45 Ilyen az élet 
14:45 Flicka 
16:20 Szeretném, ha szeretnél 
18:30 RTL Klub Híradó
18:50 Jégkorszak 2. - Az olvadás 
20:30 Megint 17 
22:20 Jó társaság 
00:20 Szeretném, ha szeretnél 
02:00 Műsorszünet

06:00 Tv2 matiné
10:15 Őslények országa 2. - 

Kalandok a Virágzó völgyben 
11:30 A legdinkább diótörő 
12:25 A fiú és a csavargó 
14:20 Karácsonyi fények 
16:15 Harmadik Shrek 
18:00 Tények
19:10 Shrek a vége, fuss el véle! 
20:55 Csillagpor 

23:15 Egy csodálatos elme 
01:40 Segítség, karácsony! 
03:25 Műsorszünet

DECEMBER 24., KEDD
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Útmutató 
06:00 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Noé barátai
07:55 Gordon csodás karácsonya
08:50 Gordon csodás karácsonya
09:40 A vadonmentő akció 
10:35 Csingiling 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A koppányi aga testamentuma
13:35 A kutya, aki megmentette 

a karácsonyt
15:10 Attenborough 
16:05 Diótörő 
17:50 Lassie
19:30 Híradó este
20:05 Időjárás-jelentés
20:10 101 kiskutya
21:50 Twist Olivér 
00:00 Karácsonyi éjféli szentmise 
01:10 Mennyből az Angyal -

Kormorán és vendégei
02:36 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
08:30 Az elveszett csillag 
09:55 Szánon nyert örökség 
11:50 A muzsika hangja 
14:55 Karácsony a kastélyban 
16:40 Dennis, a komisz karácsonya 
18:30 RTL Klub Híradó
18:50 Jégkorszak 
20:20 Ilyen az élet 

22:30 Férj és féleség 
00:15 Cserebere szerelem 
01:55 Műsorszünet

06:00 Tv2 matiné
09:35 Hattyúhercegnő 2. 
10:45 Karácsonyi csodavárás 
12:30 Város karácsony nélkül 
14:15 A Grincs 
16:10 Pata-csata 

18:00 Tények
19:10 Harmadik Shrek 
20:55 Kutyaszálló 
22:55 Hepiendek 
01:15 A Grincs 
03:05 Műsorszünet

05:25 Gazdakör
05:35 Roma Magazin
06:05 Domovina
06:35 Könyvajánló
06:40 Hazajáró 
07:10 Ihletett karácsony
07:15 Levelek a mennyországba 
07:40 Pannon expressz 
08:10 Erzsébet királyné erdeje 
09:05 Abigél 
10:25 Vörös kutya
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Könyvajánló
12:10 Péter, a kőszikla 
13:55 Hagyaték
14:30 Kívánságkosár 
16:25 Tüskevár
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Időjárás-jelentés
18:30 A Tenkes kapitánya
19:10 Szelek szárnyán - 

Karácsonyi történet
20:40 Karácsonyi dallamok 

Salt Lake Cityből
21:05 Szeretetnek csillaga 
21:30 Karácsonnyi szentmise 

közvetítése a Vatikánból
23:30 A húrok bűvöletében 
00:00 MüpArt classic 
01:45 Himnusz

DECEMBER 23., HÉTFŐ
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 A Lényeg 
06:00 Roma Magazin
06:25 Domovina
07:00 Híradó
07:15 Sporthírek
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 A királyi ház titkai 
08:35 A királyi ház titkai 
09:50 Lovasterápiás verseny 2013
10:15 A gyermek, akit Jézusnak 

hívtak - A titok 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
14:05 Rejtélyek, mítoszok 

és legendák madártávlatból 
14:55 Melissa és Joey 
15:20 Melissa és Joey 
15:45 Híradó+
16:00 Mikulásanyó New Yorkban 
17:30 Híradó
17:35 Gordon csodás karácsonya
18:30 Ákos 20 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Én, a séf 
21:50 12 karácsonyi randi 
23:15 A Hivatal 
00:05 30 éves a Budapesti 

Fesztiválzenekar
01:55 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó 
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Miért éppen Minnesota? 
14:50 Négy karácsony 

16:25 Bombajó bokszoló 
18:30 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz 
19:15 Télbratyó 
21:35 Anyád napja 
23:30 Aglaja 
01:35 Reflektor 
01:50 Télbratyó 
03:50 Műsorszünet

04:00 Napló 
04:50 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
08:15 Gondos bocsok 2.
08:25 Teleshop
10:25 Astro-Világ
10:30 Barbie: A Hercegnőképző 
12:55 Paulie 
14:45 Z, a hangya 
16:15 Megaagy 
18:00 Tények
19:10 Pata-csata 
21:05 Mint a kámfor 

23:30 A.I. - Mesterséges értelem 
02:05 Elit egység 
03:05 Műsorszünet

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
05:55 Mesélő cégtáblák 
06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Gyökerek 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Könyvajánló
08:45 Milos és a hiúzok 
09:40 Szamárbőr 
11:05 Elkötelezetten... - Albrecht 

bajor főherceg 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Ízőrzők: Létavértes 
12:50 A nagymama 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Tüskevár
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A Tenkes kapitánya
19:05 Amelie csodálatos élete 
21:10 Aviátor 
23:55 Önkéntesek 
00:50 Hírek
00:55 Dunasport
01:00 Kultikon 

08:00 Amália álma – A Vaskakas 
Bábszínház előadása (ism.) 

08:40 Adventi Gála (ism.)
09:50 A diótörő – balettelőadás (ism.) 
10:40 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
12:00 Így főznek a bajnokok (ism.) 
17:00 Hoppláda – A Vaskakas 

Bábszínház előadása
18:00 Jótékonysági koncert
19:10 Metamorfózis – A Vaskakas 

Bábszínház előadása
19:55 KultÓra
20:50 Pomodoro (ism.)
21:05 Pomodoro (ism.)
21:20 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
22:05 KultÓra (ism.)
23:00 Műsorzárás

GYŐR+ TV

07:50 Konkrét (ism.)
08:00 Ráta (ism.)
08:35 TV torna (ism.)
08:45 Pomodoro (ism.) 
09:00 KultÓra (ism.) 
10:00 Találkozás Pitti Katalinnal (ism.) 
11:20 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Épí-tech (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:35 Unser Bildschirm
06:05 Srpski Ekran
06:30 Karácsonyi ének 
07:00 Isten kezében 
07:30 Könyvajánló
07:35 Lengyel karácsonyok 
08:10 Ének az életért 
09:05 Abigél 
10:15 Óz, a csodák csodája 
12:00 Kapcsoljuk Rómát 
12:30 Híradó 
12:35 Vers
12:40 Péter, a kőszikla 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Tüskevár 
17:05 Everwood 
17:45 Könyvajánló
18:00 Híradó 
18:20 Időjárás-jelentés
18:30 A Tenkes kapitánya 
18:55 Sissi 
20:40 Boldog karácsonyt, Hetty néni! 
22:15 A mennyországot választom 
23:55 Ennio Morricone Krakkóban 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
01:45 Himnusz
01:50 Óz, a csodák csodája 
03:30 Kívánságkosár
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DECEMBER 27., PÉNTEK
M1
06:25 Noé barátai
07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 A kutya, aki megmentette 

a Halloweent 
08:45 100 kép a XX. századból
09:00 Attenborough - 60 éve 

a vadonban 
09:55 Csendes gyarmatosítók
10:25 Télapu 3.: A szánbitorló
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Az élő örökség
12:25 Keménykalap és krumpliorr
13:20 Gasztroangyal 
14:15 Melissa és Joey 
14:40 Melissa és Joey 
15:00 Melissa és Joey 
15:25 Fölszállott a páva Párizsban 
16:00 Sir David Attenborough 
16:30 A legyőzhetetlenek 
17:30 Szerencse Híradó 
17:40 Pillangó 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Bízunk Benned! 
21:20 Életművész 
22:15 Hőskeresők 
23:15 A Hivatal 
00:10 Che Guevara: A motoros 

naplója 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
09:05 Csavargó kutya 3.: 

A legújabb kaland 
10:45 Marley meg én 
12:40 Éjszaka a múzeumban 
14:35 Trisztán és Izolda 
16:40 Dr. Dolittle 3. 
18:30 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz 
19:15 Garfield 
20:40 A Függetlenség napja 

23:15 Ellenséges terület 
01:05 Bazi nagy latin lagzi 
02:40 Műsorszünet

04:15 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
09:05 Őslények országa 3. - 

A nagyszerű ajándékozás
10:15 Astro-Világ
11:20 Barbie: Tündértitok 
12:35 Volt egyszer egy karácsony 2. 
14:20 Öri-hari 

16:20 Madagaszkár 
18:00 Tények
19:10 Mézengúz 
20:50 Az utolsó léghajlító 
22:40 Doom 
00:30 Wimbledon - Szerva itt, 

szerelem ott 
02:15 Műsorszünet

DECEMBER 26., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Rondó
06:25 A kutya, aki megmentette 

a karácsonyi vakációt 
07:55 Attenborough - 60 éve

a vadonban 
08:50 Matula kalandpark 
10:00 Verdák 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 A megújult Zeneakadémia
12:45 A kutya, aki megmentette 

a Halloweent 
14:10 Attenborough - 60 éve 

a vadonban 
15:10 Segíteni jó
15:40 Vad galamb 
16:55 Szekeres Adrien szimfonikus

karácsonyi koncertje 
17:50 Rex, a kölyökfelügyelő 
19:30 Híradó este
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Télapu 3.: A szánbitorló 
21:45 Életrevalók 
23:40 Anyátlanok - Életed nagy

kalandja felnőtté válni 
01:20 A bálvány 
02:12 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
08:55 A két Lotti 
10:15 Csavargó kutya 2. 
11:50 Jégkorszak 2. - Az olvadás 
13:20 Megint 17 
15:05 Karácsonyi vakáció 
16:50 Dr. Dolittle 2. 

