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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

12. oldal Elérkeztünk 2012 utolsó színházi premierjéhez: egy mo-
numentális, fájdalmasan gyönyörű drámát mutat be a győri nemzeti
szombaton. Victor Hugo romantikus regényét, A nevető embert For-
gács Péter, a színház igazgatója álmodta a színpadra. A gyönyörű,
mégis tragédiával végződő szerelmi történetről a rendezőt kérdeztük,
akit a történet tisztasága fogott meg.

3. oldal 2013-ban új Ptk. lép
hatályba, amelyben min dennapi
életünket alapjaiban meghatá-
rozó szabályok változásáról van
szó – mondta dr. Bánáti János
Győrben tett látogatásakor.

7. oldal Nemcsak egészségügyi,
hanem szociális kérdés is a rok-
kantellátásra való igény – hangsú-
lyozta Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának ál-
lamtitkára Győrben.

20–21. oldal Nizza útjain jártunk az Audi A3
Sportbackkel. Gázfröccs rovatunkban bemu-
tatjuk az elegáns járművet, mellyel a tervezők
megalkották az ember négykerekű társát.

Írásunk a 4–5. oldalon

Fellobban az olimpiai láng!
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

ezer forint adomány gyűlt össze az első jóságsüti-
akció által a Széchenyi téri jótékonysági napon. A civil
kezdeményezésből származó összeg a kórház gyer-
mekosztályának műszervásárlását segíti.

310 200 millió forintból technológiai korszerűsítést tervez a
Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. A beruházás kere-
tében átalakítják a vízrendszert és egyúttal tovább
növelik az energiafelhasználás hatékonyságát is. 

NAPRÓL NAPRA

December 7.

December 8.

December 9.

December 10.

December 11.

December 12.

December 13.

Egyetem. Virág Rudolf, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium
területi államigazgatás fejlesztésé-
vel kapcsolatos feladok ellátásáért
felelős helyettes államtitkára és mi-
niszteri biztosa tartott előadást az
egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar és Doktori Iskola konferenciájá-
nak plenáris ülésén.

Mérgezés. Szén-monoxid-mérge-
zés gyanújával két felnőttet és két
gyermeket szállítottak kórházba a
mentők Tényőről. Feltehetően a kan-
dallóból szivárgó gáz miatt lettek
rosszul.

Mikulásposta. Három előadásra
várta a győri Mikulás a gyerekeket
és szüleiket a nemzeti színházba. A
műsor után minden lurkó aranydió-
val tért haza.

Gyárváros. 110 évesek lettek a
gyárvárosi Munkás utca jellegzetes
házai, melyek az 1944-es vagon-
gyári bombázást is átélték.

Audi. Elkészült az 500 ezredik
nyolc hengeres motor az Audi Hun-
garia Motor Kft.-nél. A jubileumi
motor egy Audi S8-ba, a német pi-
acra kerül. 

Baleset. Egy balesetben felborult
egy autó a Pálffy utcában. A helyszí-
nelés idejére a rendőrök lezárták az
útszakaszt.

Misszió. Ünnepségen fogadta a
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red a Balkánról, Libanonból és Kon-
góból visszatérő tagjait, elbúcsúz-
tatta a misszióba utazó állományt. 

Elismerés
Kollégánk, a Győr+ TV
híradójának felelős
szerkesztője, Zombai-
Kovács Ákos érdemelte
ki az idei Pethő Lajos-
díjat. Az elismerés in-
doklása szerint olyan
újságíró, aki az iroda
helyett ott érzi jól
magát, ahol történnek
a feldolgozható esemé-
nyek. Kiemelték pon-
tosságát, humorát, ere-
detiségét is. 

Ünnepség
Az Újvárosi Művelő-
dési Ház és az Újvárosi
Részönkormányzat
december 15-én 17 óra-
kor a Kossuth-szobor-
nál karácsonyi ünnep-
séget rendez, amelyre
minden érdeklődőt
várnak! Köszöntőt
mond Fekete Dávid al-
polgármester, a részön-
kormányzat elnöke és
Szeles Szabolcs önkor-
mányzati képviselő. 
Az ünnepi műsor után
szeretettel várják a
megjelenteket egy
pohár forró teára és
egy szelet kalácsra a
szervezők.

Uszodabezárás
December 14-én 9-től 16
óráig a Magyar Vilmos
Uszodában a medence-
tér úszóverseny miatt
zárva tart, a létesítmény
egyéb szolgáltatásai
igénybe vehetők. Ugyan-
ezen a napon az uszoda
délután 4 órakor bezár.
December 22-én az
uszoda 13 órától rendez-
vény miatt zárva lesz.

Megoldódott a marcal-
városi cirkuszi rendez-
vénytér megközelítési
problémája egy új csatla-
kozás kiépítésével.
Rózsavölgyi László, a te-
rület önkormányzati kép-

viselője kifejtette, régóta
húzódó problémát sike-
rült megoldani, hiszen a
cirkusztér kamionokkal
történő megközelítésé-
ből számos gond adó-
dott. A képviselőt több
lakos is megkereste
azért, mert a felhajtó te-
herautók a járdát és az
útpadkát tönkretéve fog-
lalják el a teret. Ez az álla-
pot ér véget az elkészült
beruházással. Hozzá-
tette, reméli, hogy a
teret, amit rendben
adnak át a cirkuszosok-
nak, mostantól rendben
is kapják vissza.
Prédl Antal, Győr Me-
gyei Jogú Város Útke-
zelő Szervezetének ve-
zetője elmondta, a terü-

letet körülhatároló fő -
utakat kezelő Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-vel
találtak megoldást a
kapcsolat kiépítésének
engedélyezéséhez. Az új
csatlakozást a 83-as

főút–Szentlélek tér jelző-
lámpás irányítása előtt
alakították ki, ennek ki-
építésével, a meglévő
kerékpárút és járda te-
herbíró szervizúttá alakí-
tásával, valamint a zöld-
területhez történő kap-
csolat kialakításával
meg valósulhatott a terü-
let közúti kapcsolata.
Ezzel együtt a szervizút
Ikva utca felé vezető sza-
kaszát lezárták, hogy a
teherautók ne hajtsanak
tovább a tiltott szakasz
irányába. A 12 millió fo-
rintos beruházást az Út-
kezelő Szervezet útfenn-
tartási keretösszegéből
finanszírozta, a kivitele-
zést a Közgép Zrt. vé-
gezte.

Kész a bekötőút
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Szombat óta tudjuk, hogy
2017-ben városunk lesz a házi -
gazdája Magyarország első
olimpiai rendezvényének,
ami hatalmas sportdiplomá-
ciai siker, de hatásaiban több
is annál. Az Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválnak köszönhetően
újabb lendületet kaphat Győr
egyébként is dinamikusan
fejlődő sportélete. Öt év
múlva városunkra irányul az
egész kontinens figyelme, és
egy sikeres rendezés mesz-
szire viheti Győr hírnevét.
Nagy lehetőség ez szá-
munkra, hiszen négyezer fia-
tal versenyző, továbbá renge-
teg látogató és kísérő érkezik
városunkba, aminek gazda-
sági hatásai sem elhanyagol-
hatóak. Az infrastrukturális
és létesítményfejlesztések ha-
szonélvezői pedig a győriek
lesznek, hiszen a játékok zá-
róünnepsége után mi vehet-
jük birtokba az újonnan épült
vagy épp modernizált komp-
lexumokat. Ugyan a multi-
funkcionális csarnok megépí-
tését nem követeli meg az Eu-
rópai Olimpiai Bizottság, de
talán ennek kilátásai ra is po-
zitív hatást gyakorolnak a
nagyszabású beruházások. A
londoni olimpia bebizonyí-
totta, hogy egy hatalmas lép-
tékű sportesemény végezté-
vel is lehetséges gazdaságo-
san fenntartani a létesítmé-
nyeket. A brit fővárosban már
az első kapavágás előtt ponto-
san tudták, melyik épületnek
mi lesz a sorsa, miután kial-
szik az olimpiai láng. Ez a
példa számunkra is köve-
tendő, előzetes tervezéssel és
tudatossággal megoldható a
fenntartás és a további mű-
ködtetés kérdése. A tudatos-
ságra azonban a sport terüle-
tén is szükség van, kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a most
9–13 éves korosztályra. Nem
egész öt év múlva ők vehet-
nek részt a sporttörténeti ren-
dezvényen, melyen jó lenne
minél több hazai fiatalnak
szurkolni. 
Lakner Gábor

Öt karika

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

A 137 éves Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Ügyvédi Kamara 1875-ös meg-
alapítása óta először saját tulajdonú
ingatlanban várja tagjait. Győrben a
Munkácsy út 3. szám alatti épület he-
lyiségeit a jövőben szakmai és közös-
ségi események lebonyolítására kí-
vánják használni. A megyében mint -
egy 340 ügyvéd folytat aktív tevékeny-
séget, 55-en szüneteltetik praxisukat
és 72 jelölt készül bekapcsolódni a
munkába.

Az új megyei székhelyet bemutató
ünnepségen részt vett dr. Bánáti
János, a Magyar Ügyvédi Kamara el-
nöke, aki emlékeztetett rá: a 137 éve
alapított köztestület az egyetlen ilyen
jellegű szervezet, amely megalakulása
óta folyamatosan működik. – Az ügyvé-
dek tevékenysége olyan szorosan kap-
csolódik az igazságszolgáltatáshoz –
mondta az elnök –, hogy magas szintű
szakmai felkészültségük nélkül a bíró-
ságok nem is tudnának működni. Az
ügyvédi munka alapja a függetlenség,
ami biztonságot nyújt a társadalom-
nak, és ezt a függetlenséget a kamara
garantálja. A jövő év feladatairól szólva
dr. Bánáti János elmondta: 2013-ban
új büntető és polgári törvénykönyv lép
hatályba, s utóbbi esetében minden-
napi életünket alapjaiban meghatá-
rozó szabályok változásáról van szó. A
kamara kötelékébe tartozó mintegy ti-
zenháromezer tagra és hatezer ügy -
védjelöltre óriási feladat vár, hogy felké-

szüljenek a változások megismerésére,
értelmezésére, amihez a testület segít-
séget nyújt.  

Egy kérdésre válaszolva – mi a vé-
leménye arról, hogy a jövőben csak
költségtérítéses képzés keretében ok-
tatnak jogot az egyetemeken? – az
elnök így válaszolt: – Mint az ELTE
gazdasági tanácsának elnöke, tisztá-
ban vagyok a felsőoktatási intézmé-
nyek helyzetével. A döntés szomorú-
sággal tölt el, mert úgy érzem, az ál-
lami finanszírozás megszüntetése
útját állja a tehetségeknek, hogy erre
a pályára kerüljenek. Bár ebben a
szakmában léteznek ügyvéddinasz-
tiák, mellettük szükség van új kollégák
megjelenésére – magam is első gene-
rációs ügyvéd vagyok. Ez a kettősség
biztosítja azt az egészséges mozgást,
amire a társadalomnak szüksége van.

Közbizalom, felkészültség, etikai
tartás: ezeknek az értékeknek az erősí-
tésére, megőrzésére ad lehetőséget az
új kamarai székhely –
mondta házigazdaként
az ünnepségen dr. Ha-
vasi Dezső megyei
elnök. A megvásárolt,
130 négyzetméteres
iroda az ügyfelek és az
ügyvédek érdekeit
egyaránt szolgálja. A
korábbi iroda méretei
és állapota miatt csak az ügyviteli ad-
minisztrációra és az elnökségi, bizott-
sági ülések lebonyolítására volt na-
gyon szerény körülmények között alkal-
mas, méltatlanul a 137 éves köztestü-

let hírnevéhez, oktatási, közösségi fel-
adatainak ellátásához, illetve nemzet-
közi kapcsolatok ápolásához. Szakmai -
lag jól felkészült, nyelveket beszélő, in-
formatikai készségekkel rendelkező jo-
gászokra van szüksége a törvénykezés-
nek, s itt lehetőség lesz ezeknek a kép-
zéseknek a megtartására. Olyan szak-
mai konferenciáknak, oktatásoknak
adhat helyet az iroda, amelyek a kollé-
gák mindennapi munkáját segítik, és
ezenkívül módot ad az ügyvédjelöltek
képzésének házon belüli megoldására.
Emellett nem titkoltan a kamarai köz -
élet felpezsdítését is célul tűzte ki dr.
Havasi Dezső: a jó adottságokkal, egy-
benyitható helyiségekkel rendelkező
ingatlanban lehetőség lesz kulturális
események, zenés előadások, irodalmi
találkozók vagy akár a kollégák gyer-
mekeinek szóló rendezvények megtar-
tására.

Az irodaavatón dr. Bánáti János Ki-
váló Ügyvéd elismerést adott át dr.

Havasi Dezsőnek. – Ez az oklevél és
emlékplakett azért különösen értékes
számomra, mert ezzel kollégáim érté-
kelték nagyra a munkámat – mondta
a kitüntetett.

Közbizalom, felkészültség, 
etikai tartás

2013-ban új büntető és
polgári törvénykönyv

lép hatályba
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A HÉT TÉMÁJA  EYOF

szerző: lakner gábor
fotó: győr plusz

Hétvégén eldőlt, hogy Győr ren-
dezheti meg a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. Ma-
gyarországon korábban még
nem volt ilyen rangos sportese-
mény, a jelentős sportdiplomá-
ciai siker évekre meghatároz-
hatja a magyar és a győri sport-
élet fejlődési irányát. 

Számunkra kedvező döntés született
az Európai Olimpiai Bizottság (EOC)
római közgyűlésén, így Győr rendez-
heti meg a 2017-es nyári Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivált (EYOF). Az öt
év múlva sorra kerülő esemény helyszí-
néről szombaton döntöttek, miután a
tagok meghallgatták Borkai Zsoltnak,
Győr polgármesterének és a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének
negyedórás angol nyelvű prezentáció-
ját. Az előadást két látványos kisfilm is
színesítette, melyek közül az egyik Ma-
gyarország és Győr értékeit mutatta
be, míg a másik kifejezetten az ifjúsági
olimpiai fesztiválról szólt. Ezek a Győr+
televízión is megtekinthetőek. A köz-
gyűlés egyöntetűen támogatta a győri
rendezést, a pozitív döntést követően
Borkai Zsolt és dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, valamint Patrick Hickey,
az EOC elnöke a helyszínen aláírta a fo-
gadó város szerződését. A győri Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 2017. jú-
lius 22. és 29. között rendezik meg.

„Óriási sportdiplomáciai sikert ér-
tünk el, öt év múlva az egész kontinens
odafigyel Győr városára. Az EYOF
megrendezése évtizedekre is megala-
pozhatja Magyarország és Győr sport-
béli fejlődésének irányát” – fogalma-
zott a döntést követően Borkai Zsolt.
„Nagy megtiszteltetés számunkra egy
ilyen rangos versenyt rendezni, határ-
talan boldogsággal tölt el, hogy ha-
zánk, és azon belül is Győr adhat ott-
hont az európai ifjúsági olimpiai feszti-
válnak. Viccesen azt szoktam mon-
dani, hogy a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnökének és Győr polgármeste-
rének kellett megegyeznie egymással,
ami eredményre is vezetett. Komolyra
fordítva a szót, szeretném megkö-
szönni minden kollégámnak, aki segí-
tette a pályázat sikerét, továbbá a kor-
mánynak, amely mintegy 9,6 milliár-
dos garanciával támogatta az eredmé-
nyes pályázatot. A jövő évi országos
költségvetésben 1,579 milliárd van el-
különítve az eseménnyel kapcsolatos
létesítményfejlesztésre. A kormányga-
rancia és a város önkormányzatának
támogatása révén komoly infrastruk-
turális fejlesztések várhatók Győrben,
így egy új uszoda, atlétikai pálya, új
sportcsarnokok építése, vagy éppen
más, már meglévő létesítmények fel-
újítása. Az olimpia megrendezése vá-
rosunk számára kiemelt jelentőséggel
bír, hiszen a győri embereknek, a győri

gyerekek-
nek épül-
nek ezek a
fantasz t i-
kus új sport-
l é t e s í t m é -
nyek, amelyek
aztán a magyar és a
győri sport érdekeit szol-
gálják. Közösen tapasztalhatjuk meg,
hogy milyen érzés egy Magyarorszá-
gon még soha nem látott méretű
sporteseményt rendezni, ami véglege-
sen felhelyezi Győrt a világ térképére.
A létesítmények megalapozzák a
város jövőjét, hiszen a sportturizmus
területén a jövőben nemzetközi világ-
versenyek rendezését, edzőtáborok
szervezését és hazánk
utánpótlássportjának
alapját jelentik. Biztos
vagyok benne, hogy
minden győri profitál
majd ebből a sikerből.
A lebonyolításhoz ösz-
szefogásra lesz szük-
ség, amiben szeren-
csére városunk az el-
múlt időszakban pél-
dát tudott mutatni. Arra törekszünk,
hogy minél több győri gyermek is részt
vegyen ezen az olimpián, és tapasz-
talja meg, mi mindenre képes a sport.”

A tervek szerint felépül egy fedett
uszoda ötvenméteres versenymeden-

cével, to-
v á b b á
egy atlé-
t i k a i

centrum
és egy te-

niszcsarnok
is. A sportkomp-

lexumot a Bercsényi li-
geti sporttelepen és annak környékén
alakítják ki. Az olimpiai falu központja
egy új egyetemi kollégium lesz, me-
lyet a versenyt követően a hallgatók
vesznek birtokba, így a létesítmény a
város és az egyetem fejlődését szol-
gálja. Valószínűleg a Városréten is
épülnek új lakások, ezekre szintén
szükség van Győrben.

A sikeres pályázat azért is bír sport-
történeti jelentőséggel, mert Magyar-
országon korábban még sosem ren-
deztek olimpiai versenyt, így a 2017-
es EYOF mérföldkő lesz nemcsak vá-
rosunk, hanem az egész magyar

Öt év múlva az egész
kontinens odafigyel

Győr városára

Győrött fellobban a láng: 
2017-ben olimpiát rendezh
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EYOF HIRDETÉS

sport életében is. Hazánk
majdnem száz évvel ezelőtt járt a
legközelebb ahhoz, hogy ötkarikás já-
tékok házigazdája legyen, hiszen
1914-ben előzetes szavazás alapján
Budapest kapta a VII. olimpiai játékok
rendezési jogát. A történelem és a po-
litika azonban közbeszólt, az elveszí-
tett első világháborút követően Buda-
pesttől elvették a jogot, és 1920-ban
végül Antwerpen látta vendégül a
világ sportolóit. A Nemzetközi Olim-
piai Bizottság ráadásul úgy döntött,
hogy a központi hatalmak – köztük ha-
zánk – versenyzőit nem hívják meg a
belga játékokra. Azóta csak álom volt
a magyar rendezés – egészen a hét-
végi római döntésig. 

