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Részletes
tévéműsor
21–24. oldal

7. oldal „Bár szegények vagyunk, sokat nélkülözünk, de a gyerekek
tudják, mi a boldogság. A leg apróbb dolognak is tudnak örülni. Élvezettel
segítették kipakolni azt a sok mindent, amivel megajándékoztak bennün-
ket” – mesélte az egyik hatgyermekes édesanya, akihez a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat munkatársai eljuttattak egy csomagot azoktól, akik
tudják: adni öröm!

12–13. oldal Gyerekeknek szóló karácsonyi
mellékletünkben játékok, kedves történetek és
programajánló is várja a legkisebbeket. A jövő
évtől havonta jelentkező rovatot a Vaskakas
Bábszínház munkatársai szerkesztik. Gyerekek-
nek a gyerekek nyelvén!

4–5. oldal Olyan élet, pezsgés,
van Győrben, mint egy európai
nagyvárosban – mondja évértékelő
interjúnkban Borkai Zsolt. A pol-
gármester beszélt arról is, hogyan
ünnepli családjával a karácsonyt.

8. oldal Becsüljék meg a Jóis-
tent, imádkozzanak hozzá, mert
Istennek lennie kell – ezt üzeni a
győrieknek a januárban 108. szüle-
tésnapját ünneplő Gallai Rezső,
Győr legidősebb embere.

Ünnepek ünnepe

2012-es
naptár
16–17. oldal
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millió forint gyűlt össze eddig az Összefogás az Ál-
lamadósság Ellen Alap számláján. A Rédly Elemér
győri plébános kezdeményezésére befolyt pénz felét
magánemberek adták. A beérkező pénzt az alap
azonnal arra a számlára utalja, ahonnan az állam ha-
vonta teljesíti adósságszolgálatát.

144 150 győri család karácsonyát teheti szebbé idén a Bap-
tista Szeretetszolgálat nemrég lezárult Cipősdo-
boz-akciója. Az elmúlt hetekben több mint 400,
hasznos holmikkal telerakott csomag gyűlt össze,
ezzel Győr ismét dobogós helyen végzett a prog-
ramban. 

NAPRÓL NAPRA

December 16.

December 17.

December 18.

December 19.

December 20.

December 21.

December 22.

Közvilágítás
Elkészült az Ifjúság
körút közvilágításának
teljes cseréje. Az útsza-
kaszon 60 darab el-
avult lámpatestet cse-
réltek ki. Radnóti Ákos
önkormányzati képvi-
selő elmondta, a kor-
szerűsítésnek köszön-
hetően az út jóval vilá-
gosabb sötétedés után,
mint korábban. Ez elő-
segíti a biztonságosabb
közlekedést és a köz-
biztonság szempontjá-
ból is előnyös. Az utcán
nyáron már átadtak
egy megvilágított gya-
logátkelőhelyet.  

Ilavai 
kapcsolatok
Ilavai delegáció járt a
napokban Győrben a
városvezetés és a Ba-
ross Emléktársaság
meghívására. A látoga-
táskor Simon Róbert
Balázs alpolgármester
és Ing. Stéfán Dásko
ilavai polgármester át-
tekintették az egykori
„vasminiszter”, Baross
Gábor halála 120. évfor-
dulójának programjait,
amelyek koordinálásá-
val dr. Schmidt Pétert,
a Baross Társaság elnö-
két bízták meg.

Vízkeresztkor
jövünk
Áldott karácsonyt és
békés, boldog új esz-
tendőt kíván minden
olvasójának a Győr
Plusz szerkesztősége.
Lapunk legközelebb
2012. január 6-án jele-
nik meg. 

Könyvtár. Véget ért a Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár olvasást nép-
szerűsítő programja, amelynek hatá-
sára emelkedett a beiratkozottak szá -
ma. A 15 millió forintos uniós támoga-
tásból jutott az infrastrukturális és a
szolgáltatást érintő fejlesztésekre is.

Bejgli. Ünnepi bejglisütést tartot-
tak a Czuczor Gergely utcában, ahol
az érdeklődők megleshették a ha-
gyományos bejgli dagasztását és a
sütés fázisait. Természetesen kós-
tolni is lehetett.

Tragédia. Rosszul lett és meghalt
vezetés közben egy 78 éves férfi va-
sárnap Győr belvárosában. Az idős
ember autója az előtte haladó gép-
kocsiba ütközött. A baleset körülmé-
nyeit vizsgálják. 

Autóbusz. A Révai utcai és a mar-
calvárosi forgalmi irodában már
nincs sem információs szolgáltatás,
sem jegyárusítás. Helyettük a Hu-
nyadi úti autóbusz-állomáson, a 2-
es számú postánál, a Déry Tibor úti
hírlapárusnál és a Lajta úti fagyizó-
nál lehet jegyet, bérletet venni. 

Gázrobbanás. Vádat emelt az
ügyészség a január 18-i győri gázrob-
banást okozó két férfi ellen. A Szarvas
utcai ház lakói erős gázszag miatt ri-
asztották a szolgáltatót és a tűzoltósá-
got. Három tűzoltó kereste a gázszag
forrását, amikor az egyik lakásban a
felgyülemlett gáz berobbant. 

Hó. Először esett nagyobb mennyi-
ségű hó Győrben az idén télen. A
GYŐR-SZOL Zrt. teljes gépállományá-
val tisztította a hidakat, felüljárókat,
majd a tömegközlekedési útvonalakat. 

Múzeum. Több mint 47 milliós
uniós támogatással múzeumpeda-
gógiai foglalkozásokhoz alkalmas
oktatóteret hoztak létre az Ester-
házy-palota pincéjében. A négy egy-
másba nyíló helyiség berendezése
lehetővé teszi, hogy egyszerre több
korosztály is részt vehessen a foglal-
kozásokon.

A város karácsonyi
ajándékait vitte el a győri
Anya-, Csecsemő és
Gyermekotthon lakói-
nak Borkai Zsolt polgár-
mester és dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester
szerdán. A már hagyo-
mánnyá vált látogatás
során a városvezetők
különböző készségfej-
lesztő játékokat, társaso-
kat, labdákat adtak át az
otthon 53 kis lakójának,
akik szívhez szóló kará-

csonyi műsorral viszo-
nozták a kedvességet. A
gyerekek által előadott
műsorban kicsik és na-
gyok egyaránt szerepel-
tek, és megható produk-
cióikkal könnyet csaltak
a vendégek szemébe.
Borkai Zsolt az előadás
után azt kérte a gyere-
kektől, mindig maradja-
nak ilyen szeretettelje-
sek egymáshoz, mint
amilyennek a műsorok
alatt láthatták őket.

Költségtakarékos
elővárosi autóbuszt fej-
lesztett ki a Kravtex cso-
port, a Credo Econell
12 teljesen új konstruk-
ció, kis súlya, hatékony
és környezetbarát mo-
torja révén kevesebb
üzemanyagot fogyaszt,
így évente akár egymil-
lió forinttal csökkent-

hető az üzemeltetés
költsége az elöregedett
járművekéhez képest –
mondta Krankovics Ist-
ván ügyvezető igazgató
az új gyártmány bemu-
tatóján Győ rött. A teljes
egészében magyar fej-

Takarékos autóbusz
lesztésű járművet negy-
venfős mérnökcsapat ti-
zenkét hónap alatt fej-
lesztette ki – közölte
Szombath Imre főkonst-
ruktőr. Az Econell tizen-
két méter hosszú, két-
harmadrészt alacsony
padlós, klimatizált.  Ki-
lencven utas befogadá-
sára alkalmas. A moz-

gássérültek rokkantko-
csival is fel tudnak
szállni a járműre. A fő-
egységek a motor kivé-
telével Magyarországon
készülnek, a futóműve-
ket például a győri Rába
szállítja. 

Ünnepi meglepetés



vágyunk valamire, amit a saját erőfe-
szítésünkből sohasem érhetünk el.
Kemény túlórát vállalt. Egyszülött Fiá -
ban emberré lett, hogy annál a nagy
pénztárnál meg tudja fizetni bűnös
állapotunk adóját. Tőlünk pedig csak
annyit kért, hogy javítsunk életünkön,
készítsük elő az ő útját, tegyünk erő-
feszítéseket, amivel megmutatjuk
neki és önmagunknak, hogy valóban
fontos nekünk az az ajándék, amit
saját erőnkből képtelenek vagyunk ki-
érdemelni. Isten Fia keményen dol-
gozott. Vállalta a jászol számkivetett-
ségét, tanítványai szeszélyét, a ke-
reszt keserves kínhalálát, és közben
féltő szeretettel tanított bennünket,
szinte együtt akart lélegezni velünk.
Amit kaptunk, az ő erejéből kaptuk,
amit tetteinkből mutattunk, neki mu-
tattuk. Igazságos – amit elvárt, szá-

mon kéri. Irgalmas – nem
méricskél kicsinyesen,

nem veszi elő a számoló-
gépet. Új életet, bűne-
inkből szabadulást, üd-

vösséget érdemelt ki
nekünk. Ez a kará-

csonyi mese ke-
mény igaz-

sága.

a fia szereti. Hogy komolyan veszi
szavait, hogy komolyan veszi ígéretét. 

Lassan teltek a hetek, nehezen ke-
rekedtek a hónapok. A példabeli
apuka szerető kétségei néha kemény
figyelmeztetésekben, gyakran meleg
hangú biztatásokban jutottak fiához.
Mindketten érezték, ahogy pergett
az idő, egyre erősebben érezték,
nagy a tétje a közös vállalkozásnak.
Időnként álmodtak róla, milyen lesz
majd a karácsony este, amikor min-

den erőfeszí-
tésük betel-
jesedik, időn-
ként féltek
tőle, mi lesz
akkor, ha ku-
darcot valla-
nak. Igen, a
p é l d a b e l i
apuka tudta,
fia kudarca

közös kudarc, most jobban összekö-
tötték életüket, céljaikat, mint valaha,
titokban szinte együtt akart lélegezni
fiával, féltő gonddal, észrevétlenül fi-
gyelni minden rezdülését. 

December 21-én, amikor véget
ért a tanítás az iskolában, és a példa-
beli apuka is hazatért munkájából,
kezébe vette fia ellenőrzőjét, és gon-
dosan ügyelve arra, hogy kétségei ne
rajzolják át arcvonásait, kinyitotta. A
jegyek láthatóan jobbak voltak. De ha
elővette volna számológépét, és gon-
dosan elvégezte volna a szükséges
összeadásokat, majd végül a
mindent eldöntő
o s z t á s t ,
hát nem
b i z t o s ,
hogy szá-
z a d n y i
p o n t o s -
s á g g a l
m e g l e t t
volna az egy
egész jegy javu-
lás. De akkor fia erő-
feszítéseire gondolt,
arra, amikor látta, hogy
ő is korábban kel, ami-
kor látta, hogy haza-
térve gyakran munká-
jába merülve találja,
és amikor fia iránt ér-
zett szeretetére gon-

dolt, nem vette elő a számológépet,
hanem másnap reggel gyermekével
együtt elmentek az áruházba, és
megvették, amire a fia olyan régen
áhítozott, és amit saját erőfeszítései-
ből sohasem kaphatott volna meg. 

És akkor a példabeli fiú számára,
aki azaddig büszke volt jó eredményei -
re, már elő re megálmodott szép bizo-
nyítványára, kemény munkájának gyü-
mölcsére, a pénztárnál minden vilá-
gossá vált. Amikor a tekintélyes mé-
retű csomagot rátették a pénztárgép
pultjára, amikor megszólalt a vonal-
kód-leolvasó hangja, amikor a moni-
toron megjelent a régen tudott ösz-
szeg, akkor nem neki kellett elővennie
jegyeit és bizonyítványát, hanem
édesapja vette elő a tárcáját, amiben
ott lapultak a kemény, verejtékes mun-
kájával megkeresett bankjegyek. Azo-
kat kellett a pultra tenni, azokat tette
be a pénztáros rutinos mozdulat-
tal a pénztárgép fiókjába, és
abba a tárcába került az a kis
papírdarab, ami igazolja, a
vágyva vágyott immár az övé,
elhárult minden akadály, hogy
három nap múltán atyja kezé-
ből, annak jókívánságaitól kí-
sérve átvehesse. 

Miért is meséltem el ezt
a történetet, kedves olvasó,
éppen 2011 karácsonyán?
Hogy együtt  érezzünk a
történet szereplőivel?
Hogy meghatódjunk a
példabeli apuka erőfe-
szítésein? Mert a törté-
net is karácsonykor ját-
szódik, vagy legalábbis
akkor éri el beteljesedé-
sét? Aligha. Sőt, inkább azt
mondom: Nem!

Néhány ezer évvel ez-
előtt volt egy Mennyei
Atya, aki látta,
hogy nagyon
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PÉLDABESZÉD   KARÁCSONY

szerző: kelemen áron osb
fotó: o. jakócs péter

A mese sohasem pusztán kita-
lált történet. Olyan igazságot ír
le, amely a rideg definíciók sza-
vain át nehezen juthat el a szí-
vünkig.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy példabeli apuka, akinek a fia
nem igazán akart tanulni az iskolá-
ban. Egy szép, kora őszi estén, ami-
kor a falevelek még éppen színesed-
tek, az utcán a járókelők még nyária-
san öltöztek, az új tanév pedig éppen
csak hozzálátott, hogy az iskolás gye-
rekeket tanulásra fogja, a példabeli
apuka meg hazaért aznap hosz-
szabbra nyúlt munkájából, magához
hívta gyermekét, és azt mondta neki:
„Tudom, hogy régóta szeretnél vala-
mit, amire hiába is gyűjtögetnéd a

zsebpénzedet, vállalnál nyári munkát,
akkor sem lenne esélyed, hogy va-
laha is megvásárold saját erőfeszíté-
sedből. Nézd, nekem most jó állá-
som van, ha vállalok egy kis túlórát,
karácsonyra megkaphatod, amire
olyan régen vágysz. Egy feltételem
van. Karácsony előtt, mielőtt meg-
venném az ajándékodat, megnézem
az iskolai jegyeidet. Ha azt látom,
hogy keményen dolgoztál, és leg-
alább egy jegyet javítottál az átlago-
don, megkapod, amit szeretnél.” 

Kemény hónapok vártak a példa-
beli apukára. Nem csak hogy koráb-
ban kellett kelnie, és a megszokott,
önmagában sem kevés feladatát
ugyanolyan lelkiismeretesen teljesí-
tenie, mint korábban, de későn ér-
kezni esténként, fáradtan, gyakran
arra gondolva, hogy másnap reggel
ugyanolyan kíméletlenül fog csö-
rögni a vekker, mint tegnap vagy ma,
ugyanolyan nehéz lesz elindulni,
hogy e kétes sikerű vállalkozásáért
komoly áldozatot hozzon, ugyan-
olyan nehéz lesz este fiára pillantania,
és látni, hogy mi végre jutott a mai
munkájával, megkérdezni, hogy mi-
lyen eredményekkel jártak az ő erőfe-
szítései, sajátjáról pedig csak keveset
mondani, éppen annyit, hogy fia ko-
molyan vegye az ígéretet, de ne
vegye észre, hogy nem pusztán egy
kis túlóráról van szó. Hitt benne, hogy

Karácsonyi mese

Tőlünk csak annyit kért,
javítsunk életünkön, 
készítsük elő az ő útját
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A HÉT TÉMÁJA INTERJÚ

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A 2011-es eredmények tükrében kijelent-
hetjük: kevés olyan önkormányzat van Ma-
gyarországon, amely olyan sikeres évet
zárhat, mint a győri városvezetés. Folyta-
tódó fejlesztések, megvalósuló beruházá-
sok, biztos lábakon álló intézményrend-
szer – sok településen örülnének, ha ha-
sonló fejleményekről adhatnának számot.
És akkor nem beszéltünk a gyarapodó
munkahelyekről, a szakképzés erősödésé-
ről, az idegenforgalom élénküléséről, vagy
a pezsgő kulturális életről. Győrt nem vé-
letlenül nevezik a jövő városának. Egy fel-
mérés alapján ma az itt élők érzik legin-
kább biztonságban magukat és családju-
kat. A győriek kiegyensúlyozottan tekinte-
nek előre, és Győr az a város, ahol a ma-
gyarok többsége a legszívesebben tele-
pedne le. Borkai Zsolt polgármesterrel ér-
tékeltük az elmúlt évet.

Polgármester úr, ha rendezvényekre láto-
gat, emberekkel találkozik, vagy csak kite-
kint az irodája ablakán, milyen várost lát
maga előtt? 

Büszke, fejlődő és erős pozíciókkal rendelkező
várost, amelynek tartása és tekintélye van Magyar-
országon. Győr korábban is elismert település volt,
hiszen az itt élők szorgalma, szakértelme, no és a
minőség iránti igényessége egyfajta belső követel-
ményt támasztott az emberekben, amely nem en-
gedte, hogy a település leszakadjon, elmaradjon
más városoktól. A társadalmi, gazdasági változá-
sok azonban új kihívások elé állították Győrt is,
amelynek megújulásra, felfrissülésre volt szüksége.
Ezt a megújulást támogattam én is 2006-ban, és
az akkor eltervezett munkával haladunk egyre elő-
rébb. Rengeteg emberrel találkozom, akik persze
sok egyéni problémával küzdenek, hiszen nem egy-
szerű a megélhetési gondokkal szembenézni, vagy
a családok egzisztenciális biztonságát megterem-
teni, de azt mindenki elismeri, hogy Győrött jó
irányba mennek a dolgok, és egy fejlődő, gyara-
podó városban könnyebb az anyagi nehézségeket
is orvosolni, mint ahol hiány van munkahelyekből,
és nem látni a kiutat. A győriek realisták. Tudják,
hogy ez a város sok lehetőséget tartogat, szép jövő
előtt áll, és érdemes ittmaradni, itt tervezni, csalá-
dot alapítani, és a megszerzett tudást hatékonyan
befektetni. Összességében tehát úgy látom, hogy
Győr ma az egyik legirigyeltebb helyzetben lévő,
legszimpatikusabb és legerősebb pozíciókkal ren-
delkező magyar város, amelyet nemzetközi mércé-
vel is bátran lehet mérni Európában.

Borkai Zsolt: 
Győr minden sikere a tartós fejlő

Korábban az advent
sokszor felejthetetle-
nebb volt számomra,
mint az ünnep

Értékeljük kicsit a 2011-es esztendőt. Az
elvárt elképzelések, tervek szerint alakult-e
Győr számára az idei év?

A legfontosabbnak azt tartom, hogy tartani tud-
tuk a 2006–2007-ben eltervezett célokat, azaz a
város fejlődése töretlen, miközben az intézmény-
rendszerünk biztonságosan működik, és a város
költségvetése is stabil, szilárd lábakon áll. Az új
Jedlik híd környezetében lévő úthálózat megújult,
ütemesen halad az újvárosi rehabilitáció előkészí-
tése, a belvárosi rekonstrukció, így a Dunakapu tér
felújítása. Átadtuk az új Móricz rakparti utat, és
szerintem minden akadály elhárult az elől, hogy rö-
videsen egy szép, a történelmi értékeket is szem
előtt tartó, alapvetően mégis modern közösségi
térrel gyarapodjon a város. Épül a Mobilis, a tudo-
mányok új otthona, a győri csodák palotája, és el-
készült a város új látogatóközpontja is, amelyet rö-
videsen átadunk a nagyközönségnek. Korszerűsí-
tettük Győr tömegközlekedését az intelligens utas-
tájékoztató rendszer üzembe állításával, ingyenes
autóbuszjáratot indítottunk a belvárosban, és az él-
hetőbb városközpont érdekében átalakítottuk a
centrum forgalmi rendjét. Folytatódtak a jelentős
kormányzati támogatást is élvező járműipari és
gazdasági beruházások, amelyekhez Győr milliár-
dos infrastruktúra-fejlesztéssel járul hozzá. A város
érdeme, hogy 5% alá csökkent a munkanélküliség,
hogy sikeres az országosan is példaértékű szak-
képzési és ösztöndíjprogramunk.

Polgármesteri ténykedése mellett or-
szággyűlési képviselőként és a Magyar
Olimpiai Bizottság elnökeként is volt al-
kalma lobbizni győri érdekek mellett.

Az új önkormányzati rendelettől egészen a
sporttörvényig számtalan parlamenti döntés jelen-
tős hatással van Győr mindennapjaira, gazdálko-
dására, így ezek alakításában tevékenyen is részt
vettem. De több érintett képviselőtársammal
együtt komoly lobbit fejtettünk ki a Széchenyi Ist-
ván Egyetem önállóságának megőrzéséért, vagy
azért, hogy a nehéz költségvetési helyzetben adó-
bevételeinket ne vonja el az állam. A MOB elnöke-
ként is sikerült Győrre irányítani a figyelmet: váro-
sunk 2015-ben az egyik helyszíne lesz a felnőtt női
kosárlabda Európa-bajnokságnak, és minden re-
ményünk szerint 2017-ben mi rendezhetjük az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, amely jelentős
sportlétesítmény- és infrastruktúra-fejlesztést je-
lent Győrnek, és amelyhez a kormány közel 10 mil-
liárd forintos állami garanciavállalással járult hozzá.

Hogy látja, nehezebb év vár ránk és a vá-
rosra 2012-ben?

