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Diótörô az Arénában
Írásunk a 15. oldalon

Hagyományt teremt a Gyôri Balett
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Beltéri és kültéri
- LED-es és hagyományos izzósorok
- fényfüggönyök
- ablakdíszek és dekorációk

széles választékban kaphatók!

9024 Gyôr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
Nyitva: hétfô-péntek 9–17, szombat 9–12

Ezüst- és aranyvasárnap is nyitva!

Jogsegély. December 15-én, csütörtökön 17 órától ingyenes jogsegély-
szolgálat lesz a Herman Ottó u. 22. szám alatti MSZP Székházban, amely-
re minden érdeklődőt várnak a szervezők. 

Kétszáznegyven-ezer forint gyűlt ösz-
sze a jótékonysági családi Mikulás-
délutánon szombaton, a győri Pólus
Üzletházban. Károlyi Balázs idén ne-
gyedik alkalommal rendezte meg a
programot, amely annak idején a He-
tedik Bekezdés zenekar koncertjeivel
indult, majd kinőtte magát jótékony-
sági családi nappá. 

A szombati rendezvényen több
százan vettek részt, ahol a Zsebsün
zenekar muzsikált a gyerekeknek,
volt interaktív bábelőadás, bűvész-

December 11-től, vasárnaptól néhány
változás lép életbe Győr helyi autó-
busz-közlekedésében. A 34-es vona-
lon (Autóbusz-állomás–Ménfőcsanak,
Sokorópátkai út) kisebb korrekcióra
kerül sor, módosul néhány indulási
időpont.

Új szolgáltatásként létrejön a 27-
es autóbuszvonal (Autóbusz-állo-
más–Fehérvári út 206.), amelyet a
Győr–Győrság–Tápszentmiklós re-
gionális autóbuszvonal egyes jára-
tai szolgálnak ki. Az érintett járatok
fenti szakaszán, a 32, 34, 36 jelzésű

Változás a buszmenetrendben
buszokhoz hasonlóan, helyi díjsza-
bással lehet utazni. Eltörlik a csak
fel-, illetve leszállásra vonatkozó
korlátozásokat is.

Megváltozik néhány, a regionális
járatok által is használt megállóhe-
lyek elnevezése: az Ipar utca, Volán-
telep megállóhely új neve: Ipar utca,
ÉNYKK Zrt. valamint, a Ménfőcsa-
nak, Veres Péter Tsz megállóhely új
elnevezése: Ménfőcsanak, Koroncói
úti telep.

További részleteket a www.enykk. hu
honlapon találnak.

Kuka Berci is támogatta
a négygyermekes családot

műsor, és természetesen fellépett a
Hetedik Bekezdés zenekar. A kreatív
sarokban kézműves-foglalkozáson,
rajzversenyen vehettek részt az ér-
deklődők, Kuka Berci pedig környe-
zettudatosságra nevelő játékokkal
várta a gyerekeket. 

Az adományokból befolyt összeget
ezúttal a négygyermekes Békási család
kapta, ahol az édesapa a közelmúltban,
kerékpárbalesetben hunyt el. 

Az esemény kiemelt támogatója a
Győr+Média volt. 

Rengetegen eljöttek 
a Mikulás-ünnepségre
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gyon kedves volt Ferenc pápa, hi-
hetetlen szeretet árad belőle, na-
gyon nagy megtiszteltetés, hogy
személyesen találkozhattunk vele
és rajtunk keresztül minden győri
polgárt is megáldott a szentatya” –
tette hozzá dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester.

A harangok még szerdán újra út-
ra keltek, hogy Győr felé vegyék az
irányt. A becses szállítmány vasár-
nap érkezik a kisalföldi megyeszék-

helyre, ahol Borkai Zsolt polgármes-
ter fogadja őket a Városháza előtt
15 órakor. „Ezután lovas kocsikkal
szállítják őket a Széchenyi térre, ahol
egy héten keresztül bárki megcso-
dálhatja a bencés templom új ha-
rangjait” – hangsúlyozta Fekete Dá-
vid. Nem mindennapi összefogás-
nak köszönhető, hogy újjászülethet-
tek a bencés harangok, az önkor-
mányzat, helyi cégek és a bencés
rend is a jó ügy mellé álltak. Az alpol-
gármesterek példaértékűnek tart-
ják a harangok pótlását. „Alapvető-
en optimista ember vagyok, de
még engem is meglepett az az ösz-
szefogás, aminek köszönhetően vé-
gül nem négy, hanem hat harang
születhetett újjá, azt meg nem is
gondoltam volna, hogy Ferenc pá-
pa is megáldja a győri harangokat”
– emelte ki dr. Somogyi Tivadar. 

A harangokat advent negyedik
vasárnapján, december 18-án
szentelik fel 11 órától, ünnepi
szentmise keretében. A tervek
szerint az új harangok egyszerre,
már az automatika által vezérelve,
december 24-én, az éjféli mise
után szólalnak meg először.

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: sajtófotó

Ferenc pápa személyesen áldotta
meg a győri, Széchenyi téri ben-
cés templom újraöntött harangjait
a Vatikánban szerdán. A pontosan
száz éve, háborús célokra elhur-

colt harangok széles körű összefo-
gásnak köszönhetően, egy tiroli
harangöntő műhelyben „szület-
tek” újjá. A hat új harang Miklós-
napra készült el Innsbruckban,
ahonnan Rómába vitték, hogy a
pápa is megáldhassa azokat. A va-
tikáni szertartáson hétfős győri de-
legáció, köztük Győr két alpolgár-
mestere is részt vett. „Nagyon szí-
vélyesen fogadtak minket, a szent -
atya mindegyikünknek kezet nyúj-
tott, nem csak a harangokat, de
bennünket, ezzel pedig tulajdon-
képpen minden győrit is megál-
dott” – mondta Fekete Dávid alpol-
gármester. A delegáció, így a vá-
rosvezetők számára is felejthetet-
len élmény volt a szertartás. „Na-

Minden gyôrit megáldott a pápa

FOTÓ: L’OSSERVATORE ROMANO
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

KAMARAI NYÍLT NAP
Időpont: 2016. december 15. (csütörtök)

9:00–15:00

Ajándékvásár
kézművesmestereink és szakmát tanuló diákok al-
kotásaiból. Vásárlásával az iskolák alapítványait tá-
mogatja!

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A
Tel.: 96/520-200.

Szeretettel
Várjuk!

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Felújították Ménfőcsanakon a Csontváry és Hajnal-
csillag utcák egy szakaszát. A kivitelezés 39 millió
forintba került. Az átadáson Szabó Jenő önkor-
mányzati képviselő azt hangsúlyozta, az itt élők régi
panasza oldódott meg. Csapadékos időszakban, az
utcák sajátosságai miatt, a mélyebben fekvő terüle-
teken állt a víz, megnehezítve az itt élők közlekedé-
sét. Az utcák felújítása előtt így először a csapadék-
víz-elvezetést kellett megoldani, s csak utána kerül-
hetett új aszfalt a 230 méteres szakaszra. 

Az új csapadékvíz-elvezető a Rába-holtágig vezet,
így a jövőben nem kell attól tartani, hogy a nagy po-
csolyákban vadkacsák úszkálnak – fogalmazott az
avatón Szabó Jenő. Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet
vezetője pedig azt hangsúlyozta, a körzet önkormány-
zati képviselője évek óta szorgalmazta a felújítást, elő-
ször azonban a csapadékvíz-elvezetést kellett megol-
dani, s utána tudták felújítani az utca egy szakaszát.

A tervek szerint az első ütemet második is követi,
amikor az utca végén levő CBA-ig újul meg az út.

Útfelújítás 
Ménfôcsanakon

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Népi iparművészektől tanulhatjuk
meg a rábaközi hímzés és a hövelyi
csipkekészítés fortélyait januártól,
a megyei kereskedelmi és iparka-
mara székházában. Mindkét motí-
vumvilágot a megyerikumok sorá-
ba választották, ezért is tartotta
fontosnak a Kisalföldi Népművé-
szek Egyesülete, hogy népi ipar-
művész tagjai a hímzési techniká-
kat, a motívumvilágot bemutassák
és továbbadják az érdeklődőknek.

Székely Erzsébet, a rábaközi
hímzés tudományát szeretné
megtanítani a jelentkezőknek. A
szerdai bemutatkozó foglalkozá-
son beszélt a rábaközi hímzés
motívumvilágáról, melynek jel-
lemzője a szegfű, a gránátalma,
az állat- és madárfigurák, vala-

Tanuljunk meg hímezni!

mint a szálhúzásos technikával
készült textilek különböző varián-
sai. Elsősorban bordó, barna és
zöld színeket alkalmaznak.

Székely Erzsébet szerint a fia-
taloknak is érdemes megtanulni
hímezni, hiszen nincs értéke-
sebb, egy saját kézzel készített
ajándéknál, de az sem elhanya-
golható, hogy a hímzés kikapcsol
a napi rohanásból és hasznos

időtöltésnek számít. Rábaközi
motívummal készíthetünk példá-
ul mobiltartót, könyvborítót, pár-
nát, de akár ágytakarót is, amely
a modern lakásban is jól mutat.

A foglalkozás január 4-én in-
dul, a hövelyi csipkekészítő szak-
kör, melyet Véghné Lőrincz Ág-
nes vezet, pedig január 5-én 15
órakor kezdődik, és kéthetente
várja az alkotni vágyókat.

A Mobilis Bits csapata nyerte a Nemak–
Mobilis robotversenyt, a FIRST LEGO Le-
ague nemzetközi robotépítő és -progra-
mozó verseny regionális fordulóját, ame-
lyet első alkalommal rendeztek meg Győr-
ben. A több száz néző előtt zajlott, különle-
ges hangulatú viadal összes versenyszá-
mában dobogóra állhatott a 11–14 éves fi-
atalokból álló győri csapat. 

Győzelmével a Mobilis Bits kvalifikálta
magát az Európa-szerte 932 csapat részvé-
telével zajló versenysorozat közép-európai
elődöntőjébe, amelyet a legjobb magyar,
cseh, lengyel és szlovák csapatok részvéte-
lével rendeznek a debreceni Kölcsey Köz-
pontban, 2017. február 4–5-én.

A feladatokat neves vállalati szakembe-
rekből és tanárokból, egyetemi oktatókból
álló zsűri, illetve versenybíró csapat érté-
kelte. A regionális forduló összes verseny-
számában dobogóra állhatott a Mobilis
Bits csapata, amely így megérdemelten ju-
tott be a versenysorozat közép-európai
elődöntőjébe. A győri forduló 2. helyén a
budaörsi ROBOKTAT végzett, míg a dobo-
gó harmadik fokára a soproni SopRoboGo
gárdája állhatott. 

A győztes csapat tagjai: Erdélyi András,
Kalocsa Ádám, Nagy Kristóf, Pőcze Tamás,
Reider Norbert, Takács Ármin és Végh Má-
té. Felkészítőjük Boros Norbert, a Széchenyi
István Egyetem tanszéki mérnöke, a Mobilis
demonstrátora.

Gyôztek
a gyôri robotok
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BENETTON
KARÁCSONY

IGAZI MEGLEPETÉS

AZ ETO PARKBAN

SHOP & OUTLET

EXTRA
KEDVEZMÉNY

DECEMBERBEN
MINDEN GYERMEK,
NÔI  ÉS FÉRFI
RUHÁBÓL

KEDVEZMÉNY!

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Jó egy éve vette át Peter Köss-
ler, a győri Audi Hungaria Motor
Kft. ügyvezetésének elnökeként
a győri vállalat irányítását. Ed-
digi tapasztalatairól, benyomá-
sairól kérdeztük a szakembert. 

Egy éve dolgozik Magyarországon,
hogyan értékeli ezt az időszakot?

Nagyon izgalmas volt ez az év szá-
momra, sok újdonsággal találkoztam,
annak ellenére is, hogy a légkör ismert
számomra. Sok új embert ismertem

meg, nagy öröm volt számomra, hogy
szeretettel fogadtak és befogadtak.
Nagy nyitottságot tapasztalok, tiszte-
letet és megbecsülést. Ha az Audi
Hungariát nézem, hogy milyen is ez a
vállalat, el kell hogy mondjam, az itteni
munkatársak magas kompetenciával
rendelkeznek, nem csak a motor- és
járműgyártás területén, hanem legyen
az pénzügy vagy éppen HR terület. A
professzionalitás áthat mindent. A
szint, amit elért a vállalat, stabil és na-
gyon jó. Erre lehet építeni a jövőben is.

Mi magyarok szeretünk tükröt tar-
tani magunk elé. Mi volt a legnehe-
zebb, amit megszokott? Volt olyan,
hogy rácsodálkozott, ezek a magya-
rok mégiscsak furcsa lények?

Azt nem mondanám, hogy valami
idegen volt számomra. Amit tapaszta-
lok, az egy kicsit visszafogott udvari-
asság, ami több magabiztossággal
párosulhatna. Nyitott ember vagyok,

Egy éve Peter Kössler irányítja a gyôri Audi Hungaria Motor Kft.-t

A magyarok visszafogottan udvariasak, 
ami több magabiztossággal párosulhatna

nyíltan beszélek, s szeretem, ha hoz-
zám is így viszonyulnak, s azt mond-
ják, amit gondolnak. A visszafogott
udvariasság nem zavaró, de ha több
magabiztossággal párosulna, az nem
lenne hátrány.

Elődje, Thomas Faustmann el-
mondta, amikor Magyarországra
küldték, volt benne egyfajta nem túl-
zott öröm, s ha nem is büntetésnek
élte meg, nem volt boldog a kikülde-
téstől. Önben is voltak ilyen érzések
egy éve, amikor megtudta, hogy ná-
lunk fog dolgozni?

Aki külföldre megy dolgozni, átgon-
dolja, mi vár rá. Bizonytalansági fakto-

rok mindig vannak, így bennem is
megfordult, vajon mire számíthatok
Magyarországon?  Az Audi Hungariát
persze ismertem korábbról, amikor a
TT sportautók gyártása megkezdő-
dött, előtte részt vettem a gyártósorok
tervezésében, s mindig is figyelem-
mel kísértem a vállalat sorsát.

Amikor egy éve a karácsonyi fo-
gadáson először találkozott az újság -
írókkal, azt kérdeztem öntől, nem
nyomasztó-e Faustmann úr siker-
szériája után átvenni a gyárat. Akkor
azt mondta, egyáltalán nem, folytat-
ja azt az utat. Most is így gondolja?

Ma is ezt tudom erre válaszolni.
Amikor Ingolstadtban átvettem a
gyárvezetést, előtte is egy nagyon si-
keres időszak volt. Mégis le tudtam
tenni a névjegyemet, s sikeresen ve-
zettem tovább azt a vállalatot. Most is
ez érvényes. Az Audi Hungaria egy
nagyszerű vállalat, s biztos vagyok

benne, hogy sikeresen tudom tovább-
vinni. Azt azért szeretném megjegyez-
ni, hogy kétévente nem lehet új autó-
gyárat építeni, s forradalmi megúju-
lást sem lehet várni, helyette egy evo-
lúciós fejlődésre számíthatnak.

Ismert okok folytán nem volt
könnyű az elmúlt év a Volkswagen
konszern életében. Mennyit érzett
ebből a győri Audi Hungaria?

Igen, valóban izgalmas évünk volt,
s nem az utolsó. A 2017-es év is izgal-
mas lesz. Az idei esztendő számos ki-
hívás elé állított bennünket, de mun-
katársaimmal azon dolgozunk, hogy
sikerrel vegyük az akadályokat. Opti-
mista vagyok e tekintetben. A nyilvá-
nosság, s elsősorban most az ügyfe-
leinkre gondolok, bíznak bennünk,
mert az Audi növekszik. Amiért biza-
kodhatok, hogy az Audi Hungarianál
is nagyszerű döntéseket hoztunk a jö-
vőt illetően. A motorgyárunkban inten-
zíven invesztálunk egészen az elektro-
mobilitásig. Felépítettük az elektromo-
bilitáshoz kapcsolódó kompetencia-
központunkat és az elektromotorok
sorozatgyártásban Győrben készül-
nek majd.  Bővítjük a szerszámgyárun-
kat, ahol exkluzív modellekhez készül-
nek kis szériás karosszériaelemek. Az
elmúlt év legfontosabb döntése pedig
az volt, hogy a Q3-as a jövőben Győr-
ben készül. Ez a típus az Audi modell-
palettájának egyik legfontosabb ele-
me. Lehet, hogy nem feltétlenül szü-
letnek majd rekordszámok az idén, en-
nél fontosabb, hogy döntéseinkkel
megalapoztuk a jövőt.

Nem csak Győrben, Magyaror-
szágon is büszkék az emberek arra,
hogy az Audi Hungaria a világ legna-
gyobb motorgyára. Ezt a címet az
idén is sikerül megőrizni?

Igen. Ezt bátran kijelenthetem. A
gyártási darabszámok abban az inter-
vallumban mozognak, amivel ezt a cí-
met meg tudjuk őrizni.

Amikor egy hónapja Mexikóban
jártam, az Audi ottani gyáravató-
ján, kérdésemre Rupert Stadler, az
igazgatótanács elnöke azt válaszol-
ta, a mexikói gyár semmilyen for-
mában nem érinti a győri gyárat,
Magyarországon teljes gázzal ha-
lad tovább az Audi. Ezt akkor ön is
meg tudja erősíteni?

Csak örömmel tudom nyugtázni az
igazgatótanács elnökének kijelenté -
sét, mert ez azt jelenti, számolnak az
Audi Hungaria-val, s hogy a győri gyár
az Audi integráns része.

Dunamenti
együttmûködés
„A Duna Régió Stratégia lehetőségei
Kelet- és Közép-Európában” címmel
rendeztek konferenciát szerdán Győr-
ben, ahol szakértők számoltak be az
eddig elért eredményekről.

Az Európai Duna Régió Stratégia
lehetőséget teremt a határokon átnyú-
ló együttműködésre, a Duna térségé-
nek egységes fejlődésére, egyben a
Duna ma az együttműködés szimbó-
luma Európában. A stratégia pedig
olyan makro-regionális fejlesztési
koncepció, amely lehetőséget ad arra,
hogy az abban részt vevő országok kö-
zös válaszokat adjanak közös kérdése-
ikre – hangzott el a konferencián.

Győr földrajzi, valamint gazdasági
helyzetének köszönhetően is jelentős
szerepet játszik az európai uniós pro-
jektekben, de tudományos háttere is
fontos tényező a stratégiában.

Magyarország három kiemelt je-
lentőségű területen vállalt koordináci-
ós szerepet: a fenntartható energia
használatának ösztönzése témakör-
ben Csehországgal, a vizek minősé-
gének helyreállítása és megőrzése fe-
jezetben Szlovákiával, valamint a kör-
nyezeti kockázatok kezelésének terü-
letén Romániával közösen.
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Generációk

Közeledik az év egyik leg-
szebb és legjobban várt ün-
nepe, a karácsony. Gyorsan
szállnak a napok, hetek,
kapkodjuk a fejünket a ro-
hanó idő láttán, pedig ilyen-
kor jólesik kicsit megállni.
Megállni, és elgondolkodni,
mi is az advent üzenete.

A karácsonyvárás időszaka, az
advent (eljövetel) Szent András
apostol ünnepéhez (november
30.) legközelebb eső vasárnap
kezdődik, és december 24-én,
szenteste ér véget. Valóban, de -
cemberben mindannyian érez-
zük már a keresztény kultúra leg-
szentebb ünnepének közelségét,
izgalommal, s áhítattal készülünk
Jézus születésének, a szeretet
ünnepének napjára. Valószínű-
leg mindenki a gyermekkora
gondtalan, békés, sok örömmel
és boldog várakozással teli kará-
csonyait próbálja visszaidézni, és
azt a hangulatot átadni gyerme-
keinek, unokáinak. Ilyenkor idős-
ként egyre inkább felidéződik
azon szerettek képe is, akik már
nincsenek velük.

A karácsony maga az ünnep,
szívet dobogtató várakozás, titok,
meglepetés és mindent betöltő
öröm. A fenyő illata, a csillogás,
amely mindenkit elvarázsol.
Ilyenkor tanulunk meg ajándékot

Idôsek adventje
adni, meglepetést okozni és leg-
főképpen együtt örülni, megfe-
ledkezve a gondokról, a hétköz-
napok problémáiról. Már az is
ajándék, ha családi körben, sze-
retteinkkel együtt tudjuk tölteni
az ünnepeket.

Az idős emberek számára
ilyenkor még inkább felértékelő-

dik a család szerepe. Várják az
ünnepet, annak csendességét,
még talán akkor is, ha nincs kivel
megosztani azt. Sokan egyedül
vagy távol a gyermekektől, uno-
káktól töltik el ezt az időszakot.
Számukra a közösség, a barátok,
a nyugdíjas társak meghittséget,
szeretetet hoznak, és nem csak
ezekben a napokban. Számos
klubban karácsonyi műsorral
hangolódnak az ünnepre, sütnek-
főznek, hogy egymásnak örömet
szerezzenek. Advent időszaka ki-

váló alkalom összejönni, beszél-
getni, felidézni a régmúltat, em-
lékezni a régiekre, együtt lenni.
Összegezni az évet, leltárt készí-
teni. Elgondolkodni, segítettünk-e
embertársainknak, mindig ott
voltunk-e, amikor a családnak
vagy a környezetünkben élő em-
bereknek szüksége volt ránk? A

sok kérdésre egy szó a válasz:
szeretet!

Az idősek mindent megtesz-
nek, hogy gyertyagyújtáskor
gyermekeik és unokáik arcán
ugyanaz az önfeledt boldogság
ragyogjon, amely valamikor ré-
gen az ő ünnepüket is beragyog-
ta. Aki pedig magányosan tölti az
ünnepet, az is érezheti annak áhí-
tatát, misztikumát, hiszen az
öröm forrása bennünk van, ha si-
került megteremtenünk belső
békénket.

Sportolkozz! szlogennel hívták versenyre a győri
középiskolásokat a közelmúltban, a Városi Diák
Fórum megrendezte ugyanis az első, önálló szer-
vezésű vetélkedőjét. A VDF 7próbára tizenegy
középiskolából, húsz ötfős csapat jelentkezett,

Megoldották: sportoltak 
és gondolkoztak a diákok

akik sportos és logikai feladatokat oldottak meg
a versenynek helyet biztosító Pattantyús-Ábra-
hám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános
Művelődési Központban.