A sikeres pályázatot több mint
egyéves előkészítő munka előzte
meg. A MOB elnöksége tavaly június
17-én, a győri önkormányzat pedig
egy héttel később, június 24-én egy-
hangú határozattal hagyta jóvá a pá-
lyázati szándékot a 2017-es évi XIV.
Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál megrendezési jogáért. A magyar
kormány tavaly novemberben döntött
a rendezési jog elnyerése esetén szük-
séges kormányzati intézkedésekről.
Idén májusban a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és kilenc magyar szövet-
ség/szakszövetség (torna, kerékpár,
tenisz, röplabda, kosárlabda, kézi-
labda, judo, atlétika, úszószövetség)
háromoldalú együttműködési megál-
lapodást írt alá a 2017-es EYOF ren-
dezési jogának elnyerése és sikeres
lebonyolítása érdekében.

A végső bírálat előtt nemzetközi
szemlebizottság érkezett a városba,
hogy a helyszínen tájékozódjanak a
győri viszonyokról. Idén júniusban az
EOC által delegált tagok három napot
töltöttek a Rába partján. A Borkai
Zsolt által vezetett bemutatón a ven-
dégek megismerhették a már meg-
lévő és a tervezett létesítményeket, az
infrastrukturális feltételeket, a város
adottságait és minden, a pályázatban
elvárt egyéb feltétel részleteit. A há-
romfős delegáció elégedetten távo-
zott Győrből, kedvező tapasztalataik
minden bizonnyal sokat nyomtak a lat-
ban a pályázat elbírálásakor.  

Az EYOF a kontinens utánpótlásá-
nak kiemelkedő ötkarikás sportren-
dezvénye, amelyen Magyarország a

M O B
s z e r v e -
z é s é b e n
1991 óta
minden alka-
lommal részt
vett. A magya-
rok hagyomá-
nyosan jól szere-
pelnek ezeken a
megmérettetése-
ken, a résztvevő fiata-
lok közül többen ma
már a nemzetközi felnőtt
élmezőny tagjai. Korábban
olyan klasszisok bontogatták szárnyai -
kat a fesztiválon, mint Mészáros Anett,
Cseh László, Karakas Hedvig, Risztov
Éva, Kiss Gergő, Verrasztó Dávid,
Biczó Bence, Bernek Péter, Hosszú
Katinka és Jakabos Zsuzsanna. A ta-
pasztalatok alapján az EYOF résztve-
vői a felnőtt olimpiai csapatoknak át-
lagosan húsz-huszonöt százalékát al-
kotják. 

A kétévente megrende-
zett EYOF az olimpia és az
ifjúsági olimpia után az
ötkarikás mozgalom har-
madik számú világverse-
nye. Az esemény ugyan-
azokkal a jogokkal rendelke-
zik, mint egy nagy olimpia,
jelen van az öt karika szimbó-
luma, az olimpiai láng, van
nyitó- és záróünnepség és olim-
piai falu is. A 14–18 éves korosz-
tály számára kiírt versenyen 49
tagország négyezer sportolója méri
össze tudását és erejét. 

Tavaly a törökországi Trabzonban
rendezték a nyári olimpiai fesztivált,
ahol a magyarok 36 versenyzővel in-
dultak négy sportágban. A küldöttség
tagjai öt arany-, három ezüst- és öt
bronzérmet nyertek a Fekete-tenger
partján, az éremtáblázaton nemze-
tünk az előkelő hatodik helyen végzett.
Jövőre Utrecht, 2015-ben Tbiliszi lesz
a játékok házigazdája, majd 2017. jú-
lius 22-én elérkezik a várva várt pilla-
nat: Győrött lobban fel az olimpiai láng.

et városunk
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ELISMERÉS KÖZBIZTONSÁG

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, vi-
gyázzunk értékeinkre! Az adventi idő-
szak alatt, például a zsúfolt bevásárló-
központokban és a vásárokban a
zsebtolvajok is éberek – figyelmeztet
Kiss Tibor, a Győri Rendőrkapitány-
ság bűnügyi osztályának kiemelt fő -
előadója. A hadnagy megjegyezte, a
kapitányság illetékességi területén ta-
valy decemberben a regisztrált bűn-
cselekmények közül a zseblopások
száma 14,78 százalékkal, az alkalmi
lopásoké 12,04 százalékkal, a betöré-
ses lopásoké pedig 4,05 százalékkal
emelkedett az egész éves átlaghoz ké-
pest.

Kiss Tibor hangsúlyozta, a tömeg-
rendezvények, a zsúfolt bevásárlóhe-
lyek a tolvajokat is vonzzák, az ilyen
helyeken ugyanis a tulajdonosok ke-
vésbé figyelnek értékeikre. A hadnagy
elmondta, nagyon gyakori hiba, hogy
vásárlás közben a bevásárlókocsiba
vagy a kosárba teszik a tulajdonosok
a pénztárcájukat. A tolvajok ezt kifi-
gyelik és egy óvatlan pillanatban el -
emelik azt. A hadnagy szerint nem-
csak vásárlás közben, hanem fizetés-
nél is ügyelni kell, ne lásson bele más
a tárcánkba, hogy abban mennyi pénz
van, mert az is vonzó lehet. Kiss Tibor
azt tanácsolja, ha az ünnepi bevásár-
lást intézzük, ne tartsuk az összes
pénzünket egy helyen, azt több
zsebbe osszuk szét.

Ha az üzleteket vagy a kirakodó -
standokat járjuk, a táskánk mindig le-

szerző. szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Mentésügyi Alapítvány idén
hozta létre a Várszegi Árpád
Emlékérmet, hogy azokat a
mentősöket díjazhassa, akik a
mindennapi feladatukon felül
kiemelkedő tevékenységet vé-
geznek a mentősök életében,
segítve ezzel a szakmai, techni-
kai fejlődésüket, vagy a fiata-
labb generáció felkészültségét.

Várszegi Árpád legendás mentő-
tisztnek számított a kollégái között,

segítette a fiatal munkatársait, jó kö-
zösségteremtő ember volt, valamint
olyan módszereket fejlesztett ki a tra-
gédiák feldolgozására, amik ma is
megállják helyüket – mondta az egy-
kori mentősről Szabó Erik, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Mentésügyi

A megyei polgárőr szövetség fennállásának 15 éves jubileumát ünnepelte
a napokban. A győri Arrabona Polgárőr Egyesület kezdeményezésére 1997-
ben 11 működő polgárőr egyesület alapította meg a szövetséget, amelynek
ma már 100 egyesület a tagja. Időközben 7 térségi, úgynevezett kisszövet-
ség alakult, ezzel is növelve a hatékonyságot. Az évek folyamán egyre in-
kább a minőségi szakmai munka végzése volt a cél. Együttműködési meg-
állapodások születtek a társszervekkel, így a rendőrséggel, katasztrófavé-
delemmel. Győrben megalakult a Vízi Polgárőr Egyesület, amelyet több
más is követett. A polgárőrök a lakókörnyezet biztonságának őrzéséből je-
lentősen kivették a részüket, számos bűncselekményt előztek meg, segí-
tették a rendőrség bűnüldöző munkáját, velük számos közös akcióban vet-
tek részt. Segítették a postásokat, főként nyugdíjkézbesítésnél voltak ha-
tékonyak. Segítséget nyújtottak a bajba jutott embereken. A februári rend-
kívüli hideg időjáráskor több ember életét mentették meg, együttműködve
a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel.

Ünnepek alatt is
vigyázzunk értékeinkre!

gyen szem előtt, annak pedig húzzuk
be a cipzárját. Ugyanígy tegyünk a bu-
szon is!

Értékeinkre a bevásárlás végezté-
vel, az autóba bepakolásnál is figyel-
jünk, nagyon fontos, hogy míg a cso-
magtartóba rakodunk, ne dobjuk a
pénztárcát az ülésekre.

Kiss Tibor arra figyelmeztet, néhány
egyszerű lépéssel megelőzhető, hogy
lopás áldozatává váljunk, mint ahogy
az is, hogy feltörjék az autónkat vagy
betörjenek otthonunkba. A hadnagy
előbbivel kapcsolatban hangsúlyozta,
ne hagyjunk értéket a kocsiban, a jár-
műfeltörőknek ugyanis egy kabát vagy
egy dosszié is vonzó lehet, s ha túl
nagy értéket nem is tud elvinni a tolvaj,
a rongálással nagy kárt okozhat ne-
künk. Ha tehetjük, parkoljunk jól kivilá-
gított helyen. Ha az ünnepek alatt el-
utazunk, ne tudassuk mindenkivel,
hogy üres a ház. Értékeket ne hagy-
junk otthon, s kérjük meg az egyik
szomszédot, néha nézzen rá a házra!

Kiss Tibor rámutatott, a telefonos
csalók sem pihennek az ünnep köze-
ledtével, a bevált trükkök mellett
sokan adománygyűjtés címén próbál-
nak pénzt kicsalni.

A hadnagy elmondta, ha megtör-
tént a baj, azonnal értesíteni kell a
rendőrséget. Ha tetten érjük az elkö-
vetőt, kezdjünk hangosan segítséget
kérni, hogy minél többen lássák az
arcát. Ha nem vettük észre a tolvajt,
próbáljuk a lehető legpontosabban
felidézni, mikor és hogyan történhe-
tett a lopás. Ez nagy segítséget ad a
rendőrségnek a felderítésben.

Pethő Zoltán kapta a
Várszegi Árpád-díjat

Alapítvány elnöke. Hozzátette, a pél-
damutató embernek s munkásságá-
nak állít emléket a díj, amit évente
legfeljebb egy személy kaphat meg.
Az elismerő címet először Pethő Zol-
tán vehette át Szabó Erik kuratóriumi
elnöktől.

„Nincs annál nagyon dolog, mint
amikor egy ember teljesítményét
szakmabeliek ismerik el” – mondta
a díjátadón Pethő Zoltán, aki mint -
egy 42 évig volt főállású mentőtiszt,
s nyugdíjazása után sem tudott
elszakadni a pályától. A díjazott kifej-
tette, sokat tettek a szakma fejlődé-
séért azáltal, hogy még a kilencve-
nes években az életmentő készülé-

keket kivitték a mentőautókba. A
színvonalat a megyénkben azóta is
tartják – tette hozzá. 

Pethő Zoltán személyesen is dol-
gozott együtt Várszegi Árpáddal, így
még nagyobb elismerésnek érzi,
hogy átvehette a róla elnevezett díjat.

Polgárőr-jubileum
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Nem csak egészségügyi, de
szociális kérdés is a rok-
kantellátásra való igény –
hangsúlyozta Soltész Mik-
lós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális,
család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkára Győrben.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szo-
ciális Hivatal a megváltozott mun-
kaképességűek foglalkoztatási
rendszerének átalakításáról tart
országjáró előadásokat. A közel-
múltban dr. Pósfai Gábor, a hiva-

tal főigazgatója tájékoztatta a
szakembereket a változások ta-
pasztalatairól városunkban. 

A fórumon elhangzott, 2010-
re egy átláthatatlan és kimondot-
tan antiszociális rendszer alakult
ki, ahol különböző ellátásokat –
szociális és nyugellátások – pár-
huzamosan fizetett az állam kü-
lönböző alapokból. Ezt a rend-

szert a 2012 januárjától hatályba
lépő új ellátási rendszer váltotta
fel, ahol összesen két egészség-
biztosítási alapon járó ellátás lé-
tezik, a foglalkozási rehabilitáció -
ba bevonhatók számára rehabili-
tációs ellátás, míg a be nem von-
hatók számára rokkantsági ellá-
tás jár. 

Dr. Somogyi Tivadar szociális
ügyekért felelős alpolgármester
úgy fogalmazott, a szociálpoli-
tika terén 2010 óta erőteljes pa-
radigmaváltás tapasztalható an -
nak érdekében, hogy az állam
hatékonyan tudjon a rászorulók-
ról gondoskodni. „A győri önkor-
mányzat az állami normatíván

felül ötszázmillió forintot fordít
segélyezésre, amiből látható,
hogy nem szeretnénk elengedni
a segítségre szorulók kezét, de
az fontos, hogy csakis a valóban
rászorulókat támogassuk, és a
potyautasok kikerüljenek a rend-
szerből.”

Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának

szociális, család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára leszö-
gezte, a komplex felülvizsgála-
tokból kitűnik, hogy az ellátás
iránti igény nem kizárólag egész-
ségügyi, de szociális kérdés is.
Az államtitkár ezt számokkal is
alátámasztotta. 

Győr-Moson-Sopron megyé-
ben azoknak az új jelentkezőknek
az aránya, akiket a bizottság
egészségesnek nyilvánít, 17 szá-
zalék, az országos átlag ezzel
szemben 23 százalék. A megye-
beli új igénylők körében 50 száza-
lékos a rehabilitálhatónak nyilvá-
nított személyek aránya, ami a
duplája az országos átlagnak.
Mindez arra utal, hogy a jobb gaz-
dasági környezetben eleve keve-
sebben jelentkeznek a rend-
szerbe, másrészt pedig a munka
világába való visszatérés lehető-
sége is nagyobb. Soltész Miklós
hangsúlyozta, mintegy ötezer
ember egyáltalán nem jelentke-
zett újra a felülvizsgálatra, vagyis
vélhetően korábban potyautas-
ként vette igénybe a szolgáltatást,
ők most kikerültek a rendszerből.

Az államtitkár elmondta, a kor-
mányzat több mint húszmilliárd
forintos programot indított a meg-
változott munkaképességűek fog-
lalkoztatására. A rehabilitációs
kártya segítségével azoknak a cé-
geknek, amelyek ilyen személye-
ket foglalkoztatnak, nem kell befi-
zetniük a szociális adót. Ezzel a le-
hetőséggel eddig 3.800 vállalko-
zás élt, amelyek több mint 6.400
megváltozott munkaképességű
személyt foglalkoztattak.

Támogatják a munka
világába való visszatérést

Kevesebb a határsértő
szerző: gy. p.

A Magyar Rendészettudományi
Társaság dr. Kertész Imre emlék -
éremmel tüntette ki a Magyar Tu-
domány Napja alkalmából Kovács
Gyulát, a BM Nyugat-dunántúli
Regionális Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal igazgatóját.

A győri központtal működő hi-
vatal igazgatója egyben a Ma-
gyar Rendészettudományi Társa-
ság Migrációs Tagozatának el-
nöke. Megkeresésünkre röviden
összefoglalta az Európai Bizott-
ság legutóbbi ülésén elhangzot-

takat. Többek között elmondta: a
bizottság második alkalommal
fogadta el a schengeni térség ál-
lapotáról szóló jelentést, amely
alapja a térség jövőjéről szóló vi -
táknak. A jelentés egyértelműen
kimutatja, hogy az „arab tavaszt”
követő jogellenes határátlépések
száma jelentősen csökkent.

A schengeni térség 26 európai
ország több mint 400 millió uniós
polgárának, valamint egyre több
harmadik országbeli állampolgár-
nak teszi lehetővé a belső határel-
lenőrzések nélküli utazást. A jelen-
tés megállapítja, hogy 2012 ápri-

lisától júniusig mintegy 23.000
jogellenes határátlépésre derült
fény. Ez 44 százalékos csökkenést
jelent 2011 ugyanezen időszaká-
hoz képest, amelyet az „arab ta-
vasz” eseményei határoztak meg.
A Görögország és Törökország
közötti szárazföldi határon észlelt
esetek számát illetően viszont 29
százalékos növekedésről érkezett
jelentés, ez a szakasz az EU-ba ér-
kező illegális migránsok elsődle-
ges belépési pontja. Az összes
észlelt jogellenes határátlépés 56
százaléka ezen a határszakaszon
történt. 

Bízza profikra ingatlanügyeit!

www.oh.hu

ÚJ ÉV... ÚJ ÉLET...

ÚJKAPUHÁZ!!!

Kulcsrakész ár: 
11.094.400 Ft-tól

Érd: 70/977-7844 Németh Csaba 
www.oh.hu

Győr -Belvárosban
eladó 4 db újépítésű
társasházi lakás 
kedvező áron.

Ár: 260.000 Ft/m2

Érdeklődés: 70/9777-830, 70/9777-838 
www.oh.hu

Gyôrben a termál-
fürdô szomszédságá-
ban, egyetem, belvá-
ros közelében ex -
kluzív megjelenésű,
új építésű társasház-
ban lakások kedvező
áron eladók!

ÁLOMLAKÁS
SZIGETBEN
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HIRDETÉS  SZÜLETÉSNAP, JÁTSZÓTÉR

kép és szöveg: gy. p.

Kedden volt a Tompa utcában megépített két új
játszótér és a kutyafuttató műszaki átadása. A ját-
szóeszközök felszerelését, a növények elültetését
és a gyepszőnyeg lefektetését még a hideg idő
előtt sikerült megoldani. Az önkormányzat a kivite-
lezést GYŐR-SZOL Zrt.-re bízta. Az építésben a
GYŐR-SZOL Zrt. által megbízott alvállalkozók, va-
lamint a kivitelezési és városüzemeltetési üzletág
munkatársai vettek részt. A két játszótér külön-
böző korú gyermekeknek ajánlott, így a hatévesnél
fiatalabb és a hat és tizennégy év közötti gyer-
mekek is találnak  számukra megfelelő játszóesz-
közöket. Az új, kerítéssel körbevett közösségi hely
komfortját a padok mellett ivókút is emeli. Az épí-
tésen túl nagy szerepet kapott a környezet szépí-
tése, a játszóterek és a kutyafuttató területén és
környezetében 46 nagyméretű fa és további 1337
cserje lett elültetve. Újdonság, hogy a játszóterek
gyepszőnyeg borítást kaptak.  A beruházás 67 mil-
lió forintba került.

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Állófogadással ünnepelte hu-
szonötödik születésnapját Győr
patinás Klastrom szállodája. A
hétfő esti esemény Simon Ró-
bert Balázs alpolgármesteri kö-
szöntőjével, az egykori kolostor-
épület közel háromszáz éves tör-
ténetének felidézésével kezdő-
dött, majd a negyedszázaddal

ezelőtti felújítás, a hotelnyitás ki-
vetített képeit láthatta a meghí-
vott közönség.

A romjaiból újjávarázsolt
klastrom ma a belváros egyik
legkülönlegesebb és legnépsze-
rűbb vendégfogadója. Az egy-
kori cellákból kialakított szobák,
a boltíves folyosók, a korszerű
szolgáltatások az utazó üzletem-
bereket ugyanúgy vonzzák, mint
a vallásos érzületű turistákat. A

Nívó-díjas Rába-parti hotel nép-
szerűségét jelzi, hogy negyven
szobájának éves kihasználtsága
eléri a kétharmados arányt.   

A születésnapi ünnepségre a
törzsvendégek, az üzletfelek és
a tulajdonos karmelita rend kép-
viselői mellett a legkedvesebb
régi munkatársak is hivatalosak
voltak. Ányos Attila, a szálloda
mai igazgatója virágcsokorral
köszöntötte Tóth Éva recepcióst,
aki egyedüliként mondhatja el
magáról, hogy huszonöt éve, a
nyitás óta a Klastrom Hotel dol-
gozója. 