Az ország gazdasági helyzetének stabilitása
miatt van szükség az eddiginél is nagyobb meg-
fontoltságra és körültekintésre. Átgondoltan kell
kezelnünk a fejlesztéseinket, hiszen minden
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pontja. Olyan élet, pezsgés, nyüzsgés van, mint
egy igazi európai nagyvárosban. A munkánkat per-
sze nagyban nehezítené, ha a győriektől nem kap-
nánk folyamatos biztatást, elismeréseket, támoga-
tást. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárul a cél-
jaink megvalósulásához. Köszönöm a győri Fi-
desz–KDNP tagságának, az alpolgármestereim-
nek, és az önkormányzatnál dolgozó valamennyi
munkatársamnak is az erőfeszítéseket.

Megvásárolta már a karácsonyi ajándé-
kokat?

Szerencsére az ünnepi előkészületek javát fele-
ségem leveszi a vállamról, ő igyekszik gondos-
kodni arról, hogy a család számára szép és meg-
hitt legyen a karácsony. Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy teljesen kivonnám magam a kötele-
zettségek alól, de nekem elsősorban nejem szá-
mára kell meglepetést találnom, a többieknek ő
szerzi be az apróbb figyelmességeket. Ha vissza-
emlékszem a korábbi, mondjuk úgy, kevésbé dol-
gos adventekre, számomra a karácsonyvárás sok-
szor még felejthetetlenebb volt, mint maga az
ünnep. A várakozás, a lelki feltöltődés, az az izga-
lom, ami a szentestét megelőzi, nekem még meg-
kapóbb volt, mint az ajándékozás.

Ilyenkor a házimunkából is kiveszi a ré-
szét?

Fát díszítek, mosogatok, és szívesen fogom
meg a porszívó csövét is. Egyedül teregetni nem
szeretek, ezért azt szívesen átengedem másnak,
de nem vonom ki magam semmilyen tevékeny-
ség alól. Nézze, én sokat voltam egyedül életem-
ben, hiszen sportolóként az ember edzőtáborról
edzőtáborra járt, meg kellett tanulnia az öngon-
doskodást.

Mi kerül az ünnepi asztalra?
Nagyon szeretjük a hal- és húsételeket, a gye-

rekek pedig az édesanyjuk által készített májast. A
túlzásokat azonban kevésbé, így nem lesz terülj, te-
rülj asztalkám, és kicsit a bejgli is a háttérbe szorul.
Az étkezésnél is igyekszünk tartani az ünnepi ha-
gyományokat.

Milyen ajándékot kívánna magának és a
városnak a karácsonyfa alá?

Őszintén remélem, hogy az ünnep idejére még
a legnehezebb sorsú családokban is sikerül kicsit
elfeledni a problémákat, a hétköznapok búját-
baját, és az emberek jobban odafigyelnek majd
egymásra, a szeretteikre. Annak is nagyon örülnék,
ha tudnám, hogy Győr számára sok örömet és si-
kert tartogat a jövő esztendő, és az álmainkból, a
céljainkból nem kell alább adnunk. A legnagyobb
ajándék pedig az volna, ha a 2012-es évet is sike-
rülne együtt, egészségben megélnünk, hiszen
ennél fontosabb aligha van az életben. Minden
győri családnak áldott, békés karácsonyt, és igen
boldog új esztendőt kívánok! 

dés záloga!

rekonstrukciónál és korszerűsítésnél fontosabb,
hogy az oktatási, az egészségügyi és a szociális in-
tézményeinknél a működtetés és az ellátás minő-
sége ne romoljon. Napirenden szerepel az elmúlt
években megkezdett lakóutca-felújítási program
folytatása, pályáztunk a csapadékvíz-elvezető
rendszer fejlesztésére, és a Győrt Gönyűvel össze-
kötő kerékpárút kiépítésére is. Átvennénk a me-
gyétől a Bartók Béla Megyei Művelődési Közpon-
tot, ez ügyben januártól a kormányhivatallal fo-
gunk egyeztetni. Szeretnénk minden célunkat
megvalósítani, de hangsúlyozom, az első helyen a
győri gyerekek jó iskolai, óvodai és bölcsődei ellá-
tása, az idősek és a betegek megfelelő gondozása,
ápolása szerepel.

Ha számvetést készít, elégedett az el-
végzett munkával?

Teljes számvetésre majd csak a jövő esztendő
elején kerülhet sor, hiszen nincs megállás, az ün-

nepek előtt és közben is pörög a verkli, dolgozik a
parlament, hosszabb szünetre nem lehet számí-
tani. Alapvetően úgy hiszem, a győrieknek van
okuk az elégedettségre, hiszen otthonuk Buda-
pest mellett a második legerősebb gazdasággal
rendelkező magyar város, amelyet méltán nevez-
nek az ország motorjának. A legtöbbeket foglal-
koztató Audi-gyárfejlesztés minden képzeletet fe-
lülmúló érdeklődés középpontjába állította Győrt,
ennek köszönhetően sok üzleti vendég és turista
érkezik hozzánk. Együttműködést kötöttünk a Ma-
lévvel a Győrt és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repü-
lőteret érintő közvetlen autóbuszjárat-összekötte-
tésről, ennek kapcsán városunk felkerült a világ tel-
jes légi közlekedési térképére. A belvárosi felújítá-
sok kapcsán egyre színvonalasabb kulturális és
szórakoztató programok, fesztiválok váltják egy-
mást, és aki esténként belátogat a Széchenyi térre,
azt látja, hogy mindennap tele van a város köz-

Olyan élet, pezsgés, nyüzsgés
van, mint egy igazi európai 
nagyvárosban
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KÖZLEMÉNY
A polgármester nevében a Stratégiai, Városfejlesztési és Városépítési
Osztály Főépítészi Csoport bemutatja az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Trv. 9. § (2) értelmében Győr
város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településren-
dezési tervének:

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 
A tervmódosítási javaslatok a 2011. december 23-i közlemény
megjelenésétől számított 15 munkanapig tekinthetők meg az
önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán:
www.gyor.hu. 
Kérjük az érintetteket, hogy ha kívánnak, akkor a Győr, Városház tér 1.
9021 címen 15 munkanapon belül írásban tegyenek javaslatokat,
észrevételeket a tervmódosítási javaslattal kapcsolatban. 

SZTM-060 Győr-Kisbácsa, Boglárka utca, Sövény utca, 
02118 számú övezet 

SZTM-061 Győr – Malomsok sétány, 01122 sz. övezet 
SZTM-062 Győr – Malomsok sétány, 01124 sz. övezet
SZTM-063 Győr-Gyirmót, sportpálya, 01953 sz. övezet
SZTM-064 Győr-Révfalu, 01246 sz. övezet
SZTM-065 Győr-Révfalu, 01926 sz. övezet
SZTM-066 Győr-Bácsa, Meder utca 13321 hrsz.-ú telek, 02180sz. övezet
SZTM-067 Győr-Sziget-Újváros, 8898 hrsz.-ú telek, 04654 sz. övezet
SZTM-069 Győr-Gyirmót, 01758/17 és 01758/18 hrsz.-ú telkek, 

02006 sz. övezet
SZTM-070 Győr-Ménfőcsanak, 04551 sz. övezet 
SZTM-071 Győr-Ménfőcsanak, 01555 sz. övezet
SZTM-072 Győr – Keleti, új iparterület, Audi-fejlesztési terület
SZTM-073 Győr-Ménfőcsanak, 01780 számú övezet 
SZTM-074 Győr-Ménfőcsanak, Koroncói út melletti 

járda – közterületi lehatárolás
SZTM-075 Győr-Belváros, Széchenyi tér és környéke

szerző: gy. p.

Szabadnapos menetrend szerint köz-
lekednek a Kisalföld Volán helyi jára-
tai december 24-én, 16 órai üzemzá-
rással. Karácsony első és második
napján munkaszüneti nap szerint, a
két ünnep között pedig bővített sza-
badnap szerint közlekednek az autó-
buszok Győrben – derül ki a Kisalföld
Volán Zrt. tájékoztatójából. Decem-
ber 31-én szabadnap, míg január el-
sején munkaszüneti nap szerinti me-
netrendben indulnak és érkeznek a
járatok. Szilveszter éjjelén 20.00,
22.00, valamint 01.30 órakor indul-
nak autóbuszok a következők szerint:
901 jelzéssel Eszperantó út, autó-
busz-állomás megállóhelyről Újvá-
ros–Sziget–Pinnyéd városrészekbe,
906 jelzéssel körjárat Bartók Béla út,
munkaügyi központ megállóhelyről
Sárás–Bácsa, Ergényi lakótelep–Kis-
bácsa–Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyig,  907 jelzéssel

Buszmenetrend 
és útlezárás az
ünnepek alatt

Bartók Béla út, munkaügyi központ
megállóhelyről Jancsifalu–Szabad-
hegy érintésével Kismegyerre, 917
jelzéssel Eszperantó út, autóbusz-ál-
lomás megállóhelyről Adyváros érin-
tésével Zöld utca, Szőnyi Márton
utca megállóhelyig, 922 jelzéssel
Eszperantó út, autóbusz-állomás
megállóhelyről Marcalváros–Gyir-
mót–Ménfőcsanak, Győri útra, 931
jelzéssel Bartók Béla út, munkaügyi
központ megállóhelyről Gyárváros–
Likócs városrészek érintésével Győr-
szentiván,  Kálmán Imre út megálló-
helyig. A részletekről tájékozódjon 
a www.kisalfoldvolan.hu vagy a
www.gyor.hu internetes oldalakon.

A győri önkormányzat továbbá tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy a Szil-
veszteri Városi Vigasságok program-
jain résztvevők biztonságának meg-
óvása érdekében a Szent István út
városháza előtti szakaszát 2011. de -
cember 31. 20.00 óra és 2012. ja-
nuár 1. 04.00 óra között lezárják.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Bár szegények vagyunk, sokat
nélkülözünk, de a gyerekek
tudják, mi a boldogság. A leg -
apróbb dolognak is tudnak
örülni. Élvezettel segítették ki-
pakolni azt a sok mindent, ami-
vel megajándékoztak bennün-
ket” – mesélte az egyik hat-
gyermekes édesanya, akihez a
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat munkatársai eljuttattak egy
csomagot azoktól, akik tudják:
adni öröm!

Adni öröm – hirdette a szeretetszol-
gálat Győrben is immár tizedik alka-
lommal. Tartós élelmiszert gyűjtöttek
a rászorulóknak, hogy azoknak a csa-
ládoknak is szép lehessen a karácso-
nya, akik nem tudják még az alapélel-
miszereket sem megvásárolni, nem-
hogy többfogásos ünnepi vacsorát
varázsolni a szépen terített asztalra. 

Győrben körülbelül száz önkéntes
vett részt az akcióban, az egyik élel-
miszer-üzletlánc boltjainak bejáratai -
nál kérték a vásárlókat, hogy vegye-
nek valamit a nélkülözőknek is. Én is
beálltam szórólapot osztani – az ér-
zelmeim vegyesek. A bevásárlóköz-
pontban türelmetlen, kétségbeesett-
nek tűnő emberek hajszolták az aján-
dékokat, többségük csak a marke-
tingcélokat szolgáló, kitömött szar-
vas miatt állt meg egy pillanatra,
aztán rohantak is tovább költekezni.
Akik betértek az élelmiszerboltba is,
azoknak a bejáratnál egy szórólapot
nyújtottunk: Adni öröm! – olvashat-
ták rajta, de sokan csak bedobták a
bevásárlókocsijukba a papírt. Volt,
akinek „nem fért el a kezében”, és
akadtak, akik megkérdezték azt is:
„Mennyibe kerül ez nekem?”

Igazán nem sokba, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat arra kérte az em-
bereket, hogy aki tud, vásároljon egy
csomag lisztet, cukrot vagy egy üveg
olajat, illetve egy kis édességet a rá-
szorulóknak is. Az adományokat a
pénztárak után felállított asztaloknál
fogadták a szolgálat munkatársai,
akik szerint Győrben és a nyugat-du-
nántúli régióban mindig nagy szám-
ban adakoznak az emberek, bár évről
évre kevesebb élelmiszert sikerül
összegyűjteni.

Tapasztalataim szerint leginkább
azok adtak, akiknek szintén csak
kevés volt. Tarthatnak közhelyesnek,
előítéletesnek, de azt láttam, hogy
míg több jól öltözött, láthatóan jó-
módú ember még csak a köszönése-

„Gazdagnak érezzük magunkat,
mert a családunkban szeretet van”

met sem fogadta,
addig a szerényebben
élők érdeklődtek. Egy
beteg hölgy a legol-
csóbb csokoládét
nyújtotta a Máltai
munkatársának:

„Én csak ezt a keve-
set tudom adni, de fo-
gadják szeretettel, biz-
tos jó helyre kerül” –
mondta a bibliai példá-
kat idéző asszony.

– Az adományokat
a hozzánk eljutó segít-
ségkérések alapján
megismert családok-
hoz, egyedülállókhoz,
betegekhez, idősek-
hez juttatjuk el, mi-
után személyesen
meggyőződtünk arról,
hogy jó helyre kerül a
felajánlás. Az össze-
gyűjtött élelmiszerek-
kel minél több rászo-
rulót szeretnénk segí-
teni. Sajnos sok eset-
ben előfordul, hogy az
általunk készített cso-
mag tartalmán kívül
más nem jut kará-
csonykor a fa alá –
mesélt a szomorú va-
lóságról Gasztonyi
Eszter, a szervezet
munkatársa.

Igazolja mondatait
az egyik hatgyerme-
kes család köszönőle-
vele is, akikhez eljutott
a győriek adománya:

„Hálásan köszön-
jük segítségüket, fo-
galmam sem volt,
hogy mit fogok rakni a
karácsonyi asztalra,
és mit adok enni a
gyerekeknek a hónap-
ban, amíg nem kaptuk meg maguk-
tól a segítséget. Nem tudjuk mivel
meghálálni ezt. Nagy örömöt szerez-
tek a kicsiknek a rengeteg gyü -
mölccsel, sajnos mi nem tudunk
nekik ilyeneket venni. Kinder-tojást
szerintem a legkisebbek nem is kap-
tak még, talán egyszer. Aki ismer
minket, az tudja rólunk, hogy nem
voltunk régen ilyen helyzetben, alap-
vetően megvan itthon mindenünk,
amire egy családnak szüksége lehet
normális esetben, csak sajnos a hó-
napról hónapra való megélheté-
sünkkel van a probléma, és a folya-
matos pótlásokkal, javításokkal,
mert valami mindig tönkremegy. De

igyekszünk megoldani mindent
saját erőből. Párom rengeteget dol-
gozik, pluszmunkát vállal, csak így
tudunk meglenni, de mindezek mel-
lett mégis gazdagnak érezzük ma-
gunkat, mert a családunkban meg-
van a szeretet. Bár szegények va-
gyunk, sokat nélkülözünk, de a gye-
rekek tudják, mi a boldogság. A leg -
apróbb dolognak is tudnak örülni.
Élvezettel segítették kipakolni azt a
sok mindent, amivel megajándékoz-
tak bennünket. Mi ezt soha nem fog-
juk tudni meghálálni maguknak.
Még egyszer hálásan köszönjük, na-
gyon boldog és békés ünnepeket kí-
vánunk mindannyiuknak.”

Sokszor 
előfordul, 
hogy a mi 

csomagunkon
kívül más nem

jut a fa alá
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Akit megáldott az Isten
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

A karácsonyi csoda egyik titka,
hogy ilyenkor önkéntelenül is
igyekszünk jobbak lenni, jót
tenni azokkal, akik elesettek,
betegek, nélkülöznek. Sokan
kutatják a hosszú élet titkát, de
eszükbe sem jut, hogy ezen a
vonalon induljanak el. Gallai
Rezső, Győr és az ország leg-
idősebb embere ezekben a na-
pokban a 107. karácsonyát tölti
egy szeretetteljes közösség-
ben, a Lepke utcai Idősek Át-
meneti Gondozóházában. Szí-
vében ott a titok kulcsa: jó
ember volt, megáldotta az
Isten.  

Rezső bácsi, emlékszik még,
hogy telt a karácsonya tízéve-
sen?

Lelencgyerek voltam, szüleimet
nem ismertem. Pápán nevelkedtem
Fekete Istvánéknál, akiknek már volt
két fiuk, de harmadiknak odavettek
engem. Így hárman „testvérek” bet-
lehemezni jártunk karácsonykor, és
amit kaptunk, elosztottuk egymás kö-
zött. De 1916-ban, amikor 12 éves
voltam, nevelőapámat elvitték kato-
nának. S mivel az állam 12 évesnél
idősebb gyerekek után nem fizetett a
nevelőszülőknek, a nevelőanyám
pedig így nem tudott gondoskodni
rólam, elkerültem a veszprémi gyer-
mekmenhelybe. Tíz nap után bejött
az egyik nővér, és megkérdezte: gye-
rekek, ki akar lovász lenni? Pápán az
Esterházy-kastély közelében laktunk,
akkor még éltek ott grófkisasszo-
nyok, akiknek gyönyörű lovaik voltak,
ez indított arra, hogy jelentkezzek.
Alagra vittek a versenyistállókba. Na-
gyon nehéz sorom volt.

És húszévesen hol érte a ka-
rácsony?

1924-ben mint zsoké versenyez-
tem egy bécsi lóversenyen. Biztos
voltam benne, hogy én nyerem a fu-
tamot, azonban a vége előtt 100 mé-
terrel már láttam, hogy nem érhetek
elsőként célba, csak másodikként.
Lovammal hátulról belevágattam az
előttünk futó hátas hátsó lábaiba,
amelyik így felbukott, én pedig győz-
tem. Persze észrevették ezt, és kitil-
tottak a nemzetközi lovaregyletből.

Tíz napig tekeregtem Bécsben, amíg
a pénzem tartott, majd Pápáig gyalo-
goltam korábbi nevelőszüleimhez,
akiket nyolc éve nem láttam. Pápán
suszterinas lettem, mert végül olyan
helyre kellett mennem, ahol kapok
kosztot. 

Harmincévesen merre járt
karácsony táján?

Harmincévesen kaptam az első
igazi munkahelyemet Győrben a Ma-
gyar Királyi Folyammérnöki Hivatal-
nál. Addig jövő-menő ember voltam,
nem is tudtam, hogy létezik bejelen-
tett munkahely. Altisztként kerültem
a mai vízügy jogelődjéhez. Előtte Sze-
keres doktor bérházában voltam ház-
mester. Ott lakott Petényi Oszkár, a
folyammérnöki hivatal főmérnöke.

Nekem köz-
ben cikkeim
is jelentek
meg külön-
böző lapok-
ban, a Peté-
nyi főmérnök
felfigyelt rám,

és azt mondta, minek magának ilyen
bizonytalan állás, magának állami
állás kell. Annak idején ugyanis csak
így járt nyugdíj. Minden vágyam az
volt, hogy állami állásba kerüljek, így
amikor altisztfelvétel volt a folyami hi-
vatalnál, jelentkeztem és felvettek.

Tíz év múlva is a mai vízügy
jogelődjénél dolgozott?

A folyammérnöki hivatal vezetője
1941-ben behívott az irodájába, és azt
mondta, Gallaikám, szomorú hírt kell
közölnöm magával, ne számítson a

véglegesítésre, mert kaptunk a minisz-
tériumtól egy levelet, hogy csak olyan
embernek adhatunk kinevezést, aki-
nek megvan a frontszolgálata. Én részt
vettem Felvidék és Erdély visszacsato-
lásánál, sokat katonáskodtam, így is-
mertem a vadászlaktanyában azt a
tiszthelyettest, aki a katonákat behívja
és elküldi a frontra. Elmentem hozzá,

hívjon be engem is, küldjön ki a frontra,
ha Isten velem lesz, talán megkapom
a kinevezést. Ki is kerültem Oroszor-
szágba, Brianszk környékére. Renge-
teg halottat, sebesültet láttam ott, már
otthagytam volna az egész háborút,
de azért hadbíróság elé állítottak volna.
Amikor ez a gondolat foglalkoztatott,
leszálltam a vonatról – amivel épp a
postát vittem –, hogy könnyítsek ma-
gamon. Ám ekkor a partizánok felrob-
bantották a vagonokat. Kórházba vit-
tek, ahol egy győri sebész volt az orvos,
dr. Pontyos. Kérdeztem is őt, hogy
doktor úr, már Győrben vagyok? És
látja, ezek után még itt vagyok – nem
Isten csodája ez?

Az ötvenes-hatvanas éveire
hogy emlékszik?

1960-ban 32 év után elváltam az
első feleségemtől. Újranősültem, a
második feleségemmel szintén 32
évig éltem együtt, ő 1994-ben halt
meg. Vele sokat utaztunk, Moszkvá-
ban, Szocsiban, Jerevánban és Tbili-
sziben is jártunk. 18 országról voltak
útikönyveim. A vízügytől mint anyag-
beszerző mentem nyugdíjba, de
utána még 24 évig bejártam a hiva-
talba dolgozni mint fénymásoló. El-
mentem a lottózóba is dolgozni, szor-

tíroztuk a szelvényeket. Gyakorlatilag
90 éves koromig dolgoztam.

Mi a titka?
Hadd mondjak el egy történetet.