18:30 RTL Klub Híradó
18:50 Éjszaka a múzeumban 
20:45 Marley meg én 
22:55 Szerelmes szerzetes 
00:30 Karácsonyi vakáció 
02:10 Műsorszünet

06:00 Tv2 matiné
09:40 Barbie csodás karácsonya 
10:50 Volt egyszer egy karácsony 
12:30 Salamon király kincse 
14:25 Kelekótya karácsony 
16:15 Shrek a vége, fuss el véle! 
18:00 TényekHD
19:10 Madagaszkár 

20:55 Mr. Magorium meseboltja 
22:40 I. Q. - A szerelem relatív 
00:30 Elizabeth: Az aranykor 
02:25 Salamon király kincse 

05:25 Gazdakör
05:35 Horvát krónika
06:05 Ecranul nostru
06:35 Nyelvőrző 
07:00 Pannon expressz 
07:30 Zöld Jelzés 
07:55 Könyvajánló
08:05 A világörökség kincsei 
08:25 A baglyok röpte 
09:15 Abigél 
10:25 Boldog karácsonyt, Hetty néni! 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Muzsikás 40
13:10 Fűszer és csemege 
14:30 Kívánságkosár 
16:25 Tüskevár 
17:05 Everwood 
17:45 Könyvajánló
18:00 Híradó 
18:20 Időjárás-jelentés
18:30 A Tenkes kapitánya 
19:00 Sissi - Az ifjú császárné 
20:45 Liliomfi 
22:35 A mennyországot választom 
00:15 Verdi 200
03:00 Vers
03:05 Himnusz
03:10 Kis, karácsonyi ének 
03:30 Kívánságkosár

08:00 Hoppláda – A Vaskakas 
bábszínház előadása (ism.) 

09:00 Jótékonysági koncert (ism.) 
10:10 Metamorfózis – A Vaskakas 

Bábszínház előadása (ism.)
10:55 KultÓra (ism.) 
11:50 Pomodoro (ism.) 
12:05 Pomodoro (ism.)
12:20 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
18:00 Brocca utca – A Vaskakas 

bábszínház előadása
19:00 Zooo+ (ism.)
19:30 Díva (ism.)
20:00 Találkozás Gyurta Dániellel 

(ism.)
21:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
21:30 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
22:15 Pomodoro
22:30 Pomodoro (ism.) 
22:45 A diótörő (ism.) 
23:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Brocca utca – A Vaskakas 
bábszínház előadása (ism.) 

09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Díva (ism.) 
10:00 Találkozás Gyurta Dániellel 

(ism.) 
11:00 Így főznek a bajnokok (ism.) 
11:30 Találkozás Nagy Feróval (ism.) 
12:15 Pomodoro (ism.) 
12:30 Pomodoro (ism.)
17:00 Vény nélkül  (ism.)
17:25 Vény nélkül  (ism.)
17:50 Győr+ Impró extra (ism.)
18:05 Ráta (ism.)
18:35 Konkrét (ism.)
18:45 Konkrét (ism.)
18:55 KultÓra (ism.)
19:55 Győr+ Sport (ism.) 
20:50 Vény nélkül  (ism.) 
21:15 Vény nélkül  (ism.) 
21:40 Győr+ Impró extra
21:55 Ráta (ism.) 
22:25 Konkrét (ism.) 
22:35 Konkrét (ism.)
22:45 KultÓra (ism.)
23:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV
05:25 Gazdakör
05:35 Rondó
06:30 Csellengők 
07:00 Közlekedés XXI
07:25 Könyvajánló
07:35 Meisenthal, az üveg próbája 
08:05 A búbos banka visszatérése 
09:00 Abigél 
10:20 A kis hercegnő 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Ízőrzők: Magyarpolány 
12:45 Robin Hood kalandjai
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Tüskevár
17:05 Everwood 
17:45 Könyvajánló
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A Tenkes kapitánya
19:00 Sissi - Sorsdöntő évek 
20:55 Lúdas Matyi 
22:40 Rökk Marika Gálaest
00:10 Armel Operafesztivál 
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:30 Vers
01:35 Himnusz
01:40 Rökk Marika Gálaest 
03:10 Magyar elsők 
03:30 Kívánságkosár

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9022 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

2014-ben is az Önök otthonában!

FIGYELJE AZ ÉV UTOLSÓ
NYEREMÉNYJÁTÉKÁT
a                  -ban!

2013. december 23–27-ig, 8–12 óráig

Fődíj: DISZKÓGÖMB
Sorsolás: 2013. december 27-én

A két ünnep között is szeretettel várjuk Önöket kiegészítőkkel,
pótizzókkal és egyéb SZILVESZTERI ajándékötletekkel!

WEBÁRUHÁZ:

Boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag

új esztendot kívánunk!´́
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A „Szilveszteri Városi Vigasságok” ünnepi rendezvény idején ideiglenes forgalomkorláto-
zás lép életbe: december 31. 20 óra és január 1. hajnal 4 óra között a programok bizton-
ságos lebonyolítása érdekében lezárják a forgalom elől a Szent István utat a Teleki utca
és a Munkácsy utca között, valamint a Baross utat a Szent István út és a Wesselényi utca
között. A Baross híd is csak gyalogosan lesz járható. A Bisinger sétányt ugyancsak biz-
tonsági okokból zárják le a tűzijáték alatt. 
Az önkormányzat éjszakai buszjáratokkal segíti a programokra való be- és hazajutást: 
901 jelzéssel az Eszperantó út megállóhelyről buszjárat indul Újváros–Sziget–Pinnyéd
városrészekbe 20, 22 órakor és fél 2-kor, Pinnyédről a belváros felé 20.30 és 22.30-kor
indul autóbusz.
906 jelzéssel körjárat indul a Bartók Béla út munkaügyi központ megállóhelyről 20, 22
órakor és fél 2-kor Sárás–Bácsa, Ergényi lakótelep–Kisbácsa felé.
907 jelzéssel a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről járat indul Jancsifalu–
Szabadhegy érintésével Kismegyerre 20, 22 órakor és fél 2-kor. Vissza 20.30 és 22.30
órakor indul járat a belvárosba.
917 jelzéssel az Eszperantó út megállóhelyről Adyváros érintésével a Zöld utca, Szőnyi Márton
utca megállóhelyig 20, 21, 22, 23, órakor és negyed 1-kor és fél 2-kor indul busz. A Zöld ut-
cából 20.14, 21.14, 22.14, 23.14, 00.29, 01.44 órakor indul járat a belváros felé.
922 jelzéssel Eszperantó út megállóhelyről busz indul Marcalváros–Gyirmót–Ménfőcsanak
Győri útra 20 és 22 órakor és fél 2-kor (az utolsó járat 2 órakor Ménfőcsanak malomig közle-
kedik), míg Ménfőcsanak Győri útról 20.30 és 22.30 órakor a városközpont felé. 
Továbbá a nagyobb forgalmú lakótelepi szakaszon ezt kiegészítve 22A jelzéssel az Esz-
perantó útról 21, 23 és 00.15 órakor Marcalvárosig, illetve Marcalváros Kovács Margit
utca megállóhelyről vissza a városközpontba 21.20, 23.20 és 00.30 órakor indul busz.
931 jelzéssel a Bartók Béla út, munkaügyi központ megállóhelyről Gyárváros–Likócs érinté-
sével Győrszentiván Kálmán Imre út megállóhelyig indul járat 20, 22 és 01.30 órakor, innen
vissza 20.30 és 22.30 órakor közlekedik busz a belváros felé.
Az 1-es és a 85-ös főúton a helyközi autóbuszjáratok a Baross Gábor híd helyett a
821-es főút–Szigethy Attila út–Zrínyi utca útvonalon közlekednek, ezért egyik irányban
sem érintik az Eötvös park megállóhelyet. Szigetköz irányából a Szent István út–Tihanyi
Á. út–Mészáros L. utca– Eszperantó utca (és vissza) fele közlekednek a járatok, ezért be-
felé nem érintik az Iparkamara megállóhelyet. Ezt a megállót nem érinti a Komárom irá-
nyából a Mártírok útja–Szent István út–Tihanyi Á. út–Mészáros L. utca–Eszperantó utca
irányba (és visszafelé) közlekedő járat sem.

HIRDETÉS   KÖZLEKEDÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Finomhangolást végeztek a helyi menet-
renden, a lakossági igények figyelembe-
vételével több vonalon például új járato-
kat iktattak be – jelentette be dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester kedden.