A versenyt dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
nyitotta meg, és megdicsérte a VDF tagjait, akikről
úgy látja, idén különösen aktívak, s bízik benne,
hogy hagyomány lesz ebből a vetélkedőből. Eb-
ben az önkormányzat is támogatja őket – tette hoz-
zá, ahogy az idei szervezésben is segítettek. Utób-
biban részt vett a Diadém Rendezvényiroda is, akik
az „Aludj máskor” 24 órás vetélkedőért is felelnek
minden évben.

A vetélkedőt a Lukács Sándor Mechatronikai
és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium
Megoldás nevű csapata nyerte, második lett a
Révai Miklós Gimnázium NJNK elnevezésű cso-
portja, a harmadik helyen pedig a Hild József
Építőipari Szakközépiskola #varacskos nevet vi-
selő csapata végzett.

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári munkatársakat
keres 2017 januári belépéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

Fôbb feladatok:
• Áruátvétel, csomagolás
• Göngyölegtisztítás /papírhulladék eltávolítása/
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés, szállás biztosítása
• Jutalmazási rendszer 
• Cafetéria rendszer

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tíbormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres 2017 januári belépéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tíbormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára+OKJ-s bizonyítvány 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása
• Betárolás, kitárolás
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés, szállás biztosítása
• Jutalmazási rendszer 
• Cafetéria rendszer
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„A változás elindításához ne-
kem kell változni, és megmente-
ni csak magamat tudom” – ez az
erős felismerés az alapja a hoz-
zátartozói csoport tevékenysé-
gének, mely több mint egy éve
működik a marcalvárosi aluljáró
Közösségi Kávézójában. Siker-
rel, hiszen akik ide járnak, mind-
annyian tudtak változtatni, s ha
csak magukon, az is óriási ered-
ménynek számít a kilátástalan
élethelyzetekben.

Néhány szülő ül egy körben, mindnyá-
jan megjárták már a poklot, hogy felis-
merjék, a változáshoz nekik kell lépni-
ük. Nem bírták már tovább, már nem

lehetett az otthon falai mögött tartani
a problémát. Azt mondják, mindent
megtettek, de gyerme küket nem tud-
ták „leszoktatni” a kábítószerről, az al-
koholról, sőt, még segítették is őket a
mindent leromboló életmódjukban és
azért, hogy ez megszűnjön, nekik kel-
lett változniuk. És rögtön el is érkez-
tünk az addiktológiában egyre terjedő
szemléletváltás első fokához: azt vall-
ják, a szenvedélybetegeket a családta-
gokkal együtt kell kezelni. A csoportot
nyártól Kissné Benkő Anita addiktoló-
giai konzultáns, védőnő vezeti, aki el-
magyarázza, csak annak a szenvedély-
betegnek fordul meg a fejében, hogy
változtatnia kell, akinek a függőségé-
ből eredő fájdalom, feszültség  megha-
ladja azokat a kínokat, amiket a leszo-
kás jelentene. A hozzátartozók itt meg-
tanulják azt a kommunikációt, támoga-

Nem érdemes a falak mögé zárni
a szenvedélybetegséget

tási módot, aminek a következtében a
függők megtapasztalják szenvedély-
betegségük negatív következményeit.
„Egyszer megkérdezte tőlem egy pszi-
chológus, mi a véleményem a drogról.
Azt mondtam, a drog rossz. Ez óriási
tévedés, az alkohol és a drog jó, ha
nem lenne az, nem csinálnák – szólt a
válasz. Mi pedig könnyűvé tesszük ne-
kik, hogy azt tegyék, amit élveznek:
van hol aludniuk, van mit enniük, elin-
tézzük a rendőrségi ügyeiket, fizetjük
az adósságaikat” – mutat rá egy Buda-
pestről járó édesapa, akinek a lánya
sok éven át heroinozott. Most két éve
tiszta, ami annak is köszönhető, hogy
az apja döntés elé állította: szereti őt,
de a saját házában sokévi pokol után
szeretne úgy élni, ahogy ő akar. A drog
nélkül. Ha a heroint választja, mennie
kell. A lány ment, elérte a mélypont, és

segítséget kért a leszokáshoz. „A szü-
lőknek is el kell jutniuk a mélypontra,
nekem ez akkor történt, amikor a zak-
latottság miatt egy kereszteződésben
százzal hajtottam át a piroson. Akkor
döbbentem rá, nem csak magamat,
de ártatlan embereket is veszélybe so-
dorhatok, ha valami nem változik” –
ezt már az az anyuka meséli, aki a Bu-
dapesten látott csoport mintáját Győr-
be hozta a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum támogatásával. Fia 16 éves ko-
ra óta drogozott. Az édesanyának
Csernus Imre ajánlotta a fővárosi cso-
portot. „Mi is azt hittük, akkor vagyunk
jó szülők, ha megoldunk helyette min-
dent. A csoportmunka hatására aztán
18 évesen állítottuk válaszút elé: már
nem tudjuk befolyásolni, hogy drogo-
zol-e, viszont ha a drog mellett dön-
tesz, itt nem maradhatsz.” Eltűnt

ugyanis a lakásból minden, amit moz-
dítani lehetett. Addig nem vette komo-
lyan a szüleit, ők viszont következete-
sen – ami egy fontos kulcsszó – kiáll-
tak amellett, ha a drogot választja,
mennie kell. Fiuk néhány napot töltött
az utcán, majd jelentkezett elvonóra.
Több mint egy éve tiszta.

Aki nincs ebben a helyzetben, nem
értheti, miként hozhatja meg a szülő
ezt a súlyos döntést, hiszen látszatra ez
ellenkezik a szívvel, a lélekkel. De min-
dig a függő dönt, és a családtagok
mellette állnak, ha változtatni akar. És
a szülőnek is változtatnia kell, mert ha
rehab után ugyanabban a helyzetben
találja magát a függő személyiség, ak-
kor az ördögi kör újra indulhat.

Az itt ülő szülők gyermekeiben az
is közös, hogy mindannyian rendezett
körülmények között nőttek fel, s szüle-

ik arra törekedtek, hogy a gyerekük-
nek jobb legyen, mint nekik, ezért
mindent megtettek. Ahogy előbb je-
leztük, még akkor is, amikor már rájöt-
tek, baj van. Egy másik apuka meséli,
először nem tűntek fel nekik a jelek: a

fiuk Budapestre járt főiskolára, ahol
egyre többször kellett pótvizsgáznia
és zátonyra futott a barátnőjével a
kapcsolata. Miután a fiú öccse is elke-
rült a fővárosba, ő jelezte a szülőknek,
hogy bátyja egyre többször részeg. Az
apa hazahozta, munkát szerzett, az-
tán újra és újra állást kerített, amikor
fiát kirúgták, mert ittasan jelent meg.
A győri csoportba a feleségével
együtt járnak minden héten. Felállítot-
ták a szabályokat, aminek hatására a
33 éves fiú viszont visszaesett, a füg-
gő személyek ugyanis sajnos nagyon
gyorsan el tudnak csúszni. A férfi
azonban eljutott odáig, hogy küzd,
most már önmagáért is. Azt mondta,
ha nem ismeri fel, hogy változtatnia
kell, és a fia nem megy el elvonóra, le-
het már nem is élne. 

Azt is el kell fogadni, hogy nem min-
den esetben végződik pozitívan egy-
egy család története. A szülők kétség-
beesve érkeznek a marcalvárosi aluljá-
róba, sokszor a tehetetlen düh hozza el
őket, és sokat kell dolgozniuk az elfoga-
dásért: „Ha a családtag drogozni akar,
akkor drogozni is fog, én viszont nem
pusztulhatok bele abba, ha ő így dönt.”

A nyilatkozó szülők arra bátorítják az
érintetteket, hogy ne féljenek segítsé-
get kérni. Csatlakozzanak hozzájuk, itt,
a kis kávézóban megértő fülekre talál-

nak, senki nem ítélkezik, hiszen mind-
annyian egy cipőben járnak. „Azzal is
tudunk segíteni, hogy elmeséljük, mi
hogyan éltük túl, mi tartotta bennünk
a lelket az átsírt éjszakákon” – biztat-
nak végül a csatlakozásra a tagok.

A hozzátartozói csoport ingye-
nes, anonim és kötöttségektől
mentes. Várják a csatlakozókat,
az összejövetelek hétfőnként
18–20 óráig tartanak. Az első
részvétel előtt bejelentkezés
szükséges. További információ:
06-96/500-555.

A csoportot
Kissné Benkő Anita vezeti
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Ahogy közeledik az év vége, az embe -
rek pénzügyi gondolkodását egyre in-
kább két dolog határozza meg: aján-
dékvásárlás karácsonyra, majd az új-
évi fogadalmak anyagias részei, mint
a lakás felújítása vagy új otthon vásár-
lása. A lehetőségekről Patyi Sándor-
ral, az MKB Bank győri, Bécsi kapu té-
ri fiókvezetőjével beszélgettünk. 

Nyakunkon a karácsony és egyre
égetőbb az ajándékok beszerzése.
Előfordulhat, hogy hiába találtuk meg
a tökéletes ajándékot, anyagi lehető-
ségeink korlátaiba ütközünk. A ta-
pasztalatok szerint a karácsonyi sze-
zonban megnő a személyi hitelek irán-
ti érdeklődés, hiszen ilyenkor minden-
ki vásárlási lázban ég. „Megesik, hogy
a megfelelő ajándék túl nagy kiadás-
sal jár és felmerül a kérdés, hogy mi-
lyen megoldások vannak arra, hogy
ne kelljen lemondani a tökéletes meg-
lepetésről. Ez alapvetően az ajándék
árától függ. A kisebb összegű kiadá-
sokra megoldást jelenthet a folyó-
számlahitel vagy a hitelkártya: mind-
kettővel pluszkeretet biztosíthatunk
magunknak a karácsonyi időszakban.
Ha pedig valaki egy egzotikus helyre
vagy síelni utazna el az ünnepek alatt,

Ünnepi pénzügyek — kicsit máshogy
de erre nem sikerült időben pénzt fél-
retennie, akkor sem kell pánikba esni,
hiszen a szabad felhasználású hitelek
fő vonzerejét épp az adja, hogy a hitel-
keret megkötés nélkül használható” –
véli szakértőnk.

Az új év érkezése új fogadalmakkal
és tervekkel is együtt jár. Jó alkalom ar-
ra, hogy elgondolkodjunk, hogyan va-
lósítsuk meg a lakásfelújítással vagy
lakhatással kapcsolatos elképzelésein-
ket: albérletből saját lakásba, esetleg
kisebb otthonból nagyobba költözni.
Lakásterveink megvalósításához vi-
szont megeshet, hogy szükségünk van
egy kis pénzügyi segítségre.  A pénz-
ügyi tudatosság elengedhetetlen, fon-
tos, hogy előre tudjunk tervezni. Patyi
Sándor szerint az emberek más-más
habitusúak, ez pedig a lakáshitel-vá-
lasztás során is megmutatkozik. Van-
nak, akik inkább a kiszámíthatóságot
keresik, magasabb havi visszafizetést
választva, míg mások a kedvezőbb ka-
mat érdekében inkább kockáztatnak
és a piaci mozgásokhoz igazítják tör-
lesztőjüket. „Bárhogy is álljunk a világ-
hoz, a legfontosabb, hogy tervezzünk
tudatosan, igyekezzünk felkészülni egy
akkora kiadásra, amilyen egy ingatlan-

vétel. Mivel ehhez azért többnyire hite-
leket használunk, figyelnünk kell az
összes részletre, hiszen jellemzően
akár egy évtizedet is meghaladó idő-
távban és elköteleződésben gondolko-
dunk. Mérjük fel az összes lehetőséget,
kérjünk be minden, nekünk tetsző aján-
latot, derítsük ki, tervezhetünk-e olyan
opciókkal, mint a CSOK vagy más ked-
vezmények, tegyük tisztába a járulékos
költségeket. Az MKB pénzügyi tanács -
adói segítenek áttekinteni, hogy sze-
mélyre szabottan milyen lehetősége-
ink vannak” – emelte ki a fiókvezető.

Az egyedi igények szerinti kiszolgá-
lás teljes mértékben áthatja az MKB
Bank vállalati kultúráját, nincs ez más-
képp a Győrben, a Bécsi kapu téren ta-
lálható bankfiókban sem. „Profi ügyin-
tézőink mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy lakossági és vállalati
ügyfeleiket barátságos és diszkrét kör-
nyezetben, rövid időn belül, akár idő-
pont-egyeztetés nélkül tudják kiszol-
gálni. Ügyfeleinknek lakossági és válla-
lati oldalon egyaránt egyedi megoldá-
sokat kínálunk számlavezetés, hitele-
zés és befektetés terén is. A felmerülő
finanszírozási igényekre folyamatosan
bővülő, széles termékpalettával rendel-

kezünk, továbbá fiókunkban kedvez-
ményes széfszolgáltatás is található” –
mondta szakértőnk, aki – kollégáival
együtt – azt vallja: nem ügyfelekkel, ha-
nem emberekkel foglalkoznak. 

Patyi Sándor immár 12 éve dolgo-
zik az MKB Banknál. Kétdiplomás csa-
ládapa, feleségével éppen a harmadik
gyermeküket várják. Tősgyökeres mo-
sonmagyaróváriként az egyetem el-
végzését követően, 2004-ben kezdett
a bank mosonmagyaróvári fiókjában,
ahol a ranglétrát végigjárva, kezdet-
ben ügyfélreferens, pénzügyi tanács -
adó, majd értékesítési vezető volt.
2010-ben nevezték ki az ottani bank-
fiók vezetőjévé, jelenleg pedig az
MKB Bank győri, Bécsi kapu téri egy-
ségének munkáját irányítja. (x)
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Multifokális lencse és minden 

* Más akcióval nem vonható össze. Az akció a megjelenéstől visszavonásig vagy a készlet erejéig tart. 
Komplett szemüveg készítése esetén, az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

szemüveglencse FÉLÁRON!

–50AKCIÓ* %

szöveg és fotó:
havassy anna katalin

Egy kilencéves, soproni
gyermekotthonban élő kis-
fiú kívánsága vált valóra
múlt héten az Őrangyalok
Ligája és a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred
összefogásának köszönhe-
tően, a győri laktanyában.

Az Őrangyalok Ligája választotta
ki Herceg Rafaelt, a hátrányos
helyzetű kisfiút, akinek a kérése
az volt, hogy ellátogathasson egy
laktanyába és utazhasson egy
katonai járművel. Az Őrangyalok

Ligája egy különleges szövetség,
melyet azzal a szándékkal hívtak
életre, hogy legalább egy napra
megváltoztassák a nélkülöző
gyermekek életét.

Cseszreginé Csekei Judit
százados és Inoka Zoltán törzs -

Gyôri katonák valósították meg
a kisfiú álmát

zászlós vezette körbe a kisfiút
és mutatott meg neki mindent,
amit lehetett. Rafi lelkesen, a
kisfiúk elevenségével kérdez-
gette kísérőit, vagánysága már
az első fél órában kiderült. Nem
csoda, hogy otthonosan érezte
magát a terepruhások között,

hiszen ahogy elmondta: katona
szeretne lenni. 

A kis látogató érdeklődve nézte
végig a katonai technikákat bemu-
tató állandó makett- és régi kato-
nai egyenruhákat bemutató kiállí-
tást, láthatta a kisfilmet, amely a

rakétások mindennapját és eszkö-
zeit mutatta be. A haditechnikai
parkban is alaposan körülnézhe-
tett, amit lehetett, kézbe vett, sőt
rakétát is indíthatott, persze csak
szimulátor segítségével. Egy váll-
ról indítható rakétával semmisítet-
te meg az ellenséges repülőgépet,

amit széles mo-
sollyal nyugtázott.
Az alakulótéren
két honvéd még
Rafira várt: a jár-
műre szerelt AT-
LAS indítóáll-
ványra bátran ka-
paszkodott fel,
majd lelkesen
pásztázta az eget,

esetleges légi célok után kutatva. 
A KUB fegyverrendszer lánc-

talpasa szintén sikert aratott, fő-
leg, hogy erre már nem csak fel-
mászni lehetett, hanem a vezető-
fülkébe is beülhetett, na meg
persze a motor is érdekelte a fiút.
Az álom valóra válása azonban
még csak ezután következett: az
ezred gyakorlóterén szintén egy
KUB-rakéta-indítóállvány várta,
így ezzel a lánctalpassal és Kántor
Zsolt zászlóssal kipróbálhatta, mi-
lyen is egy harckocsiban ülni. Ta-
lán a kisfiú itt már el is döntötte,
„arrabonás” szeretne lenni...

Az álomkirándulás a laktanya
színháztermében zárult, ahol Rafa-
el megkapta a „Tiszteletbeli légvé-
delmi tüzér” címet. Erről oklevelet
is átvehetett, amely örök emlék-
ként kísérheti. Könczöl Ferenc alez-
redestől ráadásul igazi katonai ru-
hát is kapott, így most már a gyer-
mekotthonba visszaérve is mutat-
hatja: katonának lenni kiváltság! 

Az Ôrangyalok Ligája
egy olyan szervezet,
amely gyermekálmokat 
valósít meg
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Korda György közel 60 éve alkot, dolgo-
zik, énekel, és minden kérésnek eleget
tesz, ha a közönségről van szó. Talán
ennek is köszönhető, hogy az 1958-
ban először színpadra lépett előadómű-
vész a mai napig telt házak előtt énekel
és óriási népszerűségnek örvend. Az
életvidámsága és a zene szeretete még
mindig hajtja őt. Minden fellépésén,
koncertjén egy energikus, humoros, és
csodálatos hanggal megáldott művész
köszönt bennünket, aki szemrebbenés
nélkül másfél órán keresztül szórakoz-
tat oldalán a nagyszerű énekesnővel,
Balázs Klárival.

„Csináljunk egy igazán felejthetet-
len bulit Bagi Nacsával!”, hangzott el
Korda György szájából a varázsmon-
dat, amely egy igazi lavinát indított el,
és igencsak felcsigázta a közönséget.
A koncert-show egy különleges, ed-
dig soha nem látott csemege lesz
azok számára, akik ellátogatnak majd
a koncertsorozat valamelyik állomásá-
ra. Balázs Klári természetesen épp-
úgy elengedhetetlen alkotóeleme lesz
a show-nak, míg Bagi Nacsáék is szín-

Két Korda házaspár is színpadra lép 
a karácsonyi koncert-show-n

re lépnek, mint Korda házaspár, sőt,
még egy felejthetetlen közös duettet
is hallhatunk a két Kordától… 

A karácsonyi ünnepek közelsége
révén Korda György és Balázs Klári
eddig soha nem hallott karácsonyi
meglepetéssel is készül. A koncertet
kísérő Monarchia Szimfonikus Zene-

kar pedig garantáltan egyedi hangzá-
súvá teszi az előadást, és eddig isme-
retlen átiratokat is mutatnak majd ne-
künk Korda György mindenki számá-
ra ismert slágereiből. A vizuáltechni-
káért felelős cég szakemberei pedig
elénk varázsolják a múltbéli nagy slá-
gerek videoklipjeit is. (x)

Az előadásnak a győri
Egyetemi Csarnok ad helyet
december 22–én. 
Jegyek a Baross úti Győr+
Pavilonban (tel.: +36-20/334-
7071), a Látogatóközpontban
és a www.jegy.hu oldalon 
kaphatók.

Az amerikai/izraeli Voca People Ma-
gyarországon is bemutatja új műsorát
– az izgalmas musical comedy-t, amit
már több, mint egymillióan láttak vi-
lágszerte. 

„Mega galaktikus szupersztárok
…látnod kell, hogy elhidd!”

CBS 

A YouTube-on több, mint 50 millió
megtekintéssel büszkélkedő Voca Pe-
ople tagjai nem használnak hangszere-
ket, minden hangot élőben képeznek
a-capella és modern beatboksz tech-
nikák kombinálásával. Tele energiával,
csordultig komédiával és jókedvvel, a
nemzetközi fenomén minden idők leg-
jobb slágerei közül több mint nyolcva-
nat mutatnak be Madonnától Mozar-
ton keresztül Michael Jacksonig! Nin-
csenek hangszerek, nincsenek effektu-
sok – csak nyolc hihetetlen, tehetsé-
ges énekes-komikus. 

„Lenyűgöző… a harmóniák
földöntúliak!”

Time Out New York

Fergeteges zenei utazásra hívja az egész családot a Voca People

A világszerte ünnepelt családi program gyôri premierje
A díjnyertes show világszerte

már óriási sikernek örvend; négy
éven belül telt házas turnéi lettek Eu-
rópában, Észak- és Dél-Amerikában,
valamint a Távol-Keleten, továbbá
több, mint egy évig szerepeltek a
New York-i Off-Broadway-en, ahol
Lucille Lortel-díjat nyertek a „Kiváló
Színházi Élményért”. 

„Ezeknek a földönkívülieknek
arany hangjuk van.”

Le Parisien

Az előadás története szerint a Voca
People űrhajója egy ismeretlen boly-
góra – a Földre – zuhant… A hajó töl-
tője egyetlen energiaforrással – a ze-
nével – működik, tehát a Voca People

tagjainak találkozniuk kell a Föld lakó-
ival, annak érdekében, hogy megis-
merjék furcsa szokásaikat és zenéjü-
ket, valamint, hogy a közönség segít-
ségével, zenével feltöltsék páratlan
hajójukat… (x)

„EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ!
ÜTŐS! Jól szórakozottan jössz
ki a színházból!”

The New York Times

„LENYŰGÖZŐ! A gyerekek
nagy kedvence!!! Tele híres
dallamokkal Mozarttól Michael
Jacksonig.   FÖLDÖNTÚLI 
összhang!”

Time Out New York

Az előadásnak a Győri Audi Aréna
ad helyet december 29–én.

Jegyek a Baross úti Győr+ Pavilonban
(tel.: +36-20/334-7071 ), a Látogató-

központban és a www.jegy.hu oldalon
kaphatók.
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szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Régi győri utcarészletek, az
1900-as évek elejéről származó
karácsonyi rajzok – a több ezer
darabos gyűjteményének né-
hány lapját mutatja Németh Vil-
mos képeslapgyűjtő. 

Az első képeslap a források szerint az
1870-es évekből származik, melyet
August Schwartz oldenburgi udvari
könyvkereskedő saját nyomdájában
készített – meséli a képeslap születé-
sének történetét a szakember. Egy lap
egyik oldalára képecskét nyomtattak,
oda lehetett írni az üdvözletet, a másik
oldalára pedig a címzést. Mivel így ke-
vés hely jutott a szövegnek, a posta

1905-ben úgy döntött, osztottá teszi
a képeslap hátulját. Ekkor született
meg a klasszikus képeslap, melyet a
mai napig e formában forgalmaznak. 