Egyik reggel, amikor a hivatalba men-
tem, a Baross út és az Arany János
utca sarkán láttam egy édesanyát.
Ráhajolt a kislányára, súgott neki va-
lamit, és amikor felemelte a fejét, hul-

lottak a könnyei. Engem ez a jelenet
annyira meghatott, hogy odamen-
tem, megkérdeztem, mi baj van? Azt
mondta, hogy három napja nincs egy
darab kenyerük se. Az Arany János
utcában volt a Pikó Lajos pékmester
üzlete, azt az embert én ismertem.
Mondtam annak a szegény asszony-
nak, tessék várni, én ismerem a
péket, bemegyek hozzá. Erre azt
mondta, ő is volt már bent, de nem
kapott kenyeret. Bementem, és kér-
tem egy darabot, kaptam fél kilót, ki-
vittem az asszonynak, odanyújtottam
neki. „Isten áldja meg, uram” –
mondta erre nekem az asszony. Én
így éltem az életem. Tessék elkép-
zelni, mennyi Istenáldást kaptam az
emberektől. 

Mit üzenne a győrieknek? 
Becsüljék meg a Jóistent, imád-

kozzanak hozzá, mert – most már ön
is látja – Istennek lennie kell. Amíg
nyolc évig lovászgyerek voltam, nem
tudtam imádkozni. Nekünk egy volt a
húsvét, a karácsony, mindennap
csak lovagoltunk. Még a Miatyánkot
is elfelejtettem. Ma sem tudok töb-
bet, csak a Miatyánkot meg az Üd-
vözlégyet, de a lelkem mélyén min-
dennap hálát adok a Jóistennek.

1924-ben mint zsoké 
versenyeztem Bécsben
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JÓTÉKONYSÁG  OKTATÁS

Gyermekcentrikus, kreatív
környezet – Kölyökcentrum

Tappancs és NOOK angol-ma-
gyar nyelvű minibölcsi-csoportok

A biztonságot nyújtó minicsopor-
tokban lehetőség van a gyerekek eltérő
képességeit és egyéniségeit figye-
lembe véve ápolni tehetségüket és ér-
deklődési körüknek megfelelő informá-
ciókkal ellátni őket, míg személyiségfej-
lődésük alapjai stabilabbak lesznek,
kreativitásuk lényegesen meghaladja
majd társaikét.

A KÖLYÖKCENTRUM a szerepjáté-
kok, a bábozás, a mesék, a fantázia biro-
dalma; magyar és angol nyelven egy -
aránt. Minden napra elegendő idő jut a
szabad játékra, de mellette naponta irá-
nyított foglalkozásokkal is ismerkednek,
szocializálódnak a gyerekek: csiri-biri
torna mozgással, mondókával, torna-
szerekkel, English gym – angol nyelvű
torna, Dallamvár és művészpalánta-
képző foglalkozásokkal. 

A KÖLYÖKCENTRUM-ban lehető-
ség van a gyermekekkel egyénileg is
foglalkozni, ayres terapeuta/gyógypeda-
gógus végezteti el a játékos feladatokat
a gyerekekkel. Ahogy a preventív fejlesz-
tésnek, úgy a tehetséggondozó fejlesz-
tésnek is fontos szerepe van a korai élet-
években. Az ÉSZ-KUCKÓ-ban zajló fog-
lalkozáson 1–4 év közötti gyerekek szá-
mára egymásra épülő, tematikus fogla-
kozások keretében, színvonalas gondol-
kodásfejlesztő játékok széles választé-
kának segítségével ismertetik meg a
gondolkodás folyamatait. A nagy- és fi-
nommozgások fejlesztésére – érleli az
idegrendszert, a mozgásos feladatok
segítik az érzékelést, észlelést – rendel-
kezésre állnak a WESCO tornaszerek,
és a mozgásfejlesztő specifikus torna-
szerek. 

Játszva tanulunk – tanulva játszunk! 
(x)

„Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre 
szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: 
megszületett végre!”

(Wass Albert : Karácsonyi versek 1)

Boldog karácsonyt kívánunk 
minden kedves hallgatónknak 

és kollégánknak!

Hatos és Társa Nyelviskola Bt.

Hatos Hajnalka 

Dr. Molnárné Szabó Katalin

Hatos és Társa Nyelviskola Bt. (08-0079-04) • Győr, Szent István út 7.
Akkr. Felnőttképző intézmény (lajstromszám 0384)

szerző: szigethy teodóra

Ismét összefogtak Burján Hanna
édesapjának kollégái, az Audi V6 TDI
dolgozói, s 147 ezer forinttal gyarapí-
tották a Hanna gyógyulása érdeké-
ben nyitott számlát. A súlyos táplálási
nehézségekkel küzdő kislánynak
ugyanis újabb németországi keze-
lésre van szüksége a további fejlődés
érdekében.

Látható eredményeket ért el az
őszi németországi háromhetes terá-
pia a súlyos táplálási nehézségekkel
küzdő, győr-ménfőcsanaki Burján
Hannánál. A kétéves kislánynak azon-
ban a további fejlődés érdekében fo-
lyamatos kezelésre lenne szüksége.
Az édesapa munkatársai is gyűj-

tésbe kezdtek, s 147 ezer forintot
utaltak a „gyógyulás számlájára”.

Schwarcz Balázs lapunknak el-
mondta, kollégáival úgy döntöttek,
hogy vesznek Hannának egy úgyne-
vezett Huple mozgásfejlesztő esz-
közt. Mivel azonban ezt a családnak
közbenjárással sikerült megszerez-
nie, a pénzt Hanna áprilisi, németor-
szági kezelésére fordítják.

Az apa kollégái nem először fog-
tak össze Hanna gyógyulása érdeké-
ben: az első kezelés előtt is a V6 TDI
dolgozói gyűjtötték össze a kezelés-
hez még hiányzó összeget, mindösz-
sze négy nap alatt.

Schwarcz Balázs és munkatársai
szerint: „Minél többet adsz, annál
több marad.”

A család számlaszáma: OTP Bank 11773377-00773878. 
A Győr+ Média is gyűjtést szervez Hannának: aki pénzzel nem tud,
de mással szívesen segítene a beteg kislánynak, forduljon hoz-
zánk! Ruhákat, játékokat várunk az Orgona utca 10. alatt lévő szer-
kesztőségünkbe, hogy ezzel is segítsük Hanna gyógyulását.

Az édesapa kollégái is
segítik Hannát

szerző: gégény istván
fotó: szigethy teodóra

December közepén tartották a Szé-
chenyi István Egyetem (SZE-Győr) jö-
vőjét jelentősen mértékben meghatá-
rozó szervezetfejlesztési kezdeménye-
zés zárórendezvényét. A Tudásme-
nedzsment Központ létrehozását
célzó támogatási projekt lezárása egy-
ben új kezdetet jelent az intézmény
falai között felhalmozódó tudástartal-
mak értékké formálása terén.

Dr. Rechnitzer János tudományos
és általános rektorhelyettes – aki az
egyetem karácsonyi ajándékának ne-
vezte az új szervezeti egység pályára
állását – úgy fogalmazott az esemé-
nyen, hogy a győri felsőoktatási intéz-
mény néhány éven belül a legmegha-
tározóbb egyetemek közé szeretne ke-
rülni, s ehhez a Tudásmenedzsment
Központ tevékenységére is szükség
van. A központ munkatársai az elmúlt
két évben elkészítették a SZE-Győr tu-
dástérképét, 30 innovatív projektkez-
deményezés kapcsán közel 100 ipar-
jogvédelmi, üzleti és pénzügyi tanács -
adást végeztek, részt vettek az intéz-
mény középtávú kutatás-fejlesztési és
innovációs stratégiájának megalkotá-
sában, meghirdették az egyedülálló
Széchenyi Duó alkotói pályázatot,
amelynek eredményeiről az elmúlt
időszakban többször beszámoltunk.

Jó kezekben az
egyetemi tudásbázis

A Tudásmenedzsment Központ
feladata a tudás- és technológia -
transzfer, az egyetemi partnerkap-
csolatok fejlesztése, valamint az itt
felhalmozódó tudásbázis gondozása,
az oktatók és vezető munkatársak ré-
szére tréningek, képzések szerve-
zése, együttműködés a régió innová-
ciós szereplőivel. Dr. Dőry Tibor, a
központ igazgatója magát az együtt-
működést érzi a legfontosabb külde-
tésnek, s azt reméli, hogy a jövőben
még több partnerkapcsolatot sikerül
kiépíteniük.

A szervezet az újonnan épült INNO-
Share Regionális Tudástranszfer Köz-
pontban kapott helyet, ahol hamaro-
san tudásvállalkozások fejlesztését se-
gítő egyetemi inkubátor kezdi meg
működését. Az itt működő Egyetemi
Könyvtár intelligens könyvtári infra -
struktúrájának létrehozásában és az
információbróker szolgáltatás beveze-
tésében is részt vesznek a Tudásme-
nedzsment Központ szakértői.

Az „Egyetemi Tudásmened-
zsment Központ létrehozása, vala-
mint a regionális szintű tudáshaszno-
sulást és tudástranszfert segítő szer-
vezeti fejlesztések a Széchenyi István
Egyetemen” című,  TÁMOP-4.2.1-
08/1-2008-0005 azonosítójú projekt
az Európai Unió és a Magyar Állam
391.228.695 Ft összegű támogatá-
sával valósult meg.

győr, jókai u. 1. 96/423-611, 20/805-1356, www.vidamkolykok.hu
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A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
társulata 24-én 11 órakor a Bob és
Bobek, 25-én 11 órától a Kis Piros
című mesével várják a gyerekeket.
Szilveszter estéjén 17 órától a
Hoppláda, újév napján 11 órától A
repülési lecke kezdőknek című elő-
adást láthatják az érdeklődők. 

A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR december
26-án, karácsony másnapján este fél nyolckor
tartja ünnepi nagykoncertjét a Richter Terem-
ben.  A nagy érdeklődésre való tekintettel a ze-
nekar 15 órakor is ad egy délutáni koncertet. 

KARÁCSONY ÜNNEPÉN Pápai Lajos megyés
püspök mutatja be az éjféli misét a győri baziliká-
ban. Vasárnap 10 órakor ugyancsak püspöki szent-
mise lesz, amelyen a bazilika kórusa énekel. A
szentmise végén a főpásztor pápai áldásban része-
síti a híveket. December 31-én, szombaton 18 óra-
kor püspöki szentmise lesz szentbeszéddel, újév
napján 10 órától szintén Pápai Lajos tart szentmi-
sét 10 órától a bazilikában. Az evangélikus öreg-
templomban 24-én 16 órakor, 25-én 8 óra 30 és
10 órakor, 26-án 10 órakor, a Kossuth utcai refor-
mátus templomban 24-én 17 órától, 25-én és 26-
án 10 órától lesz istentisztelet. A Kossuth utcai ka-
tolikus templomban 24-én éjfélkor, 25-én és 26-
én 10 óra 30-kor szentmise kezdődik. A görög ka-
tolikus templomban 24-én 17 órára, 25-én és 26-
án 10 órára várják a híveket. A hanuka ünnepe a
volt zsinagógában december 26-án 15 órától kez-
dődik. Beszédet mond Deutsch Róbert főrabbi és
Farkas János római katolikus lelkész

KAKTUSZGYŰJTŐK találkoznak január 5-én
18 órától a Gyermekek Házában. Az országos
egyesület eseményén Izsay Tamás mexikói kak-
tuszos élményeit ismerhetik meg az érdeklődők.

SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI ZOL-
TÁN ad koncertet Hollywoodi duettek cím-
mel december 23-án, este fél nyolckor a Rich-
ter Teremben.

A CSEND HÓNAPJA címmel szervez prog-
ramsorozatot a városi könyvtár január minden
csütörtökén, 17 órai kezdettel. Elsőként Tóth
Mercédesz pszichológus tart előadást a lélek
csendjéről és harmóniájáról, majd január 12-
én dr. Boros Judit művészettörténész csend -
életeket mutat be vetítéses estjén. A harma-
dik csütörtökön verses zenés délután lesz a
Silver Bells Kórus közreműködésével. A soro-
zat dr. Pressing Lajos buddhista pszichológus
előadásával zárul A belső csend útjai címmel.  

BRÓDY JÁNOS Az Illés szekerén című albu-
mát mutatja be december 27-én 19 órától a
Richter Teremben. A koncertet a Rotary Club
Győr szervezi, a bevételt a Széchenyi térre ter-
vezett, vakokat és gyengén látókat szolgáló
dombormű költségeire fordítják. 

RÁKÁSZ GERGELY koncertor-
gonista december 26-án 19 órakor
lép fel az újvárosi református temp-
lomban. A hangverseny Liszt Fe-
renc korát mutatja be az ünnepelt
mester és a kortársak műveinek se-
gítségével. Az esten titkokra derül
fény, megelevenednek a szereplők
és élettel telve tárul elénk a roman-
tika Európája. 



KITEKINTŐ HIRDETÉS

2011. december 23. / + / 11

szerző: földvári gabriella 

Európa akkor is sokszínű, ha a
karácsony ünnepléséről van
szó. Annak néztünk utána, mi-
lyen szokások, hagyományok
élnek, mi kerül az ünnepi asz-
talra túl a Kárpát-medencén.   

Anglia Nagy-Britanniában
Christmas, azaz a karácsony az év
legfontosabb ünnepe. Szenteste
napja munkanap, általában ilyenkor
tartják a munkahelyi évbúcsúztató
partikat. Este otthon barátokat fogad-
nak, isznak néhány pohár behűtött
citromlikőrt. Éjjel Karácsony Apó te-
lerakja ajándékkal a stockingot. Ez a
zoknira emlékeztető zsák az utóbbi
években nálunk is kapható. 

Finnország Rokonainknál a ka-
rácsony december 23-án kezdődik,
munkával. A család már a reggelinél
körbeüli az asztalt, olyan fahéjas tej-
berizst esznek, amely egy szem man-
dulát rejt. Aki megtalálja, szerencsés
lesz a jövő évben. Megvendégelik a
háziállatokat és a madarakat is, a csa-
lád karácsonyi vacsorája tradicionális
északi ételekből áll. A heringet rozske-
nyérben sült sonka követi sült krump-
likásával. Mézes, gyömbéres sütemé-
nyekkel zárják az étkezést. Finnor-
szágban az asztalt éjszakára nem sze-
dik le, hogy a karácsonyi manók is jól-
lakhassanak, ha épp arra járnak. 

Görögország A karácsony tizen-
két napos, folyamatos ünnep, benne
foglaltatik az újév és a vízkereszt is. Az
ünnepkör népszokásai arra szolgál-
nak, hogy az eljövendő évre bő ter-
mést, egészséget, gazdagságot hoz-
zanak a családoknak. A manók elűzé-
sére szolgáló tűz hamuja varázserővel
bír, ebből a földekre szórnak a bő ter-
més reményében. Ekkor sütik a vaszi-
lopitát, egy kenyérfélét, amibe fém-
pénzt rejtenek. Aki megtalálja, sze-
rencsés lesz. 

Olaszország Karácsony ünnepe
24-én éjfélkor kezdődik, s mindössze
egynapos, másnap éjfélig tart. Az esti

Népek karácsonya
Jézuskától Befanáig 

vacsora hagyományosan a hal,
amelyből többféle is kerül az asztalra.
Az étkezést a híres panettone, a kará-
csonyi kalács zárja Az ünnep 25-én
délben, a családi ebéden tetőzik, s az
ajándékozás is erre a napra esik. Leg-
fontosabb vallási esemény a pápa
szentmiséje, amikor az egyházfő az
egész világot megáldja. Olaszország-
ban a Mikulás helyett Befana, a jóté-
kony boszorkány hozza az édessége-
ket a gyerekeknek vízkereszt napján,
január 6-án reggel.

Lengyelország Lengyelország-
ban a hagyományokat követve 24-én
este az eget kémlelik kicsik és na-
gyok, arra várva, hogy meglássák az
első csillagot. Ez a betlehemi csilla-
got jelképezi, melyet Gwiazdkának
neveznek. Amikor megjelenik, a csa-
ládtagok köszöntik karácsony ünne-
pét és egymást. Kedvenc babonájuk,
hogy a karácsonyi asztalnál páros
számú embernek kell ülni, ellenkező
esetben szerencsétlen lesz valaki kö-
zülük. A hagyományos ételek közül
nagyon kedvelt a céklaleves, a mákos
kalács és a hal. Készítenek erre az al-
kalomra kompótot is 12-féle gyü-
mölcsből, megemlékezve Jézus 12
apostoláról.

Oroszország Az orosz kará-
csony vallási ünnep. A családok, ba-
rátok szilveszterkor ajándékozzák
meg egymást, s január 7-én, kará-
csonykor mennek a templomba, hi-
szen a karácsonyt a Julianus naptár
szerint januárban, vízkereszt idején
ünneplik. Az orosz gyerekeknek a kék
ruhás Gyed Maroz és kísérője, Sznye-
gorucska, Hópelyhecske hozzák az
ajándékot. Azok, akik tartják az egy-
ház előírásait, negyven napig készül-
nek a karácsonyra. Az ortodox csalá-
dokban a karácsonyi ünnepség az
esthajnalcsillag felbukkanásával
veszi kezdetét. A hagyományos orosz
karácsonyi vacsora tizenkét fogásból
áll, mert Jézusnak tizenkét apostola
volt. A hal, a kaviár, a tenger külön-
böző gyümölcsei természetesek
ilyenkor az orosz asztalon. 

Nyugat-magyarországi Egyetem
Mezôgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

MOSONMAGYARÓVÁR

Válasszon ÚJ képzéseinkbôl!

• Gazdálkodási menedszer asszisztens
• Gyógy- és fûszernövény termesztô, 

feldolgozó
• Hulladékgazdálkodási technológus
• Ménesgazda

• Növénytermesztô-növényvédô
(magyar-angol nyelven)

• Ökológiai gazdálkodó
• Projektmenedzser asszisztens
• Szôlész-borász (Móvár-Sopron)

• Agrármérnöki
• Agrár-mérnöktanári
• Állattenyésztô mérnöki
• Élelmiszerbiztonsági és minôségi

mérnöki
• Környezetgazdálkodási agrármérnöki
• Mezôgazdasági biotechnológus
• Növényorvosi
• Vidékfejlesztési agrármérnöki

• Állattenyésztô mérnöki
• Élelmiszermérnöki
• Gazdasági és vidékfejlesztési
• Környezetgazdálkodási
• Mg. és élelmiszeripari gépészmérnöki
• Mezôgazdasági mérnöki
• Növénytermesztô mérnöki

Alapképzési (BSc) szakok:
(6+1 félév)

Mesterképzési (MSc) szakok: 
(4 félév)

Felsôfokú szakképzések: 
(4 félév)

www.mek.nyme.hu  Tel.: 06-96-566-607

MÉK
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GASZTRONÓMIA SZAKÁCSKLUB

December séfje: 
Rácz-Székely József 

Szerző: Gaál József
Recept: Rácz-Székely József
Fotó: O. Jakócs Péter

Miközben minden család saját hagyomá-
nyaihoz hűen múlatja karácsony estéjét,
nem árt tudni, hogy a népi regula szerint az
esthajnalcsillag feljövetele jelzi az ünnepi
vacsora idejét. Régebben mindennek volt
előírása és jelentése, még a szépen hímzett
karácsonyi abrosznak is, amelyet kizárólag
erre az alkalomra használtak. Az ünnep fon-
tos kelléke volt az asztalon a kenyér, a ka-
lács. A kenyérnek egésznek kellett lennie,
hogy a teljes esztendő bőséggel teljen. Az
asztal alá szénát, szalmát tettek, hogy a
gazda majd azt hordja az állatok alá, bizto-
sítva egészségüket a következő esztendőre.
Vacsora előtt a gazda a levegőbe lőtt a ház
előtt, elkergetve a gonosz lelkeket. Eközben
az asszony mindent előre kikészített az asz-
talra, mert a vacsorát neki is végig kellett
ülnie. Az asztal elképzelhetetlen volt hal és
bejgli nélkül, de mágikus erőt az almának
tulajdonítottak. Annyi szeletre vágták,
hogy mindenki kaphasson belőle, összetart-
son a család. A karácsonyi dióevés is elter-
jedt szokás volt. Az egészséges dió egészsé-
get, a rossz betegséget jelentett. A kará-
csony napján kezdődő és vízkeresztig, ja-
nuár 6-ig tartó ünnepkör telve van vendég-
látó hagyományokkal. Regősök, betleheme-
sek kívántak bőséget a háznépnek némi
ajándékért cserébe. A borszentelésre Szent
János napján, december 27-én került sor.
Ezen a napon minden család bort vitt a
templomba, amelyet a pap megáldott. Em-
bert, állatot gyógyítottak vele, s öntöttek be-
lőle a hordókba is. A férfiak körbejárják a
falut, s mindenütt ittak Szent János pohará-
ból, áldásként a háznépre. A lányoknak éj-
félkor olyan vízben kell megmosdaniuk,
amelyben piros alma van, hogy szépek és
rózsásak legyenek. Az év utolsó napján a
bakterek az éjfélt dallal kiáltották el, a pász-
torok megfújták tülkeiket, pattogtatták os-
toraikat, mindenki jó nagy zajt csapott ron-
tás ellen. Jó, ha tudjuk azt is, hogy szilvesz-
terkor a vályú vizébe aprópénzt kell szórni,
úgy kell itatni a jószágot. Szerencsét, pénzt
hoz éjfél után a cigányasszony és a sütőtök
is. S ha már az étkeknél tartunk, január el-
sején lakjunk jól, s akkor nem éhezünk a
következő évben. 