Dr. Somogyi Tivadar kifejtette, a tavalyi kény-
szerű kilométercsökkentés után kialakított új
menetrend nem minden pontjában felelt meg
a lakossági igényeknek, ezért a tapasztalatokat
megvizsgálva finomhangolást végeztek rajta.
Az alpolgármester arra biztatott, a közlekedők
keressék a városrészi önkormányzati képvise-
lőjüket és mondják el menetrenddel kapcsola-
tos észrevételeiket. Ezek figyelembevételével
már több finomhangolást végeztek, például a
kismegyeri és az adyvárosi vonalakon.

Forgalomkorlátozás
és éjszakai buszok
szilveszterkor

Menetrend igény szerint
Radnóti Ákos önkormányzati képviselő

hozzátette, lakossági fórumon vetette fel
több adyvárosi lakos, hogy módosítsanak
az őket érintő járatokon. A javaslatokat to-
vábbították a Kisalföld Volán képviselőinek,
akikkel sikerült olyan megoldást találniuk,
ami nem jár pluszköltséggel a városnak, vi-
szont dinamikusabb közlekedést hozott.
Radnóti Ákos részletezte, a 23-as számú já-
rat menetrendjét például úgy módosították
több mint tíz esetben, hogy plusz járat jár a
kora reggeli és  a délutáni órákban. Ezzel a
megoldással az iskolába, munkába járók-
nak is megkönnyítették a közlekedését, il-
letve azokét az idősekét is, akik a kórházba
szeretnének eljutni, illetve a 32, 34, 36-os
járatok esetében pedig megszűnt a fel- és
leszállási korlátozás, így igénybe lehet ven-
ni nádorvárosi és adyvárosi úticélokra is,
különösen a kórház esetében.
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal 312.500.000 millió forint uniós támogatást
nyert „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esé-
lyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesí-
tés” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében. A beruházás során a közszolgál-
tatások komplex akadálymentesítése zajlik.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) keretében támogatott projektet a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal konzor-
ciumi partnerségben valósítja meg.
A projekt során prioritást élvező akadálymen-
tesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszol-
gálati pontok, ahol az ügyintézés koncentrált,
nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresé-
sük az ügyfél számára általában nem kikerülhe-
tő, illetve azok a területek, ahol a közszolgálta-

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Elindult a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
teljes körű akadálymentesítése

tás jellegéből adódóan az ügyfélkör jelentős ré-
szének az akadálymentes környezet alapvetően
szükséges az igénybevétel lehetőségének bizto-
sítására. A projekt keretében a kormányhivata-
loknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az „egy-
ablakos ügyintézés”-t megvalósító pontjainak
akadálymentesítése történik meg, annak érde-
kében, hogy az ügyfelek számára az egyenlő esé-
lyű hozzáférés megvalósulhasson. 
Fő cél a fogyatékossággal élő személyek, az
időskorú, továbbá kisgyermekkel érkezők, ba-
bakocsival közlekedő, illetve mozgásukban
vagy kommunikációjukban egyéb okból aka-
dályozott felnőttek és gyermekek életminősé-
gének javítása, a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása út-
ján. Célkitűzés a kormányhivatalok és az ille-
tékességi területükhöz tartozó, közszolgálta-
tást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szer-

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
kontaktszemély: Dunst Eszter
cím: 9021 Győr, Árpád út 32. Telefon: 06-96/507-236
mail: dunst.eszter@gyorkozig.hu web: www.kormanyhivatal.hu

vezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek
komplex hozzáférhetőségének megteremtése.
A projekt során megvalósul a fizikai akadály-
mentesítés, például parkolók, rámpák, széles
ajtónyílások, alacsony ügyintézői pultok, mos-
dók kialakításával. Emellett további cél a csa-
ládbarát környezet (pelenkázó, játszósarok),
valamint az infokommunikációs hozzáférés
(indukciós hurok, vezetősáv, öninformációs
terminál, hangos térkép, információs tábla-
rendszer) biztosítása.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhiva-
tal által kezelt TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0002
„A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesíté-
se Győr-Moson-Sopron Megyében” projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.



20 / + / 2013. december 20.

KULTÚRA   PROGRAMKÍNÁLAT

MESEKUCKÓ. December 21-én, szombaton 15 órától
ismét várja az adventi Mesekuckó a gyermekeket Ménfőcsanakon, a
Nagyboldogasszony-plébánia közösségi házában, ahol játékokkal, éne-
kekkel, kézműves foglalkozással és mesékkel készülhetnek Jézus szüle-
tésére. Fél hatkor közös gyertyagyújtás lesz a templomban. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

RÁKÁSZ GERGELY,
a klasszikus zene orgo-
nista sztárja llluminati-
ons címmel ad hangver-
senyt december 26-án
19 órától a Kossuth ut-
cai református temp-
lomban. A karácsony
jegyében csendülnek
fel többek között Wag-
ner, Händel és Bach leg-
ismertebb művei. 

RÓMER-MÚZEUM.Ma és a hétvégén
10-től 18 óráig tekinthetők meg az Ester-
házy-palota, a püspöki Udvarbíró-ház, a
Kreszta-ház, az Apátúr-ház, a Fruhmann-
ház, a Vastuskós ház és a Rómer-terem
kiállításai. December 23. és január 5. kö-
zött a kiállítóhelyek zárva lesznek, csak az
Esterházy-palota, az Apátúr-ház és a
Fruhmann-ház nyit ki december 27-től
29-ig, valamint január 2-től 5-ig. Január
7-től minden kiállítóhely a szokásos nyit-
vatartási időben látogatható. 

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ decem-
ber 23-tól december 27-ig, valamint de -
cember 30-tól január 1-jéig zárva tart.  

PÓTSZILVESZTER hely-
színe lesz a Zöldfa étterem
január 11-én. Részletek a
www.ujzoldfa.hu honlapon. 

DIÓBABA készítésére hívja
a gyerekeket a Baross úti Lá-
togatóközpont december 21-
én 10 és 12 óra között. A fog-
lalkozást a Gyermekek Háza
kézműves oktatói tartják. A
Mobilis ugyanitt, ugyanekkor
természettudományos játé -
kaiból ad ízelítőt. 

RUPPERT ISTVÁN orgonaművész, Hontvári Csaba
trom  bitaművész és a győri Egyetemi Vonószenekar ka-
rácsonyi lemezének bemutató koncertje december 25-
én 17 órakor kezdődik a Szentlélek-templomban.

A MAGNA VOCE  KAMARAKÓRUS és a Győri Advent
Kórus ad közös jótékonysági hangversenyt december 21-
én 18 órakor a zsinagógában. Vezényel Juhász Zsuzsa és
Erdész Gábor.

BETLEHEM-KIÁLLÍ-
TÁS. Nemezből készült
betlehem-installációk
láthatók az Egyházme-
gyei Kincstárban de -
cember 31-ig, naponta
10 és 16 óra között. De -
cember 21-én 10 órától
12-ig Stierné Tóth Antó-
nia nemezművésszel al-
kothatnak együtt az ér-
deklődők. 

ADVENT A KÁPTA-
LANDOMBON. A
Bartók Béla Zeneisko-
la tanulói december
22-én 16 órától betle-
hemeznek a Látoga-
tóközpont udvarán,
amit 17 órától a Liszt
Ferenc Zeneiskola
növendékeinek kon-
certje követ. A prog-
ram gyertyagyújtás-
sal és kézműves fog-
lalkozással zárul.  

BAGDI BELLA Örömda-
lok című karácsonyi kon-
certje december 21-én 18
órakor kezdődik a József
Attila Művelődési Házban.

ADVENT A MÚ-
ZEUMBAN. Ka-
csák Andrea mac-
kókészítővel ké-
szíthetnek többek
között macis kará-
csonyfadíszeket
a gyerekek de -
cember 22-én
15 és 17 óra kö-
zött az Esterházy-
palotában. 

DIÓTÖRŐ. A hagyományokhoz hűen az idei kará-
csony előtt is bemutatják Csajkovszkij mesebalettjét
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékei a
Bartók Béla Művelődési Központban. A négy előadás
december 21-én és 22-én, 15 és 17 órakor kezdődik.  

JÁTSZÓHÁZ várja a gyerekeket december 23-án 10 és 12 óra között a Gyermekek Há-
zában. Karácsonyi üdvözlőlapot és karácsonyfadíszeket készíthetnek a szünidőző gyerekek.  

KULTURÁLIS 
kínáló

VEREBICS IBOLYA
Liszt- és Bartók-díjas
operaénekes ad jóté-
konysági koncertet a
Kar melita templomban
de cember 29-én, vasár-
nap 15 órakor. A műsor-
ban Bach, Mozart és
Bartók műveiből csen-
dülnek fel részletek. 
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GYŐRKŐC+   KARÁCSONY
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HIRDETÉS   GASZTRO

szerző: gaál józsef
recept: ferenczi istván 
fotó: marcali gábor 

Ferenczi István, a Duna-parti Amstel
Hattyú Fogadó séfje a karácsony klasszi-
kus ételeit sütötte, főzte meg lapunk ké-
résére, segítségül az ünnepvárás utolsó
napjaira. A főszakács szerint a halászlé,
a pulyka és a bejgli az a menüsor, amely-

Tiszai halászlé 
Hozzávalók: Négy személyre 1,2 kg apróhal (keszeg, kárász, törpeharcsa), 1
kg ponty, 20 dkg vöröshagyma, 4 dkg édes-nemes paprika, cseresznyepaprika,
3 dl száraz fehérbor, 2 dkg só. 