A lapok gyűjtése a múlt század ele-
jén vált szenvedéllyé, egyesületek, klu-
bok és szaklapok alakultak, a képesla-
pok forgalma pedig óriásira nőtt. Ki-
derült, 1899-ben Párizsról háromezer
darab, különböző lap létezett, egy
frankfurti kiadónak pedig ezerkétszáz
alkalmazottja, naponta száz új motívu-
mot tervezett. A képeslapok számta-
lan témával foglalkoztak, minden alka-
lomra és minden elképzelhető techni-
kával készítették azokat.

Hazánkban a legnagyobb gyűjte-
ményeket Pannonhalmán és Szeren-
csen őrzik, de magángyűjtők birtoká-
ban is több százezer felbecsülhetetlen
értékű kordokumentum található. 

Németh Vilmos a ’80-as évek ele-
jén négy Győrt ábrázoló képeslappal

Krampuszos
vagy szívecskés üdvözlet

alapozta meg gyűjteményét, melyet
Komondi Miklós, neves szakértőtől
vásárolt. A gyűjtőnek a győriek mel-
lett, szülőhelyéről, a Rábaközről, Szil-
sárkányról van a legtöbb lapja, vala-
mint Szentpétervárról, ahol egyetemi
éveit töltötte.

Egy képeslap értéke attól függ,
mennyire ritka, és milyen állapotban
van – avat be a részletekbe Németh
Vilmos. A világ legdrágább képeslap-
jait koruk legjobb grafikusai készítet-
ték olyan műhelyekben, mint például
a bécsi Wiener Werkstätte. Ezek a la-
pok az aukciókon százezer forint körü-
li áron cserélnek gazdát.

Győrben 16 éve rendeznek képes-
lapgyűjtő-találkozót, ahová az or-
szág minden tájáról érkeznek árusok
és vásárlók. Sokan témák szerint

gyűjtenek, a városképek mellett leg-
népszerűbbek a színészportrék, a
dedikáltak, a sport témájúak, az ál-
latokat ábrázolók, de van, aki kram-
puszosat, vagy szívecskéset keres.
Többen az ünnepekre készült lapo-
kat kutatják, a húsvétit és persze a
karácsonyi üdvözlőlapokat.

Aki kedvet kapott megnézni, vagy
éppen most szeretne gyűjtővé válni,
december 11-én 8–14 óráig a Kristály
étteremben megteheti, itt kerül sor
ugyanis a Képeslapgyűjtők 32. orszá-
gos találkozójára. A látogatóknak mód-
juk lesz régi képeslapok, papírpénzek
és egyéb papírérdekességek, részvé-
nyek, plakátok, metszetek, fotók, bélye-
gek és telefonkártyák cseréjére és
adásvételére. Minden hónap harmadik
vasárnapján pedig a Tarcsay úti piacté-
ren rendezett régiségvásárban lehet
kutakodni értékes, vagy számunkra
kedves képeslapok között.

GYÔR-RÉVFALU KEDVELT RÉSZÉN,
TÖBBLAKÁSOS TÁRSASHÁZBAN LAKÁSOK LEKÖTHETÔK

43 nm—107 nm-es lakások között válogathat! A lakások fûtéskészen kerülnek átadásra.
Pl. Egy 45 nm-es, nappali + 1 szobás, erkélyes lakás az elsô emeleten.

Ár: 16.845.500 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

www.reag-invest.hu  •  Gyôr, Apáca u. 18.

PINNYÉDEN nappali + 4 szobás sorházi la-
kás GARÁZZSAL, saját kerttel eladó. Az épü-

let magas minôségi kivitelezéssel épül: 15 cm
külsô szigetelés, 3 rétegû üvegezés! A ház.
A+ energiatanúsítású lesz, így alacsony re-
zsivel számolhat. A lakások fûtéskészen ke-
rülnek átadásra. Ingyenes és bankfüggetlen
CSOK és hitelügyintézés!

Ár: 30.900.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-SZIGETBEN új építésû, 1. emeleti,
45 nm-es, nappali + 1 szobás, erkélyes la-

kás eladó. Emelt szintû fûtéskészen, nyá-
ron kerül átadásra. Gépkocsibeálló és tá-
roló vásárolható! A lakás kiváló befektetés-
nek is! Hívjon most!

Ár: 14.800.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR Belvároshoz közeli részén új, egyedi
kialakítású, hangulatos, 2. emeleti, tetôtéri la-

kás eladó. A lakás nappali + 1 szobás, vilá-
gos, kitûnô elrendezésû. Nézze meg, garan-
táltan beleszeret! Kiváló befektetésnek is! A
lakás kulcsrakészen kerül átadásra.

Ár: 21.000.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-BELVÁROS szívében épülô liftes tár-
sasházban már csak néhány szabad lakás

van.  A nappali + 2 hálószobás, nagy er-
kélyes lakás az elsô emeleten helyezkedik
el. DNY-i fekvésének köszönhetôen rendkí-
vül világos, barátságos otthon válhat belô-
le. A lakások fûtéskészen kerülnek átadás-
ra 2017. májusban. Igény esetén vállaljuk
a kulcsrakész befejezést is!

Ár: 26.100.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424
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szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

A Csikóca Művészeti Műhely legújabb kiállításán
olyan mesebeli világba csöppenhetünk, ahol csak
egy-egy szín dominál, melyen átsugárzik a fehér,
így téve földöntúli látomássá az egyes képeket.
Rófusz Kinga mesekönyv-illusztrátor neve isme-
rős lehet a kisgyermekesek körében, többek mel-
lett 2010-ben elnyerte Az év illusztrátora díjat az
Irijám és Jonibe című verses mese illusztrálásá-
ért. Az ő munkáit csodálhatjuk meg a káptalan-
dombi kiállításon.

szerző: földvári gabriella
fotó: stipsits ibolya

Bejárta Afrikát, egy bennszülött
férfi feleségül kérte, vadászott a
busmanokkal, árva gyerekekkel
foglalkozott Tanzániában. Stip-
sits Ibolya győri fotóművész
ezeket az élményeit képeken is
megörökítette.

A fotókból válogatva pedig egy cso-
korra valót albumban jelentetett
meg a Győri Könyvszalonra, melyet
a Richter-teremben rendezett kiállí-
tással egybekötve mutatott be a kö-
zönségnek.

A Szubjektív című könyvből meg-
tudhatjuk, az alkotó merre járt az
utóbbi években, a nagyvilágban, mi-
lyen körülmények között készítette fo-
tóit. Ibolya számtalan karitatív tevé-
kenységben vesz részt, ennek köszön-
hetően jutott el például Afrikába, Indi-
ába és Erdélybe. Egy fotós természe-
tesen viszi magával a fényképezőgé-
pet és megörökíti az értékes pillanato-

Az emlékfoltozók, a Kapitány és a Narancshal
A győri tárlaton három könyvének az anyagából

mutat be ízelítőt, a Grimm-mesékből, a Kapitány és
Narancshalból, valamint az Emlékfoltozókból látha-
tunk képeket. A Boruljunk fehérbe cím ellenére, a
tárlat nem kötődik a téli ünnepkörhöz, ha a képekre
nézünk, mégis az az érzésünk támad, hogy egy téli
tájat látunk, ahol nincsenek élénk színek, csak egy-
egy piros, kék vagy zöld szín dereng fel. A kiállítás-
hoz hagyományosan interaktív játékok kapcsolód-
nak, „kutathatunk” a fenyőfák között, „megkeres-
hetjük” az elbújt manót, vagy rajzolhatunk a „hóba”.

A tárlat február 26-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható a Csikóca Művésze-
ti Műhely és Kiállítótérben (Apor Vilmos püspök te-
re 2.).

Egy szempár Afrikában is mindent elárul
kat. Ibolya elsősorban portréfotósnak
vallja magát, így az arcokon, a szeme-
ken keresztül próbálja bemutatni, ho-
gyan élnek az emberek. „Ha ránézünk
egy-egy arcra, belenézünk egy szem-
párba, az mindent elárul.” Az albumot
lapozgatva azt kérem a fotóstól, mu-
tassa meg kedvenc képeit és mesélje
el a hozzá fűződő történetet. Ibolya
nem tud választani, minden egyes fo-
tó a szívéhez nőtt, olyanok, mintha a
gyerekei lennének – mondja.

Például Terefere című képén benn-
szülött asszonyok láthatók gyerekeik-
kel. A történet szerint a nők kunyhói-
kat maguk építik, mivel többnejűség
van, a férj minden este másik család-

jánál alszik. A fotós nevetve meséli, itt
kérte meg a kezét egy bennszülött fi-
atalember. Mivel ő különleges nő (fe-
hérbőrű), neki nem kellett kunyhót
építenie. Ibolya nem szeretett volna
sokadik feleség lenni, a férfi azonban
ragaszkodott ahhoz, hogy valamilyen
emléket szerezzen a fehér hölgytől.
Ibolya ruháját kérte emlékbe és a róla
készült fotót állította be háttérképnek.

Hihetetlennek hangzik, de a bennszü-
lötteknek van mobiljuk, melyet a nya-
kukban hordanak!

A busmanoknál című képét mutat-
va felidézi, nomád körülmények között
a szabadban aludt, a reggeli szertar-
tásnál pipáztak, majd vadászni men-
tek. A kisgyerekek éppúgy, mint a nők
megfogják, elejtik a madarakat, az ál-
latokat, amelyeket aztán elfogyaszta-
nak. A busmanok olyan gyorsan fut-

nak, hogy szinte lehetetlen volt őket
lefotózni – meséli Ibolya.

Egyik ismert képe egy tanzániai ár-
vaház iskolájában készült. Itt a gyere-
kek folyamatoson fogták a kezét, si-
mogatták, azelőtt ugyanis soha nem
láttak még fehér embert, kíváncsiak
voltak, milyen a fehér bőr. Az árvaház-
ba olyan gyerekek kerülnek, akiknek
meghalt az édesanyjuk, a többi fele-

ség ugyanis nem neveli az árvákat, ki-
teszik őket a „házból”.

A gyerekek az árvaházban megis-
merik az európai kultúrát, ők már más-
hogy nőnek fel, mint a kunyhókban
élő társaik. Tanzániában az oktatásért
fizetni kell, így a legtöbb család nem
engedheti meg magának a gyerekek
taníttatását, vagy csak egy lurkót já-
ratnak suliba, aki otthon tanítja a test-
véreit.

Ibolya sok mindent látott, tapasz-
talt Afrikában, legutóbb pedig Tibet-
ben járt. Erről az útjáról január 18-án
tart vetített képes beszámolót az Es-
terházy-palotában. Most arra vágyik,
hogy az északi fényt lássa, azt fotóz-
hassa.

A fotókat könyvben és CD-n is
megnézhetjük, utóbbihoz Szt. Martin
muzsikája ad aláfestést.

Busmanoknál

Terefere Afrikában
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Jótékonysági akciót szervez a Rómer
Ház, melynek keretében december 19-
én vendégül látják a Szent Cirill és Me -
thod Alapítvány Gyermekek és Családok
Átmeneti Otthonának lakóit. Takács
Krisztián, a házat működtető Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeum mar-
keting- és kommunikációs csoportveze-
tője elmondta, rajz- és diafilmvetítésre,
kreatív foglalkozásra és ebédre várják
őket, valamint ajándékcsomagot is kap-

Jótékonysági akciót szervez
a Rómer Ház

nak az otthonban élők. Az akciót a Ró-
mer Ház közönsége is támogathatja be-
lépő megvásárlásával három kijelölt ese-
ményre: december 11-én az Egy este
Puccinivel című film vetítésének, decem-
ber 18-án az Import Impro társulat Epi-
zód című előadásának, valamint utólag
egy hagyományosnak mondható januári
buli, a győri zenészek találkozójának jegy-
bevételét ajánlják fel a szervezők a jóté-
konysági nap lebonyolítására.

szöveg és fotó: gy. p.

Reflexiók síkban, térben címmel
a 48. győri művésztelep alkotá-
saiból nyílt nagy érdeklődésre
számot tartó kiállítás a buda-
pesti B55 galériában.

A tárlatot Radnóti Ákos, győri alpol-
gármester nyitotta meg. Beszédében
hangsúlyozta: a Napóleon-házban al-
kotó művészek munkáit Győr városa,
szelleme, értékei is inspirálták. Ezek a
művek minden közegben, minden kö-
zösségben élményszerűen eredetit
tudnak mondani. A város vezetése –
hangsúlyozta Radnóti Ákos – fontos-
nak tartja, hogy Győrben a kultúra
minden színe megmutatkozzon. Utalt
arra, hogy idén került ki a városban az
ország első úszó szobra. Pályázaton
nyert pénzből pedig egy új üvegmo-
zaik van készülőben. Az alpolgármes-
ter szerint megtisztelő, hogy a főváros
kulturális negyedében, ahol sok galé-
ria található, ilyen kiváló művekkel je-
len lehet a győri művésztelep alkotó
közössége.

Rechnitzer János professzor, a geo -
metrikus művészetek ismert értője
ezúttal műgyűjtőként volt a tárlat ven-
dége, felkért hozzászólója. Azzal kezd-
te, hogy „Vigyázat, Győr itt van, s prog-
resszív alkotásokkal a B55 galérián
keresztül hatol be a főváros kulturális
életébe”. Szólt Győr műgyűjtő hagyo-
mányairól, megemlítette a rendkívül
gazdag Kolozsváry-, valamint a Vasi-
lescu-gyűjteményt, s a kortárs művé-
szetek iránt is fogékony szellemi köze-
get. Győr rengeteg modernizációs ér-
téket ad az országnak és az egész ré-
giónak, ezt a megújítási hajlandósá-
got és megújulási képességet is kife-
jezik a művésztelep alkotásai. 

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatója a művésztelep tematikájának
indítékairól szólva elmondta: Vasarely
születésének 100. évfordulóján a ha-

Gyôr Budapesten, a Balaton utcában

A tavasz és a nyár képzetei
zai geometrikus és optikai művészet
legfrissebb irányzatának alkotóit hív-
ták meg Győrbe. Három hét alatt, a ki-
tartó csapatmunka eredményekép-
pen, olyan remek produktum jött létre,
melyet Budapesten mindenképpen ér-
demes a szélesebb közönség elé tárni,
már csak azért is, mert az alkotók kö-
zül többen is a fővárosban élnek. Az
igazgatónő a jövő évi művésztelepről
egyelőre annyit árult el, hogy temati-
kus rendszerben gondolkodnak.

Az alkotók munkáiról Mészáros
Zsolt művészettörténész beszélt. Azt
hangoztatta: a győri művésztelepen
szerzett benyomások túlléptek a föld-
rajzi hely határain. Bullás József alko-
tásairól úgy fogalmazott, hogy a rá
jellemző rácsszerkezet új megfogal-
mazásban tűnik fel. A pontok egymá-
son való elmozdulásától bezizzen a
kép, a vibráló látvány a látás határait
fenyegeti. Forgó Árpád művészeté-
ből azt emelte ki, hogy művei a festé-
szet és a plasztika határain egyensú-
lyoznak. Alkotásainak választékos ki-
fejezésmódja finom humort és érzé-
kiséget mutat. Marafkó Bence művé-
szetét a körön, a körgyűrűn belüli
mozgások szisztematikus kutatása
fémjelzi, állapította meg a művészet-
történész. Az alkotó saját stílusát úgy
fogalmazta meg: plasztikai minőség-
gel rendelkező színmező festészet.
Halmi-Horváth István legújabb kom-
pozíciójának vásznain tűpontos kör-
vonalú síkidomok, vakítón fehér hát-
terek, homogén, élénk színfelületek
és összetett formaviszonylatok ural-
kodnak, hívta fel a figyelmet Mészá-
ros Zsolt, majd így folytatta: Fehér Jó-
zsef fehér tónusú vásznain rovátkák
és körök sorakoznak, felidézve némi-
képpen a falanszterek szigorú rend-
jét. Nemcsak Fehér műveit, hanem a
kiállítás egész anyagát áthatják a ta-
vasz és a nyár képzetei.

A kiállítás december 22-ig tekint-
hető meg Budapesten, a Balaton utca
4. szám alatti B55 galériában.
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

TSZTM 2015-091 Győr-Belváros „T” paraméter bevezetése.
SZTM 2015-112 Győr-Bácsa, Aranyhomok utca 02282, 04128 sz. övezetek határának és a másodrendű töltés nyomvonalának korrekciója.
TSZTM 2016-021 Győr-Adyváros, Török Ignác utca–Erfurti út 297 hrsz. útszabályozás, övezethatár-korrekció.
TSZTM 2016-031 Győr-Kisbácsa, Szitásdomb u. 12894 hrsz. és 12895 hrsz. telke zöld terület helyett más területfelhasználás kijelölése.
TSZTM és SZTM 2016-058 Győr-Újváros, Somos u. beépítési mód vizsgálata, építésihely-kijelölés
SZTM 2016-065 Győr-Újváros, Bercsényi liget–Burcsellás köz–Kossuth u.–Erkel F. u által határolt terület (01018, 01019 és 01020 sz. övezetek) szabályozási módosítása
SZTM 2016-074 Övezetihatár-korrekció 01261, 01262, 01264 sz. övezetek.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szakmai
véleményezés tervanyagát. A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. december 4-től 2016. december 20-ig a város internetes
oldalán: „www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban,
a 231. szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu és a szabo.lilla-
gyor-ph.hu e-mail címeken.

SZTM 2015-089 Győr-Marcalváros, 00395 sz. övezet különleges közlekedési övezet egyedi előírás
SZTM 2016-076 Győr-Szabadhegy 01186 sz. övezethatár-korrekció.
SZTM 2016-071 Győr-Ménfőcsanak volt Tüzép területe (25770 hrsz.)

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti Véleményezési
eljárási szakasz tervanyagát. A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. december 4-től 2016. december 20-ig a város internetes
oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalban, a 231. szobában megtekinthető. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-
ph.hu és a szabo.lilla-gyor-ph.hu e-mail címeken.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

A 9. Boogiefesztet rendezik a hétvé-
gén Győrben, ahol még soha ennyi
zongorista nem szórakoztatta egy-
szerre a közönséget. A fesztivál csü-
törtökön az Árkádban, egy Boogie
Christmas nevű kedvcsináló koncert-
tel indult, majd pénteken és szomba-
ton este nagykoncerttel folytatódik. A
Richter Teremben december 9-én és
10-én, 19 órától a Boogie Show-k két-
részes műsorában a vérbeli blues-szá-
moktól kezdve a virtuóz négy-, hatke-
zes zongorás boogie-őrületig min-
denben része lehet a hallgatóknak. A
magyar zenészek mellett neves külföl-
di zongoristák, énekesek, profi tánco-
sok tűnnek fel a színpadon. A fesztivál
házigazdája és szervezője, a győri bo-
ogie-woogie zongorista Dániel Balázs
mellett fellép Koch Barnabás dobos
és Zink Ferenc bőgős, Pribojszki Má-
tyás szájharmonikás, Wendy DeWitt
amerikai zongorista és a német Frank
Muschalle Trió is.

Idén először, jótékonysági borkós-
tolóval kötik egybe a pénteki és szom-
bati nagy koncertet. A pannonhalmi

Borkóstolással segíthet a Boogiefeszt
közönsége a rászoruló családokon

Herold Pincészet, Dániel Balázs és a
győri önkormányzat közös összefogá-
sának köszönhetően, a borkóstolás-
ból befolyt összeget négy rászoruló

családnak ajánlják fel. A Herold pince
a borvidék legfiatalabb borászata,
2009-ben a pannonnhalmi Széldomb
egy fél hektáros, 40 éves olaszrizling

ültetvényét vásárolták meg, majd az
évek folyamán olaszrizling, chardon-
nay, tramini és merlot szőlőt telepítet-
tek, és a borvidéken elsőként az illatos
sárga muskotályt. Ezt követően rajnai
rizling, irsai olivér, savignon blanc,
kékfrankos és cabernet franc szőlőfaj-
tákat is ültettek. Legfőbb céljuk, hogy
kizárólag minőségi borokat készítse-
nek és kínáljanak saját, vendéglátásra
is alkalmas pincéjükben, az apátság
lábánál, a Gesztenyés-horogban. A
pince egyébként mintegy 800 éves,
az állandó 13 fok körüli hőmérséklete,
megfelelő klímával párosulva kiváló
helye a reduktív eljárással készülő bor-
nak, melyet aztán a legmodernebb
technológiával felszerelt rozsdamen-
tes acéltartályokban tárolnak. A He-
rold fiatalos, lendületes, vállalkozás-
ként azt tartják, a jó bor mellé jókedv
is jár. Többek között azért is döntöttek
úgy, hogy egy fergeteges hangulatú
boogie-fesztiválhoz csatlakoznak. A
közönség ezúttal a friss, idei Irsai Oli-
vért és a 2015-ös Merlot kóstolhatja
meg. Az adományozás pedig nem áll
messze a borászoktól, így szívesen
vállalták, hogy a borkóstoló bevételét
rászorulóknak ajánlják fel. 

Ünnep címmel ad ingyenes koncertet a
győri Árkádban vasárnap 17 órától Vá-
sáry André. A műfaji sokoldalúságáról
és különlegesen magas, kristálytisztán
csengő szoprán hangjáról ismert mű-
vész munkásságát eddig öt kiváló
könnyűzenei és komolyzenei album őrzi,
köztük három arany és egy platina le-
mez. A platina státuszt éppen az Ünnep
című karácsonyi albuma érte el, mely
hat évvel ezelőtti megjelenése óta töret-
lenül őrzi népszerűségét.

A karácsonyi időszakban a művész
egy kicsit a saját karácsonyát is átnyújtja
koncertjein a hallgatóinak. Az Ünnep cí-
mű albumának borítóján ezt írja: „Remé-
lem, ezzel az albummal sikerül nekem is
egy kis örömöt, békességet és szerete-
tet csempésznem az év legszebb ünne-
pébe és lélekben együtt lehetek azokkal,
akik meghallgatják ezt az albumot".