Hozzávalók: 160 gramm finom-
liszt, 100 gramm vaj, egy evőka-
nál kristálycukor, kevés só, egy
egész tojás, 6 gramm élesztő. A
diótöltelékhez 66 gramm darált
dió, fél citrom reszelt héja, 50
gramm kristálycukor, kevés tej. A
máktöltelékhez 66 gramm darált
mák, fél citrom reszelt héja, 50
gramm kristálycukor, kevés tej.

Hozzávalók: 30 dkg burgonya, csipet só,
késhegynyi őrölt bors, 2 evőkanál majonéz,
1 kis fej lilahagyma, 2 db avokádó, 10 dkg
jércemell, 2 evőkanál étolaj a sütéshez, 1
db piros kaliforniai paprika, 1 evőkanál kris-
tálycukor, 1 evőkanál ecet, 1 db hámozott
sárgarépa, 1 db cukkini, fél póréhagyma.

Elkészítése: A burgonyát meghámoz-
zuk, felkockázzuk és puhára főzzük. A jér-
cemellet megsózzuk, serpenyőben készre
sütjük, majd lehűtjük. A megfőtt burgonyá-
hoz lilahagymát, majonézt adunk, majd be-
lekockázzuk a jércemellet. Az avokádót elő-
készítjük: félbevágjuk, kivesszük a magját,
a húsát kivágjuk a héjából, s egy tálba tesz-
szük. Sóval, borssal, a citrom pár csepp le-
vével összekeverjük. Ételformázó gyűrű-
ben rétegezve lerakjuk először a majoné-
zes burgonyát, majd az avokádót. Hűtőben
lehűtjük, közben elkészítjük a paprikasziru-
pot.  A piros kaliforniai paprikát apró koc-
kákra vágjuk, vízzel, kristálycukorral, ecet-
tel turmixoljuk. Összeforraljuk, ruhán le-
szűrjük, majd visszaforraljuk szirup álla-
gúra. Félretesszük hűlni. Ezután elkészítjük
az angyalhajat.A sárgarépát, a cukkinit és
a póréhagymát vékonyan felszeljük, majd
a szeleteket hajszálvékonyra felaprítjuk.
Sós, forró vízben leforrázzuk, leszárítjuk,
majd forró fritőzben ropogósra sütjük. Tá-
laláskor a kihűtött, rétegezett tiánt a tá-
nyérra helyezzük, tetejét az angyalhajjal dí-
szítjük, piros kaliforniai sziruppal a tányért
díszítjük.  

Avokádós jércemell 
angyalhajjal 

Asztali regulák

Diós, mákos, fonott bejgli 

Elkészítése: Az élesztőt lan-
gyos, cukros tejben felfuttatjuk.
Összegyúrjuk a lisztet a vajjal, a
cukorral, a sóval, a tojással és a
felfuttatott élesztővel. Fél órát pi-
hentetjük, addig elkészítjük a töl-
telékeket. Jól összekeverjük a
diót/mákot, cukrot, reszelt citrom-
héjat, és annyi tejet, hogy tölteni
lehessen. Ha a töltelék puha, a

tészta megreped. A megkelt tész-
tát kinyújtjuk, ujjnyi vastagságúra
töltjük. Vegyesen, egy diós és egy
mákos rudat keresztfonással ösz-
szefonunk. Megkenjük tojással,
villával megszurkáljuk a tetejét,
nehogy kirepedjen, majd előme-
legített sütőben 160 fokon készre
sütjük.  Lehűtjük, felszeljük, por-
cukorral megszórva tálaljuk. 
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JANUÁR
1 Újév, Fruzsina
2 Ábel
3 Genovéva, Benjámin
4 Titusz, Leona
5 Simon, Edvárd
6 Boldizsár
7 Attila, Ramóna
8 Gyöngyvér, Keve
9 Marcell
10 Melánia
11 Ágota
12 Ernô, Tatjána
13 Veronika, Vera
14 Bódog
15 Lóránt, Loránd
16 Gusztáv
17 Antal, Antónia
18 Piroska
19 Sára, Márió
20 Fábián, Sebestyén
21 Ágnes
22 Vince, Artúr
23 Rajmund
24 Timót
25 Pál
26 Vanda, Paula, Titanilla
27 Angelika, Angyalka
28 Károly, Karola
29 Adél
30 Martina, Gerda
31 Marcella

FEBRUÁR
1 Ignác, Virgínia
2 Karolina, Aida
3 Balázs
4 Ráhel, Csenge
5 Ágota, Ingrid
6 Dorottya, Dóra, Titanilla
7 Tódor, Rómeó
8 Aranka, Jutocsa
9 Abigél, Alex
10 Elvira
11 Bertold, Marietta
12 Lídia, Lívia
13 Ella, Linda
14 Bálint, Valentin
15 Kolos, Georgina, Gina
16 Julianna, Lilla
17 Donát
18 Bernadett
19 Zsuzsanna
20 Aladár, Álmos
21 Eleonóra, Norina
22 Gerzson, Zétény
23 Alfréd, Mirtill
24 Szökônap
25 Mátyás, Jázmin
26 Géza, Alexander
27 Edina
28 Ákos, Bátor
29 Elemér, Oszvald, Román

MÁRCIUS
1 Albin, Albina
2 Lujza
3 Kornélia, Nelli
4 Kázmér, Zorán
5 Adorján, Adrián
6 Leonóra, Inez
7 Tamás, Tomaj
8 Zoltán
9 Franciska, Fanni
10 Ildikó, Melissza
11 Szilárd, Borsika
12 Gergely
13 Krisztián, Ajtony
14 Matild, Tilda
15 Nemzeti ünnep, Kristóf
16 Henrietta, Vidor, Herbert
17 Gertrúd, Patrik
18 Sándor, Ede
19 József, Bánk, Józsa
20 Klaudia, Alexa
21 Benedek, Napsugár
22 Beáta, Izolda, Lea
23 Emôke
24 Gábor, Karina, Miléna
25 Irén, Írisz, Irina
26 Emánuel, Larissza
27 Hajnalka, Alpár
28 Gedeon, Johanna
29 Auguszta
30 Zalán
31 Árpád, Benô

ÁPRILIS
1 Hugó
2 Áron
3 Buda, Richárd
4 Izidor
5 Vince
6 Vilmos, Bíborka
7 Herman
8 Húsvét, Dénes
9 Húsvét, Erhard, Dusán
10 Zsolt
11 Leó, Glória, Szaniszló
12 Gyula
13 Ida
14 Tibor
15 Anasztázia, Tas
16 Csongor, Joakim
17 Rudolf, Kiara
18 Andrea, Ilma
19 Emma
20 Tivadar, Odett
21 Konrád
22 Csilla, Noémi
23 Béla
24 György, Debóra
25 Márk, Márkó, Márkus
26 Ervin
27 Zita, Mariann
28 Valéria, Nimród
29 Péter
30 Katalin, Kitti, Kata

MÁJUS
1 A munka ünnepe, Fülöp
2 Zsigmond, Zoé
3 Tímea, Irma
4 Mónika, Flórián
5 Györgyi, Irén
6 Ivett, Frida
7 Gizella, Bendegúz
8 Mihály
9 Gergely
10 Ármin, Pálma, Mira
11 Ferenc
12 Pongrác, Gyöngy
13 Szervác, Imola, Imelda
14 Bonifác
15 Zsófia, Szonja
16 Mózes, Botond
17 Paszkál
18 Erik, Alexandra
19 Ivó, MIlán
20 Bernát, Felícia
21 Konstantin
22 Júlia, Rita
23 Dezsô
24 Eszter, Eliza, Vanessza
25 Orbán
26 Fülöp, Evelin
27 Pünkösd, Hella
28 Pünkösd, Emil, Csanád
29 Magdolna, Magdaléna
30 Janka, Zsanett
31 Angéla, Petronella

JÚNIUS
1 Tünde, Kund
2 Kármen, Anita
3 Klotild, Kevin
4 Bulcsú
5 Fatime, Ferdinánd
6 Norbert, Cintia
7 Róbert, Roberta, Robin
8 Medárd, Zaránd
9 Félix, Annabella
10 Margit, Gréta
11 Barnabás, Barna
12 Villô
13 Antal, Anett
14 Vazul, Herta
15 Jolán, Vid
16 Jusztin, Arany
17 Laura, Alida
18 Arnold, Levente
19 Gyárfás
20 Rafael, Dina, Polett
21 Alajos, Leila, Alojzia
22 Paulina
23 Zoltán, Édua
24 Iván
25 Vilmos, Maxim
26 János, Pál
27 László
28 Levente, Irén, Lora
29 Péter, Pál
30 Pál

2 0



JÚLIUS
1 Tihamér, Annamária
2 Ottó, Ottokár
3 Kornél, Soma
4 Ulrik, Babett
5 Emese, Sarolta
6 Csaba
7 Apollónia, Apolka
8 Ellák, Edgár
9 Lukrécia, Marina
10 Amália, Alma
11 Nóra, Lili, Kerka
12 Izabella, Dalma
13 Jenô
14 Örs, Stella
15 Henrik, Roland
16 Valter
17 Endre, Elek, Dzsesszika
18 Frigyes, Kamill
19 Emília, Esztella
20 Illés
21 Dániel, Daniella
22 Magdolna, Magda
23 Lenke, Borisz
24 Kinga, Kincsô, Kerka
25 Kristóf, Jakab, Zsaklin
26 Anna, Anikó
27 Olga, Liliána
28 Szabolcs, Alina
29 Márta, Flóra
30 Judit, Xénia
31 Oszkár

AUGUSZTUS
1 Boglárka, Boglár
2 Lehel, Özséb
3 Hermina, Kira
4 Domonkos, Dominika
5 Krisztina, Kriszta
6 Berta, Bettina
7 Ibolya, Afrodité
8 László, Eszmeralda
9 Emôd
10 Lôrinc
11 Zsuzsanna, Tiborc
12 Klára, Letícia
13 Ipoly
14 Marcell, Maximilián
15 Mária
16 Ábrahám, Rókus
17 Jácint, Arika
18 Ilona, Ilka
19 Huba
20 Állami ünnep, István
21 Sámuel, Hajna
22 Menyhért, Mirjam
23 Bence, Szidónia
24 Bertalan, Jonatán
25 Lajos, Patrícia
26 Izsó, Tália
27 Gáspár
28 Ágoston
29 Beatrix, Erna
30 Rózsa
31 Erika, Bella, Hanga

SZEPTEMBER
1 Egyed, Egon
2 Rebeka, Dorina
3 Hilda
4 Rozália, Róza
5 Viktor, Lôrinc
6 Zakariás
7 Regina
8 Mária, Adrienn
9 Ádám
10 Nikolett, Hunor
11 Teodóra, Igor
12 Mária
13 Kornél
14 Szeréna, Roxána
15 Enikô, Melitta
16 Edit, Ditta, Ludmilla
17 Zsófia, Hildegárd
18 Diána
19 Vilhelmina, Dorián
20 Friderika
21 Máté, Mirella
22 Móric
23 Tekla, Lina
24 Gellért, Mercédesz
25 Eufrozina, Kende
26 Jusztina, Pál
27 Adalbert
28 Vencel
29 Mihály
30 Jeromos, Médea

OKTÓBER
1 Malvin
2 Petra
3 Helga
4 Ferenc, Edvin, Zóra
5 Aurél, Galina
6 Brúnó, Renáta
7 Amália
8 Koppány
9 Dénes
10 Gedeon
11 Brigitta, Gitta
12 Miksa
13 Kálmán, Ede
14 Helén, Heléna
15 Teréz, Terézia
16 Gál, Aurélia
17 Hedvig, Hédi
18 Lukács
19 Nándor
20 Vendel
21 Orsolya, Orsika
22 Elôd, Korinna
23 Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 Salamon
25 Blanka, Bianka
26 Dömötör, Amanda
27 Szabina, Szabrina
28 Simon, Szimonetta
29 Nárcisz
30 Alfonz, Zenóbia
31 Farkas

NOVEMBER
1 Mindenszentek, Marianna
2 Achillesz
3 Gyôzô, Hubert
4 Károly
5 Imre, Tétény
6 Lénárd
7 Rezsô, Csenger
8 Zsombor
9 Tivadar, Szibilla
10 Réka, Ariel
11 Márton, Martin
12 Jónás, Renátó
13 Szilvia
14 Alíz
15 Albert, Lipót
16 Ödön, Edmond
17 Hortenzia, Gergô
18 Jenô
19 Erzsébet, Zsóka, Liza
20 Jolán
21 Olivér
22 Cecília
23 Kelemen, Klementina
24 Emma
25 Katalin, Katinka, Katrin
26 Virág
27 Virgil
28 Stefánia
29 Taksony, Brenda
30 András, Andor, Endre

DECEMBER
1 Elza
2 Melinda, Vivien
3 Ferenc, Olívia, Xavér
4 Borbála, Barbara, Boróka
5 Vilma
6 Miklós, Döníz
7 Ambrus
8 Mária, Marion
9 Natália, Natasa
10 Judit, Loretta
11 Árpád
12 Gabriella
13 Luca, Otília, Lúcia
14 Szilárda
15 Valér
16 Etelka, Aletta
17 Lázár, Olimpia
18 Auguszta
19 Viola, Violetta
20 Teofil
21 Tamás
22 Zénó, Tifani, Anikó
23 Viktória, Niké
24 Ádám, Éva
25 Karácsony, Eugénia
26 Karácsony, István
27 János
28 Kamilla, Apor
29 Tamás, Tamara
30 Dávid, Zoárd
31 Szilveszter, Darinka
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HÖLGYVILÁG  A SZEBBIK NEM

KOS
A 2012-es év feszültségekkel
indul a Kos jegyűek számára

a párkapcsolatot illetően, de márciustól
szerencsére jóra fordul a sorsuk. Igyekez-
zenek addigra minden félbemaradt
ügyet lerendezni, tűzzenek ki új célokat
maguknak, és kezdjék aszerint élni az
életüket. Márciustól a nagy döntéseik-
nek élhetnek, júniustól pedig a legszebb
időszakot élik meg a párkapcsolatukban.
Télre stabil párkapcsolatban élhetnek.

BIKA
A Bika szülöttek az év elején
minden félreértést rendezhet-

nek, eldönthetik, vajon ki áll a legköze-
lebb szívükhöz. Minden flörtöt le kell zár-
niuk ehhez. Márciusra megtervezhetik ál-
maik lánykérését vagy esküvőjét, az ered-
mény egy életre szóló, romantikus, ki -
egyensúlyozott kapcsolat. Ha májusra
tervezik az esküvőt, bizony minden apró
részletre figyelniük kell. Július a legalkal-
masabb egy szép romantikus nászútra.
A tél a nosztalgiázások ideje.

IKREK
Ne hagyják, hogy egy ap -
rócska félreértés megzavarja

nyugalmukat. Inkább üljenek le párjukkal
és kérdezzék ki az ő véleményét is, mi-
előtt nagy döntésre szánnák el magukat.
Márciusra kész lesz tervük, amiben akár
egy külföldi lánykérés vagy esküvő is sze-
repelhet. Júniusra, illetve júliusra meg is
valósulnak ezek az álmok, és nem is lesz
olyan nehéz megszervezniük mindezt. Ez
a lendületük év végéig kitart, valósítsák
meg álmaikat bátran!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

„Eddig minden évben tovább
maradtunk, idén is számíthat-
nak ránk a győriek, nem ma-
radnak zene nélkül” – ígérte
Kovács Áron, aki ebben az
évben is Győrben ünnepli a szil-
vesztert: a városi vigasságokon
fellép a Káosz Központtal, a
Star Machine-nal és karaokizni
is lehet vele az év utolsó éjsza-
káján a Városház téren.

„Azért rólam gondolhatták,
hogy nem bordalokat énekelek
a fehér ruhás Mária-lányokkal a
szomszéd teraszon” – mondtad
egy műsorban. Miket fogtok
énekelni, hogyan forrósítjátok
fel a hangulatot Győrben?

RÁK
2012 meghozza a stabil, ro-
mantikus és szenvedélyes pár-

kapcsolatot, amire bátran építhetnek.
Már januárban érzik, kivel szeretnék ösz-
szekötni életüket, és márciusra ezt meg
is valósítják. Akár egy váratlan lánykérés,
akár egy utazás, amin ezt megteszik,
megerősíti szerelmüket. Június és július
a legalkalmasabbak a boldogító igen ki-
mondására, az augusztus pedig az uta-
zásra. Boldogságuk év végén is töretlen.

OROSZLÁN
Év eleji tennivaló, hogy ren-
dezzék lelkükben saját félel-

meiket, és próbálják élvezni az éle tüket.
Ez meghozza, illetve jobbá teszi párkap-
csolatukat, sok boldog pillanatban lehet
így részük. Márciusra elkötelezhetik ma-
gukat, áprilisban pedig kézbe vehetik az
események irányítását. Június és július a
legalkalmasabbak az esküvőre, augusz-
tusban engedjenek meg maguknak egy
romantikus utat. Az év vége a tervezge-
tés ideje, merjenek nagyot álmodni!

SZŰZ
Az év elején rátalálnak életük
párjára. Márciusra tökéletes

lesz boldogságuk, élvezzék ki ezt az idő-
szakot, tegyék félre félelmeiket. Május a
legalkalmasabb az önök számára az es-
küvőre, egy stabil párkapcsolatban lesz
részük ezután. A nyár és az ősz nagyon
hamar eltelik a szervezéssel, a tervezge-
téssel, hogy  szeptember, október a nagy
döntések ideje lehessen. Ez a két hónap
szintén szép esküvőt ígér. Az év vége a ro-
mantikázás ideje az önök számára.

MÉRLEG
Tiszta lappal kezdik az évet,
merjenek álmodozni, zárják le

múltjukat. Március meghozza az igaz
szerelmet, illetve megerősíti a meglevőt.
Áprilisban végre élvezik az életet. Május,
június, július az esküvő ideje. Augusz-
tusra tervezzék az utazást, ahol nagyon
sok romantikus élmény és boldogság vár
önökre. Az ősz meghozza a nyugalmat és
egy nagyon boldog, stabil párkapcsola-
tot, ami  télen is sok élménnyel szolgál.

SKORPIÓ
Érdemes minden flörtöt meg-
szüntetni év elején, ha el sze-

retnék kötelezni magukat. Ezt február-
ban, illetve márciusban meg is tehetik.
Júniusra megszervezhetik álmaik eskü-
vőjét, illetve utazását, a hatás nem marad
el. Persze az önök esetében a különle-
gességek nem maradhatnak el. Őszig el-
tartanak az események, ott kicsit pihen-
jenek meg és tervezzék meg a további
családi eseményeket. Év végére megelé-
gedettség tölti el önöket.

NYILAS
Egy kis rendrakással kezdődik
az év. Tervezzenek, álmodozza-

nak, de zárják le a múlt eseményeit is, így
februárban megtalálják az igazit. Március
és április a már stabil párkapcsolatban
élőknek meghozza az esküvőt, a friss sze-
relmesek számára egy utazás szép élmé-
nyekkel kecsegtet. A június, illetve au-
gusztus szintén romantikus eseményeket
tartogat. Az október szintén alkalmas a
szép esküvőre. Az év vége a stabilitást és
a boldogságot hozza önök számára.

BAK
Az év nagy boldogsággal kez-
dődik. Ragadjanak meg min-

den pillanatot, amikor a romantikának ál-
dozhatnak. A tavasz meghozhatja a fon-
tos döntéseket, merjék ezt megtenni. Jú-
nius és július alkalmas a szép esküvőre
és az utazásra. Szeptemberben is meg-
tehetik mindezt, nagyon romantikus ősz
elé néznek. A tél beálltával a párkapcso-
latuk is stabillá válik, élvezzék önök is
mindezt, hiszen megérdemlik.

VÍZÖNTŐ
Az év rendrakással kezdődik,
döntsenek hosszú távon éle -

tükről. Áprilisra berobban életükbe a sze-
relem, párkapcsolatuk fordulatokban
lesz gazdag, illetve megerősödik a már
meglévő. Június és július meghozza a
várva várt esküvőt. Augusztusban kerül-
jenek minden félreértést, inkább utazza-
nak el, élvezzék külföldön az életet. Októ-
ber szintén alkalmas az esküvőre, illetve
a szép párkapcsolatra. Év végére meg-
elégedetten dőlhetnek hátra.

HALAK
Romantikusan indul az esz-
tendő, használjanak ki min-

den eseményt, ami megerősíti párkap-
csolatukat. Ha még nincs, ezzel bevonz-
hatják azt életükbe. Márciusban kerüljék
a félreértéseket, inkább szervezzenek
meglepetés bulit, meglepetés utazást.
Májusban összeköthetik életüket párjuk-
kal. A nyár a romantikáé és az utazásé.
Ősszel megtervezhetik párjukkal a követ-
kező időszak eseményeit, merjenek ál-
modozni. Az év vége szintén a szerelemé.