Elkészítés: A halakat megtisztítjuk, fejüket, farkukat levágjuk. A ponty törzsét
felszeleteljük. Az apróhalat feltesszük főni, ha megfőtt, áttörjük. Az így kapott lébe
tesszük a felszeletelt pontyot és az apróra vágott hagymát. Forrás közben tegyük
bele a sót és a paprikát. Fél óra forrás után öntsük hozzá a bort és még öt percig
forraljuk.

Mákos bejgli 
Hozzávalók a tésztához: Három rúd-
hoz 60 dkg liszt, 20 dkg vaj, 6 dkg por-
cukor, 1,5 dkg élesztő, 1 kávéskanál
só, 2 dl tej, 1 tojássárgája. Hozzávalók
a töltelékhez: 30 dkg darált mák, 30
dkg porcukor, 1 citrom reszelt héja, 3
evőkanál házi baracklekvár.

Elkészítés: A tészta hozzávalóit
összedolgozzuk, nem kell keleszteni.
Kb. 40 percig hűtőben pihentetjük.
Eközben a töltelék hozzávalóit egy
gyorsforralóban összemelegítjük,
majd hagyjuk kihűlni. A tésztánkat há-
rom egyenlő részre osztjuk, majd ki-
nyújtjuk. A három részre osztott, ki-
nyújtott tésztát megkenjük a töltelék-
kel, feltekerjük, de nem túl szorosan.
Ezután sütőpapírral bélelt tepsibe
tesszük, megszurkáljuk. Tetejét felvert
tojással megkenjük, majd 20 percet
pihentetjük. 180 fokra melegített sü-
tőben 40 percig sütjük.

Duna-parti karácsony 

Grillezett pulykamell sült gesztenyével,
aszaltgyümölcs-raguval, boros burgonyafelfújttal 

nek elkészítésére a legtöbb magyar há-
ziasszony vállalkozik ilyentájt, az ország
bármely táján éljen a család. Séfünk
Szabolcsban, a nagymamájától tanult
meg főzni, így halászléje tiszai, amit
csaknem ugyanúgy készített el, ahogy a
szigetközit szokás. A pulyka a legünne-
pibb hazai szárnyas, gesztenyével, aszalt
gyümölcsökkel az est fénypontja lehet.
A bejgli a hagyományok miatt kötelező,

a diós elűzi a rontást, a mákos gazdag-
ságot hoz a jövő esztendőre.  

A karácsony a vendégek és a vendég-
látók számára egyformán ünnep. Az
Amstel Hattyú Fogadó szobái üresen ma-
radnak, a séf pedagógus feleségével ha-
zautazik Nyíregyházára, s a fogadós Té-
ringer család is együtt tölthet végre né-
hány napot. Náluk az ünnepi étlap még
nem készült el, de az biztos, hogy a ha-

lászlé mellett hidegtál, tatárbifsztek és
ecetes hal is kerül az asztalra. Téringer
Zoltán elmondta, advent heteiben nagy
volt a forgalom, a győri cégek körében
népszerű évbúcsúztató helyszín a Duna-
parti étterem. A rövid karácsonyi szünet
után ismét egy nagy buli következik, az
Amstel Hattyú szilveszterén hastáncosok
és zenészek csatlakoznak a közönségről
gondoskodó vendéglátó csapathoz.    

Hozzávalók: Négy adaghoz 80 dkg
pulykamellfilé, 1 evőkanál liszt, 15 dkg
sült gesztenye, 5 dkg aszalt szilva, 5
dkg aszalt barack, 1 fej vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál olaj,
2 dl tejszín, kakukkfű, só, bors. Hozzá-
valók a burgonyafelfújthoz: 80 dkg
burgonya, 1 fej vöröshagyma, 1 evő-

majd csepegtetőtálcára helyezzük. A
serpenyőben a felkockázott vöröshagy-
mát és a zúzott fokhagymát megpirítjuk,
ráhelyezzük a megsült húsokat, hozzá-
adjuk a párolt aszalt gyümölcsöket, a fe-
lezett sült gesztenyét. Fedő alatt 10-15
percig pároljuk, rozmaringgal ízesítjük,
ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végeze-
tül a tejszínnel összeforraljuk.

A héjában főtt burgonyát meghámoz-
zuk, felkarikázzuk. Serpenyőben, a vörös-
hagymakockákkal mindkét oldalát meg-
pirítjuk, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
fehérbort és felforraljuk. Öt perc múlva
adjuk hozzá a tejfölt és az így kapott bur-
gonyát hőálló formába rétegezzük a sze-
letelt sajttal, tetejét reszelt sajttal borítjuk.
Előmelegített sütőben 15-20 percig süt-
jük alufólia alatt. Ezután távolítsuk el az
alufóliát és süssük addig, míg a tetején a
sajt szépen meg nem pirul.

kanál vaj, 2 dl száraz fehérbor, 2 dl tej-
föl, 20 dkg félzsíros sajt, 3 db tojás.

Elkészítés: A pulykamellfilé mindkét
oldalát fűszerezzük sóval, borssal. Az
aszalt gyümölcsöket fehérborral épp
hogy felforraljuk, majd hagyjuk kihűlni.
Az olajat serpenyőben felmelegítjük, a
húst hirtelen világosbarnára pirítjuk,
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését eljuttatják
szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő a
ajándékot nyerhet. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. 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 egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    
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Idén a Győr-Szol Zrt. is hozzájárult az
ETO Parkban működő Mikulásgyár
„termelékenységének” javításához. Sági
Géza, a társaság elnök-vezérigazgatója
vezető kollégái társaságában adta át a
cég adományait. 

A Győr-Szol Zrt. dolgozói gyermek-
játékokat, már nem használt, de még
jó állapotban lévő ruhákat és tartós
élelmiszereket gyűjtöttek össze a tár-
saság telephelyein. A munkatársak

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az állatkert lakói sem maradhatnak ki a
karácsonyi ajándékozásból. December
22-én 14 órától néhány lakó ajándékot
bontogathat, ki-ki méretéhez, ízléséhez
képest. Mivel az ajándékbontogatás a
gyerekek számára nagy élmény, né-
hány állat itt is becsomagolva kapja az
ajándékát. A bontogatók közt lesz csim-
pánzcsapatunk: Pola, Gypsy, Lara, Bi-
anca, és a két kölyök, Malipo és Bende-

kép és szöveg: 
pannon-víz  

A víziközmű-szolgálta-
tás olyan, mint egy jó já-
tékvezető. Akkor szeret-
jük, ha észrevétlen ma-
rad. A Pannon-Víz kollé-
gái az ünnepek idején is
észrevétlenek kívánnak
maradni. Ehhez egy jól
összeszokott csapat hát-
térmunkája kell. 

A hibaelhárító szolgá-
latok, a diszpécserek, a
vízműtelepek és a
szennyvíztisztítók az ün-
nepek alatt is folyama-
tos munkarendben dol-

A hibabejelentő telefon-
szám 96/50-50-55 fo-
lyamatosan hívható.
December 21-én a Jó-
kai úti iroda lesz nyitva
és a telefonos ügyfél-
szolgálat üzemel 9 és 12
óra között. December
23-án, 30-án és 31-én
az Orgona úti, a Jókai úti
iroda és a telefonos
ügyfélszolgálat 8 és 12
óra között működik. A
pénztár fél órával előbb
zár. Az ETO Parkban lé-
vő Győr-Szol-iroda de -
cember 21-től január 5-
ig zárva lesz.

A lakossági hulladék-
szállítás változatlanul
működik. 

A győri hulladékudva-
rok december 25-én és
26-án, valamint január
1-jén zárva lesznek, a

Állatok karácsonya 
gúz, a két rosszaság is. A ragadozók kö-
zül Raul, a fehér tigris kapja meg elő-
ször az ajándékát. Utána egy ma-
jomcsapat kapja meg ajándékait, az
apellák, vagy ismertebb nevükön a
csuklyásmajmok. Ők ügyes bontogatók,
hiszen a kis testű majmok közül náluk
felfedezhető már eszközhasználat, így
egy doboz nem jelenthet számukra aka-
dályt. Majd újra egy ragadozócsapaté a
főszerep, az örvös medvék kíváncsisá-
gában és feneketlen gyomrában bízva

Ünnepi szolgálat 
goznak, a hibabejelen-
téseket a 06-80/204-
086-os zöld számon, éj-
jel-nappal fogadjuk. A
sürgős hibaelhárítások
elsőbbséget kapnak, a
csőtöréseket, csatorna-
dugulásokat igyekszünk
néhány órán belül elhárí-
tani. Elsőrendű szem-
pontunk, hogy a szolgál-
tatás kiesésével járó hi-
bákat a lehető legrövi-
debb időn belül javítsuk.

Győrben a Zechmeis-
ter utcai buszmegálló-
ban van egy útfelbontá-
sunk, itt a vízvezetéket ki-
cseréltük, a betonozás el-

készült, de a korlátokat a
beton kötési ideje miatt
csak január közepén ve-
hetjük le. A Kálvária utcá-
ban a csatornacserét két
ütemre bontottuk, az el-
ső ütem 22 méter cseré-
je elkészült, kedden le-
aszfaltozták, a forgalom
újból haladhat a Kálvária
úton. A második ütemet
jövőre folytatjuk.