A Klastrom Hotel épülete
1714–1721 között épült kolos-
tor és templom, mely magán vi-
seli a barokk kor jellegzetessé-
geit. A négyzet alapú épület egy
belső udvart foglal magába. A
szálloda szobái három szárny-
ban helyezkednek el. A nyugati
szárny szobái a Rába-part felé
néznek, a többi szobából a cso-
dálatos belső udvar látható. 

Születésnap a Klastrom
Hotelben 

Elkészült 
a játszótér
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Damjanich utca jellegzetes platánsora egy
hároméves program keretében újult meg. A
szakszerű metszést a Nyugat-magyarországi
Egyetem soproni Erdőmérnöki Karának szak-
mai terve alapján végezték el. Azok a fák,
amelyeket a korábbi években metszettek
meg, idén már az utca zöldellő, formás ékei
voltak. 

A napokban befejeződött projekttel kap-
csolatban dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati képviselője el-
mondta, a mintegy hatvan évvel ezelőtt ülte-
tett, hatalmasra megnőtt platánok gondozá-
sát korábban elhanyagolták, ezért azok nap-
jainkra nem csak a házakat árnyékolták be, de
lehulló leveleik eltömítették az ereszeket,
néhol balesetveszélyessé is váltak. A Damja-
nich utcai fametszési programot 2010-ben
az akkori képviselő, dr. Németh Viktor indí-
totta, majd dr. Somogyi Tivadar is felkarolta.
A három éven át tartó projekt összesen mint -
egy 19 millió forintba került, amelyet a képvi-
selői forrás mellett a GYŐR-SZOL Zrt. is tá-
mogatott.

Megfiatalodtak a Damjanich
utcai platánfák

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Hamarosan megoldódik
Szabadhegyen több utca
vízelvezetési problémája,
csatornahálózatot építenek
ki a Gyöngyvirág, a Mozsár
és a Kopja utca egyes sza-
kaszain.

Az önkormányzat még 2011-
ben nyújtott be pályázatot a Nyu-
gat-dunántúli Operatív Program
keretében meghirdetett Helyi és

Megoldódnak a vízelvezetési
gondok Szabadhegyen

térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése pályázati
felhívásra „Belterületi vízrende-
zés fejlesztések Győr Megyei
Jogú Város négy városrészében”
címmel. A pályázat pozitív elbírá-
lásban részesült, melynek egyik
elemeként Szabadhegyen is
megoldják a csapadékvíz-elveze-
tési gondokat.

Simon Róbert Balázs alpol-
gármester, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, az el-
múlt napokban befejezték a csa-

tornahálózat kiépítését a
Gyöngyvirág utcának a Lepke
és Mozsár utca közötti szaka-
szán, a Mozsár utcának a Virág
utca és Gábor Áron utca közti
szakaszán, valamint a Kopja ut-
cának a Traktoros és a Mozsár
utca közti szakaszán. A hideg
miatt a munkát tavasszal folytat-
ják, akkor új burkolatot kapnak
az érintett útszakaszok, a sze-
gély mellett pedig gyephézagos
padkát alakítanak ki. Ezzel egy
időben több szakaszon felújítják
a járdát, ahol kell, újat építenek,
de megújulnak a kapubejárók is.

A mintegy bruttó 135 millió
forintból megvalósuló beruhá-
zás jelentős részét az önkor-
mányzat saját forrásból bizto-
sítja, míg a beruházásra elnyert
pályázati forrás több mint 65
millió forint. A beruházástól azt
várják, hogy a városrészben to-
vább csökken a helyi vízkárok ki-
alakulásának veszélye és meg-
valósul a belterületre hullott
csapadékvizek rendezett és kár-
tétel nélküli elvezetése.

Adventi, ünnepi hangulat, orgona -
muzsika, rövid zenetörténeti mesék 

és találkozás a halhatatlanokkal.
Händel — Halleluja kórus, Vivaldi — Négy 

Évszak, Debussy — Clair de Lune, 
Csajkovszkij — Diótörô, és egy kis Bach.

December 26., szerda 19 óra, Gyôr, belvá-
rosi református templom, Kossuth utca

Jegyelôvétel: Alexandra Könyvesbolt, Gyôr Plaza
Vasvári Pál u. 1/a Tel.: 96/410-588

Alexandra Könyvesbolt, Árkád Tel.: 96/519-672,
valamint az interneten:

www.rakaszgergely.hu/jegyek
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Csicsmann Gábor két mester-
séget űz. Főállásban harcmű-
vész, a ju jitsu háromdanos
mestere, a győri dojo vezetője,
otthon meg üvegművész, aki
így advent táján angyalkákat
készít ólomüvegből.  

Csicsmann Gábor tizenkét évvel ez-
előtt ismerkedett meg az ólomüveg-
készítés alapjaival, azóta tanulja,
gyakorolja a nagy kézügyességet és
művészi hajlamot igénylő munkát.
Eredeti foglalkozásáról annyit árult
el, hogy volt már gépi forgácsoló és
fogaskerékgyártó is, mindig az érde-
kelte, amit az ember a két kezével
hoz létre. Egy üvegescégnél dolgo-
zott, a tulajdonos látta meg benne a
tehetséget, biztatására tanulta ki a
szakmát.

Gábor szerint az ólom és az üveg
lenyűgöző páros, csodálatosak az
ólomüveg alkotások, amikor a fény
által önálló életre kelnek, színeik a
fénysugarak mozgását követve re-
zegnek és változnak. Ezt a csodála-
tos képességet ma már nem csak a
templomokban figyelhetjük meg,
egyre több otthonban is jelen van az
ilyen technikával készült ablak, ajtó,

tükör, lámpa, házi oltár, ékszer és
dísztárgy.  

Számtalan lehetőség adódik arra,
hogy az egyszerű üvegfelületeket ki-
váltsuk színes fényt árasztó ólombe-
tétes üvegkompozíciókra. Gábor
arra a legbüszkébb, hogy egykori is-
kolája, a Jedlik főbejáratát is az ő
munkája díszíti. Az ólomüveg abla-
kokat eredetileg a templomok szá-
mára készítették, bibliai jelenetekkel,
ma már a hely szelleme és a megren-
delő diktálja az üveg témáját, motí-
vumait. Az üvegfestés a szakma csú-
csa, általa válik a holt anyag élet-
szerű, képszerű művészi alkotássá. 

Csicsmann Gábor folyamatosan
pályázik, szeretne templomi meg-
rendeléseket kapni, de azt mondja,
az önmegvalósítás már nem célja.
Szerinte az ember vonzza magához
a feladatot, ha elég jó, ha elég el-
szánt és elhivatott, akkor megérke-
zik és megszületik az a munka,
amelyben kiteljesedhet. 

Arra a kérdésre, hogy miként fér
meg egymás mellett a kemény harc-
művészet és a finomságot, bohémsá-
got kívánó üvegművészet, Gábor azt
válaszolta, hogy a jin és a jang egyen-
súlyára törekszik. A harc feszültségét,
kiszolgáltatottságát kompenzálni kell,
nem véletlen, hogy a régi nagy harc-
művészek kalligráfiával foglalkoztak. 

szerző: földvári gabriella 
fotó: marcali gábor

Művészházaspár, Orosz István és
Keresztes Dóra munkáiból nyílt
kiállítás az Esterházy-palotában.
A tárlat képgrafikai sorozatok,
könyvillusztrációk, plakátok és
animációs filmek révén a vizuális
kultúra sokféleségébe enged be-
pillantást. 

Orosz István Kossuth-díjas grafikusmű-
vészt beszélgetésünk kezdetén győri
kötődéseiről kérdezem. Mosolyog, és
már mesél is, hogy éppen a Káptalan-
dombról jön, ahol gyertyát gyújtott bol-
dog Apor Vilmos püspök szarkofágjá-
nál. A történet szerint 1945. március 30-
án egy húszéves szegedi lány és húga,
Éva és Mari a Püspökvár tornyában kést
szorítottak egymás szívéhez. Elszánták
magukat a halálra, ha rájuk törnek a
szovjet katonák. A lányok Apor püspök
vértanúságának árán megmenekültek.
Éva Orosz István édesanyja volt.  

A Kossuth-díjas grafikus munkáit
már többször láthatta a győri közönség,
az első kiállítást Nagy Gáspár költő nyi-
totta meg. A művész szerint a mostani

tárlat a legjelentősebbek közül való, a
korábban készült és újabb alkotások, a
rézkarcok, fainstallációk, rajzok, lehetet-
len építészeti konstrukciók, anamorfok,
plakátok életművének sokoldalúságát
mutatják meg. Az alkotások a felfede-
zés örömét adhatják a nézőknek, hiszen
nem csak egy jelentésük van. Ha pél-
dául azt gondoljuk, tájképet látunk, néz-
zük meg jobban, mert lehet, hogy az
egy portré.

Keresztes Dóra grafikusi tevékeny-
sége mellett könyveket tervez és illuszt-
rál, bélyegeket és plakátokat rajzol, ani-
mációs filmeket készít. A győri tárlaton
népmesékhez és kortárs versekhez ké-
szült illusztrációit mutatja be, s láthatók
zsoltárokhoz készült linómetszetei is. Ke-
resztes Dóra a magyar irodalom legjele-
sebbjeinek műveit illusztrálta, többek kö-
zött Kormos István Vackor meséit, Weö-
res Sándor köteteit és Kányádi Sándor
munkáit, melyekből három hamarosan
oroszul is megjelenik Moszkvában. Ne-
véhez fűződik a Paraszt dekameron és a
Villon balladák illusztrációja, jelenleg
Buda Ferenc és Tamási Áron kötetén dol-
gozik. Animációs és rajzfilmjei közül a
Holdasfilm, a Garabonciák, az Aranyma-
dár és a De profundis a legismertebb.

Egy győri történet 

A harcos 
üvegművész 

A Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Isko-
lája előminősített referenciaintézményként 2012-ben sikeresen pályázott
a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0537 számú pályázatán „Sokszínű tudás
közvetítésének lehetőségei a Gyárvárosi Általános Iskolában” címmel.
Az iskola 4 millió forintot nyert, melynek köszönhetően a pedagógusok
számos továbbképzésen vettek részt, így felkészülhettek a referenciain-
tézményi szerepre. A projekt folyamán tartottak bemutatóórákat, szakmai
továbbképzéseket és nyílt napokat, melyekre a megye több oktatási in-
tézményéből érkeztek pedagógusok. Ezeken az érdeklődők tájékozód-
hattak az iskola kompetencia alapú oktatási módszereiről és betekintést
kaphattak az intézmény tehetséggondozó munkájába.

Négymillió forintot nyert 
a gyárvárosi iskola
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Ajándékozzon 
hôlégballonos 

sétarepülést szeretteinek!
Csodálatos panoráma

a Nyugat-Balaton felett!

tel: +36 20 4032667
www.balaton-ballooning.com

info@balaton-ballooning.com

Az Audi Akademie Hungaria Kft. idén novemberben is megrendezte idegen nyelvi filmnapjait,
hogy érdeklődést keltsen a nyelvtanulás iránt és bemutassa más kultúrák sokszínűségét. A mo-
zizás díjtalan volt, de az akadémia a hagyományokhoz híven adományokat gyűjtött. Idén a győri
Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet kapta a mozis hét 105 ezer forintos bevételét. A pénzt decem-
ber 10-én ünnepélyes keretek között adta át Horváth-Jelinkó Linda cégvezető Vogl Ágnesnek,
a gyermekvédő intézmény vezetőjének. Az adományt a gyermekek életének komfortosabbá té-
telére fordítják, ágyakat, szőnyegeket és olvasólámpákat vásárolnak belőle. Az Audi Akademie
az intézet tizenegy kis lakójának életét szépíti meg a mozilátogatók ajándékával.  

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Mihalicz Péter, a Révai-
gimnázium 9. osztályos ta-
nulója ezüstérmes lett a
teheráni Nemzetközi Ju-
nior Természettudományi
Olimpián. A december
elején megrendezett tízna-
pos versenyen hatfős csa-
pat képviselte hazánkat.
Péter beszámolója szerint
harminc ország diákjai
három fordulóban, fiziká-

ból, kémiából és biológiából mérték össze elméleti
és gyakorlati tudásukat. A magyar diákok egy
arany-, két ezüst- és három bronzérmet hoztak
haza. Az európai országok közül egyedüliként nyer-
tek aranyat, a világranglistán a hatodikak lettek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A közétkeztetést megújító, az egészséges, finom
ételekre fókuszáló Mintamenza Programot mutat-
tak be Győrben a közelmúltban. A jórészt óvodá-
sok és iskolások étkezését megreformáló program
Békés megyében már 2010 óta működik, és a si-
keren felbuzdulva a tervek szerint kiterjesztik az
egész országra.

Dr. Sárosi Tamás Békés megyei helyettes tiszti
főorvos rámutatott, Magyarországon évtizedek óta
ugyanazt kínálják a közétkeztetésben, a menüsorok
rövid időszakonként ismétlődnek. Az összetevőket
tekintve pedig a zsír, a szénhidrát, illetve a só vannak
túlsúlyban, melyek köztudottan egészségtelenek.
Az új szemlélet szerint nem igaz, hogy a normából
nem lehet egészséges ételeket készíteni. A korszerű
táplálkozás érdekében olyan alapanyagok is beke-
rültek az étrendbe, mint a brokkoli, cékla vagy a
spárga, és törekednek arra, hogy több halat építse-
nek be az étrendbe. Természetesen az eddigi ételek
sem tűnnek el teljesen, csak máshogy párosítják a
fogásokat a változatos, egészséges menüsor össze-
állításának érdekében. Ez azért is fontos, mert sok

gyerek csak a közétkeztetésben eszik – hangsú-
lyozta dr. Sárosi Tamás.

A program összetett, kitér arra is, hogy a
nyersanyagokat a helyi termelőktől szerezzék be,
illetve felvázolja, hogy a konyhai többletfeladato-
kat közmunkával lehetne megoldani.

A megyei résztvevők felkészítése már elkezdő-
dött, a tervek szerint Győrben januártól vezetik be
néhány konyhán a programot.

Mintamenza program

Ajándék a gyerekeknek 

Péter kiskora óta kedveli a fizikát, a kémiát és
a matematikát, számos városi, megyei és orszá-
gos versenyen ért el szép helyezéseket e három
tantárgyból. Tavasszal a Hevesy György kémiai
verseny megyei fordulóján első helyezést ért el, és
az országos döntőn való eredményes szereplésé-
vel került be az olimpiai előkészítő csapatba. Fél -
éves kemény felkészülés következett, melynek
során többéves középiskolai tananyagot sajátítot-
tak el biológiából, fizikából és kémiából. Többszö-
rös selejtezőn választották ki végül azt a hat ti-
zenöt éves diákot, aki hazánkat képviselte az olim-
pián.  

Péter kitűnő tanuló, sokat tanul, gyakorol, ké-
szül a versenyekre. Most számára is ünnepi pihe-
nés következik, aztán jöhet az újabb országos
megmérettetés kémiából és fizikából, emellett
német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgára tanul. Az
ezüstérmes diákolimpikon mérnöknek készül, au-
tókat szeretne tervezni.  

Siker a tudományos olimpián
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Elérkeztünk 2012 utolsó színházi premierjé-
hez: egy monumentális, fájdalmasan gyö-
nyörű drámát mutat be a győri nemzeti
szombaton. Victor Hugo romantikus regé-
nyét, A nevető embert Forgács Péter, a szín-
ház igazgatója álmodta a színpadra. A tör-
ténet szerint Ursus, a filozófus két gyer-
meket talál: egy fiút, kit úgy megcsonkítot-
tak, mintha mindig nevetne, és egy vak kis-
lányt. Magához veszi őket, később a fiatalok
egymásba szeretnek, szerelmük azonban
tragédiával végződik. A rendezőt, Forgács
Pétert kérdeztük.

Ifjúságának kedvenc regénye A nevető
ember. Mi fogta meg a történetben?

A tisztasága. A vak lány és a megcsonkított fiú
szerelme gyönyörű, az egyik legszebb dolog, ha két
nehéz sorsú ember megtalálja egymásban a bol-
dogságot. Olyan típus vagyok, aki vágyik az ehhez
hasonló tisztaságra, és a közönségnek szeretném
megmutatni, hogy ilyen is létezhet.

Mennyire nehéz egy ilyen monumentális
darabot színpadra állítani?

A győri színpad is monumentális, szokták mon-
dani, hogy a rendező szakos hallgatóknak van első,
második, harmadik, negyedik osztály, meg Győr.
Aki elkezd rendezéssel foglalkozni és megjárja
Győrt, netán sikeres darabot hoz létre, az gyakorla-
tilag már tud monumentális darabot rendezni. De
A nevető ember színpadra állítása a tapasztalt ren-
dezőknek sem könnyű feladat. Nagyon figyelni kell
minden részletre, meg kell adni a monumentalitá-
sát, hogy a hátsó sorokban ülők is lássák a részle-
teket. Azért is komplikáltabb látványilag és fizikáli-
san a darab, mert úgy álmodtam meg, hogy min-
denféle truvájok színesítsék: különleges maszk,
tánckar, látványszínház, árnyjáték, fények, zenék,
vetítések, tehát nagyon érdekes előadás születik.

„A nézők tele fogják sírni 
a zsebkendőjüket a színházban”

Az alkotás közben pedig a színészeket a
tenyerén hordozza.

Valóban így van, nagyon szeretem a színházunk
színészeit, kiváló, tehetséges társulattal büszkélked-
hetünk. Nagyon adok arra, hogy a próbákon jó han-
gulatban dolgozzunk. A nevető emberben majdnem
mindenki szerepel, és egytől egyig, a legkisebb sze-

reptől a legnagyobbig hatalmasat alakít mindenki.
Azok is alázattal teszik a dolgukat, akiknek három
mondatuk van.

Mi alapján választotta ki a színészeket a
három főszerepre?

Abszolút főszerepnek tekintem a további 4-5
szerepet is. De ha csak a három karaktert nézzük: a
vak lányt Szina Kinga játssza, a megcsonkított fiút
Járai Máté, a filozófust pedig Dörner György. Egyi-
küket sem kell bemutatni a győri közönségnek,
mindegyikük ismert és nagyon tehetséges. Fiatal
romantikus hősöket a legnehezebb előadni, ezért
általában érettebb színészek szokták játszani az
ilyen karaktereket. Kinga és Máté is idősebbek

annál, mint akiket alakítanak. Hezitáltunk is, hogy
kiket válasszunk, de jól döntöttünk. Nagyon szépen
játszanak, Kinga olyan gyönyörű, mint egy tizen-
éves lány, Mátétól pedig egy új színt ismerhetünk
meg. Olyan tehetségesek ők, hogy észre sem lehet
majd venni az életkorbeli különbséget. Ursust, a fi-
lozófust alakító Dörner Györgynek pedig a fanyar

humora, tapasztaltsága, több évtizedes pályafutása
adja meg az alapot az egyik főszerep eljátszására.

Miért karácsonyra időzítette ezt a meg-
rázó darabot?