Ingyenes
koncertet ad
Vásáry André

Dániel Balázs mindig
jó hangulatot teremt
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BALETT SZÍNHÁZ

szerző: gy. p.
fotó: orosz sándor

Szombaton délután és este az
Audi Arénában mutatja be a Dió-
törőt a Győri Balett, amivel ha-
gyományt is szeretnének terem-
teni. Az alkotók igazi családi
programot ígérnek, jegy már
csak a délutáni bemutatóra kap-
ható. A felejthetetlen adventért
50 gyereknek és kísérőjének
adott ingyenes belépőt az Első
Győri Lions Club és a társulat.

Rendkívül látványos, mozgalmas, s
az ünnephez méltó előadást ígért a
nézőknek Kiss János, a Győri Balett
igazgatója. A Diótörő igazi családi
program lesz, a gyerekek és a szüleik
egyaránt gyönyörködhetnek benne,
ígérte a társulatvezető a Carmen ét-
teremben, ahol átadták a jegyeket
Borsfai Lászlónak, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény és
Gyermekotthon igazgatójának, vala-
mint  Bojtosné Tripolszki Margitnak,
a megyei gyermekvédelmi központ
igazgatóhelyettesének.

Ifj. Harangozó Gyula, az előadás
koreográfusa, rendezője néhány ku-
lisszatitokba avatta be az esemény

Lenyûgözôen látványos lesz a Diótörô
Ötven jegyet adtak a periférián élô gyerekeknek

résztvevőit. Elmondta, hogy a sport-
csarnokokba vitt darabokat általában
le kell butítani a technikai körülmé-
nyek miatt, hiszen például zsinórpad-
lás nincs ezeken a helyszíneken. 

A Diótörő azonban kifejezetten az
Aréna miliőjébe készült, éltek a tér ad-
ta lehetőségekkel, az oldalról betolt
díszletek nem kényszermegoldások.
A nagy színpadot, a játékteret számos
látványos megoldással töltik ki. A dísz-
let mindenekelőtt fényfestéssel ké-

szült, ez lehetőséget ad a gyors váltá-
sokra. Néhány jelenetben cirkuszi ak-
robaták is színre lépnek, s bűvésztrük-
kökkel varázsolják elő a szereplőket. A
rengeteg technikai újdonság mellett

nagyon ügyeltek arra, hogy Csaj-
kovszkij zenéje és a tánc szépsége ér-
vényesüljön, a látványelemek nem ön-
célúak, nem elterelik, inkább összpon-
tosítják a figyelmet. A koreográfus ar-
ról is szólt, hogy a darabban a Győri
Tánc- és Képzőművészeti Iskola negy-

ven diákja is részt vesz, jelenlétük pe-
dig lenyűgöző. A szombat esti elő-
adásra már teljesen elfogytak a je -
gyek, ezért délután is bemutatják a
Diótörőt, mely később Veszprémben
és a fővárosban is bemutatkozik.

Molnár Gábor, az Első Győri Lions
Club soros elnöke szerint sokrétű kül-
detésük egyik fontos eleme a fiatalok
segítése. Közös kezdeményezésük a
Győri Balett társulatával jól illeszkedik
önként és örömmel vállalt feladataik
sorába. Borsfai László, a gyógypeda-
gógiai intézmény vezetője köszönő
szavaiban arra hívta fel a figyelmet: az
ő, esetenként a társadalom peremvi-
dékére került diákjai nem betegek, ha-
nem csupán nagyon sok értéket hor-
dozó mások. Bojtosné Tripolszki Mar-
git pedig azt mondta, hogy a gyer-
mekvédelmi központnak adott aján-
dékok közül a balettjegyek nagyon
népszerűek lesznek, hiszen szép él-
ményt ígérnek a közönségnek. 

A Diótörő előadását egyébként ha-
gyományteremtő szándékkal állítja
színpadra a Győri Balett. Ifj. Harango-
zó Gyula utalt rá, hogy a gyerekeknek
általában ez az első találkozásuk a
táncszínházzal, fontos, hogy mara-
dandó élményt kapjanak, s föltámad-
jon bennük az igény a balett iránt.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Van még egy tisztás a világon, amit nem
leptek el a szörnyek. Itt élnek békesség-
ben a kis erdő lakói. Olyan manók ők,
akik imádnak meséket hallgatni barát-
juktól, a Nagy Mesemondótól, viszont ő
már nem meri kidugni az orrát az odú-
jából, Félőlénnyé változott a világban
uralkodó rémségek miatt. Így indul a
Győri Nemzeti Színház legújabb zenés
mesedarabja, melyet szombaton mu-
tatnak be a Kisfaludy Teremben, a Suli-
bérlet keretében. Békés Pál mesejáté-
kát – melyből később regény is született
– Háda János rendező állítja színpadra.
Elmondta, picit leporolta a történetet, s
a mai viszonyok közé helyezte. A gyere-
kek kezében most már ott a mobiltele-
fon, a tablet és a laptop, a mesék, köny-
vek pedig háttérbe szorultak. „Mi arra
ösztönözzük a 7–13 éves korosztályt,
hogy minél többet olvassanak, használ-
ják a saját képzeletüket, ne azt, amit el-
képzelnek helyettük” – mutatott rá a

Félôlénybôl élôlény a mesék hatalmával
rendező és hangsúlyozta, a színházra
manapság van a legnagyobb szükség.
„Ha a filmekben nincsenek különböző
effektek, robbantások, egyre kevésbé
érdekli a gyerekeket. Boldoggá tesz vi-
szont, hogy vevők a színházi előadások-
ra, bele tudnak merülni két manó be-
szélgetésébe is. Az alapvető emberi ér-
tékek a gyerekekben eredendően ott
vannak, nekünk az a dolgunk, hogy
ameddig csak lehet, megőrizzük ben-
nük. A megoldásképleteket inkább a
színházból kapják, mint a krimikből, a te-
levíziókból” – fogalmazott Háda János,
aki az előadást hétéves kortól ajánlja.

Miután megismerjük a kis erdő la-
kóit, a Félőlény elindul, hogy maga is
szörnnyé változzon, megmentve ezzel
társait. Közben rengeteget tanul és ta-
nít, végül szerencsére aztán – ahogy
a mesékben is – a jó legyőzi a rosszat.

A főszereplőt Mihályi Orsi alakítja, aki
szerint olyan ez a darab a színészeknek,
mintha egy musicalbe csöppentek vol-
na. „Prózai színésznőnek vallom ma-
gam, de nagyon élvezem, hogy énekel-

hetek és táncolhatok. Kilenc dal is hall-
ható a darabban, rengeteget próbál-
tunk, hogy minden jól menjen” – árulta
el Mihályi Orsi. Ő a természetes világot,
míg a szörnyek az elidegenedett, gépi-
es környezetet képviselik. Az irodaször-
nyet Jáger András játssza, aki a bürok-
ratikus rend szerint iktatja a szörnyeket,

nyilvántartja, ki vált rémmé, s ki az, aki
még nem hódolt be. „Az én szerepem
egy ziccer, van 30-40 percem, ami csak
az enyém, rengeteg figurát, rengetegfé-
le hangszínnel alakítok. Meg is állapítot-
tuk itt viccesen, ha ez egy hollywoodi
produkció lenne, akkor a szerepet Jim
Carrey játszaná.”

Jáger András és Mihályi Orsi
– két világ harca
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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Am 11. Dezember findet von 8-
14 Uhr das 32. LANDES -
TREFFEN DER POSTKAR-
TENSAMMLER im Kristály
Restaurant (Bartók Béla utca
9.) statt. Besucher finden alte
Postkarten, Papiernoten und
sonstige Papieranlagen, An-
leihen, Plakate, Schnitte, Fo-
to, Briefmarken und Telefon-
karten zum Tauschen und
Kaufen.

Dieses Jahr findet am 10. Dezember
ab 15 Uhr zum achten Mal auf dem
Széchenyi-Platz in Győr das INTER-
NATIONALE TREFFEN der Hir-
tenspiele statt. Das herausragende
Ereignis der Adventsfeier, die Traditi-
on des Hirtenspiels wird durch das
Spiel der aus den verschiedenen Re-
gionen des Landes und von jenseits
der Grenze eintreffenden Gruppen
wiederaufleben.

Am Sonntag um 17 Uhr zün-
det TÓTH ANDRÁS, Propst
des reformierten Kirchenko-
mitats zündet auf dem Győri
Széchenyi Platz die dritte Ker-
ze des Adventskranzes an.

Moldawisches Tanzhaus der
CSEREFA GRUPPE mit Tanz -
unterricht am 16. Dezember ab
20 Uhr im  VOKE Arany János
Bildungshaus (Győr, Révai u. 5.).

SOUVENIR AUS FLORENZ. Die nächste
Aufführung des Flesch Károly Konzertabon-
nements beginnt am 11. Dezember um 16
Uhr in der ehemaligen Synagoge. Auf dem
Programm: P. I. Tschajkowski's  Streichsex-
tett in D-Moll: „Souvenir de Florence” op. 70,
W. A. Mozart: Serenade in C-Moll, KV 388.
Es spielen die Künstler des Győrer Philhar-
monie Orchesters unter der Leitung von Ber-
kes Kálmán.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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

PROGRAMajánló  

Az Örömhír Általános Iskola várja
azokat az óvodásokat, akik szeptem-
bertől első osztályosok lesznek, IN-
GYENES ISKOLA-ELŐKÉSZÍ-
TŐ FOGLALKOZÁSAIRA szer-
dánként 16 órától az Örömhír Isko-
lában (Győr, Ipar út 51/B 2. emelet).

JONAS KAUFMAN: EGY ESTE PUCCINIVEL című
angol koncertfilmet vetítik a Rómer Házban december 11-
én 18.30-tól. A jegybevételt a Rómer Múzeum a Gyerme -
kek és Családok Átmeneti Otthonának ajánlja fel.

A KÉPESLAPGYŰJTŐK 32. OR-
SZÁGOS TALÁLKOZÓJA lesz de -
cember 11-én 8-tól 14 óráig, a Kristály
étteremben (Győr, Bartók Béla út 9.). A
látogatóknak módjuk lesz régi képesla-
pok, papírpénzek és egyéb papírérde-
kességek, részvények, plakátok, met-
szetek, fotók, bélyegek és telefonkár-
tyák cseréjére és adásvételére.

ADVENTI KÖNYVVÁSÁRT
tartanak a Rómer Múzeumban. A
vásáron 30–60%-os kedvezménnyel
juthatnak hozzá az akcióban részt vevő ki-
adványokhoz az Esterházy-palotában
(Győr, Király u. 17.) december 18-ig.

Marcalvárosi ÜNNEPVÁRÓ CSALÁDI DÉL-
UTÁNT rendeznek a Kovács Margit-iskolában
(Győr Réce út 2.) december 11-én. A 14.30-kor
kezdődő ingyenes programon lesz ját-
szóház, mesejáték és a Bojtorján
együttes koncertje.

A TEREMTETT IDŐ.A Győri Alko-
tók Napóra Egyesületének könyvbe-
mutatója lesz december 12-én 17
órakor az Esterházy-palotában
(Győr, Király u. 17.). A könyvet Grászli
Bernadett művészettörténész,
múzeumigazgató mutatja be.

CSURÁK ERZSÉBET:
SELYMÉK, SEJTEL-
MEK című  könyvének
bemutatója december
14-én 16 órakor kezdő-
dik az Esterházy-palo-
tában. A selyemfestő
művésszel Grászli Ber-
nadett művészettör-
ténész, a Rómer Fló-
ris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum igaz-

gatója beszélget. FIRENZEI EMLÉK. A Flesch Károly
hangversenybérlet következő előadása
december 11-én 16 órakor kezdődik a
zsinagógában. Műsoron: P. I. Csaj-
kovszkij d-moll vonósszextett „Firenzei
emlék”, op. 70, W. A. Mozart: c-moll
szerenád, KV 388. Zenélnek a Győri Fil-
harmonikus Zenekar művészei, művé-
szeti vezető: Berkes Kálmán.

A Győri Evangélikus Egyházközség december
11-én, vasárnap 10 órakor TEMPLOMSZEN-
TELŐ ÜNNEPI ISTENTISZTELETTEL tart-
ja az Insula Lutherana épületegyüttes részét ké-
pező Öregtemplom ünnepélyes átadását.

HOGYAN ŐRIZZÜK MEG EGÉSZSÉGÜN-
KET A HAGYOMÁNYOS KÍNAI ORVOS-
LÁS SEGÍTSÉGÉVEL? címmel Lukács Erzsé-
bet természetgyógyász tart előadást a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Köz-
ponti Könyvtárának klubhelyiségében (Győr,
Herman Ottó u. 22.) december 15-én, csütörtö-
kön 17 órakor.

ÖRÖMÓDA. A Győri Filharmonikus Zenekar új, Istvánffy Benedek cí-
mű hangversenysorozatának egyik legfelemelőbb koncertjére kerül
sor december 19-én 19 órakor a Richter Teremben. A hangversenyen
kiváló magyar szólisták mellett – Csereklyei Andrea (szoprán), Megyesi
Schwartz Lúcia (alt), Varga Donát (tenor), Bakonyi Marcell (basszus) –
közreműködik a Nemzeti Énekkar,  vezényel Berkes Kálmán.
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SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szerző: nagy ferenc, lászló csaba
fotó: nagy ferenc

Egyre népszerűbb hobbi a kaméleonok
tartása. Sokan lelkesen kezdenek hozzá,
azonban nincsenek tisztában azzal,
hogy a különböző fajú állatoknak kü-
lönféle gondozási módjai vannak.
Nagyon boldog és elégedett tulaj-
donosokat sajnos kevesebbet látni,
mint problémákkal küzdő, leromló
kondíciójú állatokat tartó többség-
gel. Mellékletünkkel mindig arra tö-
rekedtünk, hogy a szakszerű és kul-
turált állattartást népszerűsítsük. Ol-
vassák figyelmesen a leendő remény-
beli kaméleontartók cikkünket, hogy
kedvencüknek megadhassanak mindent
ahhoz, hogy kitűnő kondíciójú, vidám állat-
kában gyönyörködhessenek!

Sokan azt mondják, hogy első hüllőnek ne vá-
lasszunk kaméleont, mivel az nagyobb odafigyelést,
törődést, valamint egyedi tartáskörülményeket igé-
nyel. Én ezt szeretném megcáfolni, a legelterjedtebb
kaméleonok tartása egyáltalán nem nehéz feladat.
Néhány alapszabályt betartva természetesen (melyek
egyáltalán nem bonyolultak), és a bárki által megte-
remthető életkörülményeket biztosítva, nagyon jól ke-
zelhető, kézhez szoktatható és bizonyos fokig nevel-
hető állatokat kapunk, melyek sok boldog órát, élmé-
nyeket és szép emlékeket szerezhetnek nekünk.

Kezdőknek a sisakos kaméleont ajánljuk jó szívvel,
viszont a párduckaméleon is rendkívüli népszerűség-
nek örvend. Viszonylag könnyen tartható, és esetleg
szaporítható is. Egy nagyon izgalmas és rendkívül ér-
dekes hüllő, mely szaggatott előre-hátra mozgásával,
külön mozgatható, szinte 360 fokban forgó szemeivel,
változatos színvilágával és színváltoztató képességé-
vel mindig a figyelem középpontjába kerül.

Folytatás a 20. oldalon

A kaméleonok
titokzatos világa

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)
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Folytatás a 19. oldalról

Elterjedése cserjés-fás területek, félsivatagos ré-
szek, öntözött kultúrterületek, esetleg trópusi eső-
erdők, maximum 1000 méteres magasságig. A si-
sakos kaméleon a nagyobb testű kaméleonfajok kö-
zé tartozik, a hím átlagos testhossza farokkal együtt
elérheti a 40–50 cm-t. A nőstény általában ennél ki-
sebb méretű, 27–35 cm-es kifejlett korában. A pár-
duckaméleon valamivel kisebbre nő. A hímek rend-
kívül színesek lehetnek, zöld, kékeszöld, kék, citrom-
sárga, narancssárga, barna, fehér és fekete minták
jelenhetnek meg rajtuk. A testen néhány élénk szí-
nű harántcsík jelenik meg, melyek eltérő mintázatú-
ak lehetnek. A nőstény színei visszafogottabbak, de
rajta is megjelenhetnek a zöld alapszínen türkiz, na-
rancssárga, citromsárga, téglavörös, barna foltok,
csíkok. A kaméleon különleges színváltoztató ké-
pessége jól megfigyelhető, mely leginkább a han-
gulat függvényében ingadozik. A legdurvább színe-
ket kiváltó okok, ha a hím egy másik hímmel talál-
kozik vagy udvarol a nősténynek, esetleg meglátja
saját magát a tükörben. A nyugalmi állapot színei
ilyenkor hirtelen megélénkülnek, a kontúrok éleseb-
bek lesznek. A nőstények legfeltűnőbb színváltozá-
sa párosodás után következik be, amikor a zöld
alapszín rövid idő múlva feketévé válik, melyen cit-
romsárga és türkiz pöttyök jelennek meg, így jelez-
ve a hímnek, hogy a megtermékenyítés sikeres
volt, jelenléte innentől nem kívánatos. Ez a szín -
elváltozás a tojásrakás után is megmarad
még egy ideig.

A terrárium kérdését két lépcsőben érde-
mes megoldani. Az állat 5-6 hónapos koráig
tökéletesen jól érzi magát egy 30x30x50-es
nevelő terráriumban. Ennél nagyobb ne le-
gyen, mert nem fogja megtalálni az eleséget
benne, így nem tud megfelelően fejlődni. A má-
sodik lépcsőben szerezzük be számára a végle-
ges lakóhelyét, ami egy körülbelül 50x40x90–
60x60x100-as méretű terrárium. Érdemes szikla-
hátteres terráriumot venni, mert az eleségállatok
azon szívesen sütkéreznek, kaméleonunk pedig
egy laza sorozatlövést tud rájuk
leadni. A házikó aljára
tökéletes, ha fe-
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nyőkérget teszünk, ezt havonta vagy ahogy szüksé-
ges, egyszerűen tudjuk cserélni. A puha aljzat az
esetleges esések okozta sérüléseket is felfogja. A
világos környezet jó az állatnak, ezért a terráriumot
olyan helyre érdemes tenni, ahol van természe-
tes fény. A terráriumot nem jó a föld közelébe
helyezni, mert a kaméleon szeret magasan
tartózkodni, illetve arra is ügyeljünk, hogy
ne kerüljön a terrárium tűző napra. Rend-
szeresen takarítsuk állatunk élőhelyét.
Fontos a higiénia és a tiszta környezet
neki is. Legalább hetente egyszer
gyűjtsük össze az elpottyantott ürü-
léket. Havonta végezzünk nagytaka-
rítást, ehhez használhatunk gumi-
kesztyűt. Amíg a terráriumot kipo-
fozzuk, kedvencünket kihelyezhet-
jük egy szobanövényre vagy ha
még nem haverkodott össze a pa-
pagájjal, akkor itt az ideje, hogy a
kalitkában meglátogassa őt. Persze

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 
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Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! 

Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!
Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!

Jó szórakozást!

DECEMBER ZOOO+

fél szemünk mindig rajta legyen,
nehogy meglógjon (a papagáj).
A növényről is szedjük le a vég-
terméket, és a leveleket tisztít-
suk meg, mivel állatunk arról
iszik. A fenyőkérget cseréljük
frissre, így megkíméljük magun-

kat a kellemetlen szagoktól. Mi-
vel a kaméleonnak nincsen szaga,

ezért a büdi mindig máshonnan jön.
Ha penészesedést vagy atkásodást

tapasztalunk a terrárium alján, a takarí-
tást azonnal végezzük el. Ha ez gyakran elő-

fordul, akkor valamilyen körülmény nem ide-
ális, vagy a terrárium nem megfelelően

szellőzik. Az üvegfelületek takarításához
és a vízkő eltávolításához használjunk
citromos vizet vagy ecetet, ezek mind
természetes, vegyszermentes tisztító-
szerek. A takarítás végeztével mi is
mossunk kezet.

A többi kaméleonfaj tartása általá-
ban egyéb igényeket támaszt a kamé-

leontartóval szemben. Az igényesebb
fajok többnyire táplálkozási szokásaik-

ban térnek el a többiektől. Különösen igaz
ez a képeken is látható különféle

párduckaméleon-szín-
változatokra.

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)
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INTERJÚ BIZTONSÁGPOLITIKA

szerző: földvári gabriella
fotó: tarjanyipeter.hu

Tarjányi Péter biztonságpoliti-
kai szakértő legújabb könyvét A
terror stratégiáját mutatta be a
közelmúltban a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. A szerzővel
nem csupán a könyvéről, de az
aktuális bel- és külbiztonsági
helyzetről is beszélgettünk.

A nyolcadik könyve jelent meg a kö-
zelmúltban. Egy biztonságpolitikai
szakértő miért kezd regényírásba?

Régóta éreztem, hogy könyvet kell
írnom. A családomban katonák, rend-
őrök voltak, de mindenkiben mutatko-
zott valamilyen művészi hajlam is, a
nagypapám például gyönyörűen fes-
tett. A könyveket egyébként ketten ír-
juk, én ötletelek, a megvalósításban
Dosek Rita van segítségemre.

Miért kellett önnek írótárs és ho-
gyan találtak egymásra?

Mindketten hobbi írók vagyunk,
nem tanultuk az írást. Rita egyébként
építészmérnök, nekem pedig a rend-
őri diplomám mellett más végzettsé-
geim is vannak, többet között közgaz-
dász vagyok. Érdekes módon, egy épí-
tőipari projekt kapcsán kezdtünk el
együtt dolgozni.

Első könyvem, a Meglátni és megver-
ni, a 2006-os zavargásokkal foglalkozott,
amely nagyon jól fogyott. Azt láttam, az
emberek érdeklődőek a téma iránt, de a
fiatalokat a regény műfaján keresztül le-
het igazán megszólítani. Így kezdtem
történelmi kalandregényeket írni Rita se-
gítségével. Ezek szórakoztatnak, de aki
a sorok mögé akar gondolni, az tanulhat
is belőle. Ritával az első kö-
zös könyvünk A Balkán an-
gyalai volt. A hágai törvény-
szék felkérte hazánkat, se-
gítsünk a balkáni bűnösök
elfogásában. Ők azt
mondták, azért mert „vala-
mi miatt mi nagyon ismer-
jük a balkánt”. Hogy ez di-
cséret volt vagy kritika, ezt
mindenkinek a fantáziájára
bízom. Ennek a feladatnak egyik irányí-
tója lettem. Ekkor kerültek hirtelen nők
a fakanál mellől a fejvadászegységekbe.
Ezzel egy életre megváltozott a női nem-
ről a véleményem, ugyanis ők is kitűnő
katonákká, harcossá formálhatóak, hát
erről szól az első közös regényünk, ahol
jól jött, hogy Rita női szemmel látja a vi-
lágot. Ezt követte ennek a könyvnek a
folytatása, a második része is.