Az év végi ünnepek
időszakában az aszfalt-
és betonkeverő telepek
leállnak, így az útfel-
bontások helyszíneit
ideiglenesen csak zú-
zottkővel tudjuk helyre-

Karácsonyi víz-kvíz 
A Győr Plusz múlt heti számában közzétett víz-
kvíz játékot a győri Szőcs Veronika nyerte, díja egy
szódagép. A sorsoláson azok vehettek rész, akik a
nyolc kérdésre nyolc helyes választ adtak. Ezek a
következők. A Pannon-Víz Zrt. jogelődjének szá-
mító Győri Vízvezetéki Részvénytársaság 1884-től
működik. A Rábaközben a vízvezeték megépítése
előtt artézi kutakból jutottak vízhez. A kemény víz-
ben sok a kalcium. A víztorony nem tisztítja a vizet.
A Bakonyban karsztvízhez jutunk. A királyvizet ne-
mesfémek vizsgálatára használjuk. Akkor kíméljük
leginkább környezetünket, ha vezetékes vizet
használunk. Vízóránkat mindenképpen szigetel-
jük. A helyes megfejtés tehát: C, B, A, B, B, B, C, A.

A Győr-Szol tudnivalói
többi napon a rendes
nyitva tartás van érvény-
ben. A vidéki hulladék-
udvarok nyitva tartása a
gyorszol.hu weboldalon
olvasható.

A felszíni fizető parko-
lóhelyek december 21-
én és 24-től 29-ig, vala-
mint január 1-jén díjfize-
tés nélkül használhatók.
Díjköteles a felszíni fize-
tő parkolóhelyek hasz-
nálata december 23-án,
30-án és 31-én 8–16
óráig. 2014. január
2-ától kezdődően a
megszokott rend szerint
kell fizetni. 

A parkolóházak folya-
matosan változatlan díj-
szabással üzemelnek:
Jókai parkolóház: 150
Ft/óra, Révai parkoló-
ház: 60 Ft/óra.

A vásárcsarnok de -
cember 25-én, 26-án,
január 1-jén és 2-án zár-
va lesz, a városréti pia-
con december 25-én és
január 1-jén nem lesz
kereskedés.

A Magyar Vilmos
Uszoda 24-én, 25-én,
26-án és január 1-jén
zárva lesz. 31-én 6 és
12 óra között tart nyitva.

A Barátság Sport-
parkban 24-én, 25-én,
26-án, 31-én és január
1-jén az épület, az öltö-
zők és a labdarúgópá-
lyák zárva lesznek. A
park többi része – pl.: fu-
tópálya, szabadtéri erő-
sítő gépek, játszótér –
használható. 

A győri köztemetők
mindennap 8 és 17 óra
között látogathatóak.

adományait a társaság még 250 ezer
forint értékben vásárolt ajándékkal –
olaj, liszt, cukor, tészta, konzerv –  egé-
szítette ki. A jókora „csomagot” Sági
Géza elnök-vezérigazgató adta át a Mi-
kulásgyárnak és elmondta: a Győr-Szol
Zrt. fontosnak tarja a társadalmi szerep-
vállalás erősítését, a gyűjtés pedig jó al-
kalom volt arra, hogy a szeretet ünnepé-
hez közeledve a társaság és a kollektíva
közösen támogassa a rászorulókat.

Ajándék a Mikulásgyárnak

állítani. Reméljük, ilyen-
ből minél kevesebb
lesz.  Természetesen
tavasszal mindenhol
visszaállítjuk az eredeti
burkolatot.

Győrben a Jókai ut-
cai parkolóházban lévő,
önkormányzati közös
ügyfélszolgálati irodá-
ban a két ünnep közt is
ügyfeleink rendelkezé-

sére állunk. Minden
kedves ügyfelünknek
és partnerünknek bol-
dog, békés ünnepeket
és sikeres új esztendőt
kívánunk! 

ők is gazdagodnak kis csomaggal. Dö-
me, Burkus, Bátor és Csofi erős man-
csaikkal biztosan gyorsan bontogatnak.

Jöjjön el, és nézze meg ön is, hogyan
bontják ki ajándékaikat az állatkert lakói!
Az ajándékbontások időpontja: decem-
ber 22., 14 órától csimpánzcsapat,
14.30-tól Raul, a fehér tigris, 15 órától az
apellák, 15.30-tól az örvös medvék.

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

Gyôr, Déry Tibor u. 11/a • Tel.: 96/431-330
www.marcal-ettem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

3 fajta SZÉP-kártyát elfogadunk! 

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Kellemes karácsonyi
ünnepeket

és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt

kívánunk
minden Kedves
Vendégünknek!

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

´́

´́

WORK FORCE KFT. 
GYÔRI KIRENDELTSÉGE
keres januári belépéssel határozatlan
idejû munkaszerzôdéssel 
munka vállalókat az alábbi pozíciókra:

EGYEDI GYÁRTÁSÚ ALKATRÉSZEKHEZ ÖSSZE-
SZERELÔKET • ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTÔ, CÍMKÉZÔ,
KOMISSIÓZÓKAT • RAKTÁROS ÉS TARGONCA-
VEZETÔKET (ELEKTROMOS TÍPUS)

Amit kínálunk: hosszú távú munkaviszony,
útiköltség-térítés

Feltétel: autóipari beszállítói tapasztalat 
Jelentkezni: gyoriroda@work-force.hu

További információ: hétfôtôl péntekig 8—15 óráig 
az alábbi telefonszámon: 20/505-0424

Szigeti, komfortos, 53 m2-es, 2 szo-
bás, gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne szigeti,
belvárosi vagy bácsai, 55 m2-nél na-
gyobb, 3 szobás, földszinti vagy 1
emeleti lakásra (hirdetésszám: 74).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 40 m2-es, 1
szoba+hálófülkés, egyedi fűtéses, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne belvárosi, nádorvárosi vagy
révfalui, 50–60 m2-es, 2 szobás, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakás-
ra (hirdetésszám: 75). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 54 m2-es
1+fél szoba+hallos, távfűtéses, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne adyvárosi, marcalvárosi, 35–40
m2-es, 1+fél vagy 2 szobás lakásra
(hirdetésszám: 76). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

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

Marketing, marketingkutatás, kom-
munikáció, szociológia tantárgyakból
gyakorlati szakember korrepetálást,
vizsgára felkészítést vállal. 20/922-
5716.

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

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

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

Győr-Nádorváros csendes,
ligetközeli, jól ellátott környé-
kén épült, rendkívül alacsony
fenntartású, mérőórás, egyedi fű-
tésű, napfényes fekvésű, 49,5 m2-es,
amerikai konyhás, parkettás,
építészetileg igényes, társasházi
téglalakásomat eladom!
Parkolás megoldott. Ár: 13,29 M Ft. Érd.:
20/494-0427. Ingatlanosok kíméljenek!

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 1 szobás, 37 m2-es, összkom-
fortos, egyedi gázfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 49–70
m2-es, 2 vagy 3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan bérleti szerződéses, jó állapotú,
összkomfortos, belvárosi, révfalui, nádor-
városi, szabadhegyi bérleményre (hirde-
tésszám: 364). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 43 m2-es, félkomfortos,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 34–55 m2-es,
1-2 szobás bérleményre. Sárás, Szent -
iván, ipari park kizárva (hirdetésszám:
366). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, összkomfortos, 53 m2-es,
1+félszoba+hallos, távfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújításra
szoruló lakást cserélne belvárosi, kom-
fortos vagy összkomfortos, 53 m2-nél
kisebb, 1+fél szobás, táv- vagy gázfűté-
ses, elsősorban határozatlan bérleti
szerződéses, lift nélküli házban maxi-
mum 3. emeleten, liftes házban maxi-
mum 6. emeleten lévő lakásra (hirde-
tésszám: 68). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 72 m2-es, 2 szo-
bás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, részben felújított la-
kást cserélne gyárvárosi, nádorvárosi, bel-
városi, komfortos, 40-50 m2-es, 1+fél szo-
bás, gázkonvektoros, határozatlan bérleti
szerződéses, erkélyes, max. 2. emeleti la-
kásra (hirdetésszám: 69). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2
szobás, távfűtéses, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 db győri, de
nem szigeti vagy újvárosi, 1 szobás lakás-
ra (hirdetésszám: 70). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Tanmolyda. Megnyílt Győr első
gyerekkönyvboltja. Mese-, mon-
dókás-, puzzle-könyvek, készség-
fejlesztő füzetek 20–50%-os ked-
vezménnyel! Foglalkoztatók, isko-
lára felkészítők, leporellók, fej-
lesztő játékok, LÜK MINŐSÉGI
készségfejlesztő, logikai játékok,
társasjátékok, bébijátékok.  Győr,
Liszt Ferenc u. 1. (Lloyd mögött,
Fazekas közben). www.tanmoly-
da.hu. 70/6122-102. Okos vá-
lasztás, ha gyerekkönyv kell!

Pótszilveszter a Zöldfa étteremben
január 11-én. Részletek: www.uj-
zoldfa.hu.

GARÁZS 

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

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

ÜZLET

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

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

INGATLAN

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301
m2-es telek (tereprendezés, füvesítés
alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló fa-
házzal eladó. Víz, villany van, gáz az
utcában. Könnyű megközelíthetőség,
helyi járatú buszmegálló gyalog 5
perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/3668-480.