A tömlöcbeli jelenetnél jut csak eszembe, hogy
nem illik a karácsonyi hangulathoz a darab. Viszont az
azután következő jelenetek feloldják a kegyetlensége-
ket, az egész megszépül, és a vége is a szent ünnepre
hajaz. Biztos vagyok abban, hogy a nézők telesírt zseb-
kendővel fognak kimenni a színházból, mély benyo-
mást teszünk majd rájuk. Azt gondolom, hogy értéke-
ket kell képviselni, nem muszáj vígjátékot, musicalt,
operettet játszani azért, mert karácsony van. Igenis,
csókolja meg szívünket az érzelem.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Csillagok hatalmában címmel
jelent meg verseskötete a Győr-
ben élő Olasz Valériának. A
gyűjteményt nagy sikerrel mu-
tatták be a XII. Győri Könyvsza-
lonon. A pozitív visszhangokon,
kritikákon felbuzdulva további
könyvbemutatókat tervez. La-
punk olvasóinak felajánlott
három példányt, melyeket a ke-
resztrejtvényünk megfejtői kö-
zött sorsolunk ki.

Csillagok hatalmában
A könyv hátsó borítójáról kiderül,

Olasz Valéria Mosonszolnokon szüle-
tett, „a falu, a természet közelsége, a
család szeretete személyiségét, alko-
tói munkáját meghatározták”.

„Az irodalom- és versszeretete
gyermekkori eredetű, édesanyja mű-
veltsége gazdag szellemi táplálékot
nyújtott. A népdalok, a napi versolva-
sások – a család „büszkesége”, a
nagybácsi, Simon Lajos József Attila-
díjas költő, újságíró versei –, továbbá
a nagy példaképek: Ady, József Attila,
Radnóti költeményei komoly útrava-
lóul szolgáltak.”

Olasz Valéria ma a Győri Antoló-
gia Kör és a Győri Nemzeti Színház
énakkarának tagja. Stílusa egyszerű,
közérthető, a kötet bevezető sorai rá-
mutatnak, hogy „témái: szerelem, táj,
értékőrzés és értékvesztés drámai
ütköztetése... 

Miközben nagy-nagy szeretettel
őrzi a szülőföld „elveszíthetetlen” kin-
cseit, minket, olvasókat is önvizsgá-
latra késztet: megtartottuk-e önma-
gunkban a kapott ajándékokat, a csil-
lagokkal mérhető és a legszűkebb
otthonunkban is jelenlevő egyete-
mességet?!”
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szerző: fodor lászló
fotó: illusztráció

Nem mindennapi élményt ígér a
Győri Filharmonikus Zenekar január
18-i hangversenye, amikor is egy
újabb virtuóz hegedűművészt kö-
szönthetünk a Richter Teremben. A
világ egyik legjobbjaként számon
tartott Lendvay József Csajkovszkij
D-dúr hegedűversenyével csillog-
tatja meg saját és nem mindennapi
hegedűjének képességeit. A 39
éves művész ugyanis egy igazán kü-
lönleges hangszeren, egy Antonio
Stradivari által 1693-ban készített
hegedűn játszik. Ilyen értékes,
egyedi hangzású hangszerrel ritkán
találkozhat a Richter Terem közön-
sége. A Paganini- és Liszt-díjjal ki-
tüntetett hegedűs egyébként olyan
világhírű mesterektől tanult, mint Ye-
hudi Menuhin vagy Igor Ojsztrah.
Lendvay József napjainkban sikerrel
koncertezik Hollandiától Svájcig, az
USA-tól Japánig. Több nemzetközi
hegedűverseny – Prága, Amszter-
dam, Scheveningen – győztese.

1996-ban a svájci Varga Tibor Nem-
zetközi Hegedűverseny első helye-
zettje, a következő évben abszolút
győztese volt. A Hattyúk tava című
hangverseny egyébként nem csak
ettől lesz különleges, a győri filhar-
monikusok Sosztakovics Ünnepi nyi-
tányát és Csajkovszkij Hattyúk tava
szvitjét is előadják. 

Stradivari 
a Richter Teremben

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Eleink legalább akkora gondot fordí-
tottak a gótikus katedrálisba lépők
akusztikus élményeire, mint a látha-
tóra, a tapinthatóra: azok lenyűgöző
szépségére, az ívek, a színes üveg-
ablakok, a pil-
lérkötegek, a
szobrok, az ol-
tárok mennyei -
en megkom-
ponált harmó-
niájára.

A Colle-
gium Musicum
Jaurinense Ré-
gizene Együt-
tes új lemeze, a
Nos Autem a
gótikus kated-
rálisok korába
kalauzolja a
hallgatót. A tételek többsége grego-
rián, a többszólamú darabok pedig a
14. század egyik legfontosabb éne-
kes-billentyűs forrásából, a Codex Fa-
enzából valók. Az énekes tételeket
Soós Gábor orgonaművész játéka ta-

golja, korhű hangszeren, igényes elő-
adásban. 

A Collegium Musicum Jauri-
nense Régizene Együttes Győr egyik
legrégebbi zenei múltra visszate-
kintő együttese. 1628-ban alapítot-
ták a két évvel korábban városunkba
települő jezsuiták, énekesei a Szent

Ignác bencés
(egykor jezsui -
ta) templom
énekesi szol-
gálatát látják
el, és vala-
mennyien a
Czuczor Ger-
gely Bencés
G i m n á z i u m
diákjai. 

A lemez a
Széchenyi téri
Kolostori Ter-
mékek Boltjá-
ban, valamint

a Collegium Musicum Jaurinense
webshopjában kapható, karácso-
nyig bevezető áron. 

Az együttesről, illetve a CD-ről to-
vábbi információkat a www.collegium-
musicum.hu weboldalon olvashatnak.

A gótika zenéje



14 / + / 2012. december 14.

KULTÚRA PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

HOBO ÉS BANDÁJA koncertezik december
21-én 20 órától a Bridge Hallgatói Klubban, a
Kálóczy tér 6. szám alatt. 

BALÁZS FECÓ adventi koncertje
december 17-én 18 órakor kezdődik
az evangélikus öregtemplomban. A
Liszt-díja mellett számos szakmai és
állami kitüntetéssel bíró előadóművész
a sitkei kápolna megmentése után
újabb templomos „kalandba” vág bele.
A turné győri állomásán a jól ismert,
templomba is illő slágerek mellett a
szerző Bach-átiratai is felcsendülnek.  

SZABADHEGYI ADVENT. A József Attila
Művelődési Házban december 17-én 18 órá-
tól a Rába Dal- és Társaskör, 21-én 18 órától
az Akkordeon Harmonikazenekar és a Roz-
maring kórus adventi hangversenyét hallgat-
hatják meg az érdeklődők. 

FÁBA RAJZOLT MESÉK. A
csíkszeredai Bajkó Attila tárlata
látható a Mandala Teaházban a
hónap végéig. A művész a színes
fatáblákra festett olajképeit állí-
totta ki. Minden kép egy mese,
ahol az árnyfigurák látszólagos
egyszerűsége elindítja fantázián-
kat, aztán a nagy gonddal kidol-
gozott apró részletek tovább gön-
gyölítik a mesét.

BALOGH ISTVÁN tárlata tekinthető meg az Uni
Galériában február közepéig, hétfő kivételével na-
ponta 10 órától 18 óráig. Az Egyetem téren, a Szé-
chenyi-egyetem Új Tudástér épületében található
új kortárs képzőművészeti kiállítóhely Győrben élő
festőművészeknek és grafikusművészeknek ad be-
mutatkozási lehetőséget. Balogh István festőmű-
vész, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai-
karának oktatója az Uni Galéria első kiállítója.

A VARÁZSLATOS FE-
NYŐFA és egy édes, tit-
kos recept kerül terítékre
a Mokka képzőművé-
szeti kör gyermekfoglal-
kozásán december 15-
én 10 órától a Gyer-
mekek Házában. A
foglalkozáson az 5–
10 éves gyerekek
megismerhetik a
különleges és le-
gendás növénye-
ket, játszanak,
me séket hallgat-
nak, énekelnek,
kézműves tár-
gyakat készíte-
nek. 

LÁMPÁST VISZEK címmel
szerveznek karácsonyváró
programot a Gyermekek Há-
zában december 21-én 15 órá-
tól. A játszóházban mézeskalácsot
süthetnek, dióhéj angyalkát, képes-
lapot, karácsonyfadíszeket, lámpá-
sokat készíthetnek a gyerekek. Hat órá-
tól a Szakajtó mesék, fél héttől a Tarisz-
nyások zenekar műsora várja az aprónépet. 

Advent a Mobilisban. December 15-én 13 órától
karácsonyfa-díszítésre várják az érdeklődőket, majd
elindul egy kincskereső kaland a Mobilis rénszarva-
saival. Ezt követően Ruppert István orgonaművész
koncertje hallható, 15.45-től pedig speciális kísérleti
bemutató lesz Juhos Sándor zenélő belső égésű
motorjaival. December 16-án játékos karácsonyra
hívja az érdeklődőket a Mobilis, segít egyedi ajándé-
kok, kézműves különlegességek elkészítésében.

CYPRIEN KATSARIS zongoraestje decem-
ber 15-én, 19 órakor kezdődik a Richter Terem-
ben. Műsoron Cyprien Katsaris: Hommage á
Liszt spontán improvizáció különböző témákra;
Haydn: C-dúr szonáta; Schubert: Esz-dúr zon-
goradarab; Ständchen (Liszt Ferenc hangsze-
relése); Chopin: Mazurka;  Larghetto az F-moll
zongoraversenyből op.21; Liszt: Gyászelőjáték
és gyászinduló; 3. Magyar Rapszódia; A-dúr
zongoraverseny S.125. A koncert a Nikisch Art-
hur bérletsorozat része. 

RÉGISÉGVÁSÁR. Idén utoljára, december
16-án várja a vásárlókat és a nézelődőket az
Árkád mögötti piactér régiségvására. A látoga-
tók egyebek mellett antik dísztárgyak, régi
használati eszközök, szőnyegek, festmények,
könyvek, bélyegek és retró játékok közül vá-
laszthatnak karácsonyi ajándékot maguknak
vagy szeretteiknek. 

TÉRNYITÁS. Papp Norbert grafikus, festő-
művész rendhagyó tárlata látható a Széche-
nyi téri Lloyd-palota ablakaiban. A Kamarai
Szalon által szervezett kiállítás végén jóté-
kony árverést tartanak a kiállított alkotások-
ból. A képek január végéig tekinthetők meg.  

A NÉMET NEMZETISÉG győri érdekképviselete és
kulturális egyesülete adventi hangversenyt rendez a
bazilikában december 16-án 16 órától. Fellép a Me-
lódia Harmonika Zenekar, az Öttevényi Szent Erzsé-
bet Kórus és Várgesztes kultúregyesülete. A Hazai
Dallamok Kórusát Kulcsár Béla harmonikán, Karsai
Klára előadóművészt Ott Gergely zongorán kíséri. Az
adventi műsorban szerepelnek a Brunszvik óvoda
apróságai és az öttevényi Váci-iskola diákjai is. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

Szuper akciók a Hatos Nyelviskolában!
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô kurzusok I. 7-tôl,

450 Ft/óra.
• Önéletrajzok és bizonyítványok fordítása 10%-os kedvez-

ménnyel.
• Próbanyelvvizsga-lehetôség a decemberi nyelvvizsgák elôtt.
• Angol, német idegenforgalmi nyelvvizsga-elôkészítôk a feb-

ruári vizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-30/628 3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

DECEMBER 15., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Kerékpártúra
09:30 Vízitúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Twist Olivér  
15:45 A Szentágothai-iskola
16:40 Gasztroangyal  
17:35 SzerencseSzombat
18:35 Fölszállott a páva 
21:00 Híradó este
21:30 Sporthírek
21:35 Időjárás-jelentés
21:45 Szimfonik Live 2.0  
23:05 Apocalypto  
01:20 Tényleg eljön a világvége 

2012-ben?  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Híradó Reggel
07:25 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:25 Asztro Show
11:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:00 Szeszélyes  

14:20 Cobra 11  
15:05 Cobra 11  
16:30 Mr. Milliárd  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor 
22:10 Gyilkos hőség  
00:00 Az utolsó bevetés  

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:30 EZO.TV
11:00 Teleshop
12:00 Monster High  
13:00 Babavilág  
13:30 9 hónap  
14:00 Tűsarok  
14:30 Autóguru  
15:00 Sheena, a dzsungel királynője 
16:00 Psych - Dilis detektívek  
17:00 Best of Stahl konyhája  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Hajrá csajok: A nagy 

összecsapás  
21:35 A United 93-as  
23:35 Tigris a hóban  
01:35 EZO.TV
02:10 Kalandjárat  
02:35 TeleShop
03:05 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Hol volt, hol nem volt...
07:05 Századfordító magyarok 
08:00 Élő egyház
08:30 Isten kezében 
08:55 Anziksz 
09:10 Kerekek és lépések 
09:55 Zodiákus 
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Az utca embere  
14:10 Hagyaték 
14:40 Táncvarázs 
15:35 Önök kérték! 
16:30 Egy bolond százat csinál  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva 
21:00 Hogy volt!? 
21:55 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:50 Dunasport
23:05 Törzsasztal  
00:00 MüpArt - Avishai Cohen: 

Seven Seas 
01:30 Koncertek az A38 hajón  
02:20 Vannak vidékek 
03:20 Vers

DECEMBER 14., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 DTK  
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Vártam rád  
00:30 Híradó
00:45 Maradj talpon!  
01:40 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:40 RTL Klub Híradó
08:10 Reflektor Reggel   
08:20 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Brandmánia  
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 CSI: A helyszínelők  
22:35 Gyilkos elmék  
23:30 Odaát  
00:35 Reflektor  
00:50 Törzsutas 
01:25 Autómánia 

05:25 TeleShop
06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Babapercek  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:50 Jóban Rosszban  
20:30 The Voice - Magyarország 

hangja  
22:00 Haláli zsaruk  
23:00 Grimm  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Egy tini naplója  
02:00 Alexandra Pódium  
02:25 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Talpalatnyi zöld 
09:05 Közbeszéd
09:30 Lélekvándorlás
10:30 Balatoni utazás 
11:00 A nagy hasadék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár  
15:00 A világ metrói 
15:50 Zodiákus 
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum
19:45 A karvaly csendje  

07:00 Híradó
07:20 Sport
08:00 Híradó
08:20 Sport
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:40 Találkozás Nemere Istvánnal – 

beszélgetés az íróval
10:15 BCTV
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:40 Konkrét
19:50 Pomodoro
20:00 Nyugdíjas Egyetem
20:55 Ötletek Karácsonyra
21:05 Híradó
21:30 Ötletek Karácsonyra
21:45 Konkrét
21:55 Pomodoro
22:05 Nyugdíjas Egyetem                                           
23:00 Híradó
23:25 BCTV
23:55 Telemarketing
00:55 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:40 Konkrét
09:50 Pomodoro
10:00 Nyugdíjas Egyetem
10:55 BCTV
11:25 Telemarketing
12:25 Képújság
15:35 BCTV
16:05 Telemarketing
17:05 Műsorkezdés
17:10 Ötletek Karácsonyra
17:20 Győr+ Sport
18:15 Ötletek Karácsonyra 
18:30 KultÓra
19:25 Műsorismertető
19:30 Ötletek Karácsonyra
19:40 Győr+ Sport
20:35 Ötletek Karácsonyra
20:50 KultÓra
21:45 BCTV
22:15 Telemarketing
23:15 képújság

GYŐR+ TV

M1, december 14., péntek, 22:45

Vártam rád
Francia–olasz romantikus film

Alex éttermet vezet Párizsban a testvérével, Juliennel.
A férfi azon gondolkodik, hogyan tudná szorosabbá
tenni kapcsolatát Camille-lal, a barátnőjével. A közös jö-
vőjüket tervezi, ám az első szerelmébe ütközik. Véletle-
nül összefut a régi kedvesével, Jeanne-nal, aki tizenkét

év után visszatért Párizsba,
hogy meglátogassa az édesany-
ját. A találkozás felkavarja Alex
életét, súlyos és keserves dönté-
seket kell hoznia.

Duna Televízió, december 15., szombat, 12:10

Az utca embere
Fekete-fehér amerikai vígjáték

Ann Mitchellt, a csinos újságíró-
nőt kirúgás fenyegeti, mert a lap
új vezetése szenzációkat akar.
Ann kétségbeesésében kitalál
nekik egy sztorit: levelet jelentet
meg egy munkanélküli nevében, aki közli, hogy a tár-
sadalmi igazságtalanságok elleni tiltakozásul öngyil-
kosságot fog elkövetni. A cikk olyan sikert arat, hogy a
közönség követeli a folytatást, de legfőképpen látni
akarja az ismeretlent, aki valójában nem is létezik. 

M1, december 15., szombat, 23:05

Apocalypto Amerikai kalandfilm

Jaguár Mancs törzse békében él a közép-amerikai
dzsungelben. A férfinek gyönyörű felesége van és kis-
gyermeke. Egyik nap maja harcosok támadják meg a
falut. Sok embert lemészárolnak, sokat rabszíjra fűznek.
Köztük van Jaguár Mancs, akinek a családját még sike-
rült egy mély üregben elrejtenie. A
maják a városukba viszik a foglyokat,
hogy föláldozzák őket az isteneknek,
akik elfordultak tőlük. Jaguár Mancs-
nak sikerül megszöknie, és sebesülten
megpróbál hazajutni családjához.
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

07:55 Műsorkezdés
08:00 Ötletek Karácsonyra
08:10 Pomodoro                  
08:20 Ráta 
08:50 Nyugdíjas Egyetem
09:45 Ötletek Karácsonyra
10:00 Találkozás Nemere Istvánnal – 

beszélgetés az íróval
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 képújság
17:15 BCTV
17:45 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:40 Győr+ Sport
20:35 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó
21:25 Ötletek Karácsonyra
21:40 Győr+ Sport
22:35 Híradó
23:00 BCTV
23:30 Telemarketing
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 18., KEDD
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 Reflektor Reggel  
08:10 Reggeli - Csak csajok  
08:50 112 - Életmentők  
09:20 112 - Életmentők  
09:50 Top Shop
11:30 Asztro Show
12:35 Törzsutas 
13:05 Fókusz  
13:45 Pasik  
14:10 Gálvölgyi-show  
14:50 Gálvölgyi-show  
15:25 Bűnös szerelem  
16:20 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:55 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Castle  
22:15 Döglött akták  
23:20 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
23:50 Reflektor  
00:10 Ments meg!  