A terror stratégiáját mutatta be Tarjányi Péter

„Európának nagyhatalommá kell válnia!”
Mit árulhat el legújabb, A terror

stratégiája című könyvéről?
Ez egy nagyon aktuális regény.  Az

ördögi kötelékek című könyv készíté-
sekor megfogalmazódott bennem,
hogy más irányt fog venni a terroriz-
mus, mint ahogy azt addig gondoltuk,
akkor belecsempésztem egy ilyen
szálat is a regénybe. Már öt évvel ez-
előtt leírtam: nem a szakállas, palesz-

tinkendős terroristától, hanem a szep-
lős, vörös hajú európai uniós állampol-
gártól kell tartanunk, aki köztünk él,
aki akár keresztény gyökerekkel rend-
lelkezik, vagy másod-harmad generá-
ciós muszlim. Ez akkor még fantaszti-
kus filmnek tűnt. A tavaly novemberi
párizsi dráma volt az, ami már tollért
kiáltott. Sajnos, az élet engem igazolt.
Úgy döntöttem, megmutatom, ho-

gyan gondolkodik egy terrorista stra-
téga. Arról írtam, mi van a mélyben,
hogyan próbálja befolyásolni fiatalja-
inkat a szélsőséges iszlám. Azokról a
biztonsági kérdésekről írtam egy re-
gényt, amikkel napi szinten találkoz-
hatunk. Egy szórakoztató, ismeretter-
jesztő könyvben mintegy idegenveze-
tő szerepben utat tudok mutatni a té-
mában az olvasóknak.

A könyvéből választ kapunk arra
is, hogy mitől, kitől kell ma félnünk
Győrben, Magyarországon, Európá-
ban a terrorizmus kapcsán?

Igen, nyissuk ki a könyvet a 42. ol-
dalon. Ott arról olvashatunk, hogy a
2014-es, 2015-ös terrorcselekmé-
nyek megmutatták, a mélyben van
egy jól átgondolt stratégia, amelyet a
szélsőséges iszlám és ezen belül az

iszlám állam terrorszervezete követ.
Ezt mi nem látjuk, de a folyamatok e
cél felé mutatnak. A hatalmi és vallási
logika mentén van egy rideg gondol-
kodásmód, amelyben mi európaiak
terelve vagyunk a szélsőséges iszlám
által. Ők azt szeretnék elérni, hogy a
világban az iszlám uralkodjon, e mö-
gött komoly gazdasági törekvések is
vannak. Folyamatosan kutatják a beil-
leszkedési, a szocializációs és a kultu-
rális különbségeket, hogy a gyenge
pontokat kihasználva, különböző tá-
madási stratégiákat dolgozzanak ki el-
lenünk, ami persze nem feltétlenül
fegyveres támadást jelent.

Egy terrorista stratéga bőrébe búj-
tam, és az ő fejével gondolkodva, az ő
gondolatain keresztül ismertetem
meg, hogy egy szélsőséges gondol-
kodású ember mit miért tesz, hogyan
használja az embereket, hogyan hasz-
nálja ki az európaiak gyengeségét.

Említene néhány konkrétumot?
Éles tükör, amit a világ és a történe-

lem tár elénk, kirajzolódott, hol vannak
azok a töréspontok, amiben változnunk
kell, ami miatt Európa gyenge. Nem ke-
rítések építéséről beszélek, hanem tár-
sadalmi, vallási ellentétekről, amelyek az
elmúlt 30-40 évben alakultak ki.

Ez ön szerint megállítható, visz-
szafordítható folyamat?

Először is a tájékoztatás a legfonto-
sabb. Szerintem visszafordítható a fo-
lyamat. Én azért hiszek Európában,
mert az öreg kontinens képes volt az el-
múlt több száz évben tanulni a hibáiból.

Az amerikai elnökválasztás kap-
csán ön hogyan látja most Európa
helyzetét?

Nincs „hurráoptimizmusra” okunk,
mert Donald Trump egy régi típusú,
rossz vezető. Ő úgy gondolkodik,
hogy „mi nagyemberek megbeszél-
jük egymás között a tutit”. Volt már
ilyen Európában, és tudjuk, mi lett a
vége. Különösen felhívnám a figyel-
met az 1943-as teheráni és az 1945-
ös jaltai egyezményre, amikor a
nagyhatalmak Kelet-Európa orszá-
gai fölött egyeztek meg.

Ha Trump érdekei úgy kívánják, már-
pedig szerintem így lesz, akkor pillana-
tok alatt megegyezik Oroszországgal.
Az ukránok pedig vesztesek lesznek.

Mit gondol, hosszú távon hová
tart a világ?

Egy erős Európa egyetlen nagyha-
talomnak sem érdeke. Arra kell töre-
kednünk, hogy mi itt Európában na-
gyon jól kijöjjünk egymással. Én vetet-
tem fel először, és ma már a miniszter-
elnök is egyetért velem abban, hogy
közös európai hadseregre, terrorelhá-
rításra és gazdaságpolitikára lenne
szükség Európában. Ha együtt tu-
dunk dolgozni a gazdaságban, a biz-
tonságpolitikában, akkor erősebb és
nagyobb hatalmúak leszünk, mint az
Egyesült Államok. Európának nagyha-
talommá kell válnia!

Egy terrorista
stratéga bôrébe
bújtam
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PR-CIKK HIRDETÉS

Tizennégy vadonatúj Škodával frissült a
Borsodi Műhely Kft. járműparkja. Négy
évvel ezelőtt kezdtek el a Volkswagen
konszernhez tartozó cseh autógyár jár-
műveivel közlekedni a győri székhelyű
vállalkozás vezetői és munkatársai. Elé-
gedettségüket jelzi, hogy ismét Škodák-
ra cserélték a régebbi autókat.

Hét Rapidot, négy Octaviát és há-
rom Superb típusú Škodát rendeltünk
a Porsche Győrtől, a járműveket lízin-
geljük – mondta el az autóátadáson
Horváthné Borsodi Mónika, a vállalko-
zás tulajdonos-ügyvezetője.

Patai Gergelytől, a Borsodi Műhely
beszerzési vezetőjétől megtudtuk, hét
céget hívtak versenytárgyalásra nyolc
hónappal ezelőtt, és a Porsche Győr
Škoda márkakereskedésétől kapták a
legkedvezőbb ajánlatot. 

Škodákkal frissült
a Borsodi Mûhely jármûparkja

Munkatársaink számára fontos,
hogy kényelmes és biztonságos autóval
járjanak, év közben háromszáz partne-
rünkkel tartják a kapcsolatot és nagyon
sokat utaznak – mondta el Horváthné
Borsodi Mónika, akitől megtudtuk azt is,
a most átvett tizennégy Škoda személyi
használatra is jár munkatársaiknak, ez-
zel is motiválják a náluk dolgozókat.

Örülök, hogy a Borsodi Műhely Kft.
ismét a Škodák mellett döntött – fo-
galmazott az autók átadásakor Rad-
nóti Zoltán, a Porsche Győr igazgató-
ja. Elmondta azt is, a Škodák népsze-
rű autók, Közép-Európa járműve,
Volkswagen minőséggel párosulva.

A győri Škoda márkakereskedés az
idén több mint kétszáz autót adott el, a
világban pedig millió fölött jár a cseh
márka idei jármű-értékesítése. (x)

Óriási AKCIÓK!
Gyôr, Révai Miklós utca 10.
Telefon: 96/283-046

Ünnepi nyitvatartás: karácsonyig minden hétköznap 9–18 óráig
szombat-vasárnap 9–17 óráig, december 24. zárva

Önt!

Most mi
ajándékozzuk meg
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HIRDETÉS BELVÁROSI UTCÁK

A karácsony előtti időszakra – a korábbi évekhez hasonlóan
– a történelmi városrész kereskedői hosszabbított nyitva-
tartással, valamint egyedi akciókkal, kedvezményekkel
készülnek. A hétköznapokon túl szombaton estig, illetve
vasárnap is nyitva tartanak majd az üzletek. De nem-
csak vásárolni könnyebb az adventi időszakban a Bel-
városban, hanem parkolni is: a Dunakapu téri mélyga-
rázsban 50 forintért lehet megállni óránként. Ennek
nagyon örülnek a belvárosi kereskedők, elfogadható
áron, fedett helyen, kulturált körülmények között, biz-
tonságos helyen hagyhatják autóikat vásárlóik.

A belvárosi üzletek tulajdonosai örülnek, hogy a
Belváros idén is varázslatos díszbe öltözött az ünnep-
re, és hogy ezekre a hangulati elemekre az önkormány-
zat mindig nagy figyelmet fordít. Az ország különböző
pontjairól hallják vissza, hogy mennyire szép a győri advent,
és hogy sokan már nem is mennek el Bécsig a karácsonyi vá-
sár miatt, hanem megállnak a Rába-parti városban. 

belvárosi
Különleges

ajánlatok

AKCIÓK

Gyôr, Révai Miklós utca 10.

Részletek a weboldalon:

Óriási
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafônök 2 
címû adásának harmadik helyezettje
ezen a héten a hideg téli esték hangulatát
fokozza gesztenyés receptjeivel, és
kelkáposztára is mutat egy szokatlan
elkészítési módot.

1 fej kelkáposzta, 400 g
darált hús, 1 nagy csokor
újhagyma, néhány szem
gomba, 2 gerezd fokhagy-
ma, só, bors, 20 dkg re-
szelt trappista sajt (elhagy-
ható), 300 g burgonya

Rántott kellevele
törtburgonya-rol

A kelkáposztát szedjük leveleire, vágjuk ki az
Az újhagyma felét felaprítjuk és a darált hú
és a tûzrôl félrehúzva, a reszelt sajtot. A rag
tekercseket bepanírozzuk és óvatosan kirán
hozzáadjuk az újhagyma másik felét aprítv
kerjük folpack segítségével egymás mellé 

Fôzzük ki a vízben a fûszereket, majd azokat leszûrve és a vizet pótolva adjuk hozzá a citrom- és
narancslevet, a mézet, majd fôzzük puhára benne a szilvákat. Ezután az egészet forrón összetur-
mixoljuk és ízlés szerint édesítjük. Négy adag leves díszítéséhez vagdossunk be 10-12 szem
gesztenyét, és áztassuk fél órára hideg vízbe, majd mikrohullámú sütôben 1-1,5 perc alatt 800
watton fôzzük készre. A pucolást követôen, aprítva, pirítsuk át vajon, és kínáljuk ezzel a levest.

1 kg szilva kimagozva, 2 rúd fa-
héj, 10 szem szegfûszeg, 1 ek.
vaníliaaroma, 4 ek. méz, édesítô,
fél citrom leve és reszelt héja, 1
narancs leve, 2 dl víz

Gesztenyézôs
téli esték

Fahéjas szilvakrémleves
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

20 dkg fôtt geszte-
nye, 3 db tojás, 8
dkg vaj, 2 ek. liszt,
fél ek. rumaroma, 3
ek. cukor

ek darált hússal töltve,
áddal

z erüket és egy perc alatt blansírozzuk: forró vízbe, majd rögtön jeges vízbe áztatjuk.
ússal, a szeletelt gombával alaposan átpirítjuk, a végén hozzáadjuk a fokhagymát
gut sózzuk, borsozzuk és a már megpuhított kellevelekbe tekerjük adagonként. A
ntjuk. A körethez a burgonyát felaprítjuk, kevés vaj és olaj keverékén lepirítjuk, majd
va. Sózzuk és fedô alatt puhára pároljuk. Ha kész, adjunk hozzá kevés vajat és te-
helyezett kellevelekbe. Felszeletelés elôtt kicsit hagyjuk hûlni.

A fôtt gesztenyét apró lyukú reszelôn reszeljük le. A tojásokat
szedjük ketté, a sárgájukat cukorral verjük habosra, majd a vajjal,
a liszttel, a rumaromával és a reszelt gesztenyével turmixoljuk to-
vább. Ezután forgassuk óvatosan össze a felvert tojásfehérjével
és töltsük kivajazott, cukros tálkákba, majd süssük meg 180 fokon
körülbelül 10 perc alatt.

A csomag ára 18.920 Ft helyett, csak

Rumos
gesztenyefelfújt

Megkönnyítjük számodra a BOROK
BESZERZÉSÉT az ünnepekre! 

14.990 Ft
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Mielôbb foglald le a csomagot, akár e-mailben, telefonon, vagy csak
ugorj be érte hozzánk! Karácsonyig minden nap, vasárnap is,
10 órától 20 óráig várunk!

„Borháló Gyôr — A folyóborok városa”

Egy olyan csomagot állítottunk össze, mellyel minden felmerülô igényt ma-
radéktalanul kielégíthetsz. Van benne ajándéknak való, lekvár, must, du-
góhúzó, vákuumos borzáró. Van benne az ünnepi asztalra való, tokaji, fe-
hér, rozé, vörös és persze minden olyasmi, amitôl szerintünk az ünnep
szebb lehet . 

A csomag tartalma: • Polgár Serum Veritas 2015 Magnum 1,5 l • Lisicza Rosé
Cuvée 2016 Magnum  1,5 l • Borháló Válogatás „Balatoni Olaszrizling”
Magnum 1,5 l • Royal Tokaj „Csillagút” Furmint 0,5 l • Belward Pincészet
Irsai Olivér 0,75 l • Vesztergombi Pince Blue Franc 0,75 l • Radics Barnabás
Sauvignon Blanc 0,75 l • Pécsinger Természetes Szôlôlé 1 l • FinomSág
Kézmûves Lekvár 1 db • Kétlépcsôs „Profi” dugóhúzó 1 db • Borháló
Cseppôr 1 db • Vákuumpumpa „Borzár” 2 dugóval, díszdobozban 1 db
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban új építé-
sű ikerházi lakások eladók! A 70 nm-es házhoz

tartozó telekrész 400 nm. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 3 hálószoba. Nagyméretű 12
nm-es terasz tartozik hozzá. Kiváló minőség, meg-
bízható kivitelezés! Az ár kulcsrakész állapotra
vonatkozik. Ön választja ki a burkolatokat, és a fa-
lak színét. A telekhányad áfája (1 M Ft) visszajár!
Ezt ne hagyja ki!

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrtől 15
percre, Ik-
rény kedvelt
u t c á j á b a n
nagy családo-
soknak vagy
több generá-
ció otthoná-
nak ajánlom
ezt a 808 nm-
es telken
épült 162
nm-es önálló
családi házat. Az alapterülete 90 nm, amely fé-
lig alápincézett. A földszint elosztása: konyha
tágas étkezővel, 31 nm-es nappali, amiből akár
egy külön szoba is leválasztható + 1 szoba és
fürdőszoba. Az étkezőből 14,45 nm-es, fedett
tornác nyílik hangulatos kovácsoltvas korláttal.
Az emeleten 3 nagy szoba + fürdőszoba és tá-
rolóhelyiség található.

Ár: 25 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Lakások hatalmas kerttel és CSOK-kal a Pa-
csirtában! Győr-Szitásdombon, a dinamiku-

san épülő, modern Pacsirta lakóparkban
épül ez a 12 lakásos családias társasház,
melyben az utolsó 4 lakás még eladó! Ez a
földszinti, 60,85 nm-es, 13,45 nm teraszos,
182 nm kertkapcsolatos lakás ideális csalá-
dias otthont ígér. Elosztása: amerikai kony-
hás, étkezős nappali + 2 szoba, ahol a nappa-
li akár egy 3. szobának is leválasztható, és
még a válaszfalakon is módosíthat!

Ár: 18,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +3630/376-3718

KARÁCSONYI AKCIÓ! MI MOST EGY GÉP-
KOCSIBEÁLLÓT TESZÜNK A FA ALÁ ÖN-

NEK AJÁNDÉKBA! 

Győr-Kisbácsán, Pacsirta lakóparkban, 15 la-
kásos, új építésű társasházban 35–77 nm-es la-
kások eladók! Ez az 50,02 nm-es lakás az eme-
leten található, melyhez 5,76 nm-es erkély tar-
tozik! Elosztása: amerikai konyhás nappali, 1
hálószoba, fürdő, külön nyíló WC. 

Ár: 14,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

KARÁCSONYI AKCIÓ! MI MOST
EGY GÉPKOCSIBEÁLLÓT TESZÜNK 

A FA ALÁ ÖNNEK AJÁNDÉKBA! 

Győr-Kisbácsán, Pacsirta lakóparkban, 15 la-
kásos, új építésű társasházban 35–77 nm-es la-
kások eladók! Ez a 60,02 nm-es lakás a föld-
szinten található, melyhez tartozik egy 9 nm-
es terasz, valamint 66,33 nm saját kert (5 E
Ft/nm). Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 szoba, fürdő, külön nyíló WC. 

Ár: 17,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Pinnyéden nappali + 3 szobás, 70,78 nm-
es, első emeleti, teraszos lakás eladó. Az új épí-

tésű társasházi lakás Pinnyéd fiatalos hangula-
tú utcájában épül. Elosztása: amerikai konyhás
nappali, 3 hálószoba, háztartási helyiség. A te-
rasz ideális D–Ny-i tájolású.

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Révfalu új építésű, dinamikusan fejlődő részén
épül ez a modern, minden igényt kielégítő liftes

társasház, melyben 43,8 nm – 76,3 nm-es lakások
és egy 107 nm-es penthouse leköthető! Ennek a
3. emeleti lakásnak az alapterülete 64,13 nm, 6,9
nm erkéllyel. Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li + 2 szoba, de a válaszfalakon még változtathat.

Ár: 23,7 M Ft.
Venczel-Tóth Anita +36-30/376-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban új építé-
sű társasházban lakások eladók. 40, 60 és 82 nm-

es lakások közül választhat a földszinten kertkap-
csolattal. Ez a 46,52 nm-es lakás az első emeleten
található, 4,23 nm-es erkéllyel. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali, hálószoba. 

Ár: 13,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Sziget legjobb területén, karnyújtásnyira
a termálfürdőtől és a Belvárostól, új építésű, lif-

tes társasházban eladó ez az I. és II. emeleti
43,1 nm-es garzonlakás. A 32 lakásos épület a
kiváló minőségű Leier építőanyagokból épül
30 cm-es falazattal + 20 cm hőszigeteléssel. A
hőszigetelt, 3 rétergű üvegezésű műanyag Inter-
norm nyílászárók beépített redőnytokkal sze-
reltek.

Ár: 16,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Nádorváros központi részén, 24 lakásos, liftes tár-
sasházban 43–70 nm-es lakások még leköthetők.

Ehhez a 4. emeleti, 61,9 nm-es lakáshoz 4,9 nm er-
kély tartozik, elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 szoba, fürdőszoba, külön WC. A lakás KULCS-
RAKÉSZEN is kérhető, melynek ára 24,3 M Ft.
Csökkentse a költségeket ÁFA-visszaigényléssel a
telekhányad árából! CSOK is igényelhető!

Emelt szintű fűtéskész ár: 22,1 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

MI GÉPKOCSIBEÁLLÓT TESZÜNK A FA ALÁ
KARÁCSONYRA! 

Győr-Révfalu kedvelt utcájában épül ez a minden
igényt kielégítő, magas műszaki tartalommal ren-
delkező társasház. A 6 lakásos társasházban 2x3
lakás kerül kialakításra. Ez a 65 nm-es lakás a föld-
szinten helyezkedik el. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 hálószoba. A nappaliból nyílik a
nagyméretű, 11,43 nm-es terasz, melyhez saját
használatú kert kapcsolódik.

Ár: 25,2 M Ft.
Budai Mónika +36-30/640-8794

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez
a 33 lakásos liftes társasház. 39 és 107 nm

alapterületű lakások közül választhat, a föld-
szinten kertkapcsolattal! Ez a 60,2 nm-es la-
kás az első emeleten található, elosztása ki-
váló: amerikai konyhás nappali+ 2 hálószo-
ba. A nappaliból a nagyméretű 11,32 nm-es
erkélyre léphetünk. 

Ár: 22,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 15 laká -
sos társasházban, eladó ez az 1. emeleti, 54 nm-

es, 2 szoba + nappalis, erkélyes lakás! A fűtést és
a meleg víz ellátását kondenzációs kazán biztosít-
ja, radiátorral vagy padlófűtéssel!

Ár: 15,7 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szitásdombon, családias környezetben,
új építésű társasházi lakások eladók. A lakó-

parkban 3 egymást követő telken 3 tömb kerül
kialakításra, mely egy kerítéssel lezárásra kerül.
A kerítésen belül játszóteret is kialakítanak. Ez
a 36 nm-es lakás az első emeleten található. 