Harmadszor megyünk Győrbe
szilveszterkor, és az eddigi bulikon
óriási volt a hangulat. Ahogy a Star
Machine-tól megszokhatták, minő-
ségi külföldi és hazai bulizós, tánco-
lós slágerekkel készülünk. Idén lesz
meglepetés is, a saját zenekaromat
szintén viszem: a Káosz Központtól
dinamikus, rockos, zúzós nyitány
várható. Emellett karaoke-show
ugyancsak lesz velem, amikor min-
denki azt énekli, amit szeretne,
dalok ezreiből választhat majd a kö-
zönség. Nagyon várjuk már a talál-
kozást a győriekkel.

Igaz, hogy te vagy a magyar
karaoke létrehozója?

Igen, megérkezett hozzánk az
angol változat, egyébként még japá-
nul lehetett karaokizni. Részt vettem
az angol verzió népszerűsítésében,
jártuk az országot, és láttuk, hogy

HOROSZKÓP A 2012-ES ÉVRE

Kovács Áron: Zúzós lesz a nyitány
a szilveszteri városi vigasságokon

magyar dalokra lenne igény. Ennek
semmi infrastruktúrája nem volt még,
komoly fejlesztői munka kellett, amit
a csapatom és én csináltunk meg.
Ezután tíz évig csak mi tudtuk szol-
gáltatni a magyar verziót, most meg
eldobok egy követ, és eltalálok vele
egy karaoke-társaságot.

Nem zavar, hogy szilveszter-
kor is dolgozol?

Üzenem a győri közönségnek,
hogy nem munka a velük való szóra-
kozás, mert szeretem ezt csinálni, rá-
adásul nagyon megkedveltük a győri
szilvesztereket. Jó látni a lelkese-
dést, ahogy a kékre fagyott em-
berek csillogó szemekkel tombol-
nak. Eddig minden évben marad-
tunk, legalább másfél órával töb-
bet játszottunk, mint amiről szó
volt. Idén is számíthatnak ránk a
győriek, nem maradnak zene nélkül.
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A SZEBBIK NEM  HÖLGYVILÁG

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Jön a lazulás ideje, szilveszter
táján kötelező felhörpinteni
egy-két pohár finom italt a csa-
ládtagok, a barátok társaságá-
ban. Orbán László mixert, a
Napsugár koktélbár tulajdono-
sát kértük meg arra, keverjen,
ajánljon valami igazán különle-
geset szilveszter éjszakájára.  

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Az év utolsó bulija különlege-
sebb, mint a többi, jobban át-
gondoljuk, mit vegyünk fel, mi-
lyen legyen a frizuránk és a
sminkünk. Tündököljünk a csil-
logás éjszakáján! – ehhez
adunk tippeket.

Angyali vagy démoni? Nem fognak
ránk furcsán nézni, bármelyik variá-
ció mellett is döntünk, hiszen szil-
veszterkor minden eltúlzott, sőt, az
idei trendek most mindkét „stílusnak”
kedveznek.

Nagy divat a szezonban talpig hó-
fehérbe vagy feketébe, esetleg ezek
kombinációjába öltözni. Egy fehér
összeállításban angyalian feltűnőek
lehetünk, ám ezzel a színnel érdemes
vigyázni, nehogy hógolyóhoz hason-
lítsanak minket, mintsem egy angyal-
kához. A fehéret kombinálhatjuk
arannyal is az ünnepélyesebb megje-
lenés érdekében.

Ha az idén nagyon divatos piros
ruhát választjuk, egyszerre lehe-
tünk elegánsak és vadítóak: a vörös

A forralt bort és a puncsot nem kell
bemutatni, essen inkább szó a tenge-
részek koktéljáról. A grog Orbán
László szerint a 16. században szüle-
tett, a matrózok ekkor kezdték el víz-
zel hígítani napi rumadagjukat. A kok-
tél járulékos haszna az volt, hogy ke-
vesebb baleset érte a tengerészeket.  

A grog számtalan változata közül
a győri mixer leginkább a mézes-na-
rancsos változatot kedveli. Ehhez 4 cl
barna rum, 6 cl narancslé, 6 cl forró
víz, továbbá ízlés szerint citromlé,
cukor, méz, szegfűszeg, fahéjrúd és
narancsgerezd szükségeltetik. A leg-
jellemzőbb szilveszteri ital a pezsgő,
amit Dom Perignon francia szerzetes
az 1600-as évek végén állított elő elő-
ször, véletlenül, borból. A habzó ital
létrejöttéhez szükséges erjesztést a
XIX. század közepéig egyedileg, üve-
genként végezték, egy palack elkészí-
tése három évig tartott. 

S hogy miért iszunk szilveszterkor
pezsgőt? A hagyomány szerint az új
év annak szellemében telik majd,
ahogyan az óév utolsó és az újév első
napját töltöttük. Tehát ha finom,
drága, „úri” italt iszunk, a folytatás is
gazdag és fényűző lesz.

Íme, Orbán László
Happy New Year pezsgőkoktéljá-
nak receptje: 2 cl gin, 1 dl barack-
likőr, 4 cl narancslé, fél cl málna-
szörp, 1,5 dl száraz pezsgő.

S végül egy ünnepi koktél, a
Taxi driver sofőröknek, gyere -
keknek, megrögzött
nem ivóknak: 1 dl
ananászlé,    1 cl
citrom lé, maracuja-
szirup, alkoholmen-
tes pezsgő. 

A mixer jó tanácsa
másnapra annyi, ha túl
sok pezsgőt, koktélt it-
tunk a buliban, kezdjük
a napot egy nagy adag 
Bloody Maryvel!

Koktélok éjszakája 

Adjuk meg a módját az évbúcsúztatásnak!

szín csábít, vonzza a tekintetet és
nem utolsó sorban magabiztossá-
got adhat viselőjének. Maradha-
tunk persze a jól bevált „kis feketé-
nél” is, ez a klasszikus mindig be-
vethető.

Az idei divatban domináns színek
még a vaj és a szürke, a narancsos ár-
nyalatok, a királykék, na és ezek koro-
nája: a szőrme. A téli kollekciót a kö-
tött és a bundás darabok uralják,

utóbbiból lehet, hogy jobb választás,
ha csak részletekben jelenik meg az
öltözéken. A szőrme köztudottan vas-
tagít, így inkább fontoljuk meg, hogy
nekünk mi áll jól, mintsem vakon kö-
vessük a divatot.

S mivel szilveszter éjszakája a csil-
logásról is szól, ne feledkezzünk meg
a kiegészítőkről, esetleg flitterekről,
csillámokról sem. Arra azonban
ügyeljünk, hogy vagy a ruhánk csil-

logjon, vagy a kiegészítőink, mert
nem egy karácsonyfára szeretnénk
hasonlítani, ugye?

Újra divatba jöttek a hosszú láncok,
az óriási karperecek, a csuklót befedő
órák és a színben hozzá illő vastag
övek. Válasszunk ruhánkhoz illőt ezek-
ből, feldobják megjelenésünket.

Sminkünket az öltözékünkhez iga-
zítsuk, figyelembe véve azt, hogy mi
passzol leginkább arcunk adottságai -
hoz. A csillámos, fémes színek ragyo-
góan mutatnak éjszaka, de a titokza-
tos esti sminket is bevethetjük: kacér
füstös szemeket varázsolhatunk ma-
gunknak pillanatok alatt sötét festék
és egy fültisztító pálcika segítségével.
A hatást fokozhatjuk, ha a tusvonalat
tovább húzzuk.

A vonzó vörös az arcon is visszakö-
szönhet, persze csak ízlésesen, hi-
szen nem a farsangi bulira készülünk
bohócnak, netán ledér lánynak.

A rúzsunkat igazítsuk szemünkhöz,
szilveszter éjszakáján mindkettő szép
hangsúlyt kaphat. Koronaként pedig
tegyünk átlátszó szájfényt ajkunkra.

Ha a frizuránkkal is elkészültünk,
akkor pezsgőt a kézbe, és indulhat a
parti!
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

DECEMBER 23., PÉNTEK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:28 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Magyarország, szeretlek!
11:10 Útravaló
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 P'amende
13:25 Esély 
13:55 Kő, papír, olló
14:25 Natúra
14:55 Angyali érintés 
15:45 Különleges mentőalakulat 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés 
20:15 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Családom és egyéb 

emberfajták 
22:30 A hivatal 
23:05 Il Divo - Live in Barcelona 
00:10 Sporthírek 
00:20 Család csak egy van 
01:05 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:00 Top Shop 
06:20 Havazin 
06:55 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:35 Második esély 
10:35 Top Shop 
12:25 Asztro Show 
13:30 A szív útjai 
14:35 Jégkirálynő a hokipályán 
16:20 Az éden titkai 
17:20 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:05 Castle 
21:00 ValóVilág 
23:20 Reflektor
23:35 Törzsutas 
00:00 Dupla hatos 

01:40 Autómánia

05:25 Teleshop 
06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:35 Stahl konyhája 
09:45 Babapercek
09:55 Teleshop 
11:30 A megbocsájtás útja 
13:15 Eva Luna 
14:15 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:25 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:20 Aktív
20:15 Jóban Rosszban 

21:00 Az iskoláját! 
23:00 ALL IN - kezdők és 

nagymenők 
23:30 Aktív
00:30 Tények Este
01:05 EZO.TV
02:05 Alexandra Pódium
02:30 Animációs filmek

05:25 Vészhelyzet 
06:10 Joey  
06:35 Vészhelyzet 

07:30 Monk - Flúgos nyomozó 
08:25 Nyomtalanul 
09:20 Bomba bébi 
11:30 Segítség, szülő vagyok!  
12:30 Lehetetlen küldetés 
13:30 Monk - Flúgos nyomozó 
14:30 CSI: Miami helyszínelők 
15:30 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 CSI: Miami helyszínelők 
19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:15 Jackie Brown 
00:15 Szerelmem szelleme 
02:15 Gyerekkereskedők 
03:45 Lehetetlen küldetés

DECEMBER 24., SZOMBAT
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:10 Winx Klub 
10:40 Karácsonyi történet 
12:30 A medvementő 
14:20 Ki a Télapó? 

16:10 Egy éjszaka a királlyal  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Jégkorszak - Állati nagy 

karácsony
Sid, nagy galibát okoz, és ezzel
nem csak Mani barátjának a
karácsonyát teszi tönkre, de  a
Mikulás is a rosszcsontok közé
sorolja. Ő persze szeretné ki-
köszörülni a csorbát, és meg-
indul az Északi-sark felé. 

19:25 Jégkorszak 
21:00 ValóVilág 
21:35 Micsoda nő! 
00:00 Mária, egy anya története

06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Tv2 matiné
10:15 Őslények országa 7. - 

A hideg tűz köve  
11:35 Szurikáták 
13:05 Barbie csodás karácsonya 
14:25 Enyveskezű Mikulás 
16:05 A kétszáz éves ember 
18:30 Tények
19:00 Shrekből az angyal

A film Shrek és Fiona 
karácsonyi készülődését 
és az ünnepet mutatja 
be - amolyan ogre-módra.

19:30 Shrek 
21:15 Csillagpor 
23:45 Segítség, karácsony! 

01:25 Karácsony a Riviérán 
03:05 Teleshop 
03:35 Animációs filmek

06:00 Egy kórház magánélete 
06:55 A szépség és a szörny 
07:50 Por-irtók 
08:20 Zsírégetők 
09:15 Halottnak a csók 
10:05 Álomgyári feleség 
10:55 Tartsd a szád és énekelj! 
12:50 Egy kapcsolat szabályai 
13:15 Anya és a Télapó 

14:55 A Grincs 
16:55 Dave 
19:00 Holdhercegnő
21:00 Én és a hercegem 2. - 

A királyi esküvő 
23:00 Anya és a Télapó 
00:45 A Grincs 
02:45 A romantika hullámhosszán - 

Szerelem a horizonton

VIASAT3

VIASAT3

06:00 Közbeszéd 
06:30 Híradó - 6:30 
06:40 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó - 7:30 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó - 8:30 
08:35 Térkép
09:05 Angyalbőrben 
10:00 Család-barát
11:00 Slovenski Utrinki
11:30 Alpok-Duna-Adria
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Törvény által védve 
14:45 Pannonia 3 keréken 
15:10 Lyukasóra 
15:40 Szerelmes földrajz 
16:10 Ízőrzők: Iharosberény 
16:45 A zene összeköt 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 Lóvátett lovagok
23:05 Dunasport
23:10 A szabálytalan Simone Weil 
00:25 Gyógyító hangok 
01:25 Vers

05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Anno
06:25 Angi jelenti 
06:55 Opera Café
09:00 A karácsonyfa dala 
09:50 Mondák a magyar 

történelemből
10:05 János vitéz 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 A magyar parlament 

karácsonya 
13:00 Mennyből az Angyal - 

Kormorán és vendégei 
14:25 Milliomos Mikulás 
16:00 Beethoven 
17:25 Gasztroangyal
18:20 Matula kalandpark 
19:30 Híradó este
19:55 Időjárás-jelentés 
20:00 Sissi I. - A magyarok királynéja

21:40 A varázsfuvola 
00:00 Karácsonyi éjféli mise

06:10 A mesék háza 
06:35 A nagy ho-ho-horgász  
06:45 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:15 Kolumbusz Kristóf 
07:40 Szimba, az oroszlánkirály 
08:05 A mesemondó 
08:35 Daktari 
09:30 Arcélek 
09:55 Angyalhaj  
10:10 Postások gyöngye  
10:40 Asterix és a vikingek  
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 A három királyok 
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:40 Felfedező úton a Robinson 

család 
14:10 A karácsonyi jávorszarvas 

kalandjai 
15:35 Tízperces mesék 
15:50 80 nap alatt a Föld körül 
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Mese
19:00 Collodi-Litvai: Pinokkió
20:40 Tízperces mesék 
20:50 Egy varázslatos karácsony 
22:20 Ennio Morricone: Dal az 

elrejtezett Istenről 
23:15 Mennyből az angyal 
23:30 Isten kezében 
00:00 Éjféli szentmise közvetítése 
01:30 Vers

DECEMBER 25., VASÁRNAP
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:20 Micimackó és a Zelefánt 
11:25 Huncut karácsony 
13:05 Arthur és a villangók 
14:50 Egy jávorszarvas kalandjai 

Bertil (Raban Bieling) szobá-
jába váratlanul beesik egy já-
vorszarvas. De ez nem min-
den: az állat beszélni és re-
pülni is tud! Sőt, azt állítja,
hogy egy próbarepülésen vett
részt a Télapóval (Mario Adorf),
amikor lezuhantak.

16:35 Télapu 2. 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Harry Potter és a Főnix Rendje
21:25 ValóVilág
22:00 Ház a tónál  
23:45 Férjhez mész, mert azt 

mondtam

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
10:35 Őslények országa 8. - 

A nagy fagy 
12:10 TMNT – Tini Nindzsa Teknőcök
13:50 Barbie mesés Karácsonya 
15:10 Apát kérek karácsonyra 

16:50 A pót télapó 
18:30 Tények
19:00 MadagaszKarácsony

Ezúttal az állatkerti baráti csa-
patnak kell megmentenie a ka-
rácsonyt, miután a Mikulás
kényszerleszállást hajt végre a
szigetükön és nem mellesleg
még az emlékezetét is elveszíti. 

19:30 Shrek 2. 
21:15 Mr. Magorium meseboltja
23:10 Amerika kedvencei 
01:00 Havasi Balázs Symphonis 

Concert Show 
02:30 Animációs filmek

05:55 Egy kórház magánélete 
06:50 Egy kórház magánélete 
07:45 A szépség és a szörny 
08:45 Topmodell leszek! 
09:35 Szex és New York light  
09:45 Édes kísértések 
10:10 Szex és New York light  
10:45 EgészségŐr 
11:15 MaxxMotion Autós Magazin 
11:45 A nagy házalakítás 
12:35 A nagy házalakítás 
13:25 Mi a manó  
15:15 Négy Esküvő 2. 
16:15 ÁlomÉpítők 2. 
17:15 Babe 
19:00 Oltári vőlegény
20:05 CSI: A helyszínelők  
21:00 Szerelem a végzeten 

22:50 Tapló Télapó 
00:40 A veszély közelében 
02:30 EgészségŐr 
03:00 Oltári vőlegény

VIASAT3
05:30 Hajnali gondolatok 
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély 
06:25 KorTárs
06:55 Opera Café
09:00 Vízipók-csodapók 
10:15 Mondák a magyar 

történelemből  
10:30 Csillagszemű Gála 
11:00 Karácsonyi református 

stentisztelet 
12:00 Kapcsoljuk Rómát!
12:35 Hírek 
12:40 Mondák a magyar 

történelemből  
12:55 Mennyből az Angyal - 

Kormorán és vendégei 
14:30 Szegény gazdagok 
16:00 Rex, a kölyökfelügyelő 
17:35 A Szövetség
18:35 SzerencseVasárnap
19:30 Híradó este
19:55 Időjárás-jelentés 
20:00 Sissi II. - Az ifjú császárné 
21:45 Égi madár 
23:00 Biblia: Jézus 
00:35 Szenthelyi Miklós 

hangversenye 60. 
születésnapján

06:05 A nagy ho-ho-horgász  
06:15 Télapó pirossapkás koboldjai  
06:45 Kolumbusz Kristóf 
07:10 Szimba, az oroszlánkirály 
07:35 A mesemondó 
08:05 Daktari 
09:00 Szent Miklós - A fiú, akiből 

Mikulás lett  
09:30 Élő egyház
09:55 Univerzum 
10:45 Tízperces mesék 
11:00 Világ-nézet 
12:00 Urbi et Orbi 
12:35 Híradó - Déli
12:40 Vers
12:50 Élő népzene 
13:20 Hazajáró 
13:50 Rosszcsont kalandjai 
14:15 Rosszcsont kalandjai 
14:45 Csellengők
15:20 Utókor 
15:50 Múltidéző 
16:25 A kölcsönkért kastély 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:00 Önök kérték!
20:00 Mága Show 
21:35 Klubszoba 
22:35 Jane Eyre 
00:30 Koncertek az A38 hajón 
01:25 Vers
01:30 Himnusz 
01:35 Múltidéző 
02:00 Élő népzene 
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TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ

DECEMBER 26., HÉTFŐ
M1
05:55 Hajnali gondolatok 
05:59 Roma Magazin 
06:25 Domovina
06:55 Ma Reggel
08:55 Grimm meséiből: Holle anyó 
10:00 Fekete Villám  
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek 
12:05 Mondák a magyar 

történelemből  
12:15 Mendika
13:30 Mici néni két élete 

15:00 Az igazi Télapó 
16:35 Kaliforniai karácsony 
18:10 Csingiling 
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Sissi - Sorsdöntő évek 
21:50 Utolsó rapszódia  
23:05 Biblia - Jézus 
00:40 Szenthelyi Miklós 

születésnapi koncertje

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:40 Trendmánia 
11:05 Havazin 
11:35 A szálloda kedvence 
13:10 Asterix Amerikában 
14:35 Reszkessetek, repülők! 

Oliver (Lewis Black) alig várja,
hogy véget érjen a műszak, 
és elrepülhessen karácso-
nyozni Hawaiira. Az időjárás
azonban összeesküszik 
ellene, és Porternek hirtelen
nyakába szakad a repülőtér
összes utasa. 

16:10 Apád-anyád idejöjjön! 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Neveletlen hercegnő
21:00 ValóVilág 
21:30 Hull a pelyhes 
23:00 Egy nejnél jobb a kettő  
00:45 Havas csodák

06:00 Tv2 matiné
10:00 Hercules és Xena: Harc a 

Titánokkal  
11:20 Őslények országa 9. - 

Utazás a nagy vízhez  
12:35 Furcsa hétköznapok - SP 
13:05 Babe
15:05 A Mikulás karácsonya
16:35 Kelekótya karácsony 
18:30 Tények
19:05 Harmadik Shrek

20:55 Végre karácsony! 
22:55 Hepiendek 

Az eltemetett titkok, az elsza-
lasztott lehetőségek és a má-
sodik nekifutások mindent
ígérnek, csak happy endet
nem. De vajon eljöhet-e ennek
ellenére is a boldogság a film
hősei számára?

01:20 Michael Bublé

05:35 Vészhelyzet 
06:20 Joey 
06:45 Joey 
07:10 Vészhelyzet 
08:00 Monk - Flúgos nyomozó 
08:50 Monk - Flúgos nyomozó 
09:40 Behálózva 
11:30 A nagy házalakítás 
12:20 Heston lakomái 
13:15 Dave 
15:10 Karácsony apuka 
16:55 Babe  

18:35 Babe 2 - Kismalac a 
nagyvárosban

20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Igazából szerelem 
23:40 Karácsony Connecticutban 
01:20 Behálózva 
03:10 A veszély közelében

DECEMBER 27., KEDD
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Állati dumák
07:25 Állati dumák 
07:45 Tini titánok 
08:05 Star Wars: A klónok háborúja 
08:30 Asztro Show 
09:35 Békavári uraság - Az új kaland 
11:25 A dzsungel könyve 2. - 

Maugli és Balu  
12:55 Barátság mindenáron 

14:30 Az agyoncsapat 
16:20 Bűnvadászok 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:30 Fedőneve: Takarító 
21:05 ValóVilág 
22:00 Buliszerviz 2.: Taj előmenetele
23:40 Az orosz kapcsolat 
01:40 Légimentők - Visszaszámlálás

06:00 TotalCar
06:25 Tv2 matiné
09:30 Breki világot lát 

Breki, Kurutty és Gukker, a
három béka elhatározza, 
megnézi, mi van a 
mocsáron túl. 