06:00 TotalCar   
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
11:45 Jövőre veled ugyanitt  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 A félelem országútján  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Szerelem utolsó vérig   
03:00 Egy tini naplója  
03:25 TotalCar  
03:50 Vers éjfélkor - magyar versek  

DECEMBER 17., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bábel  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 KorTárs  
23:15 Híradó
23:25 Aranymetszés
00:25 Maradj talpon!  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:40 RTL Klub Híradó
08:10 Reflektor Reggel  
08:20 Reggeli - Csak csajok  
09:00 112 - Életmentők  
09:35 112 - Életmentők  
10:05 Top Shop
11:50 Asztro Show
12:50 Fókusz Plusz  
13:25 Fókusz  
14:00 Pasik  
14:40 Gálvölgyi-show  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:10 Fókusz  
20:45 Barátok közt   
21:25 Dr. Csont  
22:30 Showder Klub  
23:35 Reflektor  
23:55 Totál szívás  
00:55 Totál szívás  

06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:00 Reklámtorta  
09:25 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Fiatal tehetségek  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában 
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Lángoló Chicago  
22:30 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
23:30 Bostoni halottkémek  
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
02:05 Lángoló Chicago  
03:00 Esküdt ellenségek: 

Los Angeles  
03:55 Egy tini naplója  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:05 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:40 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Beavatás  
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:30 „Mint egy mély folyóban” 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Liszt Ferenc   
20:20 Liszt Ferenc  
20:50 Hírek
20:55 Dunasport

DECEMBER 16., VASÁRNAP
M1
05:35 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
08:30 „Jónak lenni jó” 
09:00 Katolikus krónika
09:40 „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre”
09:50 A hajnal hírnökei
10:15 Kérdések a Bibliában
10:30 Evangélikus magazin
10:55 Református ifjúsági műsor
11:05 Református egység Kárpátalja
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Angi jelenti  
13:05 Szellem a palackból...  
13:30 „Jónak lenni jó” 
14:00 Múlt-kor  
14:30 Telesport 
15:00 „Jónak lenni jó” 
15:30 Elle - Modern Hamupipőke  
17:10 Egyszer volt, hol nem volt  
17:55 „Jónak lenni jó”  
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 „Jónak lenni jó” 
22:35 Sir Solti

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub

10:00 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:15 Havazin
12:45 X-Faktor nap
16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 X-Faktor nap
20:00 X-Faktor 
22:35 Revolver  
00:35 Portré  
01:10 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:35 Nagy Vagy! 
10:30 EZO.TV
11:00 Teleshop
12:00 EgészségMánia  
12:30 Borkultusz  
13:00 Stahl konyhája  
13:30 Én is szép vagyok  
14:00 Több mint TestŐr  
14:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
15:35 Monk - Flúgos nyomozó  
16:35 Hajrá csajok: A nagy 

összecsapás  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Seholország  
22:05 Pokoli igazság  
23:15 Hősök  
00:15 Hősök  
01:15 EZO.TV
01:50 Napló  
02:40 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:00 Gazdakör
06:35 Világ-nézet 
07:30 Hagyaték 
08:00 Isten kezében 
08:30 „Jónak lenni jó”
09:30 Határtalanul magyar 
10:00 „Jónak lenni jó” 
11:00 Evangélikus istentisztelet 

Budafokról
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Ízőrzők: Bátya 
12:45 „Jónak lenni jó” 
13:25 Csillagösvény
14:30 Szerelmes földrajz 
15:00 Hazajáró 
15:30 „Jónak lenni jó” 
16:15 Valahol Európában  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 „Jónak lenni jó” 
19:35 Isten kezében
20:00 Önök kérték! 
21:00 „Jónak lenni jó” 
22:30 Klubszoba
23:25 Dunasport
23:45 Illés Lajos Emlékkoncert 
00:40 Fortapache  
02:30 Vers
02:35 Himnusz

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:40 Győr+ Sport
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 Képújság
17:15 BCTV
17:45 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:40 KultÓra
20:35 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó
21:25 Ötletek Karácsonyra
21:40 KultÓra
22:35 Híradó
23:00 BCTV
23:30 Telemarketing
00:30 Képújság

GYŐR+ TV

08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Győr+ Sport
09:55 Ötletek Karácsonyra                                          
10:10 KultÓra
11:05 BCTV
11:35 Telemarketing
12:35 Műsorzárás
15:15 BCTV
15:45 Telemarketing
16:45 Műsorkezdés
16:50 Ötletek Karácsonyra
17:00 Pomodoro                   
17:10 Ráta 
17:40 Nyugdíjas Egyetem
18:35 Ötletek Karácsonyra
18:50 Találkozás Nemere Istvánnal – 

beszélgetés az íróval
19:25 Ötletek Karácsonyra                                          
19:35 Pomodoro                   
19:45 Ráta 
20:15 Nyugdíjas Egyetem
21:10 Ötletek Karácsonyra  
21:25 Találkozás Nemere Istvánnal – 

beszélgetés az íróval
22:00 BCTV
22:30 Telemarketing
23:30 képújság

GYŐR+ TV

05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Bábel  
10:00 Szeretettel Hollywoodból  
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 II. Erzsébet gyémánt-

jubileuma  
16:45 MM
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Párizsi helyszínelők  
22:05 Az Este
22:40 II. Károly szenvedélyes élete  
23:45 Híradó
23:55 Barangolások öt kontinensen

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:05 Domovina
07:30 Híradó 
07:40 Pannonia 3 keréken  
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Szálka, hal nélkül 
20:30 Magyar elsők 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Az utolsó adás  
22:40 Kultikon  
23:00 Palimpszeszt  
00:10 Koncertek az A38 hajón  
01:05 Vannak vidékek  
01:35 Himnusz
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A Győr+ és a Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet közös játékában 6.000 Ft értékű, a győri vásárcsarnok emeletén
lévő halboltban felhasználható vásárlási utalványt nyert:
Káldiné Bukovics Beatrix, Pál Józsefné, Takács Zsuzsa.
A vásárlási utalványok átvételéről szerencsés játékosainkat e-mailben értesítjük. Gratulálunk!

Halat az asztalra karácsonykor is!

DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Gasztroangyal  
10:00 Kerékpártúra
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 II. Erzsébet gyémánt-

jubileuma  
16:45 MM
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Fábry  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Négy szellem  
00:05 Híradó

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 Reflektor Reggel  
08:10 Reggeli - Csak csajok  
08:50 112 - Életmentők  
09:20 112 - Életmentők  
09:50 Top Shop
11:30 Asztro Show
12:35 Havazin
13:05 Fókusz  
13:45 Pasik  
14:10 Gálvölgyi-show  
14:50 Gálvölgyi-show  
15:25 Bűnös szerelem  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:55 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Két tűz között  
00:05 Brandmánia  
00:35 Reflektor  
00:50 Ments meg!  
01:45 Infománia  

06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Ádám és Éva  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:30 Ádám és Éva  
03:05 Egy tini naplója  
03:30 Segíts magadon! 
03:55 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:05 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:40 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra
09:05 Közbeszéd
09:30 Kerekek és lépések 
10:20 Üzenem az otthoni 

hegyeknek   
11:10 Puskás Ferenc
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari 
15:30 Az iszlám Európában  
16:00 „Csak természetesen”
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
17:25 Tálentum 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Sportcsillagok Gálaestje 2012

DECEMBER 19., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Párizsi helyszínelők  
10:00 Zöld Tea
10:30 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Bábel  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:45 II. Erzsébet gyémánt-

jubileuma  
16:45 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 On The Spot: Harcosok  
22:00 Az Este
22:35 Summa

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:00 Reflektor Reggel  
08:10 Reggeli - Csak csajok  
08:50 112 - Életmentők  
09:20 112 - Életmentők  
09:50 Top Shop
11:30 Asztro Show
12:35 Trendmánia
13:05 Fókusz  
13:45 Pasik  
14:10 Gálvölgyi-show  
14:50 Gálvölgyi-show  
15:25 Bűnös szerelem  
16:20 Marichuy - A szerelem 

diadala  
16:55 Riválisok  
17:25 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:05 Fókusz  
20:45 Barátok közt  
21:20 Házasodna a gazda  
22:35 Házon kívül  
23:10 Reflektor  
23:25 A hűtlen  

06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:45 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Egy varázslatos karácsony  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Kettős ügynök  
22:30 Ügyféllista  
23:30 Én is szép vagyok  
00:00 Tények Este
00:35 EZO.TV
01:35 Kettős ügynök  
02:30 Ügyféllista  
03:25 Egy tini naplója  
03:50 Babavilág  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:05 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:40 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Törzsasztal  
10:30 A tudomány műhelyében 
11:10 Puskás Ferenc 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Közlekedés XXI.  
15:25 Magyar világkarrierek  
16:00 Száműzött pályakezdők  
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:25 Tálentum
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Angyali érintés  
19:55 Fekete macska  

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:40 KultÓra
10:35 BCTV
11:05 Telemarketing
12:05 Képújság
17:20 BCTV
17:50 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:40 Konkrét
19:50 Ráta
20:20 Műsorismertető
20:35 Ötletek Karácsonyra
20:45 Híradó
21:10 Ötletek Karácsonyra
21:25 Konkrét
21:35 Ráta
22:05 Híradó
22:30 BCTV
23:00 Telemarketing
00:00 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó
09:25 Ötletek Karácsonrya
09:40 Konkrét
09:50 Ráta
10:20 BCTV
10:50 Telemarketing
11:50 Képújság
17:15 BCTV
17:45 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:40 A nő kétszer
20:10 Műsorismertető
20:35 Ötletek Karácsonyra
20:45 Híradó
21:10 Ötletek Karácsonyra
21:25 A nő kétszer
21:55 Híradó
22:20 BCTV
22:50 Telemarketing
23:50 képújság

GYŐR+ TV

TV2, december 19., szerda, 12:15

Egy varázslatos karácsony
Angol családi film

Közelít karácsony ünnepe, ám ko-
rántsem felhőtlen mindenki
öröme. A kis Thomas például ala-
posan megszenvedte ezt az évet.
Szeretett édesapja meghalt, ott-

honukat elvesztették, ráadásul útban nagynénjük háza
felé elvesztette az apjától örökölt, kis, kézzel faragott
betlehemes készletét is. Édesanyja ráveszi a helyi em-
bergyűlölő, szófukar ezermestert, hogy faragja ki újra
a figurákat Thomas gyermeki közreműködésével.

Duna Televízió, december 19., szerda, 21:00

A jóslat Amerikai filmdráma

Jimmy Starks egy szerény, halk szavú kereskedő, aki
nem sejti, hogy nagy változás előtt áll az élete. Még
akkor sem, amikor a kocsija elakad egy vidéki úton, a
semmi közepén, s egy út menti látnok azt jövendöli
neki, hogy váratlan szerencse éri a jövőben. S ugyan
Jimmynek boldognak kéne lennie, amikor a főnöke hir-
telen beleegyezését adja egy
jónak látszó üzleti ötletének tá-
mogatásához, ő azonban egyre
paranoiásabb félelembe esik,
árulástól, akadályoktól tartva.

Duna Televízió, december 20., csütörtök, 21:15

Butaságom története
Fekete-fehér, magyar romantikus vígjáték

Mérey László és Kabók Kati, a rokon-
szenves színészházaspár ismert
alakja a pesti életnek. A színpadon
mindig a férj játssza a fontos szere-
peket és sohasem mulasztja el Kati-
val éreztetni, hogy ő viseli a kalapot,
ő, az okos, megnyerő férfi, ő a nagy színész. Kati a hát-
térben meghúzódva játssza a butácska feleséget, míg-
nem a család író barátja segítségével alkalma lesz ki-
törni ebből a szerepkörből.
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kép és szöveg: gy. p.

A Fölszállott a páva című tehetség-
kutató döntőjében szerepel a Rába
Néptáncegyüttes szombaton 18.35-
kor a Duna TV-n és az M1-en. A
győri együttest az élő tévéadás alatt
szavazataikkal támogathatják.

A Rába Néptáncegyüttes őse
1950-ben, Pál Ferenc vezetése alatt
kezdte meg működését Vagongyári
Ipartelep Táncegyüttes néven. Kez-
detben csak saját szórakozásukra, al-
kalomszerűen próbáltak, majd több
sikeres fellépés és fesztivál után egyre

komolyabban vették a munkát. A ’80-
as évek elejére jelentős utánpótlást
nevelt ki az együttes, s a csoport las-
san kicserélődött. A táncegyüttes az
évek során több nehézséget túlélt, s
számos elismerést söpört be.

Az egyesület fő célja néptáncaink
ápolása és terjesztése, hazánk és
szűkebb környezetünk, hagyomá-
nyaink méltó képviselete Magyaror-
szágon és külföldön. Feladatuknak
tartják a néptánc elsajátítását, kép-
viseletét és ápolását, valamint a
néptánctudás továbbadását és ösz-
szetartó közösség kialakítását. 

Tehetségkutatóban 
a néptáncosok
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: audi

Győr: szitáló köd, enyhe szél, 1-2
fok. Nizza: verőfényes napsütés,
18 fok. Megfelelő autót a megfe-
lelő helyre – ez lehetett a mottója
az Audi AG-nak, amikor novem-
ber második felében a francia Ri-
viérára hívta sok ország újság -
íróját – köztük a magyarokat is –,
hogy kipróbálhassák a jövő év
februárjában kereskedelmi for-
galomba kerülő megújult mo-
delljét, az A3 Sportbacket. 

Már jó ideje sejtjük, hogy az Audi több
kíván lenni egy autónál: a négykarikás
modell lassan túltesz azon, hogy életér-
zést közvetítsen, fejlesztői most már
egyre inkább azon dolgoznak, hogy
megalkossák az ember négykerekű tár-
sát. Hogy miért mondjuk ezt? Hagyjuk
most a külső formavilág szokásos ismer-
tetését, a sportosan megnyújtott vonal-
vezetést, a legapróbb részletekig prezíc
kidolgozást, a singleframe hűtőrácsot,
az intenzív fékezéskor magas frekven-
cián villogó adaptív féklámpákat, vagy a
fogyasztást is pozitívan befolyásoló ult-
rakönnyű karosszériát... – Bár kétségte-
len, hogy mindezek jól mutattak az öböl-

Nizzai romantika
az A3 Sportbackkel

ügyfeleinek, amelyek a vezető és a
külső környezet között fejlett hálózati
kapcsolatot teremtve, villámgyorsan és
könnyen érthető formában szolgálnak
fontos információkkal. Az internetkap-
csolatot az „MMI Navigation plus” navi-
gációs rendszer kiegészítéseként bizto-
sítja az „Audi connect”, az integrált
WLAN-hotspot segítségével pedig az
utasok akár nyolc külső eszközzel is
szörfölhetnek a világhálón, illetve bo-
nyolíthatják elektronikus levelezésüket.
E komplex rendszer testreszabott inter-
netes szolgáltatásokat hoz el az autóba,

a közlekedési híreken át
egészen a Facebook és
Twitter oldalakig. Újab-
ban az Audi connect már
repülőtéri és vasúti járat -
információkkal is szolgál,
City Events szolgáltatása
pedig az aktuális rendez-
vényekről és események-
ről informálja a felhaszná-
lót. Első ízben kínál lehe-
tőséget az Audi connect
az e-mailek felolvastatá-

sára, illetve rövid szöveges üzenetek
hangvezérlésű diktálására. 

Mindezeken túl az Audi fejlett vezetői
segédrendszerek egész sorával szol-
gálja a kényelmes és biztonságos autó-
zást, amelynek nem kell Nizza és Monte
Carlo között történnie ahhoz, hogy úgy
érezzük, egy igazán sportos, gyors és
okos társsal gurulunk az aszfalton.

működő MMI kezelési rendszer az
„MMI Radio” technikájától felfelé a fel-
szereltség része. Kezelőfelülete a kö-
zépső alagút konzolján kapott helyet,
amelyet magasra ívelő térdtámaszok
fognak közre. A kézifékkart az Audi
felső kategóriájú modelljeiből átvett to-
vábbi megoldásként az elektromecha-
nikus rögzítőfék gombja helyettesíti. 

És most jöjjön az agy, amely össze-
köt a világgal! Audi connect koncepció -
ja keretében a német gyártó olyan test-
reszabott online szolgáltatásokat kínál

ben szendergélő jachtok előtt elszá-
guldva. – És beszéljünk a belső értékek-
ről, amelyek valljuk meg, sokszor fonto-
sabbak, mint a csábító külső. 

De ne értsenek félre, nem feltétle-
nül az utastérnek akarok reklámot csi-
nálni, sokkal inkább érdekel az, ami az
autó „fejében” van. Persze azért érde-
mes megemlíteni az alacsonyan hú-
zódó, lendületes, karcsú műszerfalat,
amely az enyhén a vezető felé forduló
középkonzollal együtt egyfajta lebegő
benyomást kelt, kimondottan szabad
érzést sugározva a volán mögött. Az in-
tuitív és letisztult ergonó-
mia szintén a négykari-
kás márka egyik klasszi-
kus erénye. A műszerfal-
ból elektromosan ki -
emelkedő képernyővel

A négykarikás márka
fejlesztői most már egyre 
inkább azon dolgoznak,
hogy megalkossák 
az ember négykerekű társát
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Nem az idő vasfoga, ha nem
Bernar Venet bánt el úgy egy
Bugatti Veyron Grand Sport-
tal, hogy az rozsdásnak tűnik.
A francia művész a gyár felké-
résére készítette el az egyedi
járműdekorációt, mely a mű-
vészetében megmutatkozó
matematikai és logikai jeleket
ábrázol kívül és belül. Az
egyedi autócsodát Miamiban
mutatják be az Art Basel kiál-
lítás részeként. A lemezek
alatt maradt az egyedülálló
mérnöki remek: nyolcliteres,
négyturbós, 16 hengeres
erőforrás; 1001 lóerő; 2,7 má-
sodperces 0–100 km/óra
gyorsulás, 407 km/óra végse-
besség.

December 8-án harmadszor rendezték meg Győr-
ben a Skoda Orrmotor Klub éves találkozóját, mely-
nek idén a Mobilis adott helyet. A több mint 30
autót és gazdájának családját vonzó rendezvény a
zord időjárás – akkor jött be a tél – ellenére rendkí-
vüli siker volt. A programok igazán színesek voltak,
hiszen a hagyományokhoz híven volt City Rally – vá-
rosi tájékozódási verseny –, melyet Győr város ön-
kormányzata díjazott, és autós ügyes-
ségi verseny az MKBB támogatásával.
A közlekedési hatóság műszaki vizs-
gaállomással vonult ki, ahol a KRESZ-
tesztet kitöltő sofőrök mellett így az
autók felkészültségét is felmérték. A
legtávolabbról érkezőt a GYŐR-SZOL
Zrt. jóvoltából ajándékozták a szerve-
zők, de kiosztották a „Legifjabb Sko-
dás Vándordíjat” is.

Természetesen Skoda-fronton erős volt a társa-
ság. Kettő veteránkorú orrmotoros cseh mellett a
Porsche Győr jóvoltából a legújabb típusok, köztük
a Rapid is képviseltették magukat. A hangulatért az
Arrabona Ensemble zenekar felelt, a versenyspor-
tot pedig elektromos gokartok hozták a helyszínre
a Willisits Team jóvoltából.