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

SZOLGÁLTATÁS 
Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győrben
és vidéken! Tel.: 20/523-4767

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Köszönöm, hogy engem választottak, hogy
lakásaikból meleg otthont tervezhettünk.

Jôvôre is várom megkeresésüket!

SzilviaB.U.É.K.
fuggony-galeria.hu • 20/91-39-752
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A Győri Audi ETO KC két kiváló-
sága, Hornyák Ágnes és Szepesi
Ivett volt a vendégünk az adventi
forgatagban. A kézilabdázók je-
lenlétükkel is segítették a Győr+
Média jótékonysági akció ját, la-
punk hasábjain a beszélgeté-
sen elhangzottakból szemez-
gettünk. 

A Győr+ Média az ünnepek közeledté-
vel jótékonysági adománygyűjtést indí-
tott, december 9. és 13. között a Baross
úti pavilonba várták munkatársaink a
felajánlásokat. Az akció mellett a pavi-
lon meglepetéssel is várta az érdeklő-
dőket, mindennap városunk ismert köz-
szereplői voltak a vendégeink. A Győri
Audi ETO KC két kézilabdázója, Hor-
nyák Ágnes és Szepesi Ivett is időt sza-
kított a beszélgetésre, hogy ezzel is nép-
szerűsítse jótékonysági akciónkat. 

Hornyák Ágnes az első hívó szóra
igent mondott, hiszen ha jótékonyságról
van szó, mindig az élen jár. Elmondta,
idén barátaival – akik mindnyájan más
csapatnak szurkolnak, de a nemes cél
érdekében összefogtak – gyűjtést szer-
veztek, melynek eredményét a Heim Pál
Gyermekkórháznak és az Értelmileg Sé-
rültek és Segítőik Győr-Moson-
Sopron megyei Egyesülete ré-
szére juttatták el. Utóbbi szer-
vezet jótékony nagykövete
egyébként nem más, mint
maga a kézilabdázó. 

A beszélgetésen szóba
került az Újjászületés című
könyv, és a kötet megszü-
letésének apropóját adó
Bajnokok Ligája-győzelem,
amelyet érthető okokból
mindkét játékos más-
ként élt meg. Sze-
pesi Ivett el-
mondta, szá-

Az angyalok köztünk jártak
mára valamivel könnyebb volt kezelni a
terhet, hiszen amíg társai éveket vártak
a végső sikerre, addig neki ez volt az el-
ső próbálkozása a trófea elhódítására,
így nem kísértették a korábbi elveszített
döntők. Hornyák Ágnes csak a lelátóról
szurkolhatott a csapatnak, hiszen nem
sokkal előtte adott életet kisfiának,
Áronnak. A játékos csak a szezon leg -
elején állhatott Ambros Martin rendel-
kezésére, így a Bajnokok Ligájában már
nem is léphetett pályára. 

„Mindenki azt kérdezi tőlem, hogy
nem bánom-e, hogy lemaradtam a
döntőről, de egyáltalán nem. Ugyan-
úgy magaménak érzem a sikert, a le-
látón ugyanúgy ünnepeltem, mint a
többiek a pályán, csak engem még va-
laki várt haza, akit semmiért nem cse-
rélnék el. Idén pedig nekem is lehető-
ségem lesz megnyerni az aranyat,
most már a pályán is tehetek érte.”

A Győri Audi ETO KC a címvédés re-
ményében vágott neki az idei sorozat-
nak, a csapat pedig hibátlan teljesít-
ménnyel jutott tovább a középdöntőbe.
A két kézilabdázó a jelenleg is futó
idényről, Ambros Martinról és az előttük
álló feladatokról is mesélt nekünk. Hor-
nyák Ágnes arról is beszélt, milyen ér-
zés volt másik poszton szerepelni.

„Ambrossal kevés időt dolgoztunk
együtt, így ebben a szezonban újra

meg kellett ismernünk egy-
mást. Eddig többnyire
jobbátlövőként játszot-
tam, a posztomon azon-
ban a világ legjobb játé-
kosa szerepel, így nem
könnyű beke-
rülni a csa-

patba. Eduarda Amorim sérülése is
kellett ahhoz, hogy átmenjek balátlö-
vőbe, de úgy érzem, helytálltam a szá-
momra idegen poszton is. Amennyi-
ben az edzőnk úgy látja jónak, akkor
szívesen játszom ott a jövőben is.”

Az öltöző jelenleg elég foghíjas, hi-
szen sokan a világbajnokságon szere-
pelnek. Hornyák Ágnes elmondta, nem
bánja, hogy ezúttal nem tagja a váloga-
tott keretének, hiszen az anyaság min-
den energiáját és idejét leköti, és nem
szívesen lett volna huzamosabb ideig
távol kisfiától. Szepesi Ivettet – sokunk-
kal együtt – viszont hiányolta a csapat-
ból, az érintett azonban azt mondta,
nem foglalkoztatja a kérdés.

„Úgy gondolom, korábban is vol-
tam olyan formában, amivel kiérde-
meltem volna a kerettagságot, akkor
sem hívtak, ahogy most sem. Szá-
momra az a legfontosabb, hogy a
klubcsapatomban hétről hétre te-
gyem a dolgom és tovább fejlődjek.
Amennyiben számítanak rám a válo-
gatottnál, örömmel megyek, de nem
ez az elsődleges.”

Természetesen mindketten figyelem-
mel kísérik a magyar válogatott világbaj-
noki szereplését, és nagyon szurkolnak
a lányoknak, függetlenül attól, hogy
csak a tévében követhetik a mérkőzése-
ket. Beszélgetésünkkor még csak há-
rom csoportmérkőzésnél tartott az
együttes, de a játékosok azt mondták, a
döcögős kezdés ellenére szép reményei
lehetnek a csapatnak, amely akkor lesz
a legjobb, amikor a legnagyobb szükség
van rá. Ez később, a spanyolok elleni
nyolcaddöntőn be is igazolódott, hiszen
a csapat addigi legjobb játékával maga-
biztosan ejtette ki a végső győzelemre is
esélyes ellenfelét.

Advent idején természetesen az ün-
nepi készülődés is szóba került, amihez
nagyszerű hátteret adott a benépesülő
Baross út és a karácsonyi vásár forgata-
ga. Szepesi Ivett elmondta, január elejé-
ig kaptak szabadságot a játékosok, ő
pedig Hódmezővásárhelyen tölti majd
a karácsonyt. Nevetve jegyezte meg, az
ajándékok terén soha nem állt még
ilyen jól, időben elkezdett gondoskodni
a meglepetésekről.

Hornyák Ágnes számára különösen
szép lesz az ünnep, hiszen ez lesz az első,

amit férjével és kisfiával hármasban töl-
tenek majd. Mint elmondta, kihirdet-

te a családnál, hogy aki velük sze-
retne ünnepelni, annak bizony
hozzájuk kell látogatni, mert a
kisgyermekkel együtt nem utaz -
nak sehová. Természetesen
senki nem szeretne lemaradni
a közös ünnepről, így idén ka-
rácsonykor benépesül Hor-

nyák Ágnes és Boczkó
Gábor otthona. 
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Másodikak, mégis elsők

A Graboplast Győri VSE a Richter Te-
remben tartotta hagyományos évzá-
ró ünnepségét. Az egyesület sporto-
lóit, edzőit és a családtagokat Borkai
Zsolt polgármester, Kemény Dénes,
a Magyar Vízilabda Szövetség elnö-
ke, valamint Schmidt Gábor, a Ma-
gyar Kajak-kenu Szövetség szakmai
alelnöke is köszöntötte. Az évet Ábra-
hám Csaba, a klub ügyvezető elnöke
értékelte, aki kitért a széles utánpót-
lásbázissal rendelkező úszó-, vízilab-
da- és szinkronúszó-szakosztályok
teljesítményére is. A legnagyobb lét-
számú kajak-kenusokról Kadler
Gusztáv szakosztályvezető beszélt,
aki elmondta, fantasztikus évet zár-
tak, hiszen sportolóik 22 arany-, 13
ezüst- és 15 bronzérmet nyertek vi-
lágversenyeken, az egyesület pedig
ismét az ország legjobbja lett. Hozzá-

Sikeres évet zártak a vízi sportolók

Papíron ugyan a második, a vesztett
pontokat tekintve azonban az első he-
lyen várhatja a januári folytatást a Rá-
ba ETO futsalcsapata, mely idei utol-
só bajnokiján magabiztosan, 10–2-re
legyőzte a DEAC együttesét. A címvé-
dő hamar ellenfele tudtára adta, hogy
itt bizony nem lesz sok keresnivalója.
Az 5. percben már 4–0 volt a győriek-
nek. Nem sokkal később szépítettek a
vendégek, de még a szünet előtt Lódi
találatával visszaállt a négygólos diffe-
rencia. Gyors góllal nyitotta a második
félidőt is az ETO, majd egy újabb találat
következett (7–1). Ezután Lódiról saját
kapujába pattant a labda, de ez sem
szegte kedvét a zöld-fehéreknek, akik a

végéig még háromszor voltak eredmé-
nyesek, kialakítva ezzel a fölényes győ-
zelmet. Mindez azt is jelenti, hogy a cím-
védőnek jelenleg 34 pontja van 12
meccsen (11 siker, egy döntetlen), míg
a Berettyóújfalu 36 pontot gyűjtött egy-
gyel több meccsén (12 győzelem mel-
lett pont a Rába ETO verte őket). A győ-
riek legközelebb 2014. január 8-án lép-
nek pályára, 18.15 órakor a Haladást fo-
gadják David Madrid tanítványai.