11:50 Őslények országa 10. - 
A hosszúnyakúak vándorlása  

12:20 Furcsa hétköznapok - SP 
12:50 Szórd a pénzt és fuss! 
14:40 Matilda, a kiskorú boszorkány 
16:30 Sky Kids - Az ég lovagjai 
18:30 Tények
19:05 Kung Fu Panda - A harc 

művészete 

19:35 Mézengúz
21:10 Mission: Impossible 3. 
23:40 Propaganda
00:40 Tények Este
01:10 EZO.TV
01:45 Klubvilág 

06:00 Vészhelyzet  
06:45 Heston lakomái 
07:40 Két pasi - meg egy kicsi 
08:05 Joey 
08:30 Vészhelyzet 
09:20 Monk - Flúgos nyomozó  
10:10 Monk - Flúgos nyomozó 
11:00 Babe 2 - Kismalac a 

nagyvárosban   
12:40 Heston lakomái 
13:40 Igazából szerelem 
16:00 Római vakáció 
18:10 Sabrina 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Édes november 

23:25 Tapló Télapó 
01:10 Karácsony Connecticutban 
02:50 Karácsony apuka

VIASAT3

VIASAT3

06:10 Kisváros 
06:50 MacGyver 
07:35 Végjáték 
08:25 A Karácsony története 
09:40 Tízperces mesék 
10:00 Család-barát
10:50 Egészség +
11:20 Sebaj Tóbiás 
11:30 Ferenc, Assisi lovagja 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Csendes éj - A béke üzenete 
15:00 Egy gyermek, akit Jézusnak 

hívnak 
16:40 „Éj-mélyből fölzengő" - 

Karácsony ünnepe Böjte 
Csaba atyával 

17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Cranford 
19:30 MacGyver
20:30 A férfi a legjobb orvosság 
21:15 Hírek 
21:30 Fiú a Marsról 
23:20 Sportaréna 
00:10 Fanny és Alexander 
01:55 Vers
02:00 Himnusz 
02:05 Balogh Rudolf 
02:25 Család-barát
03:20 Kívánságkosár

05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Kárpát Expressz 
05:55 Srpski Ekran
06:25 Unser Bildschirm
06:55 Ma Reggel
09:00 Bigyó felügyelő karácsonyi 

mentőakciója 
09:25 Mondák a magyar 

történelemből 
09:40 Mindenből egy van
10:35 OTP Bank Lovas Világkupa
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Nehéz kesztyűk
14:35 Angyali érintés 
15:20 Mondák a magyar 

történelemből  
15:35 DTK Extra 
16:30 Sport 2011 
17:25 Honfoglalás
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:10 Elcserélt lányok 
21:00 Igazából szerelem 
23:10 A rejtélyes XX. század
23:40 Sporthírek 
23:50 Sport 2011 

06:10 Kisváros 
06:45 MacGyver 
07:35 A férfi a legjobb orvosság 
08:25 Csodakutyák 2. - 

Az ebdoktorok  
09:45 Tízperces mesék 
10:00 Család-barát
10:50 Sebaj Tóbiás 
11:00 Zénó 
11:05 Télapó pirossapkás koboldjai 
11:30 Az ötödik szó: Kalkuttai Teréz 

anya élete 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Univerzum 
15:20 Egy gyermek, akit Jézusnak 

hívnak 
16:50 Tízperces mesék 
17:00 Tízperces mesék 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Cranford
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Hírek 
21:30 Afrikai szeretők
23:40 Fanny és Alexander  
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Miért éppen Magyarország? 
01:40 Bogányi Gergely Chopin-

műveket zongorázik 

DECEMBER 28., SZERDA
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:30 Top Shop 
07:00 Állati dumák 

Az állatfaj képviselői kerek
perec kimondják csattanós vé-
leményüket mindenről, ami az
embereket (is) foglalkoztatja.

07:25 Állati dumák 
07:45 Tini titánok 
08:10 Tini titánok 
08:30 Star Wars: A klónok háborúja  
08:55 Star Wars: A klónok háborúja 
09:15 Asztro Show 
10:25 Mary Poppins 
12:55 Ütős játék 
15:05 Álom.net
17:00 Drágám, add az életed! 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:25 Nincs kettő négy nélkül 
21:15 ValóVilág 
22:20 ValóVilág 
23:00 Gyilkosság a bázison 
00:35 Túlvilági kapcsolat

04:15 TotalCar
04:40 Műsorszünet 
06:00 Babavilág 
06:25 Tv2 matiné
09:35 Múmia - Az elveszett tekercs 

nyomában 
10:40 Őslények országa 11. - 

A pöttömszauruszok 
támadása 

12:05 Furcsa hétköznapok - SP 
12:35 The Blues Brothers - 

A blues testvérek  
14:45 A Sherwoodi erdő titka 
16:45 Cápasrác és Lávalány 

kalandjai 
18:30 Tények
19:05 Pata-csata
21:05 A Skorpiókirály 
22:55 Hiába futsz 

00:40 DAKAR 2012 
01:10 Tények Este
01:40 EZO.TV
02:15 Tigris és sárkány

05:30 Vészhelyzet 
06:15 Heston lakomái 
07:05 Segítség, szülő vagyok! 
07:55 Vészhelyzet 
08:45 Monk - Flúgos nyomozó 
09:35 Monk - Flúgos nyomozó  
10:25 Római vakáció  
12:35 Heston lakomái 
13:30 Sabrina
15:35 Kisasszonyok
17:45 Értelem és érzelem

20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:15 Veszedelmes viszonyok 

A gazdag és öntelt Merteuil fo-
gadást ajánl a nőcsábász Val-
mont-nak. A feladat: elcsábí-
tani az erényes és gyönyörű
Madame de Tourvelt. Ám
végül Valmont esik csapdába.

23:25 Képeslapok a szakadékból 
01:15 Édes november 
03:20 Képeslapok a szakadékból

VIASAT3
05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Kárpát Expressz 
05:55 Hrvatska krónika
06:25 Ecranul nostru
06:55 Ma Reggel
09:00 A 12 ajándék  
09:25 Mondák a magyar 

történelemből  
09:40 Elcserélt lányok 
10:25 David anyja 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? 
14:20 Angyali érintés 
15:10 Mondák a magyar 

történelemből 
15:25 Gasztroangyal
16:25 Flash 
16:55 Sport 2011
17:45 Kutyába se veszlek 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:10 Hóbarát 
21:55 Ki-be tawaret
23:30 A tánc legendája
00:20 Sporthírek 
00:30 Sport 2011

06:10 Kisváros 
06:45 MacGyver
07:35 Mad Men - Reklámőrültek 
08:25 A kéményseprőinas és a 

cukrász lánya 
09:30 Afrika gyöngyszeme: Namíbia 
10:00 Család-barát
10:50 Sebaj Tóbiás  
11:00 Télapó pirossapkás koboldjai 
11:25 Szent Bernadette, Lourdes 

hercegnője 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Arcélek 
14:40 Talpalatnyi zöld
15:05 Ablak a természetre 
15:20 Svejk, a derék katona 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Cranford 
19:30 MacGyver
20:30 Arisztokraták 
21:20 Hírek 
21:30 Az elszánt diplomata 
23:35 A divat mint művészet 
00:30 Harcsa Veronika Quartet 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Úticél: Korea 
01:35 Karosi Bálint orgonál
01:50 Miért éppen Magyarország? 
02:20 Család-barát
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DECEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
M1
05:25 Hajnali gondolatok 
05:30 Kárpát Expressz 
06:00 Rondó
06:55 Ma Reggel
09:00 Grimm meséiből: 

Rigócsőr király 
10:05 Kakaókoncert
11:00 Van képünk hozzá
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Illatos út a semmibe
14:30 Angyali érintés 
15:15 Mindenből sok van
16:15 Flash 
16:40 Sport 2011 
17:45 A testőrök visszatérnek 

1649. Az angol király trónfosz-
tása után Mazarin bíboros ag-
gódik, hogy a forrongás a kon-
tinensre is átterjed, ezért titkos
feladattal bízza meg a már 
deresedő halántékú egykori
testőröket.

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:10 Apák napja 
21:50 Nyár utca, nem megy tovább 
23:05 Európai Filmakadémia 

díj 2011
23:35 Angi jelenti
00:00 Sporthírek 
00:10 Sport 2011 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Állati dumák 
07:25 Állati dumák 
07:45 Tini titánok 
08:10 Tini titánok 
08:35 Star Wars: A klónok háborúja 
09:00 Star Wars: A klónok háborúja  
09:20 Asztro Show 
10:30 Rádió 
12:30 Enyém a vár 
14:25 Plasztik szerelem 

16:25 Oscar 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:30 Dínó 
21:00 ValóVilág 
21:55 Két túsz között 
00:00 Egy életem, két halálom 
01:35 Börtönpszichó

Dr. Lila Coletti pszichiáter volt
férjét brutálisan meggyilkolják.
Lila rádöbben, hogy egyik pá-
ciense a tettes...

04:15 Babavilág 
04:40 Műsorszünet 
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tv2 matiné
09:50 Menekülés Atlantiszról 
11:20 Beethoven 3. 
12:55 Furcsa hétköznapok - SP 
13:25 Sárkányszív 2. - 

Egy új történet 
15:00 A tűzsárkány birodalma 
16:40 9 és 1/2 randi 

18:30 Tények
19:05 Rém rom
21:00 A Skorpiókirály 2. - 

Harcos születik 
23:10 Tökéletes célpont 
00:55 EZO.TV
01:30 Tények Este
02:00 A Sárkány - Bruce Lee élete 
03:55 Segíts magadon!

06:10 Vészhelyzet 
06:55 Heston lakomái 
07:50 Segítség, szülő vagyok! 
08:40 Vészhelyzet 
09:30 Monk - Flúgos nyomozó 
10:20 Monk - Flúgos nyomozó 
11:10 Kisasszonyok 
13:15 Heston lakomái 
14:10 Értelem és érzelem 
16:40 Kazaam, a szellem 
18:20 Isten nem ver Bobbal
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:15 CSI: New York-i helyszínelők 
22:05 Letaszítva 

John Hobbes nyomozó hosszú
idő után végre elkapja az üldö-
zött sorozatgyilkost, akit ki is
végeznek. A rémtettek azon-
ban tovább folytatódnak.

00:20 Édeshármas 

02:00 CSI: New York-i helyszínelők 
02:45 Fennsíkok csavargója

DECEMBER 30., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

06:00 Top Shop 
07:00 Állati dumák 
07:20 Tini titánok  
07:40 Tini titánok 
08:00 Star Wars: A klónok háborúja  
08:25 Star Wars: A klónok háborúja  
08:45 Asztro Show 
09:45 Dawn Anna - Minden 

rendben lesz 
11:15 Fiúk a parton 
13:05 Hangya boy 
14:35 Az angyalok is babot esznek  
16:50 Az őserdő hőse 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz
19:30 Elvarázsolt kastély 

21:00 ValóVilág 
22:00 Anakonda 
23:35 Végzetes bankrablás 
01:05 Erőszakos múlt

06:00 Alexandra Pódium
06:25 Tv2 matiné
09:35 Egérmese 4. - 

Az éjjeli lény rejtélye 
10:50 Beethoven 4 
12:20 Furcsa hétköznapok - SP 
12:50 Fletch
14:40 Szellemirtók 
16:35 Hajrá csajok: A nagy 

összecsapás 

18:30 Tények
19:05 Állj, vagy lő a mamám!
20:55 A szuper exnőm 
22:55 Lökött örökösök 
00:35 ALL IN - kezdők és 

nagymenők 
01:35 EZO.TV
02:35 Tények Este
03:05 Alexandra Pódium

05:35 Vészhelyzet 
06:20 Heston lakomái 
07:10 Segítség, szülő vagyok! 
08:00 Vészhelyzet 
08:50 Monk - Flúgos nyomozó  
09:40 Monk - Flúgos nyomozó 
10:30 Az év embere 
12:30 Heston lakomái 
13:25 Kazaam, a szellem

Kazaam egy zeneládába 
száműzött dzsinn, akire a 
ti zenkét éves Max talál rá. 
A rapzene iránti tehetséggel is
megáldott szellem segít Max-
nak édesapja felkutatásában. 

15:05 Joe és a vulkán 
16:50 Túl az Óperencián 

19:20 Két pasi - meg egy kicsi
19:50 Vérmes négyes 
20:15 Vérmes négyes 
20:45 Mike és Molly 
21:15 Csak egy kis pánik
23:05 Bombabiztos 
00:40 Veszedelmes viszonyok 

VIASAT3

VIASAT3

05:15 Gazdakör
05:40 Magyar cirkusztörténet 
06:10 Kisváros 
06:45 Arisztokraták
07:40 Az állatok világa 
08:10 Fiatalok Dél-Afrikában 
08:20 A medvementő 
10:00 Család-barát
10:50 Varjúdombi meleghozók  
11:00 Télapó pirossapkás koboldjai 
11:30 Szimba, az oroszlánkirály 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Herend, az más 
15:15 Svejk, a derék katona 
16:45 Virágzó Magyarország 
17:15 Kisváros
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Cranford 
19:30 MacGyver
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek 
21:30 Csárdáskirálynő 
23:20 Enrique és Judita 
00:10 Pengető 
01:05 Vers
01:10 Himnusz 
01:15 Úticél: Korea 
01:40 Tálentum
02:25 Család-barát
03:20 Kívánságkosár

06:00 Angi jelenti 
06:25 P'amende 
06:55 Ma Reggel
09:00 Grimm meséiből: 

Öcsi és Nővérke 
10:00 Magyar népmesék 
10:15 A majmok kastélya 
11:30 Magyar népmesék 
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 HungarIQ
13:25 Özvegy menyasszonyok
14:40 Angyali érintés 
15:30 Poén Péntek
16:25 Flash 
16:55 Sport 2011 
17:50 Alfonzó szenvedélyei
18:30 Vad Magyarország - 

A vizek birodalma
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:10 Poén Péntek
21:10 Mindenből egy van
22:05 Négy szellem
23:00 Családom és egyéb 

emberfajták 
23:25 A hivatal 
23:55 Billy Idol - Az "In Super 

Overdrive" turné 
01:10 Sporthírek 
01:20 Sport 2011 

05:15 Gazdakör
05:40 Magyar cirkusztörténet 
06:10 Kisváros 
06:45 Angyalbőrben 
07:45 Valóságos kincsesbánya  
08:20 Elátkozott Ella 
10:00 Család-barát
10:55 Varjúdombi meleghozók  
11:05 Télapó pirossapkás koboldjai 
11:30 Szimba, az oroszlánkirály 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Jávorszarvas a verandán 
15:05 A három királyok 
16:45 Virágzó Magyarország 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Cranford 
19:30 MacGyver
20:30 Végjáték 
21:15 Hírek 
21:30 Lidérces órák 
23:05 A malegaon-i Superman  
00:00 Illényi Katica - Stéphane 

Grappelli emlékkoncert 
01:00 Vers
01:05 Himnusz 
01:10 Örökség 
02:20 Család-barát
03:20 Kívánságkosár

DECEMBER 31., SZOMBAT
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06:30 Top Shop 
07:00 Muppet-show az űrből 
08:15 Kölyökklub
10:05 Asztro Show 
11:00 Autómánia
11:30 Bigyó felügyelő 

12:50 Macskafogó 2. - 
A sátán macskája

14:30 Szuperzsaru 
Speed (Terence Hill) átlagos
nyomozó, ám egy akció során
megváltozik az élete...

16:30 Kincs, ami nincs 
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz
19:30 Men in Black - Sötét zsaruk 
21:10 ValóVilág
22:10 Amerikai taxi 
00:00 Himnusz 
00:05 Gézhelyzet, avagy kórház a 

káosz szélén  
01:45 Süthetjük

06:00 Látlelet a Földről 
06:30 Tv2 matiné
10:00 Röfitábor 
11:35 Tappancsok 
13:05 Szellemirtók 2. 

A Szellemirtók ismét pályára
lépnek a természetfölötti lé-
nyek ellen. A szellemek el-
söprő fölényben vannak, de a
csapat halált megvető bátor-
sággal küzd a rózsaszín
trutymó ellen. 

15:00 Fletch 2. - Szenzációs ajánlat 
16:45 Bilko főtörzs 
18:30 Tények
19:00 Aktív
19:30 Frizbi Hajdú Péterrel
20:30 Retro B.U.É.K. 2011
00:00 Himnusz 
00:05 Retro B.U.É.K. 2011
00:35 Euro túra 
02:15 Elbaltázott nászéjszaka

06:55 Egy kórház magánélete 
07:50 A szépség és a szörny 
08:45 Zsírégetők 
09:35 Halottnak a csók 
10:25 Álomgyári feleség 
11:15 Joe és a vulkán 

Joe beteg és legfeljebb fél éve
van hátra. Egy milliomos fel-
ajánlja: ha beleugrik egy tűzhá-
nyóba, melyről az őslakók azt
hiszik, hogy emberáldozatot
kíván, luxuskörülmények között
töltheti hátralevő hónapjait. 

13:00 Túl az Óperencián 
15:25 Vérmes négyes 
15:50 Vérmes négyes 
16:15 Mike és Molly 
16:40 Billy Madison - A dilidiák   
18:15 Szenzációs recepciós

20:00 Showtime - Végtelen és 
képtelen 

21:50 Ponyvaregény - Pulp Fiction  
00:35 Letaszítva 

VIASAT3
05:34 Magyar gazda
06:00 HungarIQ 
06:25 Erdőjárók 
06:55 Opera Café
09:00 Gyerekdalok 
09:05 Mozdulj!
09:30 Gyerekdalok 
09:35 Egy velencei csibész 

Amerikába megy 
11:00 Gyerekdalok 
11:02 Családom és egyéb 

emberfajták 
11:25 Gyerekdalok 
11:30 Most a Buday! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Hírek
12:05 Aki feltalálta a rövid élet titkát
12:35 Vivát Bacchus!
13:30 Meztelen diplomata 
14:55 Beethoven 2 
16:25 Maradj talpon! 
17:35 Gasztroangyal
18:30 Ákos - Arénakoncert 
19:30 Híradó este
19:55 Időjárás-jelentés
20:00 Poén Péntek
21:00 Poén Péntek
21:55 Határtalan zene
00:00 Himnusz 
00:02 Schmitt Pál köztársasági 

elnök újévi köszöntője 
00:10 Retró kabaré
01:55 Házibuli hajnalig
02:50 200 szál cigi

06:35 Kíváncsi Fáncsi  
06:40 Télapó pirossapkás koboldjai 
07:10 Kolumbusz Kristóf 
07:35 Szimba, az oroszlánkirály 
08:00 A mesemondó 
08:30 Daktari 
09:30 Szerelmes földrajz 
10:00 Az állatok világa 
10:30 Tízperces mesék 
10:40 Münchausen báró csodálatos 

kalandjai
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Az állatok világa 
12:50 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:15 Felfedező úton a Robinson 

család 
13:45 Hogy volt!? 
14:45 Az örök Jávor 
15:35 Filmdalok, filmslágerek 

Karádytól a Valami Amerikáig
16:20 Nemo kapitány 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Mese
19:00 Mága Show
21:05 Zimmer Feri 
22:40 Kívánságkosár 
00:00 Himnusz 
00:02 Schmitt Pál köztársasági 

elnök újévi köszöntője 
00:05 Vörösmarty Mihály: Szózat
00:10 Macska-jaj 



24 / + / 2011. december 23.

JANUÁR 1., VASÁRNAP
M1
04:30 Házibuli hajnalig
05:55 Hajnali gondolatok 
06:00 Múlt-kor
06:25 Valaki 
06:55 Opera Café
09:00 Lúdas Matyi 
10:10 Vad Magyarország - 

A vizek birodalma 
11:05 Schmitt Pál köztársasági 

elnök újévi köszöntője 
11:15 A Bécsi Filharmonikusok 

újévi koncertje 
13:40 Hírek 
13:45 Petőfi
14:15 Az aranyember 

16:05 Elle - Modern Hamupipőke 
17:45 Rex Rómában 
18:35 SzerencseVasárnap
19:30 Híradó este
20:00 Időjárás-jelentés
20:05 Magyarország, szeretlek! 
21:20 Mr. Balhé 
22:55 Millió dolláros bébi 
01:05 Magyar bulizenék

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop 
07:00 Kölyökklub
10:15 Trendmánia
10:40 Törzsutas 
11:05 Havazin
11:35 Felicity 
13:10 Ilyenek voltunk 
15:15 Jó ugatás fél győzelem! 
16:50 Scooby Doo 2.: Szörnyek 

póráz nélkül 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 ValóVilág 
21:30 Nagy durranás 

Topper (Charlie Sheen), a 
fiatal, kezelhetetlen pilóta 
egy év kihagyás után feladja
önként vállalt remeteéletét 
és visszatér támaszpontjára,
hogy részt vegyen a szupertit-
kos Alvó Menyét akcióban.