Ár: 10,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

DECEMBER 10., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

00:25 RTL Klub Híradó 00:55 Magya-
rul Balóval 01:35 CSI: Miami helyszí-
nelők  02:35 Gyertek át!  04:15
Győzike  05:35 Na végre, itt a nyár!
 06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Kö-
lyökklub  09:10 Csillagok háborúja:
Yoda történetei  09:40 Kisdumások
 10:05 Televíziós vásárlás 11:00
Brandmánia  11:30 Street Kitchen
 12:05 Autogram  12:35 Fitt Má-
nia  13:10 Döglött akták  14:10
Ben Hur  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  20:00 X-Faktor

02:20 Ékszer TV 03:20 Maffiadoktor
04:05 Super Car 04:30 Csapdába
csalva  04:55 Red Carpet – Sztárok
testközelben  05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ  07:00 Barbie: A
hercegnő és a popsztár 08:20 Olim-
piÁSZ – A sport mindenkié!  08:50
Trendmánia 09:25 Ízes élet 09:55
Babavilág  10:25 Otthontérkép 
10:55 Poggyász  11:30 SzÉpítők 
12:00 Tarzan 13:05 Jöttünk, láttunk,
visszamennénk 2. – Az időalagút
15:40 Hajrá csajok: A nagy összecsa-
pás  18:00 Tények 18:55 Félelem és
Röffentés  19:00 Gru  21:00 Szex-
videó  23:00 A Keresztapa 3 

02:50 Szívek szállodája  03:35
Knight Rider  05:50 Televíziós vá-
sárlás 06:25 Trendközelben 06:50
Knight Rider  07:45 Amerikai mes-
terszakács  08:40 Amerikai mester-
szakács  09:40 A Tetovált Séf 10:10
Akadémia Itália  10:40 Monk – Flú-
gos nyomozó  11:35 Monk – Flúgos
nyomozó  12:35 NCIS: Los Angeles
 13:30 NCIS: Los Angeles  14:25
Castle  15:20 Supergirl 16:15 Su-
pergirl  17:15 Flúgos Futam 18:25
A Vasember  21:00 Vasember 2. 
23:30 Ál/Arc 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Bankvilág (ism.) 10:00 Creative chef
(ism.) 10:30 Képújság 18:00 Civil ku-
rázsi (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Építech
(ism.) 21:00 1956 – Egy nép kiáltott
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Melbourne
60 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 11., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:35 Gálvölgyi-show  04:00 Győzi-
ke 04:40 Na végre, itt a nyár! 05:05
Fókusz Plusz  06:00 Televíziós vásár-
lás 06:30 Kölyökklub  09:05 Lego
Star Wars: Droid Tales  09:35 Egész-
ségKalauz  10:05 Televíziós vásárlás
11:05 BabaKalauz 11:35 SütniCake
12:05 StílusKalauz 12:35 Édes ott-
hon 13:10 Havazin 13:40 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 14:10
Házon kívül  14:45 Döglött akták 
15:45 A Macskanő  Közben: 16:05
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Amerika Kapitány – A tél
katonája  21:35 Hasonmás  23:25
Portré 

02:30 Sportos 02:35 Kütyü, az okos -
magazin 03:00Az elnök árnyékában 
03:45Az elnök árnyékában 04:25Lán-
goló Chicago 05:05 Hungerő 06:00
Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné 08:00 Első
szárnycsapások  08:15 Kütyü, az
okosmagazin  08:45 Nagy Vagy, Au-
chan kupa!  09:15 Super Car  09:50
Tűsarok 10:20Stahl konyhája 10:55
Az Év Háziasszonya  11:25 Több mint
TestŐr 12:00SpeedZone 12:30Tar-
zan 13:35 Gyilkos sorok  14:40 Gyil-
kos sorok 15:45 Szörnyek az űrlények
ellen: B.O.B. Bombajó Bulija  16:00 Dr.
Dolittle 2.  18:00 Tények 18:55 007 –
Skyfall 22:05 Életeken át 

02:20 Trendközelben 02:45 A Teto-
vált Séf 03:10 Will és Grace  03:35
Will és Grace  04:00 Knight Rider 
05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Ame-
rikai mesterszakács  06:50 Ameri-
kai mesterszakács  07:35 Will és
Grace  08:00 Will és Grace  08:30
Will és Grace  09:10 Top Forma 
09:45 Trendközelben 10:15 Knight
Rider  11:15 Knight Rider  12:20
Monk – Flúgos nyomozó  13:15
Monk – Flúgos nyomozó  14:15
Daylight – Alagút a halálba  16:35
Alibi törzs  18:30 Vasember 2. 
21:00 Az utolsó szamuráj 

07:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Építech (ism.)
09:30 Gázfröccs (ism.) 10:00 Üzleti
negyed (ism.) 10:30 Melbourne 60
(ism.) 10:45 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Melbourne 60 (ism.)
19:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
20:00 35 év (ism.) 21:00 Gázfröccs
(ism.) 21:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

DECEMBER 12., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:05 Sportos 05:10 Hungerő  06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Stahl konyhája 06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:00 Ízes élet 
09:20 Tűsarok  09:35 Babapercek 
09:40Ékszer TV 10:45Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:30 Aktív 13:00 Wal-
ker, a texasi kopó 14:05Csapdába csal-
va  14:40 Magánnyomozók  15:45
María  16:50 Megtört szívek  18:00
Tények 19:25Bumm! (magyar kvíz-show,
II / 16. rész, 2014) Négyfős csapatok igye-
keznek a bombákat hatástalanítani, hogy
minél nagyobb összeggel térhessenek
haza. Bumm! 20:40A szultána 22:00
Száguldó bomba 

07:00 Győri7 (ism.) 07:45 Konkrét
(ism.) 08:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 09:00 Kamarai magazin (ism.)
09:15 Konkrét (ism.) 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:45 Kamarai maga-
zin (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 13., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Sportos 02:25 Ékszer TV 03:25
Aktív 03:45 Doktor D 04:30 Psych –
Dilis detektívek  05:10 Hungerő 
06:05 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:15 Stahl konyhája  06:20
Mokka  Benne: Tények Reggel 09:00
Ízes élet 09:20 Tűsarok 09:35 Baba-
percek  09:40 Ékszer TV 10:45 Astro-
Világ 12:00 Tények Délben 12:30 Aktív
 13:00 Walker, a texasi kopó  14:05
Csapdába csalva  14:40 Magánnyo-
mozók 15:45 María 16:50 Megtört
szívek  18:00 Tények 19:25 Bumm! 
20:40 A szultána  22:00 Hibbant hí-
mek és a hormonok  23:50 Red Car-
pet – Sztárok testközelben 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Építech (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

DECEMBER 14., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Sportos 02:25 Ékszer TV
03:25 Cheech és Chong rajzfilmje 
04:40 Csapdába csalva  05:05
Sportos 05:10 Hungerő  06:05 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Stahl konyhája  06:20 Mokka
 Benne: Tények Reggel 09:00 Ízes
élet  09:20 Tűsarok  09:35 Baba-
percek  09:40 Ékszer TV 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:00 Walker, a texasi kopó 
14:05 Csapdába csalva  14:40 Ma-
gánnyomozók  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Bumm!  20:40 A szultá-
na  22:00 48 óra 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Zooo+ (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hungary
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

02:20Dr. Csont 03:15Gálvölgyi-show
 04:00 Fókusz  04:35 Story Extra 
05:00Barátok közt 05:30Televíziós vá-
sárlás 05:55 Jó reggelt, skacok! 07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:45
Magyarul Balóval 09:20 Asztro Show
10:25 Televíziós vásárlás 12:25 BabaKa-
lauz  12:50 Nyugi, Charlie!  13:25 Éj-
jel-nappal Budapest 14:40 Döglött ak-
ták 15:45 A kis menyasszony 16:25
A mentalista A mentalista 17:25 Story
Extra 18:00RTL Klub Híradó 19:00Fó-
kusz  19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Keresem a
családom 22:40 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  23:05 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Magyarul Balóval 

04:55 Himnusz 05:00 Rome Reports
– Vatikáni híradó 05:30 Magyar törté-
nelmi arcképcsarnok 05:45 Hajnali
gondolatok 05:50 Az én '56-om 
05:55 Hazajáró 06:25 Világörökség
Portugáliában 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Család-barát 09:05 Az
utolsó cowboy  10:55 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Az én '56-om 
12:50 Ízőrzők: Maglód 13:25 Hazajá-
ró 13:55 Magyar Krónika  14:25
Múzeumtúra  14:55 Múzeumtúra 
15:35 Mérsékelt égöv 17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:35 Szeren-
cseSzombat  19:30 Télapu  21:10
Az ördög ügyvédje  23:30 Kenó 
23:45 Rosemary gyermeke 

04:55 Himnusz 05:00 Zegzugos tör-
ténetek 05:25 Magyar történelmi arc-
képcsarnok 05:40 Hajnali gondola-
tok 05:45 Az én '56-om  05:50 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:15
„Így szól az Úr!” 06:25 Református ri-
portok  06:50 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Család-barát 09:00 Isten kezé-
ben  09:25 Kereszt-Tények 09:40
Katolikus krónika 10:05 Új nemzedék
 10:35 Metodista magazin 11:05
Az utódok reménysége 11:30 Mai hit-
vallások 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Az én '56-om  12:55
Rúzs és selyem 13:30 Azok a csodá-
latos férfiak  15:35 Süt a nap 
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó
18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei 
19:35 Magyarország, szeretlek!
21:10 Kártyavár  22:00 Kenó 
22:15 Apám nevében 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 Az én '56-om 
08:35 Az én '56-om  08:50 Feke-
tén-fehéren  09:40 Elfeledett szere-
lem  10:25 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om  12:55 Ízőrzők: Magyarszék
13:30 A balkáni eső illata  14:25 A
császárság kincse  15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Végtelen szerelem 
19:25 Maradj talpon! 20:25 Kékfény
 21:25 Hawaii Five-0  22:05 Kenó
 22:20 SOKO – Alpesi nyomozók 
23:10 Reneszánsz szerelem 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:20 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 Az én '56-om 
08:35 Az én '56-om  08:50 Feketén-
fehéren  09:40 Elfeledett szerelem
 10:25 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Az én
'56-om Lars Lajos Enterfeldt  12:55
Ízőrzők: Csolnok 13:30 A balkáni eső
illata  14:25 A császárság kincse 
15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban  17:10
Ridikül  18:00 Híradó 18:35 Végte-
len szerelem  19:25 Maradj talpon!
 20:25 Önök kérték! 21:30 Velvet
Divatház  22:15 Kenó  22:25
Grand Hotel  23:15 Nagyok 
23:50 Kékfény 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Hrvatska kronika 07:55
Ecranul nostru 08:25 A természetfil-
mezés kulisszatitkai  08:30 Ybl 200
 08:40 Feketén-fehéren  09:35 El-
feledett szerelem  10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Az én '56-om  12:55 Ízőrzők
13:30 A balkáni eső illata  14:25 A
császárság kincse  15:30 Elfeledett
szerelem 16:15 Charly, majom a csa-
ládban 17:10 Ridikül 18:00 Híradó
18:35 Végtelen szerelem  19:25 Ma-
radj talpon!  20:25 Skandináv lottó
sorsolás  20:35 Szabadság tér '56 
21:35 Brit követi jelentések, 1956
21:40 A szabadság vihara 23:15 Ke-
nó  23:20 Akiért a harang szól 

02:30 Keresem a családom  03:30
Gálvölgyi-show  04:00 Fókusz 
04:35 Story Extra 05:00 Barátok közt
 05:30 Televíziós vásárlás 05:55 Jó
reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó Reggel 08:05 Fókusz  08:45 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:25
Televíziós vásárlás 12:25 SütniCake 
12:50 Nyugi, Charlie! 13:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:40 Döglött akták 
15:45 A kis menyasszony  16:25 A
mentalista 17:25 Story Extra 18:00
RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:30
Éjjel-nappal Budapest 20:50 Barátok
közt 21:25 Szulejmán 22:35 Házon
kívül  23:00 RTL Klub Híradó 23:35
Magyarul Balóval 

01:50 A Macskanő  04:00 Fókusz 
04:35 Story Extra  05:00 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:25
Street Kitchen 12:50 Nyugi, Charlie!
 13:25 Éjjel-nappal Budapest 
14:40 Döglött akták  15:45 A kis
menyasszony  16:25 A mentalista 
17:25 Story Extra  18:00 RTL Klub
Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éjjel-
nappal Budapest 20:50 Barátok közt
 21:25 Dr. Csont  22:30 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 23:30 RTL
Klub Híradó 

03:55 Szívek szállodája 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Will és Grace 06:50
Will és Grace  07:15 Jóbarátok 
07:40 Jóbarátok A pletyka 08:05 Dok-
tor House  09:00 Doktor House 
09:55 Szívek szállodája  10:50 Ameri-
kai mesterszakács 11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó Mr. Monk és a leprás 
12:50 Monk – Flúgos nyomozó 13:50
CSI: A helyszínelők 14:45 CSI: A hely-
színelők  15:40 Castle Dupla hulla 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács 18:35 Az élet csajos oldala 
19:05Az élet csajos oldala 19:35Nyu-
gi, Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy
kicsi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Vakvágányon 22:55 Lakástalk-
show 23:55 Flúgos Futam

02:35 Crossing Lines – Határtalanul 
03:30 Szívek szállodája 05:55 Televízi-
ós vásárlás 06:30 Will és Grace 06:50
Will és Grace 07:15 Jóbarátok – A folt
 07:40 Jóbarátok  08:05 Doktor Ho-
use 09:00 Doktor House 09:55 Szí-
vek szállodája 10:50 Amerikai mester-
szakács 11:50 Monk – Flúgos nyomo-
zó  12:50 Monk – Flúgos nyomozó 
13:50 CSI: A helyszínelők  14:45 CSI:
A helyszínelők  15:40 Castle  16:40
Castle Dupla hulla  17:35 Amerikai
mesterszakács 18:35Az élet csajos ol-
dala  19:05 Az élet csajos oldala 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00 Spíler 23:25 Lakás-
talkshow 

02:25 Akadémia Itália  02:50 Knight
Rider 03:40 Knight Rider 05:50 Te-
levíziós vásárlás 06:20 Will és Grace 
06:55 Will és Grace 07:20 Jóbarátok
07:45Jóbarátok – A folt 08:10Doktor
House  09:05 Doktor House  10:00
Szívek szállodája 10:55Amerikai mes-
terszakács 11:55 Monk – Flúgos nyo-
mozó 12:50 Monk – Flúgos nyomozó
 13:50 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:40 Castle 
16:40 Castle 17:35 Amerikai mester-
szakács 18:35 Az élet csajos oldala 
19:05Az élet csajos oldala 19:35Nyu-
gi, Charlie! 20:05 Két pasi – meg egy
kicsi 20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Flúgos Futam 22:15 Lakástalk-
show 23:15 Az utolsó szamuráj 
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DECEMBER 16., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:15 Ékszer TV 03:15 Maffiadoktor
 04:00 Psych – Dilis detektívek 
04:45 Csapdába csalva  05:10
Hungerő  06:05 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:15 Stahl kony-
hája  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:00 Ízes élet  09:20
Tűsarok  09:35 Babapercek 
09:40 Ékszer TV 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Walker, a texasi kopó  14:05
Csapdába csalva  14:40 Magán-
nyomozók  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Bumm!  20:40 A szultána 
22:00 Kényszerleszállás

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Építech (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Gázfröccs (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Gáz-
fröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45
Creative chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

02:20 Ékszer TV 03:20 Nyomás alatt
 04:55 Aktív  05:10 Hungerő 
06:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:15 Stahl konyhája 
06:20 Mokka  Benne: Tények Reg-
gel 09:00 Ízes élet  09:20 Tűsarok
 09:35 Babapercek  09:40 Ékszer
TV 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Walker,
a texasi kopó  14:05 Csapdába
csalva  14:40 Magánnyomozók 
15:45 María  16:50 Megtört szívek
 18:00 Tények 19:25 Bumm! 
20:40 A szultána  22:00 Backstrom
nyomozó  23:10 Propaganda 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Üzleti negyed (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-
tech (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

02:20 Rémségek háza  04:00 Fó-
kusz  04:35 Story Extra  05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó Reggel 08:05 Fó-
kusz  08:45 Magyarul Balóval 09:20
Asztro Show 10:25 Televíziós vásár-
lás 12:25 Kisdumások  12:50 Nyu-
gi, Charlie!  13:25 Éjjel-nappal Bu-
dapest  14:40 Döglött akták 
15:45 A kis menyasszony  16:25 A
mentalista  17:25 Story Extra 
18:00 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 Válótár-
sak 22:30 CSI: A helyszínelők 
23:30 RTL Klub Híradó 

02:55 Válótársak  04:00 Fókusz 
04:35 Story Extra  05:00 Barátok
közt  05:30 Televíziós vásárlás
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:45 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:25 Televíziós vásárlás 12:25
EgészségKalauz 12:50 Nyugi, Char-
lie! Lóterápia  13:25 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14:40 Döglött akták 15:45
A kis menyasszony  16:25 A menta-
lista  17:25 Story Extra 18:00 RTL
Klub Híradó 19:00 Fókusz  19:30 Éj-
jel-nappal Budapest  20:50 Barátok
közt 8207-8208.  21:25 Gyertek át!
 22:40 Playback párbaj  23:20
Showder Klub 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Életkerék 07:55 Öt kon-
tinens 08:25 A természetfilmezés ku-
lisszatitkai  08:30 Ybl 200 08:40 Fe-
ketén-fehéren  09:35 Elfeledett sze-
relem 10:20 Család-barát 11:59 Dé-
li harangszó 12:00 Híradó 12:50 Az én
'56-om Barta Sándor 12:55 Ízőrzők:
Algyő 13:30 A balkáni eső illata 
14:30 A császárság kincse 15:35 El-
feledett szerelem  16:20 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Végtelen szerelem
19:30 Fölszállott a páva 21:45 Kenó
 22:00 Szürke senkik  23:15 Nora
Roberts: Ártatlan áldozatok 

03:15 Knight Rider  05:55 Televíziós
vásárlás 06:30 Will és Grace  06:50
Will és Grace 07:15Jóbarátok A plety-
ka  07:40 Jóbarátok  08:05 Doktor
House 09:00 Doktor House Chase 
09:55 Szívek szállodája  10:50 Ameri-
kai mesterszakács 11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó 13:50 CSI: A helyszínelők 
14:45 CSI: A helyszínelők 15:40 Cast-
le  16:40 Castle A nagy átverés 
17:35 Amerikai mesterszakács 18:35
Az élet csajos oldala 19:05 Az élet csa-
jos oldala  19:35 Nyugi, Charlie! 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi  21:00 Ész-
bontók 22:15Lakástalkshow 23:15Vak-
vágányon 

03:15 Szívek szállodája 05:55 Televí-
ziós vásárlás 06:30 Will és Grace 
06:50 Will és Grace 07:15 Jóbarátok
07:40 Jóbarátok 08:05 Doktor Ho-
use  09:00 Doktor House  09:55
Szívek szállodája  10:50 Amerikai
mesterszakács  11:50 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:45 CSI: A helyszínelők  15:40
Castle A nagy átverés  16:40 Castle
 17:35 Amerikai mesterszakács 
18:35 Az élet csajos oldala 19:05 Az
élet csajos oldala A rablótámadás 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi
– meg egy kicsi 20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00 Két hét múlva örökké
 23:10 Vizsga két személyre 

04:55 Himnusz 05:00 A balkáni eső
illata  05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Az én '56-om  06:05 Végte-
len szerelem  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Slovenski Utrinki 07:55
Alpok-Duna-Adria 08:25 A termé-
szetfilmezés kulisszatitkai  08:30
Ybl 200 08:45 Feketén-fehéren 
09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Az én '56-om 
12:50 Ízőrzők: Kerekegyháza 13:25 A
balkáni eső illata 14:20 A császárság
kincse  15:20 Elfeledett szerelem 
16:05 Charly, majom a családban 
16:55 Szerencse Híradó  17:10 Ridi-
kül 18:00 Híradó 18:35 Végtelen sze-
relem 19:25 Maradj talpon! 20:25
A Bagi Nacsa Show  21:30 Munka-
ügyek  21:55 Kenó  22:10 Hullá-
mok ördöge  23:40 Lopott képek 

kép és szöveg: xantus-állatkert

A decemberi hirtelen hideg időjárásnak a
Xantus János Állatkert lakói nem nagyon
örülnek, hiszen így kevesebb időt tölthetnek
a külső kifutóikban. 

Az állatkertben élő legtöbb állat trópusi
éghajlaton őshonos, így nem csoda, ha hi-
degben inkább a meleg belső részt válasz-
tották. Ennek ellenére néhány állat igen ked-
veli a hóesést. A jaguár párunk, Chico és
Zoia is szívesen kijár a zord időjárás ellenére,
sőt a zebrák is körbenyargalják a kifutót, nem
érdekli őket a hideg. 

A látogatók többsége, ha teheti, inkább a
belvárosi terrárium- és akváriumházat, a Fü-
les Bástyát választja, hiszen nagyrészt Dél-
Amerika esőerdeiben található állatokkal ta-
lálkozhatnak az oda látogatók, így az időjárás
is inkább trópusi. A terráriumház lakói között
emlősökkel, hüllőkkel és madarakkal is talál-
kozhatnak a látogatók. A sok szívet meghó-
dító kis emlőseink, a két törpe selyemmajom
is várják a látogatókat. Nagyon vicces lát-
ványt nyújt, amikor barátjukon, a hatalmas
zöld leguán fején csücsülve szemlélődnek.

kép és szöveg: pannon-víz 

Ne felejtsük el, hogy takarítani nemcsak környe-
zetkárosító vegyszerekkel, hanem természetes
szerekkel is lehet. Az egyik ilyen az ecet, amely ter-
mészetbarát vízkőoldó, forró vízzel kombinálva,
tovább növelhető a hatása. Megvédi a mosógép
fűtőszálait a vízkőlerakódástól, ha az öblítőtartály-

ba időnként egy kis ecetet töltünk. Ellentétben a
szintetikus anyagokkal, a szennyvízbe jutva le-
bomlik. És nem utolsósorban olcsóbb, mint más
bolti csodaszerek. A vízforralót és a kávéfőzőt is
vízkő-mentesíthetjük vele. Csempét, mosdó-
kagylót, zuhanyrózsát, csaptelepeket is tisztítha-
tunk ecettel. A konyhában a zsír, az olaj, az étel-

December az állatkertben
és a Füles Bástyában

10-15 centiméteres magasságával ez az ál-
lat a legkisebb majomfajta a Földön. Az Ama-
zonas-medence folyóparti, ártéri erdeit kedve-
li, ahol sok mézgatermő fa nő. Ezt a mézgát
nyalogatják, illetve pókokat, rovarokat fognak.
A nap nagy részében fáról fára vándorolnak, ki-
csi súlyuk miatt a vékony ágakon is biztonsá-
gosan mozognak. Társas lények, csupán né-
hány órát alszanak egy odúban vagy sűrű bo-
zótban, egyébként egész nap élelmet keres-
nek vagy játszanak egymással.

A Füles Bástyába és az állatkertbe tehát
télen is érdemes ellátogatni!

Környezetbarát tippek
a nagytakarításhoz

maradékok vagy a kávézacc, a fürdőszobában a
szappandarabkák, a tusfürdő, vízkő és sampon
okozta lerakódások felelősek a lefolyó eldugulá-
sáért. Az ecetes-szódabikarbónás keverék talán
a leghatékonyabb a dugulás elhárítására, ráadá-
sul még a lefolyóból áradó kellemetlen szagok is
megszüntethetők vele – arról nem is beszélve,
hogy a pénztárcánk mellett e szerek használatá-
val a csővezetéket és a környezetet is megkímél-
jük. A mosdókagylók és a kádak dugulásának
megelőzése, vagy megszüntetése érdekében
öntsünk a lefolyóba egy fél pohár szódabikarbó-
nát és egy pohár ecetet. Amikor a habzás alább-
hagy, alaposan öblítsük át forró vízzel a lefolyót.
Ezután vájunk öt percet, majd öblítsük le az egé-
szet hideg vízzel. Az ablaktisztításhoz egy csésze
vizet és ecetet keverjünk össze egy szórófejes pa-
lackban, és azt spricceljük az ablakra.