Skoda Orrmotor Fanclub győri találkozó

A BMW új számozási rendszerébe illeszkedően
hamarosan bemutatkozik a 4-es sorozat. A 3-as
kupé változata alapvetően a limuzinra épül
formai lag, de agresszívebb, és a tervezés során
nemcsak magasabb árral, hanem sportosabb ka-
rakterrel, merevebb karosszériával jelentkezik a
bajor gyártó. A motorok a hármasból érkeznek:
kétliteres TwinPowerTurbo 184 és 245 lóerővel
és 3 literes, 306 lóerős benzinesek; dízel fronton
a 2 literes 143 és 184, míg a 3 literes 258 paripá-
val repíti a szép kupét. Várható összkerekes
(xDrive) és M változat is akár 450 lóerő fölötti tel-
jesítménnyel. A hatsebességes kézi mellett 8 fo-
kozatú automata váltók is várhatóak.

Új Skoda
Octavia:
az első fotó

Rozsdás
Bugatti Négyes a láthatáron

Hiába nem cseng itthon jól a név, Európában jól fogy az olcsó francia–román márka minden típusa. Most megújul a
Sandero és a Logan – egy családba kerülnek. A Logan a nagy csomagtartós limuzin szerepében díszeleg, a 4 méteres
kompakt ötajtós Sandero pedig a városi vagány. Igen, ez a változat már vonzó arcot kapott és több helyen tökéletesí-
tették a konstrukciót. A hangszigetelés jobb lett, a műszerfal már élvezhető látványt ad, és a felszereltségi lista is bővült.
A legfontosabb, hogy a markáns arculatú újdonság minden verziója ESP-vel és 4 légzsákkal, valamint szervokormány-
nyal érkezik – hihetetlen 2 milliós induló áron! Az alapmotor maradt az 1,2 literes 75 lóerős, de van egy 0,9 TCe turbós
90 lóerővel és 135 Nm-rel. Ugyanez az erőforrás csak háromhengeres, de dinamikusan mozgatja az 1,1 tonna körüli
autót és alig fogyaszt többet 5 liternél. A dCi dízel motorok legújabb generációja is megjelenik a Daciákban, mégpedig
75 és 90 lóerővel, 220 Nm csúcsnyomatékkal. Ha választunk egy jó motort, korrekt felszereltséggel (klíma, érintő -
képernyős bluetooth-os hifi stb.), akkor is tarthatjuk a 3 millió forint alatti árat. És a Stepway kivitel csupán kétszáz -
ezerért adja a terepjárós hatást: tetőcsomagtartót, műanyag 
burkolatokat és emelt futóművet. 
Kell ennél több, ennyiért?

Megfizethető = Dacia
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Széles árukészlettel, akciókkal, kedvezményekkel
várjuk a belvárosi üzletekbe a vásárlókat!

Extra Barna 
Édességbolt
Aradi v. útja 14.

Deák Papír
Aradi v. útja 18.

John Bull Pub
Aradi v. útja 3.

Bécsi Kávéház
Arany J. u. 18.

Kámea Ékszer
Arany J. u. 22.
Kenguru Sport
Arany J. u. 25.

Kuckó Panzió
Arany J. u. 33.

Korona ékszer
Arany János u. 16.

Margaréta 
Virágüzlet
Arany János u. 37.
Bio ABC
Árpád u. 32.
Hotel Rába City Center
Árpád u. 34.
Matias Borszaküzlet
Baross G. u. 6.
Modiani Divatáru
Baross G. u. 18.
Zafira Fehérnemû
Baross G. u. 29.
Táncsics Gyerekcipô
Üzlet
Baross G. u. 5
Fülöp Optika
Baross G. u. 15.

Dr. Lenkei Vitamin
Király u. 17.
Marionnaud 
Parfüméria
Baross G. u. 19.
Fapipa Játékbolt
Baross G. u. 23.
Café Mozart
Baross G. u. 30.
Lachmann Kft.
Baross G. u. 9.
D&D Nôi divat
Czuczor G. u. 8.
Komédiás Étterem
Czuczor u. 30.
Cafe Frei Gyôr
Czuczor u. 6.

Exotic Férfidivat
Dr. Kovács P. u. 9.
Kékfestô Üzlet
Dr. Kovács P. u. 9.
Háczky Optika
Jedlik Á. u. 11.
Bortársaság Gyôr
Jedlik Á. u. 15.
Pálffy Étterem
Jedlik Á. u. 19.
Újvilág Ékszer Óra
Kazinczy u. 14.
Herbária
Kazinczy u. 20.
Head Ten Sport
Kazinczy u. 8.
Bálint Órás
Király u. 17.

Móna Lakástextília 
és Függöny
Király u. 17.

TOP-MODE
Király u. 5.

Fekete Macska
Király u. 7.

Nagy Foto
Kisfaludy u. 1.

Csermák Gusztáv 
Kelmefestô
Kisfaludy u. 13.

Soletosoul 
Skateshop
Kisfaludy u. 29.

Szalai Vendéglô
Kisfaludy u. 34.

Malasits Galéria
Kisfaludy u. 5.
Kisfaludy Kávéház
Kisfaludy u. 7.
1001 Fenyôbútor
Kiss J. u. 2.
Csokoládé-
Bizsutéria
Pálffy u. 2
Wolf Orvosi Mûszer
Széchenyi tér 10.
Bencés Bolt
Széchenyi tér 9.
Bor-Pont Delicate
Teleki u. 42. 
KISOSZ
Teleki út 53/A

ARENA SPORT
Gyôr, Király u. 17.
www.arena.hu
Tel.: 20/5465191

HATALMAS VÁLASZTÉK, 
KARÁCSONYI AKCIÓK!

BRUNO DIVAT
Gyôr, Király u. 10.
www.brunodivat.hu
Tel.: 30/9425803

Óriási választék, karácsonyi akciók!

GEOTREK 
világjárók Boltja
Gyôr, 
Baross u. 10.
www.geotrek.hu

KLEOPÁTRA DIVATÁRU
Gyôr, Király u. 18.

Boldog órák 
mindennap 17 óra után —30%

LAKÁSTEXTIL 
MÉTERÁRU ÜZLET
Gyôr, Baross G. u. 18.

Karácsonyi terítôk széles válsztékával és
kibôvített lakástextil-kínálattal várjuk ked-
ves vásárlóinkat. Az adventi idôszakban

hosszabbított nyitva tartással.

TRIUMPH
FEHÉRNEMÛ ÜZLET
Gyôr, Baross G. u. 32.

Fehérnemûk széles választékával 
és akciós kínálattal, hosszabbított 

nyitva tartással várjuk kedves vevôinket 
az adventi idôszakban.

DOMINI CIPÔÜZLET
Gyôr, Kisfaludy u. 11
www.dominishoes.com/www.chix.hu 

Akció: 10% kedvezmény a hirdetés 
felmutatójának minden cipôbôl 

és csizmából, és 30% a táskákból.

SCRIPTOR 
papír-írószer&kreatív
Gyôr, Kazinczy u. 18. udvar
Tel.: 30-35-19-450 www.scriptor.hu

Akció: —20% kedvezmény minden karácsonyi csomagoló és aján-
déktasak, határidônapló, Fimo süthetô gyurma, akril- és üvegfesték,
valamint minden Maped, Adel és Milan termék árából 2012. decem-

ber 31-ig! Minden 1.500 Ft feletti vásárlás után ajándék 2013. évi
zsebnaptárral vagy Maped tollal kedveskedünk Vevôinknek!

KIRÁLY PÁLINKÁ-
RIUM HUNGARIKUM 
Gyôr, Király u. 17.
Tel.: 30/946-4321

Megoldás ajándékozásra!

MEMBRATECH KFT.
Gyôr, Vak Bottyán út 42.
Tel. 30/520-9669

LÉZERREKLÁM-VETÍTÉS, 
LÉZERSHOW-SZERKESZTÉS. 

FERROKONTAKT 
Gyôr, Móricz 
Zsigmond rkp. 14.
Tel.: 96/550-690

December 1—22-ig 
minden századik vevô ajándékot kap.

OTP BANK
Gyôr, Teleki u. 51.
www.otp.hu

KIEMELT 
TÁMOGATÓ

Várjuk további üzletek je lentkezését!
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Már 12 éve folytatja Győrben a fo-
gyasztók általános megelégedését ki-
váltó tevékenységét a megyei békél-
tető testület, amely a fogyasztóvédelmi
törvény előírásai alapján a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mellett működik. Hatás-
körébe az áruk és szolgáltatások minő-
ségével, biztonságával és a termékfe-
lelősségi szabályok alkalmazásával, va-
lamint a szerződések megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói
jogviták bírósági eljáráson kívüli – költ-
ségmentes – rendezése tartozik. A tes-
tület elnökét, Horváth László mérnököt
a közelgő téli ünnepekre való tekintet-
tel arra kértük, hogy a karácsonyi és
szilveszteri bevásárlásokhoz nyújtson
néhány tanácsot, elkerülendő a ké-
sőbbi bosszúságokat, s azt, hogy a vá-
sárló és a kereskedő ünnepek után a
testület előtt találkozzon újra.

Áruhitelek
Ajándékvásárláskor ajánlatos fi-

gyelembe venni a közelmúlt pénzügyi
történéseinek intő jeleit. Kétszer meg
kell gondolni, hogy bírjuk-e majd fi-
zetni az áruhitelek törlesztőrészleteit
még akkor is, ha ezek mértéke változ-
hat. A családok kiadásai – csökkenő
bevétel mellett – növekedhetnek, és
az ünnepek után nehezebbé válhat a
hitelek visszafizetése.

Minőségi kifogás
Ha a vásárlónak minőségi kifogása

van, lényegtelen, hogy a karácsonyi
időszakban vásárolta a terméket, min-
denkor a hibás teljesítés szabályai sze-
rint kell eljárni. Amennyiben a jótállási,
szavatossági időn belül jelzi a hibát a
vásárló, a kereskedőnek jegyzőköny-
vet kell felvennie a minőségi kifogás-
ról, nyilatkoznia kell a minőségi kifo-
gás rendezésének módjáról, arról,
hogy mikor kerül sor a termék kijavítá-
sára, kicserélésére vagy a vételár visz-
szafizetésére.

Akciós áruk
A leértékelt árura is ugyanazok a

jogok vonatkoznak minőségi kifogás
esetén. Gyakorta tapasztaljuk, hogy a
kereskedők azzal utasítják el a vásárló
minőségi kifogását, hogy „akciós ter-
mékre nem vonatkozik a garancia”. Fon-
tos tudni, hogy leértékelt terméknél
pontosan ugyanolyan jogok (kijavítás,
kicserélés, szerződéstől való elállás) il-
leti meg a vásárlót, mint teljes árú „tár-

A békéltető testület –
A fogyasztók szolgálatában

saiknál”. Ez alól csupán egy kivétel van:
amennyiben a helyszínen a kereskedő
felhívja a vásárló figyelmét a termék va-
lamely hibájára, és egyértelműen közli,
hogy a leértékelés oka az adott hiba,
akkor ezzel a hibával kapcsolatban nem
élhet minőségi kifogással a vásárló. Ak-
ciós áru esetében tehát kizárólag akkor
tagadható meg az áru cseréje hibás tel-

jesítés miatt, ha valamilyen meglévő,
észlelhető hiba az árleszállítás oka, és
erre, illetve a leárazás okára a kereskedő
felhívta a vásárló figyelmét.

Csere
Mi történik, ha nem tetszik vagy

nem passzol az ajándék? Karácsony-
kor, de más alkalmakkor is előfordul-
hat, hogy vissza szeretné vinni a vá-
sárló a megvásárolt ajándékot valami-
lyen oknál fogva (volt már olyan: nem
tetszett, a ruhadarab nem volt jó a
megajándékozottra stb.). A kereske-
dőknek jogszabályi kötelezettsége a
termék kicserélésére csak minőségi
kifogás, hibás teljesítés esetén áll
fenn, amennyiben a termék nem
hibás, nem köteles kicserélni azt. Így
ha nem jó színben vagy nem jó méret-
ben történt a vásárlás, a kereskedő
döntheti el, hogy milyen üzletpolitikát
választ az ilyen panaszok kezelésére.
Ugyanis a jogszabály csak minőségi
kifogás esetén ír elő kijavítást, cserét,
avagy a vételár visszafizetését. Egyéb
esetekben a kereskedő jóindulatán
múlik, hogy kicseréli-e a nem tetsző
terméket. Éppen ezért mindenkinek
azt javasoljuk, már a vásárláskor tájé-

kozódjon: van-e lehetőség arra, hogy
a vásárolt árut visszavigye.

Marketingötlet
Nagyon jó kezdeményezésnek és

marketingötletnek bizonyult, hogy
már egyre több üzletben, kereskedés-
ben találkozunk azzal a felirattal,
amely szerint olyan termék cseréjét is

vállalja a kereskedő, mely nem minő-
séghibás. Tehát ha a karácsonyfa alatt
levő ajándék nem tetszik a megaján-
dékozottnak, a kereskedő vállalja
annak kicserélését. A magyar nyelvű
használati-kezelési útmutatót termé-
szetesen minden esetben meg kell
kapnia a vásárlónak.

„Vigye a szervizbe”
Több vásárló is találkozott már

azzal, hogy amikor az üzletbe (a vásár-
lás helyére) vitte vissza a meghibáso-
dott terméket, ott továbbküldték őt a
szervizbe, mondván, a termék javít-

ható, így a szerviz az illetékes. Jó, ha
tudjuk, hogy a jogszabályok alapján a
fogyasztó választhatja meg, hogy a
terméket meghibásodás esetén a vá-
sárlás helyére vagy a szervizbe viszi
vissza. Amennyiben az előbbit vá-
lasztja, az üzlet köteles intézkedni a
termék kijavíttatásáról vagy annak
cseréjéről.

„Vásárolja le”
Jó tudni, hogy a magyar jogrend-

szer nem ismeri a levásárlás fogalmát.
Így – minőségi kifogás esetén – a vá-
sárló nem köteles elfogadni a keres-
kedő azon ajánlatát, hogy „vegyen va-
lami mást” a hibás termék helyett. Ezt
az ajánlatot ilyen esetben csak akkor
fogadja el, ha valóban megfelelő szá-
mára, ellenkező esetben ragaszkod-
hat a kijavításhoz, kicseréléshez,
avagy a teljes vételár kifizetéséhez!

Üzleten kívüli vásárlás
Amennyiben telefonon, postai

úton vagy interneten keresztül történt
a termék rendelése, az áru átvételétől
számított nyolc munkanapon belül in-
dokolás nélkül elállhat a vásárló a
szerződéstől. Ebben az esetben mind-
össze a termék visszaszolgáltatásá-
nak költségét kell kifizetnie, a vételár
visszajár neki, melyet a kereskedőnek
30 napon belül kell visszafizetnie.

– Befejezésül kellemes és gondta-
lan ünnepeket kívánok a békéltető tes-
tület nevében minden kedves  vásár-
lónak, kereskedőnek, szolgáltatónak
– mondta Horváth László. 

(X)

Elérhetőség:

Győr-Moson-Sopron Megyei
Békéltető Testület 
Levelezési cím: 
9020 Győr, Pf. 673 
9021 Győr, 
Szent István út 10/A
Telefon: 96/520-217
Fax: 96/520-218
E-mail:
bekeltetotestulet@gymskik.hu 



Évjárat: 1994, hengerűrtartalom: 1597 cm3

Üzemanyag: benzin
Műszaki érvényessége: 2014. 09. 03. 
Minimálár: 315.000 Ft+áfa

Évjárat: 1992, hengerűrtartalom: 1695 cm3

Üzemanyag: dízel 
Műszaki érvényessége: lejárt (üzemképtelen) 
Minimálár: 50.000 Ft+áfa

Fiat Talento
Évjárat: 1994, hengerűrtartalom: 1930 cm3

Üzemanyag: dízel 
Műszaki érvényessége: 2014. 08. 31. 
Minimálár: 315.000 Ft+áfa
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, PIAC

Hét egyszerű kérdés megválaszolásával otthoni szódaké-
szítő gépet nyerhet a Pannon-Víz Zrt. karácsonyi kvízjá-
tékán. Próbáljon szerencsét ön is!

1. Hogyan jutunk vízhez a várost ellátó vízműte-
lepeken?
A. patakok visszaduzzasztott vizéből B. karsztvizet hasz-
nálunk, mely a sziklás altalajból forrásokban tör fel C. a
folyók mellett található parti szűrésű kutakból szivattyúz-
zuk ki a vizet.
2. Hogyan tisztítják a vizet a vízműtelepeken?
A. bonyolult vegyszeres kezeléssel B. csak a vízben ol-
dott vasat és mangánt távolítjuk el, vegyszer hozzáadása
nélkül C. desztillálják
3. Tartalmaz-e klórt a győri csapvíz?
A. nem tartalmaz klórt a győri csapvíz B. csak nyári
csúcsfogyasztáskor kell klórozni a vizet C. télen kell kló-
rozni a vizet, mert akkor kevesebb fogy
4. Hol található az első győri víztorony?
A. Újvárosban B. a Budai úton C. a Malom ligetben 
5. Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A. palackozott víz teherautókon szállítva B. palackozott
víz vonattal szállítva C. vezetékes víz csapból
6. Használhatunk-e ecetet vízkőmentesítésnél,
ablaktisztításnál? 
A. igen B. nem C. az ecet csak salátába való
7. Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy ellen? 
A. mindenképpen szigeteljük B. a vízóra nem fagyhat el,
nem kell megvédeni C. elegendő, ha a vízakna le van fedve

A szelvényeket a Pannon-Víz Zrt. ügyfélszolgálatain vagy
központi irodájában lehet leadni. A beküldési határidő
december 19., szerda 12 óra. A nyertesek névsorát de -
cember 19-én, délután weblapunkon közzétesszük
(www.pannon-viz.hu), a nyertest telefonon értesítjük.
Mindegyik kérdésre csak egy helyes választ szíveskedje-
nek megjelölni. A játékban csak a Pannon-Víz Zrt. fo-
gyasztói vehetnek részt, kivéve cégünk dolgozóit és csa-
ládtagjait. Sok sikert, várjuk megfejtéseiket!

1.: ....... 2.: ....... 3.: ....... 4.: ....... 5.: ....... 6.: ....... 7.: ....... 

NÉV: ......................................................................................

TELEFONSZÁM: ................................................................

FOGYASZTÓI SZÁM:  ........................................................

Évjárat: 1999, hengerűrtartalom: 2.283 cm3

Üzemanyag: dízel 
Műszaki érvényessége: 2012. 12. 16. 
Minimálár: 225.000 Ft+áfa

Évjárat: 2004, hengerűrtartalom: 1998 cm3

Üzemanyag: benzin 
Műszaki érvényessége: 2014. 07. 10. 
Minimálár: 1.220.000 Ft+áfa

Nissan X-Trail Sport
Évjárat: 2003, hengerűrtartalom: 1998 cm3

Üzemanyag: benzin 
Műszaki érvényessége: 2013. 04. 20. 
Minimálár: 1.220.000 Ft+áfa

ELADÓ AUTÓK

A GYŐR-SZOL Zrt. meghirdeti az alábbi gépjárműveket nyilvános értékesítésre:

A járműveket megtekinteni és azokra licitálni a GYŐR-SZOL Zrt. Sashegyi Hulladékkezelő Köz-
pontjában (Külső Fehérvári út 1.) lehet személyesen 2012. december 19-én reggel 9 órától déli
12 óráig. További felvilágosítás a 20/594-1545-ös telefonszámon kérhető 
munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig. 