23:05 Portré otthon
23:30 Halálos temetés 

01:05 Jópofa kofa

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:45 Táncos visszatér 
11:30 A Macska - Le a kalappal! 
13:00 Hős 

A birodalom hét királyságra
szakadt, melyek közül a Csin
birodalom a legerősebb. 
Királya az egész országot 
meg akarja hódítani, hogy 
ő lehessen a Kínai Birodalom
első császára. 

14:50 Kleopátra 
16:40 Kleopátra 
18:30 Tények
19:00 Tök állat
20:35 Jól áll neki a halál 
22:30 Pelenkás bajkeverő 

00:15 DAKAR 2012 
00:45 Hét év Tibetben

05:20 Zsírégetők 
06:05 Halottnak a csók 
06:55 Egy kórház magánélete 
07:50 Egy kórház magánélete 
08:45 A szépség és a szörny 
09:40 Topmodell leszek! 
09:45 Édes kísértések 
10:30 Szex és New York light 
11:00 Szex és New York light  
11:30 EgészségŐr 
12:00 MaxxMotion Autós Magazin 
12:30 A nagy házalakítás 
13:20 A nagy házalakítás 
14:10 Szenzációs recepciós 
15:55 Meseautó 
17:50 Stuart Little kisegér

19:20 Harmadik műszak
20:15 CSI: A helyszínelők  
21:00 Beugró Plusz
22:00 Szerepcsere 
00:05 Csak egy kis pánik 
02:00 EgészségŐr 
02:25 CSI: A helyszínelők  
03:10 Harmadik műszak 
03:55 A nagy házalakítás

JANUÁR 2., HÉTFŐ
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05:55 Top Shop 
06:20 Fókusz Plusz
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:10 Jópofa kofa 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:10 A szív útjai 
15:05 Mars a Marsra! 
16:35 Az éden titkai 
17:30 Sarokba szorítva
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:05 Nagyágyúk 

23:05 Minden, amit mindig is tudni 
akartál a Pókerről... 

23:30 Reflektor
23:40 Pókercsajok

05:25 Teleshop 
06:00 Magellán
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:40 Stahl konyhája 
09:50 Babapercek
10:00 Teleshop 
11:35 Mi volt ez az egész? 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 

A fiatal gimnáziumi tanárnő,
Claudia Martin tiltott szerelmi
viszonyt folytat tanítványával,
Tommal. Egy napon Tom 
osztálytársa, Stefan Dorner
zsarolni kezdi Claudiát egy 
fotóval... 

16:20 La Pola 
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban Rosszban 
21:00 NCIS 
22:00 NCIS: Los Angeles 
23:00 Aktív
00:00 Tények Este
00:30 DAKAR 2012 
01:05 EZO.TV
01:40 Életfogytig zsaru 
02:25 Életfogytig zsaru 
03:10 Magellán
03:35 Animációs filmek

05:55 Kincsek a padláson 
06:20 Kincsek a padláson 
06:50 Segítség, szülő vagyok! 
07:40 Vészhelyzet 
08:30 Gyilkos sorok 
09:30 A nagy házalakítás 
10:20 Stuart Little kisegér 
11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó 
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők
15:35 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - 

A konyha ördöge 
19:20 Jóbarátok
19:50 Jóbarátok 
20:15 Két pasi - meg egy kicsi 
20:45 Két pasi - meg egy kicsi 
21:10 Fedezd fel Forrestert! 

23:40 CSI: Miami helyszínelők 
00:35 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék
01:30 A sportriporter 
03:10 A nagy házalakítás

VIASAT3

VIASAT3

04:00 Szerelmes földrajz 
04:35 Szilveszteri nótacsokor 
05:15 Gazdakör
06:05 Ami igaz, az igaz 
06:35 Kolumbusz Kristóf 
06:45 Szimba, az oroszlánkirály 
07:10 A bűvös harang 
07:30 Tálentum 
08:05 Daktari 
09:00 Isten kezében 
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében 
10:30 Beavatás
11:00 Világ-nézet 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:15 Élő népzene 
12:45 Hazajáró 
13:25 Rosszcsont kalandjai 
13:50 Rosszcsont kalandjai 
14:20 Szoborfák 
15:15 Törvény által védve
15:45 Múltidéző 
16:20 Meseautó 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Önök kérték! 
19:30 Klubszoba
20:30 Galambos Erzsi születésnapi 

gálaestje 
22:05 Alex és Emma - Regény az 

életünk 
23:40 Porrá leszünk 
00:30 Underground 

05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:00 Afrika gyöngyszeme
09:50 Rex Rómában 
10:40 Tökéletes házasság
11:30 Agrárpercek 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Roma Magazin 
13:25 Domovina
13:55 Válogatás az Országos 

Természetfilm-fesztivál 
filmjeiből

14:25 Természetfilmesek és egyéb 
állatfajták 

14:55 Angyali érintés
15:40 Különleges mentőalakulat
16:25 Mi, ha nem magyar? 
16:40 MM
17:40 Család csak egy van
18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Szeretettel: Angelina Jolie
20:55 Hacktion 
21:45 Átok 2. 
22:15 Aranymetszés
23:10 Múlt-kor
23:40 Sporthírek 
23:50 Család csak egy van 
00:35 MM

06:30 Híradó 
06:40 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:40 MacGyver 
08:30 Híradó 
08:35 „Éj-mélyből fölzengő" - 

Karácsony ünnepe 
Böjte Csaba atyával 

09:05 Végjáték 
10:00 Család-barát
10:50 Könyvhalász 
11:00 Élő egyház 
11:30 Hazajáró 
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:10 Klubszoba 
15:10 Megvalósuló álmok 
16:00 Dominó (Földessy Margit) 
16:40 Az állatok világa 
17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 Államiságunk története a 

művészetben
20:00 Ünnepi Gála az Alaptörvény 

hatályba lépésének alkalmából 
21:20 Híradó 
21:25 Könyvhalász 
21:30 Tíz kenu 
23:15 Dunasport

TÉVÉMŰSOR  AJÁNLÓ
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05:55 Top Shop 
06:20 Trendmánia 
06:50 Fókusz Reggel
07:40 Reflektor Reggel
07:50 Reggeli - Csak csajok
08:30 A szerelem rabjai 
09:20 Második esély 
10:10 Jópofa kofa 
10:35 Top Shop 
12:15 Asztro Show 
13:15 A szív útjai 
14:20 A szív útjai 
15:20 A skacok meg a kukacok 
16:35 Az éden titkai
17:30 Sarokba szorítva 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz
20:20 Barátok közt 
21:00 ValóVilág 
22:00 Nomád 
00:00 Reflektor
00:10 A Grace klinika  
00:55 A Grace klinika

05:25 Teleshop 
06:00 TotalCar
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka
09:30 Stahl konyhája 
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop 
11:25 Lucy 
13:10 Eva Luna 
14:10 EZO.TV
15:20 Rex felügyelő 
16:20 La Pola
17:20 Update Konyha 
17:25 Eva Luna 
18:30 Tények
19:30 Aktív
20:30 Jóban rosszban 
21:00 Férfias játékok 

23:15 Propaganda
00:15 DAKAR 2012 
00:45 Tények Este
01:20 EZO.TV
01:55 Macerás ügyek 
03:20 TotalCar
03:45 Animációs filmek

05:45 Kincsek a padláson 
06:10 Kincsek a padláson 
06:35 Segítség, szülő vagyok! 
07:30 Vészhelyzet 
08:20 Gyilkos sorok 
09:15 Nyomtalanul 
10:05 A sportriporter 
11:55 Amerikai mesterszakács 
12:50 Monk - Flúgos nyomozó  
13:45 Monk - Flúgos nyomozó 
14:40 CSI: Miami helyszínelők 
15:35 Nyomtalanul 
16:25 Miami Vice 
17:25 Miami Vice 
18:25 Gordon Ramsay - 

A konyha ördöge 
19:20 Jóbarátok  
19:50 Jóbarátok
20:15 Két pasi - meg egy kicsi  
20:45 Két pasi - meg egy kicsi  
21:10 Doktor House 
22:05 Született detektívek 

23:05 CSI: Miami helyszínelők 
23:55 Esküdt ellenségek: 

Bűnös szándék 
00:50 Doktor House 
01:45 Született detektívek 
03:15 A nagy házalakítás

VIASAT3
05:20 Hajnali gondolatok 
05:25 Kárpát Expressz 
05:55 Ma Reggel
09:05 Afrika gyöngyszeme 
09:55 Mindenből egy van
10:50 Maradj talpon! 
12:00 Déli harangszó 
12:01 Híradó délben
12:25 Kárpát Expressz 
12:55 Srpski Ekran
13:25 Unser Bildschirm
13:55 Hacktion
14:50 Angyali érintés 
15:35 Különleges mentőalakulat 
16:20 Mi, ha nem magyar? 
16:35 MM
17:40 Család csak egy van 
18:30 Maradj talpon! 

Izgalmas műveltségi vetél-
kedő, amely mindenkit 
levesz a lábáról! A kiválasztott
játékos tíz kihívóval küzd a 
25 milliós fődíjért.

19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 
20:10 Időjárás-jelentés
20:15 Fuss, dagi, fuss! 
22:00 Tudorok 
22:55 Barangolások öt kontinensen
23:25 Esély 
23:50 Sporthírek 
00:00 Család csak egy van 
00:45 MM

06:30 Híradó 
06:35 Kisváros 
07:15 Kisenciklopédia 
07:30 Híradó 
07:35 A Gyalog-tenger szigetei 
08:30 Híradó 
08:35 Térkép
09:05 Korea, Kína és Japán 

kultúrájának története 
10:00 Család-barát
10:50 Könyvhalász 
10:55 Roma Magazin 
11:20 Domovina
12:00 Déli harangszó 
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:20 Kívánságkosár 
14:15 Napok, évek, századok 
14:45 Sportaréna 
15:40 Megvalósuló álmok 
16:20 Hagyományőrző Fesztivál a 

Skanzenben - Mesterségek 
utcája 

17:15 Kisváros 
18:00 Híradó - 18:00
18:30 Közbeszéd
19:00 Térkép
19:30 MacGyver
20:30 Mad Men - Reklámőrültek 
21:15 Híradó 
21:25 Könyvhalász 
21:30 A halott királyné 
23:20 Dunasport
23:25 Archibald és társai 
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KERESZTREJTVÉNY  SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájuthatnak
azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló
játékos szelektív hulladékgyűjtő zsákokat nyerhet. Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr,
Pf. 78. Jelige: Keresztrejtvény. Múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése: Jó hírem
van, meghívott a gazda szilveszterezni. Nyertesünk Horváth Istvánné (Győr).
Nyereményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át
január 2-ától.

SUDOKU

Téli bűneset

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.    

SUDOKU+

SUDOKU++

SUDOKU+++M
eg

fe
jté

se
k

1

Állóvíz

Ruha-
darab

Kenő-
anyag

Francia 
író 

(Émile)

Műanyag

Kábszer

Zöldség

Opera-
énekes 

(Andrea)
Vasúti
járda

Római 50

Nyelv-
botlás

Anyóka

Tüskés 
állat

Testvér 
nélküli

Gramm

Kis Lajos

Lírai 
műfaj

Gyümölcs

Hazai
cserje

Anyagi 
részecske

Gléda

Betegség

Énekszó

Tartóka

Rövid 
idő

A Duna
mellék-
folyója

Okos

Tüzelés

Nevelő

Alföldi
vidék

Török 
kalap

Vízlakó

Féltucat Tábla-
játék

Orosz 
repülő

Pinceszag

Pácolt hús

Égtáj

Dehogy!

Körmöl

Román 
forint

Tehetség

Mohács 
patakja

Babafog
Keringő

Baj Sportág

InalNacsa
társa

Római 1

Nem 
zsidó

L

6 5
7 6 9 2 1

1 5 2
3 5 8 4 6

9 2 4 1
4 7 6 3 8 5
6 7 1 4
1 9

5 3 4 2

1 7
3 4 9 1 7

8 6
1 7 5

5 2 3 7
3 9 5 4
1 4 7 9 8 2

1 4 9 6 5
7 2 8 3

2
6 1
8 4 9 6 5

4 6 3 9
7 9 4 8

8 7
2 9 4 8 5
3 6 7
5 8 4

935216748
647859312
182437965
461385279
573924186
829671453
294768531
318542697
756193824

216375498
834296175
597418236
481723569
952864317
673951824
365147982
149682753
728539641

932651748
876492531
154738629
315987462
689245317
427163895
268379154
741526983
593814276

2
Antik

Minta
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, KÖZÉRDEKŰ

szerző: pannon-víz

A Pannon-Víz szolgáltatásai minden-
napjaink részévé váltak, akkor működ-
nek jól, ha észrevétlenek maradnak. A
társaság szakemberei a karácsonyi és
szilveszteri időszakban sem szeretné-
nek színre lépni, amihez sokak munká-
jára van szükség a kulisszák mögött. 

A vízműtelepek, szennyvíztisztítók
és a hibaelhárító szolgálatok a diszpé-
cserekkel együtt egész évben, így az
ünnepek alatt is folyamatos munka-
rendben dolgoznak, a 06-80/204-086-
os zöld számon éjjel-nappal fogadják a
hibabejelentéseket. A sürgős hibaelhá-
rítások elsőbbséget kapnak, a csőtöré-
seket, csatornadugulásokat néhány
órán belül elhárítják. Nagyobb munkák-
hoz otthoni készenléteseket, művezető-
ket, szerelőket, gépkezelőket, ivóvizes

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

A szilveszteri mulatságok fokozott
tűzveszélyt jelentenek minden tekin-
tetben. A tűzijátékok vásárlásával,
szállításával, tárolásával és használa-
tával kapcsolatos tudnivalókat dr.
Kuti Rajmund, a Győr Városi Tűzoltó-
ság parancsnoka foglalta össze olva-
sóinknak.

Pirotechnikai terméket csak enge-
déllyel rendelkező üzletben szabad
vásárolni. Az üzleteken ezt felirat
vagy piktogram jelzi. Vásárláskor a
legkisebb kiszerelésű termékhez is
használati utasítást kell kapni. A piro-
technikai termékek nagy része csak
a szabadban működtethető, ezt a

A beavatkozásra azért volt szük-
ség, mert egyre nagyobb problé-
mát okoztak az épületekhez közel
nőtt ágak, illetve az utak feletti űr-
szelvényekbe belógó ágak. A ta-
valy megkezdett munka folytatá-
sához dr. Somogyi Tivadar, a kör-
zet önkormányzati képviselője

Fametszés a Damjanich utcában

Ünnepi kalauz
tartálykocsit rendelnek be. Reméljük,
nem sokszor lesz rájuk szükség.

Téli időszakban a csőtöréseknél fel-
bontott útburkolat csak ideiglenesen,
zúzottkővel tölthető fel, a betongyárak,
az aszfaltkeverő telepek ilyenkor már
nem működnek. A zúzottkővel vissza-
töltött helyszíneken tavasszal állítja
vissza az eredeti állapotokat a társaság.
A Jókai és a Bartók Béla utcai ügyfél-
szolgálatok december 23-án, pénte-
ken délig állnak a fogyasztók rendelke-
zésére, legközelebb december 27-én,
kedden reggel 8 órakor nyitnak ki. A
két ünnep között, kedden, szerdán és
csütörtökön 8–14 óráig, december 23-
án, pénteken 8–12 óráig kereshetők fel
az irodák. A szokásos rend január 2-án
áll vissza. A telefonos ügyfélszolgálat a
nyitvatartási napokon 7 óra 30 perctől
hívható, zárásig. 

saját keretéből biztosított forrást.
Többéves szakmai tapasztalat,
hogy ezek a fák jól bírják az ilyen
drasztikusnak tűnő beavatkozást.
Az előző évi metszést követően
jól látható, hogy a fák „élni akar-
nak", mivel nagy mennyiségű haj-
tástömeget produkáltak a met-

szési felületek környezetében. Ké-
sőbbiekben indokolt lesz ennek a
sűrű ágrendszernek bizonyos
fokú ritkítása. 

A munkálatok végzése köz-
ben többször szükséges a gép-
jármű- és gyalogosforgalom
korlátozása.

A lakossági hulladékszállítás karácsony és újév
ünnepnapjain és az ünnepnapok közti napokon
változatlanul működik – tájékoztatta lapunkat a
GYŐR-SZOL Zrt. 2011. december 24-től 2012. január
2-ig a hulladékszállításban érintett szolgáltatási
helyeken a megszokottak szerint reggel 6 órára
kérik az ingatlan elé ürítésre kitenni a kukákat,
mert az ünnepnapokon is érkezni fog a hulladék-
gyűjtő autó. A győri hulladékudvarok – Nép utca,
Ötház utca, Pápai út, Reptéri út, Szitásdomb út,
Homoksori út, Sashegy – 2011. december 24-én, 25-
én, 26-án, 31-én és 2012. január 1-jén zárva lesznek.
További információ, hogy már tart a fenyőfa-
gyűjtő ketrecek kihelyezése, így közvetlenül az
ünnepek utáni naptól a város 75 pontján lerak-
ható a feleslegessé vált fenyő. A GYŐR-SZOL Zrt.
felhívja a tisztelt fogyasztók figyelmét, hogy a kü-
lönböző díszeket, fényfüzéreket, egyebeket kihe-
lyezés előtt szedjék le a fákról. A fenyőfagyűjtő
ketrecek pontos helyéről a www.gyorszol.hu és a
www.gyorplusz.hu oldalakon tájékozódhatnak.

Hulladékszállítás ünnepekkor

Szilveszteri tűzijáték:
veszélyes is lehet!

használati utasításnak tartalmaznia
kell. A használati utasításon célszerű
ellenőrizni a vásárolt termék felhasz-
nálhatósági időpontjának feltünteté-
sét. A termékeket kézben tartva mű-
ködtetni még egyesével is tilos –
hívta fel a figyelmet a parancsnok, aki
kiemelte: a rögzített termékek indítá-
sát követően azonnal biztonságos
(kb. 5–10 m) távolságra kell távozni!
A termékek indítása előtt meg kell
győződni arról, hogy az elműködte-
tés közvetlen környezetében szemé-
lyek nem tartózkodnak, éghető anya-
gok, nyitott ajtók, ablakok nincsenek.
A termékeket megbontani, szétsze-
relni tilos! A használati utasításban
foglaltakat a szállítás és felhasználás
alkalmával maradéktalanul be kell
tartani. Lejárt szavatosságú terméket
ne vásároljon, ne tároljon és ne mű-
ködtessen el. A pirotechnikai termék
más tűzveszélyes anyaggal egy helyi-
ségben nem tárolható, el nem zárt pi-
rotechnikai termék nem hagyható fel-
ügyelet nélkül. Biztonsági okok miatt
egy lakóegységen belül összesen
csak  egy magánszemély által birto-
kolható mennyiségű pirotechnikai
termék tárolható – zárta szavait dr.
Kuti Rajmund.

A Pannon-Víz elmúlt héten meghirdetett karácsonyi víz-kvíz játékának he-
lyes megfejtése: C-B-B-B-B-A-A-C-C-A-B-A-B-A.
A szerda délben megtartott sorsoláson a fődíjat, egy Sodastream készü-
léket Baloghné Pálfi Ilona (Győr) nyerte. A vízforraló tulajdonosa Köte-
les Zoltán (Győr) lett, míg a Víztornyok Magyarországon című albumot
Szabó Miklós győri olvasónk teheti a karácsonyfa alá. A díjátadás helyé -
ről és idejéről a szerencsés nyertesek telefonos értesítést kapnak. 
Minden kedves fogyasztójának békés, örömteli karácsonyi ünnepeket, si-
kerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a Pannon-Víz Zrt!  

Víz-kvíz 

BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A GYÔR-SZOL ZRT. VALAMENNYI ÜGYFELÉNEK ÉS PARTNERÉNEK!



Készpénzért festménye-
ket, Herendi porcelánt,
ezüsttárgyakat, órákat,
könyveket, antik bútort,
szőnyeget, kerámiákat,
dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Tel.: 70/640-
5101. 

A Könyvbarlang antikvárium
30% kedvezményt ad karácso-
nyig a bolti árukészlet antikvár
könyvei re. Győr, Czuczor G. u. 13.
Tel.: 96/420-909.

L omt alanít ás t
vállalok, ingyen kita-
karítom pincéjét, udvarát.
Feleslegessé vált holmiját
elszállítom.  Tel.: 70/500-
1291. 

LAKÁSPÁLYÁZAT

Kiadó Győr, Apáca u. 4. 2/4 sz.
alatt 51 m2-es, egyszobás,
összkomfortos lakás. Pályázat
feltételei: www.gyorszol.hu,
vagy a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfél-
szolgálatain. 

ÜZLET

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

Győr, Babits Mihály u. 25. alatt,
földszinten 44 m2-es iroda kiadó.
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Győr-Szigetben, a Semmelweis
utca 8. sz. alatti bérházban ut-
cafronti, 27 és 50 m2-es üzlet-
helyiség kereskedelmi, szolgál-
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APRÓ HIRDETÉS

ÁLLÁS

Munkájára igényes, 23 éves nő
keres irodai főállást. Eddigi tevé-
kenységek: jogi asszisztens, tör-
delőszerkesztő. Kiváló felhaszná-
lói ismeretekkel rendelkezik a
Photoshop, Quark Xpress és Of-
fice programok terén. Elérhető-
ség: 06-20/442-3239. 