Egy extra téli tipp: a jégben és latyakban ösz-
szeszedett sófoltok bizony nyomot hagynak a ci-
pőn, és egyszerű vízzel nem jönnek le. Ráadásul
a kősó károsítja a lábbelit, ezért a friss sófoltokat
érdemes ecetbe mártott ronggyal eltávolítani.

A citrom szintén hasznunkra lehet a háztar-
tásban: nagyszerű segítség a vízkő és a szagok
elleni harcban. Használhatjuk még többek kö-
zött zsíroldásra, a különböző felületeken kelet-
kezett elszíneződések megszüntetésére, sőt,
még ruhafehérítésre is. 
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Váncsa István: Lakoma
címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály
Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai és külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 
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HIRDETÉS

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®

www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Kétszobás, egyedi mérôvel rendelkezô, felújí-
tott lakás Nádorvárosban eladó. Irányár: 14,4
M Ft. +36-70/459-3010
Panzió, vendégház, családi ház a Szigetköz-
ben! Üzleti célokra is kiválóan alkalmas ingat-
lan eladó. Irányár: 62,5 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Pinnyéden új építésû, 84 nm-es társasházi
lakás eladó. Ár: 24,5 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôrtôl 10 percre, Nagyszentjánoson 1441
nm-es parkosított telken 2 szintes, felújított
családi ház akciós áron eladó! Gyorsan köl-
tözhetô! Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/977-7837
Gyárvárosban 2. emeleti, részben felújított,
42 nm-es téglalakás nagyon kedvezô áron el-
adó! Azonnal költözhetô, tehermentes! Ára:
12 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôrzámoly csendes utcájában eladó egy új
építésû, 98 nm-es, remek elosztású, önálló
családi ház 655 nm-es telekkel. Ár: 23,99 M
Ft. +36-70/372-0113 
Remek elosztású, elsô emeleti, 50 nm-es,
nappali + 2 szobás lakás 9 nm-es erkéllyel
eladó a Pacsirta lakóparkban! Ár: 15,061 M
Ft. +36-70/372-0113 
Révfaluban új építésû lakások 2017 ôszi át-
adással leköthetôk! Ár: 350 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
A Harmónia lakóparkban lakások 2017 no-
vemberi átadással leköthetôk 35 nm-tôl 94
nm-ig. Nyereményautóval! Ár: 10,49 M Ft-tól.
+36-70/372-0113
Gyôrújfalun új építésû, külön bejáratú, önálló
családi házként funkcionáló, 82 nm-es iker-
ház 2017 júniusi átadással eladó. Ár: 23 M
Ft. +36-70/372-0113
Gyôrben, a Belvároshoz közel 97 nm-es, két-
szintes, 3 szobás családi ház jellegû lakás el-
adó. Ár: 24,5 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôrben, a Belvároshoz közel azonnal köl-
tözhetô, teljesen felújított, bútorozott minigar-
zon eladó. Ár: 11,85 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôrben felújított (új gázkazán, új villanyve-
zetékek), szigetelt, kétszobás, 80 nm-es csa-
ládi ház, 200 nm-es telekkel eladó. Ár: 16,9
M Ft. +36-70/632-4354
Nyúlon 95 nm-es, 3 szobás családi ház,
2000 nm-es telken eladó. Ár: 11,3 M Ft. +36-
70/372-0109
Marcalváros I-en 1 + 2 fél szobás, felújított
panellakás eladó. Ár: 14,3 M Ft. +36-
70/372-0109
Gyôr-Nádorvárosban 2 + 2 fél szobás, 67
nm-es, 4. emeleti lakás eladó. Ár: 16 M Ft.
+36-70/372-0109
Gyôr-Révfalu klasszikus részén eladó egy 80
nm-es családi ház. Ár: 27,5 M Ft. +36-
70/459-2409
Gyôr-Nagybácsán építési telek bontandó ház-
zal eladó. Ár: 15,5 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Ménfôcsanakon lakást vagy családi há-
zat keresek! Érd: +36-70/459-2409
Tökéletes állapotú, 68 nm-es, erkélyes lakás
eladó Gyôr-Marcalváros  központi  helyén.
Irány ár: 17,5 M Ft. +36-70/456-0470
Eladó Marcalváros II-n 37 nm-es társasházi
lakás. Ár: 10,95 M Ft. +36-70/380-3752
Eladó Öttevényen 3 szobás, felújított családi
ház. Ár: 17,5 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Ménfôcsanakon kétszintes, 5 szobás
családi ház sürgôsen eladó. Ár: 33,5 M Ft.
+36-70/380-3752
Gyôrben 13 éve épült, 3 szoba + nappalis ház
több ezer nm-es telekkel, 50 nm-es garázzsal

vagy mûhellyel, sok lehetôséggel keresi új tu-
lajdonosát. Ár: 18,5 M Ft. +36-70/372-0105
Gyôr-Sashegyen gondozott kert házikóval el-
adó. Ár: 5,5 M Ft. +36-70/372-0105
Marcalvárosban kétszoba-hallos, teljesen fel-
újított társasházi lakás eladó! Ár: 12,9 M Ft.
+36-70/489-2012
Sürgôsen eladó családi házat, társasházi laká -
sokat keresek 22 M Ft-ig! +36-70/489-2012
Gyôr-Adyvárosban 55 nm-es panellakás el-
adó. Ár 14,5 M Ft.  +36-70/399-8261
Eladná házát, lakását? Hirdeti, de csak néze-
lôdôk jönnek? Hívjon, én a potenciális vevôt
viszem Önnek. +36-70/399-8261
Gyôr-Belvárosban 93 nm-es üzlethelyiség ut-
cafrontra nézô kirakatokkal kiadó. +36-
70/399-8261
Gyôr-Szabadhegy szívében, parkra nézô, nap-
pali + 3 szobás, felújított panellakás sürgôsen
eladó. Ár: 14,5 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt részén nappali +
2 szobás, újszerû lakás eladó. Ár: 22,9 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyömörén jó állapotú, 2 szobás, gáz fû -
téses családi ház eladó. Ár: 6,7 M Ft. +36-
70/977-7844 
Gyôr-Nádorvárosban eladó egy felújított, 2 +
2 fél szobás, 67 nm-es lakás. Ár: 16 M Ft.
+36-70/703-0865
Gyôr-Révfaluban eladó egy új építésû, nappali
+ 3 szobás, 80 nm-es, teraszos társasházi la-
kás. Ár: 28.103.250 Ft. +36-70/703-0865
A Pacsirta lakóparkban új építésû társasházi
lakás, emelt szintû fûtéskész állapotban,
csendes környezetben eladó! 17,2 M Ft.
+36-70/601-0228
6040 nm-es, összközmûves telek, családi
házzal eladó Vámosszabadi központjában!
Ár: 16,5 M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Marcalváros I-en gyönyörûen felújított,
háromszobás panellakás eladó. 14,3 M Ft.
+36-70/601-0228
Gyôr-Adyvárosban 2 szoba — hallos, erké-
lyes, felújított lakás eladó. Irányár: 13,9 M Ft.
+36-70/338-6708
Gyôr-Belvárosban keresek eladó lakást!
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy 500 nm-es telken lévô 70
nm-es családi ház. Felújítandó! Ár: 11,5 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôrben eladó egy vendéglátóegység nagy
telekkel. +36-70/657-8534
Gyôr-Belvárosban kiadó egy üzlethelyiség,
mely alkalmas kozmetikának, szoláriumnak
vagy próbateremnek! +36-70/657-8534
Gyôr-Pinnyéden eladó egy 1500 nm-es tel-
ken álló 78 nm-es családi ház. Irányár: 22 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôr-Gyárváros kedvelt utcájában eladó egy
51 nm-es lakás. Irányár: 14,3 M Ft. +36-
70/657-8534
Eladó ingatlant keresek Gyôrben és vonzás-
körzetében! +36-70/977-7839
Eladó egy 37 nm-es panellakás! Ár: 10,95 M
Ft. +36-70/977-7839
Gyôrújbaráton különbözô méretû ikerházak
eladók 85 nm-tôl. Fûtéskész ár: 23,25 M Ft-tól.
+36-70/977-7836
Gyôr-Szabadhegyen, a Royal lakóparkban
földszintes, saját udvarral rendelkezô, 74 nm-
es lakás mélygarázsban található gépkocsi-
beállóval eladó. Irányár: bútorozva, gépesít-
ve 33,99 M Ft. +36-70/977-7836



DEDIKÁLÁS Hámor Vilmos, a népszerű győri író dedikálja legújabb, „Csodacsákó” című kötetét december 10-
én, szombaton 8–12 óráig, a Vásárcsarnoknál. A karácsonyi ajándéknak is kiváló, gyerekeknek szóló jóságmesés-
könyv lapjain hét történet hősei kelnek életre. Mint ahány pöttye van a katicabogárnak… 
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Álláshirdetés Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága felvételt hir-
det az alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: A, B, C kategóriás hivatásos jogosítvány. Előnyt jelent: •
3324. szerinti vezetőülésestargonca-jogosítvány • 1111. szerinti
traktor alapú univerzális földmunkagép-jogosítvány • 4411. szerinti
autódaru-jogosítvány. Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2016. december 16.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„gépjárművezetŐ” jeligét.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

Feltétel: gépész, vízgépész vagy csőszerelő végzettség.

Jelentkezési határidő: 2016. december 19.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „vízgépész” jeligét.

vízgépész
gépjármuvezeto´́ ´́

Az ünnepek közeledtével egyre aktu-
álisabb feladattá válik a karácsonyfa
beszerzése. A Győr-Szol Zrt. piacte-
rein december 10-én, szombaton
kezdődik a fenyőárusítás, a kereske-
dés pedig egészen december 24-ig
tart. Az értékesíteni szándékozók
nagyrészt Zala, emellett Veszprém
és Győr-Moson-Sopron megyéből
érkeznek. 

A Vásárcsarnoknál a büfésor mö-
götti parkolóban tíz kereskedő kínálja
megvételre többféle méretben a
szebbnél szebb fenyőket.

A Tarcsay úti piacon a fenyőárusí-
tók naponta 8 és 19 óra között tarta-
nak nyitva, itt 15 kereskedő felhozata-
lából válogathatunk. A faeladás idő-
szakában a piac parkolójában a beál-
lóhelyek korlátozott darabszámban
állnak rendelkezésre. 

Szombattól vihetjük a karácsonyfánkat!
A Győr-Szol Zrt. által működtetett

piactereken a faárusításon kívül is a
karácsonyé a főszerep. A Vásárcsar-
nok előtti piactéren múlt csütörtökön
nyitott a karácsonyi vásár, ahol az aján-
dékozásra gondolva, közel negyven
kereskedő kínálatából válogathatunk.
Találunk itt többek között divatos ruhát
gyermektől felnőtt méretig, meleg
sapkát, kesztyűt és sálat, téli cipőt,
többféle táskát, ajándéktárgyakat és
praktikus konyhai eszközöket. Az ad-
venti hangulatot égősorok és karácso-
nyi zene fokozza. A nézelődés és vásár-
lás után érdemes betérni a csarnokba
is, hiszen a folyamatosan bővülő kíná-
latban szerepel az ünnepi vacsora el-
készítéséhez szükséges élelmiszerek
sora. A hal, a hús, a tojás, a zöldségfé-
lék és a gyümölcsök kiváló minőség-
ben, kedvező áron érhetőek el.

Lekaszálták a nádat a tavakon
A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
megtörtént az adyvárosi egyes szá-
mú tónál, valamint a szabadhegyi
kettes és hármas számú tónál a nád
kaszálása. A munka javát nagy telje-
sítményű, speciális géppel végezték.
A nehezen megközelíthető részeken,
ahol az önjáró nádvágó gép nem tu-
dott közlekedni, kézi motoros kaszák-
kal vágták le a nádat. Így a tavak felü-
letének nagy részéről lekaszálták a
nádat, ugyanakkor az élőlények biz-
tonsága és a tavak biológiai egyensú-
lyának fenntartása érdekében, hagy-

tak néhány kisebb-nagyobb foltot
élőhelyként, illetve a víz levegőzteté-
se miatt. A lekaszált nádat a Likócsi
komposztáló üzembe szállították,
ahol a komposzt-előállítás egyik
alapanyagaként hasznosítják.

A munka 2017. tavaszán fejeződik
be, amikor a kibúvó hajtásokat a víz
alatt újból visszavágják, ezzel mintegy
egy évig megelőzhető az elnádasodás.

A beavatkozásnak köszönhetően, a
környezet szebb, átláthatóbb és köny-
nyebben tisztán tartható, ugyanakkor
a tavak eliszaposodása is lassul.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa
1 kg, elôhûtött

Akció: 2016. december 9—15.

Sertéskaraj, csont nélkül
1 kg

1299 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

nyak 1 kg

farhát fagyasztott, 1 kg

Libafarhát
elôhûtött, fagyasztott

250 Ft/kg

119 Ft/kg

59 Ft/kg

1990 Ft/kg

289 Ft/kg

Banán, 1 kg

799 Ft/db

Natúr halfilé
800 g

279 Ft/kg

Mandarin
1 kg

Mesés tejföl
850 g, 20%, 469,41 Ft/kg

399 Ft/db

Csemegekukorica
340 g, 775,56 Ft/kg

129 Ft/db
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Mandala Ékszer

Győr-Marcalváros, Ikva u. 51. • Tel.: +36-30/998-2133 •  mandalaekszer.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig

Arany ékszerek, felvásárlás, beszámítás
Ezüst ékszerek már 2000 Ft-tól

KARÁCSONYI AKCIÓ

Ásvány ékszerek már 1000 Ft-tól
Ékszerjavítás, -készítés helyben

–10–15%

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

• Ecetes hal: 1100 Ft/adag (2 szelet hal)
• Sertéskocsonya: 900 Ft/db

Karácsonyi ételrendelést
december 24-i elvitellel felveszünk!

Komplett hidegtál: Francia saláta • Kaszinótojás
Sonkatekercs • Sajttekercs • Töltött csirkemellrolád
Sült csirkemellfilé • Csabai töltött karaj • 1400 Ft/ fő

• Halászlé:   1400 Ft /adag
(2 szelet hal)

• 2 személyes Marcal tál: 3800 Ft/tál (2 szelet hal)
• Töltött káposzta: 1000 Ft/adag (2 db gombóccal)

Rendelést december 21-ig veszünk fel!
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a Kis-Duna Áruház I. em
eletén

Ny.: h–p. 9–17, szo.: 9–13
Győr, Bartók B. út 5.

Január 31-ig:

Kabátok 50% kedvezménnyel             

1000+
Forint

vagy            -ért!

Függönyök
15% kedvezménnyel             

ÁLLÁS 
Lovak körüli munkára hétvégi kisegí-
tőt keresünk Győrszemerére. 06-30/296-5281

Győri TESCO áruházba azon-
nali kezdéssel takarító munkatársakat kere-
sünk. Érdeklődni személyesen az áruház-
ban vagy a 06-30/469-5774, 06-30/962-
3042 telefonszámon.

Azonnali kezdéssel győri gépipari cég munka-
vállalókat keres az alábbi feladatokkal: Be-
tanított munka hengerfejek minőségi
ellenőrzése, valamint CNC esztergá-
lyos és marós tapasztalattal – egyedi
alkatrészek gyártása. Hosszú távú, megbízha-
tó munkalehetőség. Érdeklődni munkanapo-
kon 8–16 óra között: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyen hívható).

CNC-gépkezelőket, forgácsoló-
kat, darusokat, autófényezőket, üzemeltető
villanyszerelőket, géplakatosokat, targoncá-
sokat, kovácsokat keresünk, győri munka-
helyre. Tel.: 06-70/941-0185; 06-70/941-
0994; e-mail: hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése kedvezménnyel, ga-
ranciával. Tel.: 06-30/355-6991.

Lomtalanítást vállalunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincéjéből, padlásá-
ról, lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Lovasoktatás Győrszemerén csa-
ládias környezetben, kezdők és haladók számára. Te-
replovaglási lehetőség. 06-30/296-5281

Mindennemű kárpitozást vál-
lalok ingyenes felméréssel vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198

Kutyakozmetika
KARÁCSONYI SZÉPÍTKEZÉS

Modelleket keresek tanulóknak
gyakorlás céljából. A kutya teljes 

ellátást kap. Tel.: 06-30/393-5687.

Autókölcsönzés, kárpittisztító
gép bérlése kedvező árakon! Tel.: 06-20/543-5240 
www.gyorkolcsonzes.gportal.hu

Szőnyegtisztítás, ingyenes 
oda-vissza szállítással!
Vállalunk: Vegytisztítást, Mosást, 

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

Ruhafestést! Ruhakészítést, Ruhajavítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

Szeretné, ha energiaüzemét, elszámolásait
szakember felügyelné? Hőerőgépész-mér-
nök ipari gyakorlattal, egyéni vállalkozóként
vállalja cégek, intézmények részére energe-
tikusi és egyéb energetikai feladatok elvég-
zését. Érd.: 06-30/245-3223.

Lomtalanítást vállalok padlástól a
pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon bizalom-
mal! 06-70/707-5812

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, tisztasági fes-
tések, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, IZOMSORVADÁS 

GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

Villanyszerelést vállalok Győrben
és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

EGYÉB
Svájci kérésre keresem VÁNT-
SA ÁGNEST és MARÓTI GIZEL-
LÁT. 06-20/943-7424

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, 
herendi porcelánt, eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert,  régi órákat, 

könyveket, dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Vásárolok festményeket, porceláno-
kat, ezüsttárgyakat, órákat, régi bútorokat, hagya-
tékot! Németh Csaba, 06-20/937-9671.

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása beváltása. Nádorvárosban la-
kás kiadó. 06-70/564-2280

INGATLAN
Adyvárosban felújított, szigetelt, 2 szo-
bás lakás eladó. 13.490.000 Ft. 06-70/940-4046

Nádorvárosban földszinti, igé-
nyesen felújított 80 nm-es téglalakás eladó.
23.790.000 Ft. 06-70-633-5250

Győr-Nádorvárosban bútorozott, fel-
szerelt, gázfűtéses téglalakás kiadó. Bükfür-
dőn apartman kiadó. Tel.: 06-30/302-6149.

Győr, Szent Imre út: 70 nm-es irodakomplexum eladó.
Garázs, udvari parkolók, utcafronti bejárat. 29 M Ft.
+36-20/972-3694 www.ingatlan.com/22515131

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szoba+ hallos, 44 nm-es, össz-
komfortos, felújított, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 25–36 nm-es, 1 szobás, földszinti vagy
1. emeleti, erkélyes, határozatlan-hátorozott idejű, nem
műemlék jellegű, bérleti szerződéses bérleményre.
Gázkonvektoros lakás kizárva. (Hirdetésszám: 583.)

Nádorvárosi, 1 + fél szobás, 36 nm-es, táv-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses, külsőleg szi-
getelt, fűtéskorszerűsített házban lévő, felújított la-
kást cserélne 1 + fél – 2 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű, Nádorváros, Adyváros vagy Marcalváros
I. területén lévő bérleményre. (Hirdetésszám: 244.)

Nádorvárosi, 2 szoba, 36 m2-es, felújított,
hőszigetelt, korszerűsített, műanyag ablakos, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cserélne
1+1/2–2 szobás, összkomfortos bérleményre.
Sziget, Bán A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 245.)

Belvárosi, 2 szoba, 93 nm-es, gázfűtéses, tég-
laépítésű, határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne belvárosi, révfalui, nádorvárosi, szabadhegyi vagy
marcalvárosi 2 szobás, 50-60 nm-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetésszám: 248.)

Adyvárosi, 3 szobás, 53 nm-es, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne, 45-47 nm,
1+ fél szobás bérleményre. Sziget, Újváros kizár-
va. (Hirdetésszám: 251.)

Adyvárosi, 1 + fél szobás, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2-3 szobás, belvárosi, nádorvá-
rosi, határozatlan bérleti szerződéses, csak téglaépítésű,
fsz.-i vagy 1. emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 252.)

Belvárosi, l szoba, 43 nm-es, határozott bér-
leti szerződéses, felújított lakást cserélne szigeti,
vagy gyárvárosi felújított 1-2 szobás lakásra. (Hir-
detésszám: 253.)

ÉPÍTŐANYAG
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Az anyai örömök elé néző Heidi Löke helyére Elgha-
oui Asmát, a Siófok KC tunéziai-magyar beállósát
igazolta le a Győri Audi ETO női kézilabdacsapata. A
bajnokságban és a Magyar Kupában címvédő, a Baj-
nokok Ligája előző kiírásában pedig ezüstérmes klub
közleménye szerint az augusztusban honosított játé-
kos szerződése másfél évre szól. „Fantasztikus lehe-
tőség számomra, hogy a világ egyik legjobb csapa-
tához igazoltam. Nagy öröm és megtiszteltetés lesz
Győrben szerepelni. Szeretnék mindent megtenni,
hogy a csapat sikeres legyen. Várom már, hogy bizo-
nyíthassak, óriási motiváció van bennem" – nyilatkoz-
ta Elghaoui. A 25 éves kézilabdázó Tunéziában szü-
letett, de már magyar állampolgársággal is rendel-
kezik. A Siófok KC előtt szerepelt a francia Nimes és
az orosz Dinamo Szinara csapatában is. Utóbbi gár-

Elghaoui érkezett Löke helyére
dával pályára lépett Budapesten a 2014/15-ös sze-
zonban a Bajnokok Ligája Final4-ban. Bartha Csaba
klubelnök elmondta, hogy legújabb játékosuk az Érd
elleni bajnoki találkozón, december 30-án mutatko-
zik be győri színekben. „Először is szeretném meg-
köszönni a Siófok KC pozitív hozzáállását az átigazo-
láshoz, örömteli, hogy lehetővé tették a transzfert. Ez-
zel a Győri Audi ETO KC nemzetközi esélyeit, vala-
mint a magyar női kézilabdázás érdekeit is szem előtt
tartották. Asma Elghaoui egy fiatal, agilis játékos, aki
reményeink szerint jól illeszkedik majd a Győri Audi
ETO KC játékrendszerébe.” Az olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok, valamint háromszoros BL-győztes nor-
vég Heidi Löke november elején jelentette be, hogy
várandós, ezért több mérkőzésen már nem lép pá-
lyára a szezonban.