Nissan Vanette
Cargo

Nissan X-Trail 
Sport

Nissan Serena

Fiat Fiorino

A GYŐR-SZOL Zrt.-hez több bejelentés is érkezett,
amelyben a Lajta u. 1–11. társasház lakói jelezték,
hogy ismeretlenek energetikai felújítás címén pró-
báltak lakásokba bejutni, és a lakóktól pénzt ki-
csalni. A szolgáltató felhívja a lakosság figyelmét,
hogy senkinek ne fizessenek, aki ilyen jellegű pró-
bálkozással találkozik, ne álljon szóba a csalókkal,
azonnal értesítse a rendőrséget.

kép és szöveg: nagy csaba

Győr legnagyobb őstermelői fenyőfavására működik
december 24-ig a városréti piacon, ahol 24 őster-
melő több mint 700 négyzetméteren kínálja széles
választékban a karácsonyfákat. A hétközi piacnapon
a zala megyei településen, Beleznán családi vállalko-
zásban fenyőt termesztő Magyari Jánosné standjá-
nál tettünk látogatást. Kiderült, az ideális éghajlat
miatt Magyarország karácsonyi fenyőszükségleté-
nek legnagyobb része zalából kerül a vásárokba. –
Árusított fenyőfáim saját termesztésűek és hosszú
évek gondoskodó munkájának köszönhetően ilyen
szépek – utalt a minőségre Magyari Jánosné, aki
Győrre vonatkozóan elmondta: itt a legkelendőbb a
tartósságáról ismert nordmannfenyő, ugyanakkor
keresett az ezüst- és lucfenyő is. A kínálat nagyon
széles, a különböző fajták többféle méretben érhe-
tőek el, ennek köszönhetően szinte mindenki találhat
a saját igényeinek és elvárásainak megfelelő fenyőfát
a szeretet ünnepére. A fáknál maradva megtudtuk: a
másfél és két méter közötti nordmannfenyők tízéve-
sek. A megvásárolt karácsonyfákat hálózással cso-
magolják, így a hazaszállítás is könnyebb. Az immár
harminc éve a vásártéren jelen lévő őstermelő ez-
úton is köszöni törzsvevőnek kitartását, egyben fe-
nyőfáit bizalommal ajánlja mindenkinek.

Nyerjen szódagépet
karácsonyra VÍZ-KVÍZ
játékunkkal!

Ismét 
csalók járják 
a társasházakat 

Fenyővásár 
a városréti piacon

Piaci kosár:
(Méteres fákra vonatkozóan, 
minőségtől függően)
Nordmannfenyő: 5.000 Ft/db
Ezüstfenyő: 4.000 Ft/db
Lucfenyő: 2.000 Ft/db
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthat-
nak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét
szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bi-
zonyuló Olasz Valéria Csillagok hatalmában című válogatott verseskötetét nyerheti
meg. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény. November 23-i keresztrejtvényünk megfejtése: Nem lehetne
ugyanezt zongorán, fakír úr? Nyertes: Dr. Novák Elek (Győr). Nyereményét a szer-
kesztőségben veheti át.

SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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www.gyorplusz.hu
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ÁLLÁS

Biztosító tanfolyamot indít ja-
nuárban, üzleti területre. Belépés
alkalmazottként februárban. Átkép-
zés, rugalmas munkaidő, cafetéria.
06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com.

EGYÉB

Fajtatiszta, rövid szőrű,
barna, törpe tacskó
kiskutyák eladók!
Szerető, felelősségteljes gaz-
dikat keresünk. Tel.: 06-
30/3416-046

BABAKOCSIK, etetőszé-
kek, járókák, kiságyak, biztonsági
ülések, játékok, babakellékek folya-
matos átvétele. ROCES korcsolyák.
Adás-vétel: Mini Bizi, Győr, Déry T.
u. 16. December 16-án, vasárnap
is nyitva.

Téli akció! Költöztetés,
bútorszállítás városon belül:
2.500 Ft/fuvar! 30/529-
7589

COFIDIS gyorshi-
tel 48 órán belül (max.
800 e Ft), Új SZOC-
POL, támogatott lakáshi-
tel. Tel.: 20/951-0235     

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
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APRÓ  HIRDETÉS

plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.    

40-es hokikorcsolya, keveset hasz-
nált, szinte újszerű állapotban
eladó. Kérésre fotót küldök. Tel.:
06-30/40-33-079

INGATLAN

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, beke-
rített, 820 m2-es, 18 m utcafront-
tal, családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.   

Cséren 100 m2-es, földszintes,
részben alápincézett lakóépület
melléképületekkel, 3.700 m2-es,
összközműves telken eladó. Irány -
ár: 1.950.000 Ft. Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Győrszentiván-Kertvárosban, Au-
ditól 5 km-re téliesített, 23 m2-es
nyaraló eladó. Irányár: 3.200.000
Ft. Érd.: 30/267-2201.

szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

Hajat veszek 50 cm felett,
vágottat vagy vágni valót, jó áron.
Tel.: 30/990-9530. 

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát.Felesle-
gessé vált holmiját elszállí-
tom. Tel.: 70/500-1291.    

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjaví-
tás és -festés. 30/376-2712.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. Tel.:
30/422-6164. 

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280.   

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com Tel.: 06-30/936-2517

egy ‘60-as években épült, felújítandó családi
ház 1400 m2 telken. A ház Gyôr-Likócson talál-
ható, a Török utcában, közvetlenül a töltés mel-
lett. Csendes, nyugodt környezetben.

ELADÓ

Ár: 4,9 millió forint.
Telefon: 30/376-5572

GYÔRBEN
csendes kertvárosi környezetben
306 m2-es, összközmûves 
SAROKTELEK MEGKEZDETT
ÉPÍTKEZÉSSEL
(40 m2-es ház alápincézve)

ELADÓ!

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali-
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

Vitája van a munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz-, GYES-, nyugdíjprob-
lémája van?
Lakáskölcsöne, devizahitele jogi
háttere érdekli?
Válik vagy családi jogi kérdése
van?
Az adóhatósággal egyeztetne?

Ingyenes, minőségi, személyre
szabott jogi szolgáltatás az
alábbi témakörökben:
• Munkajog
• Társadalombiztosítás
• Társasági és cégjog
• Családjog, pénzügyi és adóta-

nács témakörében várjuk
Csornán, Győrben, Mosonma-
gyaróváron, Kapuváron, Sopron-
ban és a megye több városában.

Keressen bennünket, segítünk:
www.jogpontplusz.hu

Pontos válasz
-jogi kérdéseire

Az akció 2012. 12. 15—2012. 12. 21-ig érvényes. Amíg a készlet tart!
A kupon 1 kg termék megvásárlására jogosít! 
A kedvezmények nem összevonhatók! 

Üzletünkben további termékek: vegyes küllemhibás Bonbonetti termékek 
ömlesztve, csomagolás nélkül! Cherry Queen vegyes desszert, szaloncukor, 

mártott és töltött táblák és szeletek, Dunakavics, francia drazsé, csokis drazsék, 
Tibi rágó, étcsoki bevonó diszkontáron! Nálunk akár 5 Ft-ért is vásárolhat!

Happy Choco Édesség Diszkont
Gyôr, Híd u. 3.

„E HETI” AKCIÓ 
BON-BON DESSZERT, EPERÍZÛ

950 Ft/kg 

Karácsonyi
akció 

Scholl cipôk 
20–30% 

kedvezménnyel!*

*A készlet erejéig.
A kedvezmény más akcióval 

nem vonható össze! Elsô tulajdonostól, 2001-es évjáratú, benzines, 5 ajtós,
óceánkék. 2013. májusig érvényes mûszaki vizsga,
268.000 futott km, szervizkönyv, 4 hangszóró, ABS, ál-
lítható kormány, centrálzár, indításgátló, könnyû fém
felni, USB-s MP3-lejátszó, szervokormány, színezett
üveg, távirányító, vezetô- és utasoldali légzsák.

nemethpeter84@freemail.hu 
Tel.: 30/560-0061, 20/366-8403
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Bulgária Nyár 2013!
Repülővel Pozsonyból is!

December 31-ig érvényes 
kedvezményes áraink. 

2013. 06. 07-i indulás
NAPOSPART

Sunny Garden 3*, R 
49 886 Ft*-tól/fő/hét
Hotel Forum 4*, AI 
86 367 Ft*-tól/fő/hét
Hotel Strandja 4*, AI 
74 510 Ft*-tól/fő/hét
Hotel SOL Mare & Bay 4*, AI 
105 265 Ft*-tól/fő/hét

Foglalható és bővebb informá-
ció partnerirodáinknál: 
Air T., Ciklámen T., ÉTK Print Ut. I.,
Kisalföld Volán, Medici Travel,
Quaestor, Summer Time Travel,
Vista Ut. I., Start Ut.

Reptéri parkolás foglalható!

*Az árak nem tartalmazzák a járulékos
költségeket!

www.robinsontours.hu
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HIRDETÉS APRÓ

ÜZLET

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
iroda hosszú távra vagy alkalmakra
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti,
utcafronti, 21 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

LAKÁSCSERE

Újvárosi, 1 szobás, 35 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott idejű szerződé-
ses, felújított lakást cserélne 1-2
szobás belvárosi, gyárvárosi vagy
kismegyeri lakásra, mely nem lif-
tes házban van (hirdetési szám:
226). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.
96/511-420.

Szigeti, 2 szobás, 60 m2-es, kom-
fortos, téglaépítésű, erkélyes, ha-
tározatlan idejű szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 40–50 m2-es,
belvárosi, szigeti, révfalui, nádor-
városi vagy adyvárosi bérleményre
(hirdetési szám: 228). Érd.: GYŐR-
SZOL Zrt. 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 63 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szobás,
45–55 m2-es, győri bérleményre,
Adyváros,  Marcalváros, Nádorvá-
ros, Gyárváros és belváros kivéte-
lével (hirdetési szám: 231). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt. 96/511-420.

Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

Nyitva: h–p.: 10–20, v.: 10–18 óráig!
Tel.: 06-70/589-2993

5.000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2012. dec. 15–21-ig.

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

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!

Az új évben is rendelkezésükre állunk:

Hivatalos DAIKIN partner. 

Anemo Optima Kft. 
9024 Gyôr Kálvária u. 4—10.

Tel.: 70/521-9212, 20/921-5861
www.klimatizal.webnode.hu
anemooptima@gmail.com

Tervezés, forgalmazás, sze re lés, 
garanciális szerviz.

Súlyos kérdés:

Sokba kerül majd a taníttatás

Tudunk jobbat!
30/736-7124 www.e-agentura.hu

Szigeti, 1 szobás, komfortos, 26
m2-es, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 45–55 m2-
es, 2 szobás, belvárosi bérle-
ményre (hirdetési szám: 233). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 83 m2-es, fél-
komfortos, egyedi fűtésű, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 45–55 m2 kö-
zötti, kisebb bérleményre (hirde-
tési szám: 234). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt. 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 36 m2-es, kom-
fortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne nagyobb,
másfél–2 szobás lakásra (hirdetési
szám: 236). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.
96/511-420

Belvárosi, 81 m2-es, 3 szobás, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne kisebb, 40-45 m2-es,
2 szobás lakásra (hirdetési szám:
237). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.
96/511-420

SZOLGÁLTATÁS

Beton- és téglafalra tárgyak felfú-
rása, rögzítése és mindennemű vil-
lanyszerelés. Érdeklődni: 06-
30/314-3370.

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porcko-
rongsérvet gyógyke-
zelek. Samodai Péter gyógy-
masszőr, 30/7543-114,  www.
egeszsegovo.hu    

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztí-
tást vállal. Győrben ingyenes ház-
hoz szállítással, magánszemélyek-
nek és cégeknek egy aránt. Kérjük,

bizalommal forduljon hozzánk!
Érd.: 20/214-5881

ÉPÍTŐANYAG 

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: 30/9588-8j452
www.y-ytong.hu

Gyôr, Kormos I. u. 8., az OTP mellett • tothi.gyor@vipmail.hu
Nyitva tartás: k.–p.: 8–11, 14–19, szo.: 8–14, hétfô: szünnap

BORBARÁTOK BOLTJA
www.borbaratokboltja.hu

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKÖTLETEINK!

Kínálatunkból:
Egri Rajnai-Olaszrizling 330 Ft/l
Egri Cabernet Sauvignon 480 Ft/l
Hadobás pincészet borai 
(Turán, Rozé, Zweigelt, Muskotály)

Kedvezô árú palackosbor-kínálat!

Gyógyvizek, lúgosított ivóvizek.

Gyôr, Ady Endre út. 2. (Sultan Dönerrel szemben )
Telefonszám: 06-20/977-3750
Ünnepi nyitva tartás: hétfô-szombat 9—18-ig, 
december 24-én és 31-én 9—12-ig.

Egri termelôi 
folyóborok
2—3—5 literes kiszerelésben!

www.sauervin.atw.hu

Bôrszépítô és gyógyító kezeléseink most 
féláron erre a kuponra 2012. 12. 21-ig. 

Samodai Péter gyógymasszôr
Gyôr, Damjanich u. 3.

www.egeszsegovo.hu • 3630/7543-114

AJÁNDÉKOZZON SZÉPSÉGET
ÉS EGÉSZSÉGET!
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szerző: lakner gábor
fotó: nagy henriett

Története legsikeresebb esztende-
jén van túl a Rába ETO, amely nem-
zetközi szinten is a legjobbak közé
emelkedett. A futsalosok hétfő este
karácsonyi ünnepséggel zárták az
évet, ahol a zöld-fehérek utánpótlá-
sában pallérozódó összes palánta
kapott ajándékot, fellépők színesí-
tették a programot és gazdára talál-
tak a különdíjak is. A rendezvényen
a közel háromszáz gyermek mellett

Szentendrén rendezték meg a Re-
Gym Krampusz-kupa elnevezésű
gyermek muaythai bemutató ver-
senyt, melyen az Unicentrál Bulls hat
sportolója vett részt. A kupát Rehák
György, a Magyar Kick-Boksz Szövet-
ség szakágigazgatója nyitotta meg.

Igazi ünnep volt a Rába ETO karácsonya
legalább ugyanennyi szülő és szim-
patizáns vett részt. 

„Az itt sportoló gyermekek létszámá-
ból is látszik, igazi nívós klub lett a Rába
ETO. Elégedettek lehetünk az évvel,
korosztályos csapataink egy kivétellel
az élen telelnek, mindössze az U19-es
együttesünk várja a második helyről a
folytatást. A női csapatunk hibátlan tel-
jesítménnyel vezeti a táblázatot, és szin-
tén első helyen áll a férfi együttesünk,
amely idén Európa hetedik legjobb csa-
pata lett, és csak egy hajszál választott
el minket az UEFA Futsal Cup négyes

döntőjétől. Örömteli hír, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség jóvoltából klu-
bunk egy vadonatúj buszt vásárolhat,
amellyel meg tudjuk oldani utánpótlás-
csapataink utaztatását” – értékelte a
2012-es esztendőt dr. Drucskó Zoltán
ügyvezető elnök. 

Az ünnepségen díjazták a korosz-
tályok legjobbjait is, a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó futsalosok Bolla
Péter tiszteletbeli elnöktől és Balogh
Pétertől, a Rába Holding képviselőjétől
vehették át jutalmukat. Az U11-es kor-
osztályban Volter Patrik, az U13-ban

Józsa Kevin, az U15-ben Németh Már-
ton, az U17-ben Kovács Bálint, az U19-
ben Zobák Csaba lett a legjobb. A női
csapatból Jakab Réka, a férfiegyüttes-
ből pedig Lódi Tamás kapta az elisme-
rést. A kapusok közül Takács Zoltán, az
U17-esek hálóőre bizonyult a legjobb-
nak. A Dróth Zoltán-vándordíjat az
U13-asok között futsalozó Végh Alex,
míg a Mincho-díjat Bognár Bálint ve-
hette át. Az utóbbi elismerés névadója,
az uruguayi Mincho Hernandez video-
üzenetben köszöntötte a gyermekeket
és korábbi csapattársait. 

Jövőre is ergo-OB

Az idei rendezvény nagy sikerére való tekintettel jövőre is városunk ad
otthont az Ergométer Országos Bajnokságnak. A Győri Vízügy Spar-
tacus Evezős Klub lett az első vidéki egyesület, amely egymás után két-
szer is elnyerte a rendezés jogát. A győriek pályázata a váciakéval volt
versenyben, végül a Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangú-
lag az előbbi mellett tette le voksát. A 2013-as ergométer országos
bajnokságot február 23-án rendezik meg az egyetemi csarnokban. 

Érmek a Krampusz-kupáról
Mindegyik fiatal győri versenyző –
Kántor Levente, Bálint Violetta, Zá-
goni Botond, Csala Roland, Kocsis
Gellért és Szabó Bence – nagyszerű
szerepléssel az élen végzett. Felké-
szítő edzők: Szabó Bernadett, Csányi
János és Vlasich Róbert. 
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Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság (MOB) elnöke idén márciusban
együttműködési megállapodást írt
alá John Coates-szal, az Ausztrál
Olimpiai Bizottság elnökével, amely-
nek köszönhetően Magyarországot az
ausztrál partnerszervezet meghívta a
VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válra (AYOF). A Magyar Kajak-kenu
Szövetség, a Magyar Triatlon Szövet-
ség, a Magyar Súlyemelő Szövetség
és a Magyar Úszó Szövetség fejezte ki
részvételi szándékát az eseményen. A
résztvevő szövetségek 24 versenyzőt
indítanak a 14–18 éves korosztály szá-
mára megrendezendő viadalon. 

Városunkat a Graboplast Győri
VSE négy kajak-kenusa képviseli a
rangos nemzetközi megmérettetésen.
Bordács Blanka és Czéllai-Vörös Zsó-
fia kajakpárosa 200 méteren és 500
méteren is rajthoz áll, a kajakozó Ta-
kács Tamara egyesben indul ugyan-
ezeken a távokon, míg a kenus Khaut
Kristóf 200 méteren és 1000 méteren
méreti meg magát. 

A VI. Ausztrál Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált 2013. január 15–20. között
rendezik meg. Az Ausztrál Olimpiai Bi-
zottság szervezi a versenyt minden
negyedik évben, a nyári olimpiai játé-
kokat követően,  hagyományosan a
2000-es ötkarikás játékok színhelyén,
Sydney városában, kizárólag olimpiai

A magyar érmesek mellett további
37 sportoló esett át doppingellenőr-
zésen a nyári londoni olimpián, ame-
lyen egyetlen magyart érintő vizsgá-
lat sem hozott pozitív
eredményt. Erről dr. Ba-
logh Péter, a londoni
egészségügyi csoport
vezetője, valamint Tisze-
ker Ágnes, a Magyar An-
tidopping Csoport
(MACS) vezetője tájékoz-
tatta a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) orvosi
bizottságát, hozzátéve,
hogy a 37 sportolót ösz-
szesen 43 alkalommal vizsgálták
Londonban, 39-szer vizelet-, négy-
szer pedig vérvizsgálatra került sor.