A klub egyébként a héten tartotta
hagyományos karácsonyát. A Nemak-
karácsonyon mintegy 500 gyerek vett
részt, s a hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is jutalmazták a korosz-
tályok legjobbjait.

tette, a közösség erejét nem csak eb-
ben kell mérni, hiszen a szabadidő -
sport is rendkívül fontos számukra.

Kitért az évszázad árvizére is, ahol
példásan helytállt az egyesület, hi-
szen a saját értékek mentése után a
tagok részt vettek a további védeke-

zésben is. Kadler Gusztáv zárásként
kifejezte reményét, hogy jövőre, a
szakosztály fennállásának ötvenedik év-

fordulóján is hasonlóan teljesítenek
majd a sportolók. Az esemény végén a
hagyományoknak megfelelően díjazták
az év legsikeresebb sportolóit. 

szerző: z. a.

A sportorvosi rendelésen január 1-jé-
től előjegyzéses rendszert vezetnek
be, hogy növeljék a rendelő kihasz-
náltságát, s hogy alkalmazkodjanak a
versenyszezon előtti terheléshez –
mondta el lapunknak dr. Gogl Álmos
Zalán, közelmúltban kinevezett me-
gyei sportorvos és hozzátette, remé-
nyeik szerint ennek eredményeként
minimálisra csökken a várakozási idő.
„Mivel a rendelés igénybevétele hul-
lámzó, a várólista kialakulása elkerül-
hetetlen, azonban az előjegyzési időt
még a versenyidőszakok előtt is tíz
nap alatt szeretnénk tartani, ennek ér-
dekében ezekben az időszakokban a
rendelő kapacitását megnöveljük. Az
egyéb időszakokban az előjegyzési
idő várhatóan kevesebb, mint egy hét
lesz” – hangsúlyozta. 

Az időpontok hónapokkal előre le-
foglalhatók, és szerencsés, ha a spor-
tolók nem hagyják az utolsó pillanatra
a jelentkezést. Elmondta azt is, igény
esetén a rendelő munkatársai a vizsgá-
lóeszközökkel felszerelt helyszínen is el
tudják végezni a vizsgálatokat.

A rendeléssel kapcsolatos informá-
ciók elérhetőek lesznek a hamarosan
elkészülő honlapon. Addig is az Or-
szágos Sportegészségügyi Intézet
www.osei.hu honlapján lehet letölteni
a sportorvosi kérdőívet, amit ki kell töl-
teni megjelenés előtt, kiskorúak ese-
tén pedig a szülőnek alá kell írnia.
Előjegyzésre a 70/309-3903-as
telefonszámon lehet jelentkezni.

Változások 
a sportorvosi
rendelésben
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Ha még nem volt bátorságod belekezdeni a síelésbe...
Ha nem bukdácsolással akarod kezdeni a befizetett
síutatokat... Ha szeretnéd, hogy gyermeked már fiata-
lon elsajátítsa a síelés alapjait... és mindezért nem kell
a világ végére utazni!

Gyere el és tanuld meg a síelés és snowboard
alapjait a GYŐRÚJBARÁTI SÍISKOLÁBAN!
Kövess minket a Facebook-on is! (győrújbaráti síiskola)

Tavaszi szezon január 11-tôl (12 hét)

Nem kell várnod
a HÓESÉSRE!

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Új bázisa lehet a győri tekesportnak az a várhatóan
március végére elkészülő négypályás csarnok,
amely a Győr-Szol Zrt. beruházásaként épül a tár-
saság Orgona utcai telephelyén – mondta el Sági
Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója. A lé-
tesítmény jelenleg szerkezetkész, ebből az alkalom-
ból felhúzták tetejére a bokrétát. 

A férfi Szuperligában szereplő Győr-Szol TC a len-
szövő pályájának alkalmatlansága miatt már több sze-
zonban volt kénytelen hazai meccseit is idegenben ját-
szani, a készülő létesítmény ezt a problémát megoldja.
Sajnos napirenden van a Pannon-Flax Textil Kft. felszá-
molása, s ezzel veszélybe kerülhet a női szakág edzési

Viszontagságos őszi idény után a végül
a dobogón várhatja a tavaszi folytatást
a címvédő Győri ETO FC. A zöld-fehé-
rek többször is váratlanul botlottak, rá-
adásul a csapat játéka sem volt mindig
közönségszórakoztató, de a tavaszról
előrehozott két mérkőzés alapján biza-
kodva várhajuk a kikeletet. A győriek
hátránya jelenleg hét pont a listavezető
Debrecennel szemben, míg a második
Videoton három ponttal előzi meg az
ETO-t. A hátrány nem tűnik ledolgoz-
hatatlannak, így akár a címvédés sem
lehetetlen, ehhez azonban egy rendkí-
vül jó tavaszt kell produkálniuk Liptá-
kéknak, hiszen az ETO közel annyi pon-

Két mérkőzést játszott hazai környezet-
ben a Győr-Szol–SZESE NB I/B-s férfi
kosárcsapata, a PVSK és a Budafok el-
len is biztosan győzött Rátvay Tamás ala-
kulata. A pécsiek ellen az első negyed-
ben villámrajtot vettek a győriek, s az el-
ső negyed végén már húszpontos volt
az előny. Ezt a második etapban még
meg is tudták fejelni, így a nagyszünet
utánra csak az volt a kérdés, mennyi lesz
a különbség a végén. A harmadik ne-
gyedben még mindig rá tudtak tenni
egy lapáttal a hazaiak, így a záró egység
döntetlenje már egyáltalán nem befolyá-

Két magabiztos győzelem
solta az eredményt, a vége 125–69-es
diadal lett. A Budafok ellen sem hagyott
alább a győri lendület, s a másik hazai ta-
lálkozót is biztosan,  96–73-ra nyerte a
Győr-Szol–SZESE.

„Fontos volt, hogy nyerjünk és min-
denki játéklehetőséghez jusson. Ennek
az elvárásnak maradéktalanul megfelelt
a csapatom. A két siker nagyon fontos
volt, hogy a tabella közepén várjuk a foly-
tatást” – értékelt a vezetőedző.

A győriek legközelebb pénteken 18
órakor lépnek pályára a második he-
lyen tanyázó Pápa otthonában. 

Edzőcserét
„ért” a vereség

Modern tekepálya

és versenyzési lehetősége is, az új épület reményt adhat a csapat
együtt tartására is.

Sági Géza hozzátette: a Győr-Szol Zrt. szándéka, hogy valamilyen
formában emléket állítson a győri teke kiemelkedő alakjának, Kris-
tyán Zsuzsának, aki hétszer volt az év női tekézője és öt alkalommal
szerzett világbajnoki aranyérmet egyéniben és csapatban. Az új
csarnokban otthonra találhat a versenysport, bázisa lehet az után-
pótlás-nevelésnek, és alkalmat teremthet a helyi intézményeknek,
közösségeknek, hogy megismerkedhessenek a sportággal.

Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsa-
pata hazai pályán 31–19-es veresé-
get szenvedett el a Tatabányától az év
utolsó mérkőzésén. Kiegyenlített játé-
kot hozott a mérkőzés első tíz perce, a
csapatok fej-fej mellett haladtak. A já-
tékrész utolsó nyolc perce viszont kao -
tikus játékot hozott, a Tatabánya 6–1-re
nyerte ezt a periódust.

A második félidő első negyedórájá-
ban megmaradt a szünetre kialakult
különbség, nem tudott faragni a hátrá-
nyon az újonc. A védekezés javult
ugyan, de támadásban pontatlanok
voltak a hazaiak. A folytatás sem ala-
kult jobban, a végére teljesen szétesett
az ETO-SZESE. A krónikához tartozik,
hogy Filipe Mota sérülés miatt csak a
találkozó elején tudott játszani.

A vereség nem maradt következ-
mények nélkül, a klubvezetés rögtön
a mérkőzés után felbontotta Magi
Serra vezetőedző szerződését. „Ne-
héz döntés született, de a csapat az
utóbbi másfél hónapban nem azt
nyújtotta, amit a klubvezetés elvárt.
Nem elsősorban a játék volt a problé-
ma, hanem a hozzáállás. Amikor nyá-
ron szerződtettük Magit, az volt az el-
képzelésünk, hogy agresszív, kemé-
nyen védekező, hajtós, gyors, mo-
dern kézilabdát játszó csapatunk le-
gyen, és ezt csak nyomokban láthat-
tuk. Úgy láttuk, a játékosok alól kicsú-
szott a talaj” – mondta dr. Hoffmann
László klubelnök.

Időközben az utódot is megtalálta
a klubvezetés Rosta Miklós személyé-
ben, akinek irányításával az eredeti
tervekhez képest valamivel korábban,
december 28-án kezdődik a felkészü-
lés. Rosta mellett dr. Hoffmann László
is felel a szakmai munkáért. Mint el-
mondta: munkája az angol labdarúgó-
menedzserekéhez lesz hasonló.
Meccselni viszont Rosta fog, aki fel-
hagy az aktív játékkal, helyére így min-
denképpen beállóst keres a klub.