Bekô Balázs: Nem a harmadosztályban
van a helyünk, irány a bajnoki cím!
A tabella második helyéről várhatja a
tavaszi folytatást az ETO FC Győr, a
labdarúgó NB III Nyugati csoportjá-
ban, mindössze három ponttal lema-
radva a listavezető Érd mögött. Egyér-
telmű célként a bajnoki címet és a má-
sodosztályba jutást tűzte ki maga elé
a klub, ám elég nehezen lendült bele
a csapat, amely a gyenge szezonkez-
det után hozta a kötelező győzelme-
ket, de közben két presztízs-meccsen
elszenvedett vereséggel borzolta a
szurkolók idegeit. A hajrára minden a
lehető legjobban alakult. A zöld-fehé-
rek utolsó négy találkozójukat szép já-
tékkal nyerték úgy, hogy ezeken 12
gólt szereztek és egyet sem kaptak.

„A keretet nyáron igyekeztünk úgy
kialakítani, hogy ne jelentsen gondot
a feljutás. A játékosállomány nagy ré-
sze kicserélődött, rutinos futballistá-
kat sikerült Győrbe hoznunk. Hiába
volt azonban papíron az egyik legjobb
gárda a miénk, ráment egy hónapunk
a szezonból arra, hogy a játékosok csa-
pattá kovácsolódjanak, és kiderüljön,
ki illik bele a rendszerbe. Szeptember-
ben is voltak érkezők, sőt akadtak,
akiktől megváltunk időközben. Ennek
számlájára is írható, hogy az idény ele-
jén két rangadót is elvesztettünk, a Ka-
posvár és az Érd ellen” – kezdi a baj-
nokság első felének értékelését Bekő
Balázs vezetőedző, aztán azzal folytat-
ja, hogy az eddig eltelt időszakot két
részre lehet osztani. Az első négy-öt
találkozó a csapatépítésről szólt, majd
elkezdte a gárda azt a futballt játszani,
amit a szurkolók is elvárnának. A pa-
pírforma-győzelmeket hozták Kabá-

ték, de a székesfehérvári és a hazai,
Gyirmót II elleni kudarcot nehezen
emésztették meg a drukkerek. „Hihe-
tetlenül bosszantó volt megélni ezeket
a vereségeket, hiszen közben jó soro-
zatban voltunk, jól teljesített a csapat.
Lehet, hogy ha ezen a két meccsen
egy napig játszunk folyamatosan, ak-
kor sem találunk be, mert minden zic-
cert kihagytunk, ám az ellenfél élt a hi-
báinkkal. Ilyenkor az az alap, hogy ha
nem megy, legalább ne kapjunk ki,
hozzuk le gól nélküli iksszel a meccset.
Ez sem jött akkor össze.” A csapat és
az edző is érezte, hogy voltak komoly
hullámvölgyek a teljesítményben, de
ezeken túl tudtak lendülni. „Ami nem
öl meg, az megerősít, és lehet, hogy
fájdalmas kudarcként élték meg so-
kan a vereségeket, a végén úgyis az
számít majd, hogy a háborút ki nyeri,
ki jut fel a másodosztályba. Kialakult
egy remek közösség, a játékosok fel-
fogták, hogy ők egy komoly múltú és
fényes jövőjű klub tagjai, átérzik ennek
a felelősségét, és mindent megtesz-
nek azért, hogy bajnokok legyenek.
Mindannyian azt vallják, és őszintén
így érzik, hogy az ETO-nak nem a har-
madosztályban van a helye. Én ugyan-
ezt gondolom. Mehettem volna élvo-
nalbeli klubhoz is, de az a jövőkép,
amit itt felvázoltak, minden lehetőség-
nél nagyobb hatással volt rám. Ez egy
lassúbb folyamat, mint rögtön az élvo-
nalban lenni, de szeretem a kihíváso-
kat.” A vezetőedző úgy látja, a hajrára
teljesen összeállt a csapat, és azt
játssza az ETO, amit ő elképzelt. A sok
rutinos, magasabb osztályt megjárt

futballista és a tehetséges fiatalok jól
megférnek egymás mellett a keretben.
„Senkit nem szeretnék kiemelni telje-
sítménye alapján. Az örömteli, hogy
például a góllövés, a befejezés sem
egyetlen emberre hárul, ez is eloszlik

hét-nyolc játékos között. Pozitív ta-
pasztalat, hogy a saját nevelésű fiata-
lok talpraesettek, helytállnak. Fontos,
hogy a Kupában jól szerepeltünk, így
nekik is volt lehetőségük arra, hogy
megismerjék a magasabb szintű fel-
nőtt futballt.” A csapat célja nem válto-

zott, szeretnék megnyerni az NB III-at,
ehhez olyan teljesítményre lesz szük-
ség, mint amit az utolsó négy találko-
zóján is mutatott az együttes. „Ez a ke-
ret a másodosztályban is az első helye-
kért harcolhatna, minimális erősítést

tervezünk a tavaszi folytatásra, de
nagy átalakításra nem kell számítani.
Most rövid pihenő következik, aztán az
alapozás kezdéséig mindenki elvégzi
a számára kialakított egyéni felkészü-
lési programot” – zárta az őszi idény
rövid értékelését Bekő Balázs.

Bekő Balázs csapata
a tabella 2. helyéről várja

a tavaszi folytatást
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Suzuki Stabil Autószalon
Gyôr, Fehérvári út 75. Tel.: +36-20/539-5505

www.suzukistabil.hu

Az új S-Cross megérkezett!

Suzuki Swift 1,2 GL

Suzuki Vitara 1.6

Több színben, 2016. decemberi átvétellel.

Akciós THM: 6,49%

AJÁNDÉK téli gumi szett és metálfény.

Már 3.990.000 Ft-tól!

Már 2.999.000 Ft-tól!

Már 3.890.000 Ft-tól!

Győrben komolyan veszik a kézilab-
da utánpótlás-nevelést: a legkiseb-
bek szivacslabdával kezdik az ismer-
kedést a sportággal még az óvodá-
ban. Ezekből a csoportokból kerül-
nek ki azok a gyerekek, akik később
az általános iskolában, esetleg vala-
melyik klub közvetlen utánpótlásá-
ban is sportolnak. Több győri intéz-
ményben, köztük a Brunszvik Teréz
Óvodában évek óta oktatják játékos
formában a kézilabdát. A Mikulás
Kupát is ez az ovi hívta életre, hat
csapat részvételével. „A győri óvo-
dák kiemelt tevékenységei közé tar-
tozik, hogy a gyerekekkel megszeret-
tessék a mozgást, a sportot. Ennek
is köszönhető, hogy egyre több ovis
ismeri meg a kézilabda alapjait. Kol-
léganőimmel úgy gondoltuk, hogy
megpróbálunk hagyományt teremte-
ni a Mikulás Kupával” – mondta Lit-
kei Erika óvodavezető. A játékos tor-

Hagyomány, hogy minden évben a
Győri Atlétikai Club rendezi a Magyar
Olimpiai Bizottság által elindított régi-
ós atlétikai versenysorozatot, a Sport
XXI idénybeli utolsó fordulóját a Ber-
csényi-iskola tornacsarnokában. Az
általános iskolás U11-es és U13-as
korosztályú csapatok részvételével
zajló megmérettetésnek összesen hat
állomása van. A győri fordulóra a nyu-
gati országrészből csaknem három-
száz gyerek érkezett. A csapatok öt
versenyszámban mérték össze tudá -
sukat, a győriek kiemelkedően teljesí-
tettek. Mindkét korosztályban három-
három egyesületi csapatot indított a
GYAC, mellettük a kölyök atlétikai
programban részt vevő négy-négy is-
kolai válogatott is indult a városból. „A
Sport XXI program összesen 18
sportágban biztosít versenyzési lehe-
tőséget. Atlétikában hét régióban ren-
deznek csapatoknak évente hat meg-
mérettetést, szabadtéren és terem-

Negatív hetet tudhat maga mögött a Győri Nemak-Dana ETO HC U18 csa-
pata. A fiúk a Pesterzsébettől 5–2-re, majd a Fehérvár AV19 csapatától 8–2-
re kaptak ki az EBJL U18 Bajnokságban. „Kiütközött az elmúlt két hét hatal-
mas terhelése, illetve a sérült játékosainkat nem tudtuk megfelelően pótolni.
Nincs semmi veszve, a következő négy mérkőzésen megpróbáljuk a lehető
legjobb eredményt elérni a fiúkkal, bízom benne, hogy szép eredmények szü-
letnek” – mondta a meccsekről Nagy András vezetőedző. A csapat szomba-
ton 13.30-kor az UTE, szerdán 17 órakor a St. Pölten együttesét fogadja, majd
december 17-én Székesfehérvárra látogat. A hazai mérkőzésekre a belépés
díjtalan, három szerencsés néző pedig részt vehet az egyesület által szervezett
játékban is, melynek nyertese 100 ezer forintot vihet haza.

Hazai jégen a gyôri hokisok

Ovisok, akik szeretik 
a kézilabdát

nán két-két csapat vett részt a
Brunszvik Óvodából, és az Audi ETO
kölyökkézi csoportjából, de ott vol-
tak a győrszentiváni, a Mónus és a
Vuk Óvoda gyerekei is. A legkiseb-
bek találkozhattak az ETO-SZESE
egykori játékosával, a klub egyik ed-
zőjével, Rosta Miklóssal, és a mosta-
ni NB I/B-s csapat kézilabdázóival,
Sokoray Ádámmal és Hári Kristóffal,
valamint részt vett a Mikulás Kupán
Auer Károly, az ETO-SZESE elnöke
is. „Örülök, hogy a srácok az első hí-
vó szóra jöttek. Jó érzés nekik is azt
látni, hogy ilyen sok kisgyereknek
tetszik ez a sportág. Reméljük, a
mostani ovisok közül minél többet vi-
szontlátunk később is a pályákon.”

A kupán mindenki nyert, és min-
denki kapott ajándékot, díjakat. Az ovi-
sokat a Mikulás is meglátogatta. Így
lesz ez jövőre is, talán még több csa-
pat részvételével.

Versenyeztek és
ajándékokat gyûjtöttek

ben, illetve két mezei futás is ide tar-
tozik, ezekhez kapcsolódik egy egyéni
viadal is” – mondta Kálmán Ferenc, a
program országos koordinátora.

A fiatalok nem csak a versenyzésből,
a jótékonykodásból is kivették a részü-
ket. „Szerveztünk egy gyűjtést, amellyel
a győri amerikai focisok kezdeményezé-
séhez csatlakoztunk. Arra kértük a gye-
rekeket, hogy hozzanak magukkal egy
dobozt, tele az általuk már nem hasz-
nált ruhákkal, játékokkal. Az összes ilyen
ajándékcsomagot elvisszük a gyűjtő-
pontra, és innen kerül majd a rászoru-
lókhoz karácsonyra” – mondta a jóté-
konysági akcióról Kószás Kriszta, a
GYAC többszörös magyar bajnok atlé-
tája. A szakemberek bíznak abban,
hogy több sikeres sportoló is kikerül a
mostani általános iskolások közül. A
Sport XXI program U11-es és U13-as
korosztályaiból az utóbbihoz tartozók jö-
vőre újoncként már a Magyar Atlétikai
Szövetség versenyein indulhatnak.

Négy vereséggel kezdte a női kosárlab-
da Euroliga-küzdelmeit a CMB Cargo
UNI Győr. A zöld-fehérek kikaptak a
cseh USK Prahától, az olasz Schiótól,
a török Fenerbahcétól és legutóbb a
lengyel Wisla Krakkótól. A lányok az
ötödik fordulóban a török Mersin ott-
honában léptek pályára. Az ellenfél
újonc az Euroligában, és a Győrhöz ha-
sonlóan, négy vereséggel kezdte a sze-
zont. Völgyi Péter együttese végig kéz-
ben tartotta a mérkőzést, és 74–65-re
hozta a meccset, így megszerezte első
győzelmét az Euroliga idei kiírásában.

„Nagyon büszke vagyok a lányokra,
hogy hároméves nyeretlenségi soro-
zatot zártak le. Legutóbb nem bírtuk

Euroliga: megvan az elsô gyôzelem
el azt a nyomást, ami ránk került, min-
denki azt remélte, a Krakkó ellen hazai
pályán tudunk nyerni. Sajnos az nem
jött össze, de megbeszéltük a csapat-
tal, hogy csináljuk becsülettel a dol-
gunkat, s ha ott az esély, ragadjuk
meg.” – értékelte a mérkőzést Völgyi
Péter vezetőedző.

A CMB Cargo UNI Győr női kosár-
labdacsapata idén is útjára indította ha-
gyományos, adventi jótékonysági ese-
ményét. A klub ezúttal az Értelmileg Sé-
rültek és Segítőik Egyesületét támogat-
ja azzal, hogy a korábbi Krakkó, és a
Cegléd, valamint a december 14-i
Montpellier elleni mérkőzése teljes jegy-
bevételét az egyesületnek ajánlja fel.
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Mindennapi életünk során sok időt töl-
tünk görnyedt helyzetben. Hosszú órá-
kat ülünk irodai asztalunknál, az autó-
ban vagy éppen a televízió előtt. Elke-
rülni lehetetlen, viszont napi szinten
csökkenthető az időtartama. Mit fog ez
eredményezni hosszú távon? Az állan-
dó panaszok és a sérülések kockázatát
fogja növelni. A sok ülés következtében
testtartásunk megváltozik. A nem
megfelelő terhelés miatt egyes izmok
zsugorodását vagy megnyúlását fog-
juk tapasztalni. Ez a kiegyensúlyozat-
lan izomrendszer felelős a legtöbb
mozgásszervi panaszért, ezért első lé-
pésként a helyes mozgással előzzük
meg vagy „kezeljük” a kialakult problé-
mát. Ne nyúljunk azonnal a gyógysze-
rekhez! Ha hosszú időn át rögzül a
rossz testtartás, az a derékfájástól a
porckorongsérvig, a hát, a nyak és a
váll fájdalmait is okozhatja. Hogyan
előzhető meg? Elsősorban a helyes ülő
testtartás kialakításával és annak tuda-
tosításával, valamint a megfelelően be-
állított szék vagy autósülés, asztalma-
gasság, esetleg képernyőmagasság
beállításával. Ezen túl a mozgás és a

Hozd mozgásba 
az „elült” izmaidat!

sportolás hozza meg a sikert. Ez nem
egyszerűen csak az erősítést foglalja
magába. El kell érnünk, hogy az izma-
ink a megfelelő mozgástartományban
tudjanak dolgozni, a gyakorlatok alatt
pedig a helyes izmaink kapcsolódja-
nak be a mozgásba. Ezt követően lesz
hatékony az erősítés, és érezni fogjuk
az edzések során, hogy a megfelelő iz-
mok fognak dolgozni. Csak az első lé-
pést nehéz megtenni! Eleinte nagy
odafigyelést igényel, de napi szinten al-
kalmazva, hamar beépül majd a min-
dennapi rutinunkba.

Skrihár-Nagy Melinda
személyi edző

Öt érmet – köztük három aranyat –
nyert a magyar küldöttség a WBPF
szervezet Thaiföldön rendezett fit-
nesz- és testépítő világbajnokságán.
Krassalkovics Zsófia fitnesz kategóri-
ában első lett, a sportmodellek között
pedig másodikként zárt. Ebben a ka-
tegóriában a győri Kálmán Csilla szer-
zett világbajnoki címet. 

„Életem egyik legszebb, legmegha-
tóbb pillanata volt, amikor szombaton
megnyertem a WBPF világbajnoksá-
got Thaiföldön, és a teremben min-
denki állva hallgatta végig a magyar

Kálmán és Palecian is világbajnok
himnuszt, miattam, miattunk” – írta
Kálmán Csilla a közösségi oldalán.

A 45. születésnapját Pattayán ün-
neplő, szintén győri Palecian Judit az at-
letikus fizikumúak között pályafutása 11.
vb-címét gyűjtötte be, míg Zsigmond
Regina címvédőként bronzérmes a mo-
dellkategória mezőnyében. A magyar
küldöttség ezúttal a szokásosnál jóval
kisebb volt, tíz versenyző indult, de a
nők így is harmadik helyen végeztek a
csapatversenyben. Ez volt a WBPF 8. vi-
lágbajnoksága, jövőre a tervek szerint
Mongólia lesz a házigazda.

A Gerevich–Kovács–Kárpáti kard Vi-
lágkupa verseny a fegyvernem egyik
legrangosabb megmérettetése, nem
véletlen, hogy a legjobb vívók évről év-
re indulnak a viadalon, amelynek több
mint fél évszázados története alatt
először nem Budapest adott otthont.
Kiváló helyszínnek bizonyult az Audi
Aréna, ezt erősítette meg olimpiai
ezüst és bronzérmes párbajtőrözőnk,
Boczkó Gábor is, aki félig győriként
részt vett a Világkupa szervezésében.
„Már most gondolkozunk azon, hogy
a márciusi férfi-női párbajtőr Világku-
pát is idehozzuk, közel ötszáz kiváló ví-
vó részvételével. Természetesen ez a
várostól és az Audi ETO-tól is függ. Az
biztos, hogy az Arénánál jobb hely-
színt nem is találhattunk volna.” A két-
szeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron
végül ötödik lett egyéniben úgy, hogy
az olimpia után ez volt az első megmé-
rettetése. „Rió után hosszú pihenés
következett, ami elsősorban mentáli-
san tett jót. Négy hete kezdtem el újra
edzeni, nem vagyok még igazán for-
mában. Örülök, hogy itthon, Győrben

Kard Világkupa: kiváló
helyszín volt az Audi Aréna

kezdtem meg a versenyszezont, fan-
tasztikus körülmények között, remek
szurkolótábor előtt. A csoportkörből
a végül bronzérmes Szatmári András
simán jutott el a főtábláig, és kiváló ví-
vással megszerzett harmadik helyével
a legjobb magyar lett.

A Világkupán a harmadik nap a csa-
patokról szólt. A magyar válogatott Szi-
lágyi Áron, Szatmári András, Decsi Ta-
más, Gémesi Csanád összeállításban a
hatodik helyet szerezte meg.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
kíván minden kedves
tanítványának, és a szülőknek! 
Minden partnerünknek, akik 
támogatásukkal segítették
sikeres munkánkat.
Kívánunk erőt, egészséget,
edzettséget!

2017-ben sok jó úszást:
bébik, gyermekek,
diákok, felnőttek,
vízi tornások! 

Sikerekben gazdag
boldog új évet
kívánunk!
Ebben az évben 2016. 12. 17-ig
zajlanak foglalkozásaink.
2017-ben január 9-én kezdjük
az úszást minden korosztálynak.

Mindenkit szeretettel
várunk az új úszó tanévben is.

Középen Kálmán Csilla,
a sportmodell kategória
világbajnoka
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A gyűjtőakció Győrből indult országos
útjára, az ötletgazda pedig Ladocsi
Norbert és két barátja volt. A kezdemé-
nyezés célja, hogy minden mentőautó-
ban legyen plüssmackó. Az ok egysze-
rű, ha betegség, baleset miatt egy kis-
gyermek mentőbe kerül, kevés dolog
nyugtatja meg jobban, mint egy játék
mackó. Nem plüsskutya, sem macska
vagy egér, hanem a maci, ezt tanulmá-
nyok bizonyítják. Az akció október ele-
jén indult, és a győrújbaráti E-Kart
Ring volt az első gyűjtőpont, aztán az
internetnek köszönhetően, egyre töb-
ben csatlakoztak. „Amikor évekkel ez-
előtt nekiláttunk gyűjteni a plüssmaci-
kat, még nem állt rendelkezésünkre
ilyen szinten a technika. Akkor plakátol-
tunk, és egyéb egyszerű módon hirdet-
tük a gyűjtést. Fél év alatt 120 mackót
szedtünk össze. Most kevesebb mint
két hónap alatt csak a győri gyűjtőpon-
tokon 5200 játék jutott el hozzánk.
Csatlakozott az összes megye és Bu-
dapest is, sőt külföldről is kaptunk ma-
cikat, jelenleg országosan tizenha t -
ezernél tartunk. A hét végén zárul az
akció, de később, ha kifogyóban lesz a
készlet, újrakezdjük, hiszen a macik a
mosás után steril csomagolásban ke-
rülnek az autókba, és ezeket a gyere-

Plüssmacit a mentôkbe: sportolók segítettek

kek hazavihetik. Az összegyűjtött játé-
kokat jövő hét elején adjuk át a mentők-
nek” – mondta az ötletgazda Ladocsi
Norbert. A gyűjtéshez sportolók, klu-
bok is csatlakoztak. Az Audi ETO
egyik januári BL-meccsére hirdeti
meg a kezdeményezést, míg az ETO
focicsapatát képviselő Korsós György,
Stark Péter és Böjte Attila éppen ott-
jártunkkor hozott egy zsáknyi mackót
az E-Kart Ring gyűjtőpontjára. „Ez

még csak a kezdet részünkről, a gyűj-
tésben a folyamatosság biztosított, hi-
szen a hagyományos ETO-karácsony-
ra az utánpótlás-játékosaink egy-egy
plüssmacival érkeznek december 15-
én. Több száz gyerek lesz ott az ün-
nepségen, így jó néhány játékot még
hozzá tudunk tenni azokhoz, amik
most a zsákban vannak” – mondta az
ETO egykori játékosa, jelenlegi klub-
menedzsere, Korsós György.

Győrszentivánon a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ-
ban rendezték a diák I-es korcso-
port szabadfogású országos bir-
kózóbajnokságát, amely egyben
a III. Klauz László Emlékverseny is
volt. Gyurasits Máté a diákolim-
pia győzelme után hazai közön-
ség előtt szerzett aranyérmet.
Reznyák Máté az ötödik helyen
zárta a bajnokságot. A diák II-es
korcsoport szabadfogású OB-
ján a Győri AC fiataljai közül
Mayer Ádám bronzérmet szer-
zett, Sós László ötödik lett. Ko-
csis Boglárka magyar bajnoki
győzelme után részt vehetett egy
lengyelországi megmérettetésen,
ahol tizenhárom nemzet birkózói
indultak. A győri tehetség első vá-
logatott versenyéről bronzérem-
mel térhetett haza.

Bajnoki cím
a GYAC
birkózójától

A szervező Ladocsi Norbert
mellett az ETO egykori játékosai
is részt vettek a gyűjtésben
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