Dr. Balogh Péter, a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház osztályvezető fő-
orvosa – egyben a Győri Audi ETO KC
csapatorvosa – azt is elmondta, hogy
az olimpiai ciklusban az orvosi és la-
boratóriumi szűrővizsgálatok zömé-
ben az Országos Sportegészségügyi
Intézet olimpiai rendelőjében, az OSEI
belgyógyászati és sportsebészeti ren-
delőjében, valamint kiemelt igény sze-
rint a Semmelweis Egyetem Kardioló-
giai Központjában zajlottak.

Tisztán versenyeztek
Beszámolt arról is, hogy a sport-

pszichológiai szolgáltatás bázisát a
Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karának Sport-

pszichológiai Tanszéke
biztosította, de a szövet-
ségek külső sportpszi-
chológiai segítséget is
igénybe vettek. Hozzá-
tette, a tanszék felmé-
rése szerint az olimpiai
ciklusban a kiutazó spor-
tolók közel 50 százaléka
jutott hozzá sportpszi-
chológiai támogatáshoz,
amely a korábbi játékok

hasonló adatait elemezve az eddigi
legjobbnak mondható.

A londoni magyar egészségügyi
csoport az olimpiai faluban 24 órás
szolgálattal a járóbeteg-ellátást tel-
jes mértékben kielégítő orvosi ren-
delőt és komplex fizioterápiás,
gyógy torna-egységet létesített, mely -
nek üzemeltetését az egészségügyi
főcsoport biztosította. A játékok
ideje alatt 78 alkalommal került sor
a rendelőben járóbeteg-ellátásra. Az
olimpiai poliklinika szolgáltatását
nyolcszor vették igénybe a magyar
sportolók.

Államok legjobbjai. Magyarország
mellett Európából Nagy-Britannia,
Olaszország, Hollandia és Belgium ka-
pott indulási jogot. A versenyek zömét
azokban a létesítményekben bonyolít-
ják le az Olimpiai Parkban, amelyek-
ben 2000-ben felnőtt ötkarikás viada-
lokat rendeztek.

sportágakban. 2001-től az ausztrál
olimpiai mozgalom eseménye az
AYOF, amely a sydneyi olimpia öröksé-
gének egy része.

A fesztivál a jövő olimpikonjainak
kínál kiváló versenyzési lehetőséget,
biztosítva az olimpiai falut és azokat
az ünnepségeket, amelyek hasonlóan

magas színvonalúak, mint a felnőtt
olimpiai játékokon. Az olimpiai eszme
hirdetésének egyik legfontosabb cél-
csoportja az ifjúsági 14–18 éves kor-
osztály. 

Összesen 30 nemzet indul az
AYOF versenyein jövő januárban, töb-
bek között Kína, Japán és az Egyesült

Négy győri utazhat Ausztráliába
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Az éremszerzés a célja a magyar női kézilabda-válogatottnak azután, hogy kedden
este eldőlt, a csapat a szerbiai Európa-bajnokágon bejutott a szombati elődöntőbe. A
négy győri játékossal – Herr Orsolya, Görbicz Anita, Kovacsics Anikó, Rédei-Soós Vik-
tória – felálló magyar válogatott óriási bravúrt vitt véghez a legjobb négy közé jutással.
A magyarok a csoportkörben 28–27-re alulmaradtak a horvátokkal szemben, majd
24–21-re nyertek a németek ellen, végül 32–31-re legyőzték az olimpiai bronzérmes
spanyolokat. A középdöntőben Montenegró 28–26-ra jobbnak bizonyult a mieinknél,
a románok elleni 25–19-es siker viszont már elődöntőt ért. A magyarok csütörtök este
– lapzártánk után – az oroszokkal csaptak össze a középdöntő utolsó, immár tét nélküli
mérkőzésén. Az elődöntőket szombaton 14.30, illetve 17 órakor játsszák, a bronzmér-
kőzés és a döntő vasárnap 14.30 órakor, illetve 17 órakor kezdődik. 

Elődöntőben a válogatott

Négy napon belül kétszer is összecsa-
pott egymással a HAT-AGRO UNI
Győr és a PINKK 424 csapata a női
kosárlabda-bajnokságban, és mind-
kétszer a hazai csapat hagyta el győz-
tesen a játékteret. Először csütörtö-
kön az egyetemi csarnokban találkoz-
tak a felek, a győriek pedig ugyan
megizzadtak a győzelemért, de 81–
65-re nyerni tudtak. Vasárnap Kom-
lón aztán fordult a kocka, hiába uralta
a mérkőzést az első félidőben a baj-
noki címvédő, a PINKK 424 a hajrá-
ban fordítani tudott, és végül 78–73-

Egyetemi rangadót rendeznek az NB
I/B-s férfi kosárlabda-bajnokságban,
hiszen december 14-én, pénteken 19
órakor a GYŐR-SZOL–Széchenyi
Egyetem csapata a Veszprémi Egye-
tem együttesét fogadja – hol máshol,
mint az egyetemi csarnokban. A talál-
kozóhoz több akció kapcsolódik, akár
nyelvtanfolyamot is nyerhetnek a hű-
séges szurkolók. Aki ellátogat az
együttes legalább öt hazai mérkőzé-
sére, és erről begyűjti az igazoló pe-
cséteket, 4.000 forintos bont kap, ha
jelentkezik a Hatos és Társa Nyelvis-
kola által indított nyelvtanfolyamokra.
Az öt igazoló pecsétet összegyűjtők
között kisorsolnak egy 35.000 forint
értékű nyelvtanfolyamot.

Egy sima, egy fordított
ra győzött. A zöld-fehérek harmadik
fájó vereségüket szenvedték el a baj-
nokságban, és mivel a listavezető sop -
roniak még hibátlanok, így távol kerül-
tek az alapszakasz első helyétől.
Szerda este Brnóban szerepelt a csa-
pat az Euroliga hetedik játéknapján, a
csehországi vendégjáték 86-61-es
brnói sikerrel ért véget. Fűzy Ákos
együttese legközelebb szombaton 18
órakor a Cegléd csapatát fogadja az
egyetemi csarnokban, majd csütörtö-
kön 18 órakor a Wisla Krakow érkezik
a Rába partjára. 

Akciódús egyetemi rangadó
a férfi kosarasoknál

Jutalomjátékkal búcsúztatta az évet a SZESE

A játék december 14-én indul, az
utolsó igazoló pecsét megszerzésére a rá-
játszás harmadik hazai mérkőzésen lesz
lehetőség. A klub emellett szurkolói ver-
senyt hirdet, a leglátványosabb, legna-
gyobb hangú, leglelkesebb szurkolói tár-
saság jutalma – a hivatalos B-közép cím
mellett – egy 200 km-es buszos osztály-
kirándulás. Részletek a www.gyorkosar.
hu oldalon találhatók, a verseny partnere
a René Busz. További érdekesség, hogy a
december 21-i, idei utolsó hazai mérkő-
zés szünetében fellép a magyar tagokból
álló Face Team akrobatikus kosárlab-
dacsapat, amely a több ezer induló közül
a középdöntőig menetelt a magyaror-
szági X-Faktor angol anyaműsorában, a
népszerű Britain’s Got Talent-ben. 

A SZESE Győr hazai pályán nagy
küzdelemben idei utolsó bajnoki
mérkőzését is megnyerte. Az első
harminc perc végén még döntetlen
volt az állás, a második játékrészben
végül a vártnál sokkal nehezebben
sikerült megszerezni a két pontot az
Alba Regia KSE ellen. A 26–24-es
hazai győzelem azt jelenti, hogy a
győriek mindössze egyetlen pontot
veszítve az élről várják a tavaszi foly-
tatást az NB I/B-s férfi kézilabda-
bajnokságban. 

Szerdán jutalomjáték várt Deáki
István együttesére, hiszen a Magyar
Kupában a világelithez tartozó MKB-
Veszprém csapatát fogadta a
SZESE. A klasszisokkal teletűzdelt
veszprémiek vendégjátékára zsúfo-
lásig megtelt az egyetemi csarnok,
a szépszámú közönség pedig azt lát-
hatta, hogy a győriek élvonalbeli
szintű kézilabdát bemutatva helytáll-
tak a címvédő ellen. A Veszprém
végül 42–28-ra győzött és bejutott a
legjobb nyolc közé. 
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MOZAIK SPORT

szerző: vigh domonkos
fotó: speedfit

A mozgás a magas vérnyomástól
a cukorbetegségen és az Alzhei-
mer-kóron át a daganatos beteg-
ségekig számos krónikus kórkép
ellen védelmet nyújt – sokszor
igazoltan hatékonyabban, mint a
betegségekre leggyakrabban fel-
írt gyógyszerek. Az alkoholról és
a cigarettáról köztudott, hogy öl,
ám ugyanez igaz a mozgáshi-
ányra is. Egyre több kutatás iga-
zolja, hogy az igazi csodagyógy-
szer mindenki számára elérhető,
akár ingyen is. Nem másról van
szó, mint a mozgásról – ami lehet
maratoni futás és lépcsőzés is,
de ha valaki kisebb kihívással
kezdené, már azzal is tehet az
egészségéért, ha a tévéreklámok
idején sétál a nappaliban. A moz-
gás fontosságáról eddig is sokat
lehetett hallani, de az utóbbi
években egyre több kutatás iga-
zolta molekuláris szinten is, hogy
egy gyógyszernek sincs akkora
betegségmegelőző hatása, mint

A hagyományoknak megfelelően vá-
rosunkban idén is megrendezik a téli
teremkosárlabda-fesztivált. A ren-
dezvénynek a Magvassy Mihály
Sportcsarnok ad otthont december
27-én, csütörtökön 9 órától. Nevezni
a verseny napján 7.30-tól 8.30-ig
lehet a helyszínen, csapatonként
4.000 forintért. A mérkőzéseket a
streetball szabályai szerint játsszák
12 percig vagy 21 pontig, a csapat-
létszám 3+1 fő. A jelentkezőket hét
kategóriában vár-
ják: 2000. január
1. után, 1998. ja-
nuár 1. után,
1996. január 1.
után, 1994. január
1. után, 1992. ja-
nuár 1. után,
1991. január 1.
után születettek, továbbá szenior ka-
tegóriában, melyben a pályán tartóz-
kodó csapat összéletkora mini-
mum 120 év. Valamennyi korosz-
tályban vegyes csapatok is indul-
hatnak, továbbá a rendezvény alatt
dobóversenyt is rendeznek. To-
vábbi részletek a http://sport.
gyor.hu/ honlapon találhatók. 

Téliesre fordult az időjárás, állóvizeinken megjelent a
vékony jégréteg. Folyóvizeink partján a téli hideg meg-
dermesztette az időt. A sporthorgászat tekintetében
ilyenkor is akad tennivaló, az előttünk álló időszak fon-
tos feladata a horgászengedély részét képező fogási
napló leadása – hívta fel a figyelmet Takács Antal, a
megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke. Mint
mondta: a fogási napló fontos dokumentum, hiszen
ebben történik a horgász fogásainak rögzítése. A fo-
gási napló pontos vezetése nagy segítség a horgász -
egyesületeknek a halfogási statisztikák elkészítéséhez.
Sok horgászegyesületnél figyelembe veszik a bejegy-
zéseket a telepítések, halkihelyezések meghatározásá-
nál. A pontosan összesített fogási naplót január 10-ig
kell leadni, eljuttatni horgászegyesületünkhöz.

Sinkó Lajos, a közel kétezer taggal rendelkező győri
székhelyű Szigetköz Horgász Egyesület elnöke el-
mondta: már december elején érkezik néhány fogási
napló, a hónap végén és a két ünnep között ez fokozó-
dik. A legtöbb horgász január közepéig visszajuttatja
az összesített fogási naplóját.

A Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola huszonkét éven
át nagy sikerrel rendezte meg a Palánta-kupa gyermek teremlab-
darúgó-tornát, amely 2004 óta a tragikus hirtelenséggel elhunyt
Fehér Miklósnak állít emléket. A Győri ETO FC, a Porto, a Salgue-
iros, a Braga és a Benfica egykori játékosa az intézményben kez-
dett megismerkedni a labdarúgás szépségeivel. Cs. Kovács
László felfedezettjének szerénysége, tehetsége, munkabírása,
sportemberi kvalitása példaként állítható a sportszerető ifjúság
elé. Az iskola Fehér Miklós emléke előtt tiszteleg azzal, hogy a te-
remtorna, melyen egykor maga is szerepelt, az ő nevét viseli
immár kilencedik éve. Az idei megmérettetésen hét iskola fiataljai
vettek részt, közülük a Radnóti Miklós Általános Iskola csapata bi-
zonyult a legügyesebbnek, megelőzve a házigazda Szabadhegyi
Magyar-Német Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola együttesét. A legjobb mezőnyjátékos Kozári Norbert (Radnóti
Miklós Általános Iskola), a legjobb kapus Szücs Botond (Kölcsey
Ferenc Általános Iskola), míg a gólkirály Pozsgai Bence (Szabad-
hegyi Magyar-Német Általános Iskola) lett. 

XVI. Terem-
kosárlabda
Fesztivál

Ne feledjük
a fogási naplót!

Mire várunk? Mozgás!
a fizikai aktivitásnak. Vizsgálatok
sora igazolta, hogy a mozgás véd
a szívinfarktustól, a stroke-tól, a
cukorbetegségtől, az elhízástól,
a daganatos betegségektől, az
Alzheimer-kórtól, a depresszió-

tól, és még a memóriát is ser-
kenti. Bármely gyógyszernél ha-
tékonyabban csökkenti az idő
előtti elhalálozás kockázatát, rá -
adásul mindezt az esetek túl-
nyomó részében mellékhatások
nélkül. A mozgás attól igazi cso-
daszer, hogy egy szervet sem
hagy érintetlenül.

Ugyancsak fontos azt tudato-
sítani, hogy a mozgás célja első-
sorban nem a fogyás. Ha valaki
nem fogy le tőle, akkor is profitál
belőle. Egy tanulmány szerint a
fitt kövér emberek idő előtti elha-
lálozásának kockázata fele a
mozgásszegény életmódot foly-
tatókénak. Továbbá a mozgás
tényleg nem költséges. Elég pél-
dául azt célul kitűzni, hogy valaki
mostantól többet lépcsőzik
vagy gyalogol. Ha valaki haj-
landó még egy lépésszámlálót
is venni hozzá, a célkitűzés még
számszerűsíthető is: például 5
millió lépés egy évben. Egy or-
vosi folyóiratban közzétett tanul-
mány szerint világszerte évente
5 millióan halnak meg mozgás-
hiány következtében. Ahhoz,
hogy ez a szám csökkenjen,
egész biztos, hogy egyre több
orvosnak kellene a mozgást re-
ceptre felírnia. 

Várjuk szeretettel stúdiónkban!
Bővebb információt a www.spe -
ed-fit.hu honlapon talál! Speedfit
– Fitnesz mindenkinek!

Fehér Mikire emlékeztek



Nyerjen jegyet a Retro Show-ra!

KALAUZ HIRDETÉS, ÁLLATKERT, JÁTÉK
Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let Győr, Li-
ezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órától más nap
reggel 7 óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 órá ig. Munka szü ne  ti és
ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés 0–24
óráig: 96/50-50-55. 
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat a
96/50-50-50-es számon munkanapokon
7–16 óráig. 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat E-mail:
info@gyorszol.hu Jókai út Nyitva hétfőtől
szerdáig és pénteken 8–16, csütörtökön 20
óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. Tel.:
96/512-570.  
Orgona utca Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 17, p.: 14
óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. Tel.: 96/
505-051. Fax: 96/505-099. 
ETO Park Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá -
ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabejelentés: 96/311-
753. Közterületi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld számon.
Ügy fél szolgálat: 96/522-630.  Hétfőtől csü-
törtökig 7.30–15.30, pénteken 7.30–13.30
óráig.

M-M Vonal Ifjúsági Lelkisegély 
Ingyenesen hívható hétfőtől szombatig,
16–20 óráig: 06-80/505-001.

Komplett riasztórendszer
otthonának, családjának, kisvállalkozásának

+ 36 30/203-2222

kép és szöveg: xantus-állatkert

A Győri Xantus János Állatkert belvá-
rosi terráriumháza, a Füles Bástya kü-
lönleges lehetőséget kínál az iskolai,
valamint az óvodai csoportoknak
egyaránt. A kazamata egy 35-40 fő
befogadására alkalmas rendezvényte-
remmel rendelkezik, melynek különle-
gessége, hogy terráriumokkal beren-
dezett, így a természet karnyújtás-
nyira található. Ez kiváló helyszínül
szolgál ahhoz, hogy egy rendhagyó
óra keretében közelebbről megismer-
kedjenek a fiatalok a természet cso -
dái val. A tanév során három egymást
követő interaktív foglalkozáson vehet-
nek részt az osztályok.

E foglalkozások során először a téli
madáretetést tapasztalhatják meg a
csoportok. Kutyák, macskák, rágcsá-
lók tartásáról, a felelősségről és az
idegen állatokkal való találkozásról
szerezhetnek információt a gyerekek
a következő alkalommal. Ehhez egy
kézhez szoktatott rágcsáló is a segít-
ségükre siet. Az Amazonas világába
kalauzolja el a fiatalokat a harmadik
foglalkozás anyaga. A Füles Bástya

Füles Bástya – Iskoláknak ajánljuk!

anyag megelevenedik, nemcsak lát-
ható, hanem hallható, szagolható, és
sok esetben tapintható is a tanulók
számára. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várnak a Füles Bástya mun-
katársai és a kazamata lakói egy kalan-
dokkal teli interaktív foglalkozásra. A
program bejelentkezéshez kötött. To-
vábbi információ: www.fulesbastya.hu.

leg újabb lakója, egy fiatal mézmedve
nyújt segítséget ahhoz, hogy egy éj-
szakai kis emlős szemével lássanak és
feltérképezzék a táplálék- és a veszély-
forrásokat.

Aki egyszer részt vesz egy ilyen fog-
lalkozáson, megérti, miért is lehet iga-
zán hatékony egy „természetes” kör-
nyezetben tartott biológiaóra. Itt a tan-

A Retro Show 2012 című, számos hazai sztárt felvonultató elő-
szilveszteri bulira nyerhet páros belépőt, aki velünk játszik.
Nem kell mást tenni, csak helyesen válaszolni két kérdésünkre.

– Kik lépnek fel a Retro Show-n az egyetemi csarnokban
december 28-án?

– Melyik évtizedet idézik fel az előszilveszteri bulin?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk december 19-ig.