Dobogón telelnek a focisták
tot veszített a bajnokság eddigi szaka-
szában, mint tavaly az egész szezon-
ban. A győriek a 2012/13-as idényben
hét döntetlen mellett négy vereséget
szenvedtek el, az aktuális szezonban
pedig már hat döntetlennél és három
vereségnél járnak. A játékosok jelenleg
pihenőjüket töltik, de szabadságuk
alatt személyre szabott edzésterv alap-
ján kell készülniük. A csapat tagjainak
legközelebb január 6-án, hétfőn kell
Győrben jelentkezniük, amikor orvosi
vizsgálattal kezdődik számukra az év.
A felméréseket követően kezdi újra az
edzéseket a hírek szerint átalakulás
előtt álló keret. 

Pintér Attila
kapitány lett
Az egykori húszszoros váloga-
tott hátvéd, az NB I-ben címvé-
dő, jelenleg a tabella harmadik
helyén álló Győri ETO FC mos-
tani edzője, Pintér Attila lesz a
magyar futballválogatott új szö-
vetségi kapitánya – jelentette
be Csányi Sándor csütörtök
délelőtt az MLSZ-székházban.
Mindez azt jelenti, hogy Győr-
ben új edző lesz, akinek a sze-
mélye később derül ki. 

Nem jutott az elődöntőbe a válogatott
Nem jutott a legjobb négy közé a magyar női ké-
zilabda-válogatott a szerbiai világbajnokságon,
mivel szerdán a belgrádi negyeddöntőben két-
szeri hosszabbítást követően 33–31-re kikapott a
brazil csapattól.

Az első tizenkét perc rémálomszerű volt, a dél-amerikaiak
elhúztak 7–2-re. Később Herr védései és Tomori betörései
révén lassan sikerült felzárkózni a magyaroknak, így szü-
netre minimálisra csökkent a hátrány (12–11).

A 40. percben fordított Hajdu János együttese, de el-
húzni nem tudott a sok hibával tarkított összecsapáson.
Az izgalmas végjátékot még izgalmasabb kétszeri hosz-
szabbítás követte, amelyben a tíz gólig jutó Alexandra Nas-
cimento révén jobbnak bizonyultak a brazilok.

A magyar szövetség számításai szerint amennyiben az
esti negyeddöntőben a dánok legyőzik a németeket, akkor
a magyarok a nyolcadik helyen végeznek, ellenkező eset-
ben pedig hetedikek.

(MTI)

SPORT  MOZAIK
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szerző: papp zsolt

A Magvassy-csarnok felújítása és a vele
összeköttetésben létesülő multifunkcio -
nális csarnok építése miatt fogtak össze
az egyesületek, hogy a 2014-es idény
minden csapatnál zavartalanul folyhas-
son. Ennek eredményeként a Győri Au-
di ETO KC jövőre az egyetemi csarnok-
ban játssza hazai és BL-mérkőzéseit, a
női és a férfi kosarasok pedig a Magvas-
syba költöznek. A férfi kézilabdások ma-
radnak az egyetemi csarnokban, míg a
futsalosok a Magvassyban – jelentette
be Borkai Zsolt polgármester az érintett
klubelnökökkel.

A polgármester szerint példaérté-
kű a klubok összefogása, amelynek
eredményeként minden csapatunk
Győrben játszhatja hazai és nemzet-
közi mérkőzéseit.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója kifejtette, még az idén
felbontják a Magvassy műanyag borítá-
sát, amit januárban az egyetemi csar-
nokban tesznek le. A Magvassy parket-
táját felújítják, így az megfelelő talaj lesz
a kosarasok és a futsalosok számára,
míg az egyetemi csarnokban minőségi
kézilabda-borításon játszhat a női mel-
lett a férfi kézilabdacsapat is.

Költöznek a csapatok
A női kézilabdások egyébként a ja-

nuár 15-i Fradi elleni mérkőzésüket
még a Magvassyban játsszák, és az-
után költöznek új helyükre. Az egyesü-
letek honlapján a változásokról, jegy-
információkról folyamatosan tájékoz-
tatást adnak.

Borkai Zsolt polgármester a multi-
funkciós csarnok beruházásával kap-
csolatban hangsúlyozta, a közbeszer-
zési pályázat a napokban az ered-
ményhirdetéssel zárulhat le, és 2014
januárjában megkezdődhet az építke-
zés. „A beruházás átadási határideje
2014. november 15., így reményeink
szerint a decemberi női kézilabda Eu-
rópa-bajnokságra minden készen áll
majd, és a csapatokat, valamint a
szurkolókat egy minden igényt kielé-
gítő, huszonegyedik századi létesít-
ményben fogadhatjuk.”

Kelecsényi Ernő, Fűzy András,
Hoffmann Gergely, Drucskó Zoltán,
valamint dr. Hoffmann László, az érin-
tett klubok vezetői, valamint dr. Földe-
si Péter, az egyetemi csarnokot kezelő
Széchenyi-egyetem rektora egyetér-
tettek abban, hogy összefogásuk a vá-
rosi sportélet érdeke.

A bejelentésről bővebben a www.
gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. 

Csúcsdöntés
a karácsonyi rohanáson
Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a megyei szabadidősport szövet-
ség szervezésében a Karácsonyi rohanás elnevezésű futóversenyt, mely lét-
számban csúcsot döntött. A mintegy négyszáz futó és a nordic walkingozó kel-
lemes időben teljesíthette a távokat.

A viadal központja a tulipános iskola tornaterme volt, a rajthelyet pedig a
Kálóczy téren jelölték ki. Az útvonal a történelmi belvároson keresztül ért vissza
az iskolához, érintve az újvárosi, a szigeti és a pinnyédi városrészt is. A résztve-
vők 1,3 km-t (ez két kört jelentett a Kálóczy tér körül), 5,1 km-t (1 kör a város-
ban) és 11,3 km-t (1 kör a városban és a városon kívül) teljesíthettek. A komp-
lett eredménylista a szövetség honlapján (www.gyorisport.hu) és annak Face-
book-oldalán (www.facebook.com/gyorisport) olvasható.

A következő nagy rendezvény márciusban a győrújbaráti krosszfutás lesz.

Az Egészséges Újszülöttekért Alapít-
vány december 28-án ismét megren-
dezi a Fehér Miklós Emlékgálát. Ez a
negyedik alkalom, hogy az öregfiúk-
csapatok szerelést húznak a két ünnep
között azért, hogy megemlékezzenek
az ETO kiváló játékosáról, és jelenlétük-
kel segítsék a győri koraszülöttmentést.
Az öregfiúk-tornán ezúttal hat csapat
vesz részt, a házigazda Győri ETO FC
mellett az MTK, az Újpest, a tavalyi
győztes Lázár Lovaspark Team, a Duna-
szerdahely, valamint a Videoton együt-
tese alkotja a mezőnyt. A hat csapat két
csoportban méri össze előbb erejét,

majd keresztbe játszással elődöntőket
rendeznek, ezután jönnek a helyosztók.
Az öregfiúk mellett egy másik csoport-
ban négy meghívott együttes – a parla-
ment válogatottja, az olimpikonok,
Győr közéleti válogatottja, valamint a
Sport Televízió együttese is körmérkő-
zést játszik egymással. Az emlékgála
helyszíne a Magvassy Mihály Sport-
csarnok, a kapukat 13 órakor nyitják ki,
a döntőt várhatóan 20 órakor játsszák.
A belépés ingyenes, a szervezők ugyan-
akkor várják az adományokat. A gála
teljes bevételét a győri koraszülöttek
kapják. 

Fehér Miklós Emlékgála
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Hány éves a Robinson Tours Kft.?
5, 18, 25

Melyik városban nincs 
Robinson Tours Utazási Iroda 
az alábbiak közül?
Budapest, Gyôr, Hévíz

Mi a legkedveltebb úti célja
az irodának?
Bulgária, USA, Görögország

ajándékutalványt!

„ Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szivbôl
- Ugy mint régen -
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni. „

(Ady: Karácsony)

Hatos és Társa Nyelviskola Kft. 
(08-0079-04)
Akkr. Felnôttképzô intézmény
(lajstromszám 0384)
Gyôr, Szent István út 7.

Hatos Hajnalka, Molnárné Szabó Katalin
és a Hatos és Társa Nyelviskola dolgozói

Békés, boldog karácsonyt
kívánunk minden kedves
hallgatónknak, barátunknak!

NYERJEN

A Robinson Tours jóvoltából húsz szerencsés játékosunk egyenként 10
ezer forintos ajándékutalványt nyerhet, amelyek az utazási iroda saját
szervezésû utazásaira használhatók fel 2014. december 31-ig. A kér-
dések megválaszolásában segítséget nyújt az iroda honlapja, a
http://robinsontours.hu/.

A megfejtéseket a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk 2014. január 8-ig.

A
Magnolia Spa

ötalkalmas bérletét

Bakonyi Csilla,

Kürthy Krisztina, Móri Attila,

Döbrösi Péter és Kôberl Kinga,

a Melius Sóbarlangba szóló

bérletet Egyháziné Dávid

Dóra, Nagy Zoltán

és Varga István
nyerték.