Szeretne másodál-
lást? Próbálja ki törzskártyán-
kat, kezelje ügyesen pénzünket!
Fizessen ezzel (élelmiszerüzletek-
ben) és ezért  3+1% jutalékot
adunk. Regisztrációt telefonon
egyeztetjük. nkepito@t-online.hu 

EGYÉB 

E N E RG I ATA N Ú S Í -
TÁS: bérbeadáshoz,
adásvételhez. Irányár 15 E Ft-tól.
Tel.: 20/497-2603, részletek:
http://energiatanusitas.neo-
web.hu/ 

Azonnali készpénzfizetés-
sel vásárolnék porceláno-
kat, nippeket, könyveket,
festményeket, ezüst- és
dísztárgyakat, komplett ha-
gyatékokat. 20/415-3873. 

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kí-
vánok régi és leendő ügyfeleim-
nek! Dombi Szabolcs. Költözte-
tés: 20/ 593-6600.

Bélyeget, bélyeg-
gyűjteményeket, ké-
peslapokat, pénzeket, pénzgyűj-
teményeket, plaketteket, kitünte-
téseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Tel.: 06-
20/947-3928.  

tatói tevékenységre vagy irodá-
nak hosszú távra kiadó. Ér -
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Péren 4.886 m2-es, összközmű-
ves, dupla telek eladó. Érdek-
lődni: 06-20/418-1457

Győrújbarát legszebb részén, a
tábor völgyében 120 m2-es csa-
ládi ház eladó. Központi fűtés+
kandalló. Érd.: 30/216-2231. 

Albérleteket keresek újonnan
Győrbe költöző, megbízható
ügyfeleim részére! Érdeklődni:
06-70/977-7838.

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

Győr-Adyvárosban teljesen kor-
szerűsített és szépen felújított,
53 m2-es, 2 szobás lakás sürgő-
sen eladó. Ára: 8 M Ft. Érdek-
lődni: 06-70/977-7837.

Győr-Gyárvárosban háromszobás,
43 m2-es, teljesen felújított tár-
sasházi lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Érdeklődni: 06-70/338-6708. 

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 1+fél szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne két-háromszobás belvá-
rosi, nádorvárosi, határozatlan
bérleti szerződéses, csak tégla-
építésű, földszinti vagy első eme-
leti lakásra (hirdetési szám: 252).
Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 58 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott, 3 méter belmagasságú la-
kást cserélne belvárosi, révfalui
vagy nádorvárosi, 3-4 szobás,
határozatlan bérleti szerződéses
lakásra (hirdetési szám: 255). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 62 m2-es,
komfortos, gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses, felújí-
tott lakást cserélne 1+2 fél vagy
2+fél szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Sziget, Újvá-
ros kivételével (hirdetési szám:
254). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es,
távfűtéses, határozatlan bérleti

szerződéses, felújított lakást cse-
rélne 1-2 szobás, belvárosi, szi-
geti, nádorvárosi vagy gyárvá-
rosi, határozatlan bérleti szerző-
déses, lehetőség szerint tárolós
lakásra (hirdetési szám: 256). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, egyszobás, 43 m2-es,
határozott bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne szigeti
vagy gyárvárosi, felújított, egy-
két szobás lakásra (hirdetési
szám: 253). Érdeklődni: GYŐR-
SZOL Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 m2-es, 1
szobás, konvektoros, szép álla-
potú, határozatlan bérleti szer-
ződéses, 2 erkélyes lakást cse-
rélne 40–50 m2-es, másfél szo-
bás lakásra maximum harmadik
emeletig (hirdetésszám: 83). Ér-
deklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 53 m2-es, másfél-
szobás, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne győri, háromszobás, 68 m2-
es vagy nagyobb, gáz- vagy távfű-
téses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetési szám:
90). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 64 m2-es, kétszobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, ha-
tározatlan bérleti szerződéses la-

kást cserélne kétszobás, belvá-
rosi vagy szigeti lakásra alacso-
nyabb rezsivel (hirdetési szám:
91). Érdeklődni: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 44 m2-es, 1,5 szo-
bás, komfortos, gázfűtéses,  ha-
tározott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi, nádor-
városi vagy révfalui, komfortos,
50-60 m2-es lakásra (hirdetési
szám: 92). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 53 m2-es, 1+2 fél
szobás, összkomfortos, igényesen
felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne háromszo-
bás, nagyobb alapterületű, komfor-
tos vagy összkomfortos, győri la-
kásra, Kossuth L. u. kivételével (hir-
detési szám: 94). Érdeklődni:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Tornázd magad for-
mába 2012-ben! Ízületkímélő,
alakformáló női torna indul kö-
zépkorosztály számára január
3-tól kedden-csütörtökön
16.30-tól a Jedlik-szakközépis-
kola tornatermében. Info: 06-
70/703-2074.  

Kata mobilfodrá-
szat! Fodrász házhoz megy,
elérhető áron! 96/439-370,
06/30-273-3847, HÍVJON!

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

Zene, tánc, meglepetésműsor,
tombola értékes nyereményekkel.
Szilveszter alkalmából italainkból 

30% kedvezményt adunk! 
(A palackos borok kivételével, készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén)

Jegyek korlátozott számban még kaphatók!

FERGETEGES SZILVESZTER
AZ AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!

ZOOMAUTÓ Kft.
Gázautó Specialista

Gyôr, Amadé László u. 1.
Tel.: 96/512-150, 06-20/9522-938

06-20/9594-626

95 nm-es, 3 szobás, nappalis, nagy konyhás családi ház
garázzsal, melléképülettel, áron alul, sürgôsen eladó. A
gázfûtés mellett lehetôség van vegyes tüzelésû fûtésre is.
Az eladási árba gyôri panellakást beszámítunk.

Irányár: 9.900.000 Ft
Tel.: 70/779-0075

ELADÓ
Gyôr mellett, TÉNYÔN

Gyôrben, kellemes, csendes, kertvárosi környezetben 137
m2-es, 3 szoba + nappalis, 2 fürdőszobás, 2 WC-s, 2 tera-
szos, kétféle fűtésrendszerrel ellátott, kiváló beosztású csa-
ládi ház, 446 m2-es parkosított telken, tulajdonostól, áron
alul sürgősen eladó! Alacsony rezsijű lakás esetleg beszá-
mítható! A ház vállalkozásra is alkalmas (rendelő, iroda,
raktár, műhely stb.) Érd.: 30/936-6438 vagy 20/545-2195

Ár: 21.200.000 HUF 



SPORT PORTRÉ
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

A Győri Audi ETO KC kézilabdá-
zóinak nincs sok idejük pihenni
karácsony tájékán, hiszen a két
ünnep között is bajnoki mérkő-
zés vár rájuk. Pálinger Katalin,
a csapat kapitánya osztotta
meg olvasóinkkal, hogyan is
telnek az ünnepek neki és sze-
retteinek. 

Pálinger Katalint aligha kell bemu-
tatni a győri sportéletet figyelemmel
követő olvasóinknak. A kétszázötven -
egyszeres magyar válogatott kapus
az ETO-nál nevelkedett, és 2007 óta
őrzi ismét a zöld-fehérek hálóját. Ez-
úttal arra voltunk kíváncsiak, hogyan
ünnepli a karácsonyt a népszerű,
Ginnie-nek becézett kézilabdázó. 

– Évek óta hasonlóképp alakul a
programunk. Huszonnegyedikén dél-
előtt megsütöm a maradék mézeska-
lácsot, aminek nagy részével már el-
készültem, de mindig hagyok egy
adagot, hogy érezzük az illatát, mi-
közben feldíszítjük a karácsonyfát.
Először édesanyámhoz és a bátyám-
hoz megyünk ünnepelni, majd a
párom családjához. Tartjuk a kará-

Karácsonyi és szilveszteri 
készülődés Pálinger Katalinnal

csonyi hagyományokat, a kedvesem
édesanyja a mai napig csengővel
jelzi, mikor lehet megkeresni az aján-
dékokat. A karácsonyi énekek is hoz-
zátartoznak az ünnephez, akárcsak a
hatalmas étkezések, és persze az éj-
féli mise. Ajándékként igyekszem
mindig valami különlegest adni, de
ez nem feltétlenül az értékében nyil-
vánul meg, mert gyakran többet szá-
mít, hogy saját kezűleg foglalkoztam
a meglepetés elkészítésével. Szere-
tek örömet okozni és meglepni a sze-
retteimet, a ka-
rácsonyt pedig
egyenesen imá-
dom. 

A mindenna-
pokból csupán
néhány napra
szakadhatnak ki
a csapat tagjai, hiszen az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is bajnoki mérkő-
zés vár az Audi ETO-ra a két ünnep
között. December 29-én, csütörtö-
kön 18 órakor az Érd érkezik a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnokba, így a
szurkolók is közösen tölthetik az időt
kedvenceikkel. 

– A héten egyéni edzésterv szerint
készültünk, ez nagy könnyebbséget
jelentett. Persze hozzászoktunk már

ahhoz, hogy nincs sok időnk sem ké-
szülődni, sem ünnepelni, örülünk
ennek a három napnak is, amit a csa-
ládunkkal tölthetünk. Korábban elő-
fordult, hogy huszonötödikén már
edzésre kellett mennem, idén azért
kellemesebb a helyzet. Ezúttal nem
volt decemberben világverseny – a
válogatott sajnos nem jutott ki a vi-
lágbajnokságra –, így idén másod-
szor tudtam otthon készülni az ünne-
pekre, előtte tizenkét éven át ezt kül-
földön tehettem csak meg. 

A bajnoki után ismét csak pár nap
pihenő jut a csapat játékosainak, ja-
nuár harmadikán a Magyar Kupában
vár újabb feladat a zöld-fehérekre.
Persze azért így is marad idő koccin-
tani az új évre, mindezt várhatóan a
város szívében teszi meg az év kézi-
labdázójának háromszor is megvá-
lasztott Pálinger Katalin.

– A szilvesztert baráti társaságban
töltjük, jobban szeretem a spontán

bulikat, mint a jó előre megszerve-
zett, beülős vacsorákat. A városban
jó programok vannak, az egyetlen
visszatartó erő a hideg, remélem,
idén nem lesznek olyan kemény fa-
gyok az év utolsó napján. Valamelyik
barátunknál együtt vacsorázunk,
aztán bemegyünk a városházához, az
előző években jól éreztük itt magun-
kat, várhatóan most sem változta-
tunk a programon. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan
értékeli a magunk mögött hagyott
esztendőt a kapus, és arra is, milyen
tervekkel vág neki a 2012-es eszten-
dőnek. 

– Az év első felét személy szerint
nem értékelem sikeresnek, hiszen
nem jutottunk be a Bajnokok Ligája
döntőjébe. A második félévben
olyan csapatot alakított ki a klubve-
zetés, amellyel megvan az esélyünk
arra, hogy megvalósuljon az álmunk.
Úgy gondolom, a következő év sike-
resebb lesz a csapat számára. Nem
titok, hogy nyárig szól a szerződé-
sem, és a klubnál tudják, hogy utána
szeretnék a családommal foglal-
kozni, gyerkőcöket világra hozni és
nevelni, így minden valószínűség
szerint ez az utolsó szezonom játé-
kosként.   

Ajándékként igyekszem
mindig valami 

különlegest adni
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Rendhagyó karácsonyi ünnepséget
rendezett a Győri ETO FC, melynek
idén az ETO Park legfelső emelete
adott otthont. A résztvevők feleleve-
nítették a pályán és azon kívül elért si-
kereket, és mint az összeállításokból
látszott, mindkettőből szép számmal
akadt 2011-ben. Az ünnepségen kö-
szöntötték azokat a zöld-fehér legen-
dákat vagy hozzátartozóikat, akikről
a stadion szektorait nevezték el. A
győri kedvencek emlékét immár
könyv is őrzi, melyet mindnyájan
kézbe is vehettek. 

A rendezvényen nemcsak Tarsoly
Csaba, a klub elnöke mondott kö-
szöntőt, hanem őt magát is köszön-
tötték, hiszen kereken tíz éve irányítja
az ETO-t. Borkai Zsolt polgármester
Győr város emlékérmét adta át az ün-

Három hazai mérkőzéssel zárta az évet
az UNI Seat Győr női kosárlabdacsa-
pata. Elsőként a Bourges látogatott az
egyetemi csarnokba az Euroliga cso-
portkörének tizedik fordulójában. A

győriek megszorongatták a francia
sztárcsapatot, az utolsó negyed előtt
még döntetlen volt az állás. A végjáték
aztán a vendégeknek sikerült jobban,
és végül 72–66-ra győzött a Bourges. 

– Csalódott vagyok, hiszen győ-
zelmi esélyt szalasztottunk el és el-

LABDARÚGÁS. A Fehér Miklós
Emlékgálát Győrben, a Magvassy-
sportcsarnokban rendezik decem-
ber 28-án 14.30 órától. A tornán
négy csapat legendái mérik össze
erejüket – a házigazda Győri ETO
FC mellett három fővárosi együttes,
az Újpest, az MTK és a Ferencváros.
A gála a jótékonyság jegyében zajlik,
a bevételt a koraszülöttek megmen-
tésére fordíthatja az Egészséges Új-
szülöttekért Alapítvány. 

A Mágus természetesen ma is
tartja magát ahhoz a szokásához,
hogy csak az utolsó pillanatban je-
löli ki a végleges keretet, az ETO
öregfiúk-csapatának edzője a követ-
kező keretből válogat: Berta Ernő,
Bíró Béla, Ulbert Tibor, Puglits
Gábor, Virág Attila, Kövecses
Tamás, Bordás Csaba, Preszeller

ETO-évzáró jubiláló elnökkel 
nepeltnek, majd az ETO 100 Baráti
Kör és Pálfalvi Gábor, az Ovifoci Klub
társadalmi elnöke is megajándé-
kozta a sportvezetőt. A klub ajándé-
kát Klement Tibor ügyvezető igaz-
gató és Lencse Gyula technikai igaz-
gató adta át.

Az első csapatot a klub magyar já-
tékosai és edzői képviselték, hiszen a
légiósok már hazautaztak, hogy
szerte a világban családjuk körében
ünnepelhessék a karácsonyt. Szabad-

ságuk megkezdése
előtt ketten megosz-
tották olvasóinkkal,
hogy miként töltik az
ünnepeket. 

– Az ortodox kará-
csonyt január hato-
dikán és hetedikén

ünnepeljük, és Szerbiában nem
olyan látványos, csillogó a karácsony,
mint Magyarországon – hasonlította
össze a szokásokat a csapatkapitány
Sasa Stevanovic. – Bensőségesebb
a légkör, a család és a vallás nagyobb
szerepet játszik. Nálunk nincs nagy
ajándékozási láz, csak szilveszterkor
lepjük meg a gyermekeket. Sok
időnk nem lesz karácsonykor, hiszen
január kilencedikén már edzésen kell
jelentkeznem. Nyolc éve játszom az
ETO-ban, így megszoktam már,
hogy utána rögtön indulni kell vissza
Győrbe, mint ahogy azt is, hogy vi-
gyáznom kell a finom ételekkel, mert
harminchét évesen már nem könnyű
tartani a lépést a fiatalokkal.

– Brazíliában az egész család ná-
lunk gyűlik össze, harmincan-negy-

venen is vagyunk
ilyenkor. Már egy
héttel karácsony
előtt megérkeznek
a rokonok, és együtt
készítjük az ételeket.
Szenteste hagyo-
mányosan pulykát
sütünk, újévkor

pedig malacot – mondta Nicolas
Ceo lin. – A szilvesztert a tengerpar-
ton töltjük, ahol rengeteg ember ün-
nepel közösen, mindenki fehér ruhá-
ban. Éjfélkor beugrunk a hullámok
közé, idén tizenkétszer, mert 2012-t
írunk jövőre. Töltöttem már az ünne-
peket Európában, mégpedig Fehér-
oroszországban, de az kevésbé tet-
szett, számomra a brazil karácsony
az igazi. 

Tamás, Herczeg Miklós, Tamás
László, Ördög József, Horváth Péter,
Hajszán Gyula, Korsós Attila, Rezi
Lajos. A Magvassyba kilátogató
szurkolók olyan játékosokat láthat-
nak a többi csapatban, mint Illés
Béla, Halmai Gábor, Szanyó Károly,
Véber György, Détári Lajos vagy
Ebedli Zoltán. 

A tervezett program:
11.00: Négycsapatos gyermek-

labdarúgó-torna. 14.30: Megnyitó.
15.00: Győri ETO FC– Ferencváros.
15.30: MTK–Újpest. 16.00: Gyer-
meklabdarúgó-torna, döntő. 16.45:
Győri ETO FC–Újpest. 17.15: MTK–
Ferencváros. 17.45: Amatőr labda-
rúgótorna, döntő. 18.30: Győri ETO
FC–MTK. 19.00: Ferencváros–Új-
pest. 19.30: Eredményhirdetés. 

Pontrekord és javuló játék
dőlt az is, hogy már nem tudunk to-
vábbjutni a csoportból. A vereség el-
lenére minden játékosunk kitette a
szívét-lelkét a pályára és örülök, hogy
mérkőzésről mérkőzésre javul a játé-
kunk – fogalmazott Fűzy Ákos veze-
tőedző a lefújás után. 

A bajnokságban szombaton a
BSE volt a győriek ellenfele, a csapat
pedig látványos, közönségszórakoz-
tató játékkal 110–39-es győzelmet
aratott. A zöld-fehérek megdöntötték
az aktuális bajnoki szezon pontre-
kordját, külön öröm volt, hogy a ko-
rábban kevesebb lehetőséget kapott
játékosok is igyekeztek megmutatni:
helyük van a pályán. Szerdán már ne-
hezebb dolga volt az együttesnek,
ekkor a diósgyőriek érkeztek a Rába
partjára. A hazaiak hullámzó játékkal
ugyan, de ismét magabiztos győzel-
met arattak. Fűzy Ákos együttese az
első és harmadik negyedben kosara-
zott az elvárt szinten, és végül 90–72-
re nyert.

ÓRIÁSI AKCIÓ
2011. dec. 31-ig
a            divat 

és sportruházatra.
Gyôr, Tihanyi Árpád u. 10.

Nyitva:  H-P: 13-18-ig   
Tel.: +36-30/630-8869

Fiatalok a kapuban
ünnepek alatt sem, december 29-én
18 órakor az Érdi VSE érkezik a Mag-
vassyba bajnokit játszani. Január 3-
án 18 órakor ismét az érdiekkel csap-
nak össze a győriek, akik ezúttal ide-
genbe utaznak a Magyar Kupában. A
karácsonyhoz közeledve a csapat
tagjai nagybevásárlást tartottak a
győri lakásotthon lakóinak. A játékok-
kal, ünnepi finomságokkal, fenyőfá-
val a karácsony meghitt hangulatát
csempészték be a család nélkül ne-
velkedő gyerekek otthonába.

A Győri Audi ETO KC 35–27-re győ-
zött a Vác ellen a bajnokság leg-
utóbbi fordulójában. A zöld-fehérek
két fiatal kapussal álltak ki a mérkő-
zésre, Katrine Lunde-Haraldsen
ugyan is a világbajnokságon szere-
pelt, Pálinger Katalin pedig beteg-
sége miatt nem játszhatott. Pásztor
Betti parádés védéseivel főszerepet
játszott a győzelemben, őt Szemerey
Zsófi váltotta a kapuban az utolsó
percekre, de a többi fiatal is lehetősé-
get kapott. A csapat nem pihen az
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Révkomáromban zárult a Boxing
 One 2011-es kiírásának alakszaka-
sza, ahol az „A" jelű csoportban az
első helyen továbbjutott Komárno
Sharks a rájátszás küzdelmeibe má-
sodikként kvalifikált győri Patent
Gladiators csapatát látta vendégül.
A tét nélküli csapatbajnoki mérkő-
zést 11:5 arányban a révkomáro-
miak nyerték. Eredmények: 56 kg:
Könnyű Róbert–Nagy Krisztián 0:2.
60 kg: Rácz Sándor–Jan Kovac 1:1.
64 kg: Georgie Nyéki–Káté Gyula
0:3. 69 kg: Zámbó Dániel–Klasz
Árpád 0:2. 75 kg: Tóth László–Laka-
tos Márió 1:1. 81 kg: Hosszú Fe-
renc–Széll Tamás 3:0. 91 kg: Zsig-
mond József–Kálmán Attila 0:2.

Hét nemzet részvételével ren-
dezte meg a Horvát Kick-box Szövet-
ség az évad utolsó nemzetközi verse-
nyét, amelyen ismét nagyszerűen
szerepeltek az Unicentrál Bulls spor-
tolói. Horváth Gyula 75 kg-ban ellent-
mondást nem tűrően győzött, négy
mérkőzéséből hármat K.O.-val nyert,
ráadásként a férfi Bestfighter külön-
díjat is hazavihette. Balogh Mária 56
kg-ben lett első, ő a női Bestfighter
címet nyerte el. Pardavi Dávid 67 kg-
ban második helyezést ért el.  Szabó
Bernadett 70 kg-ban, Grónai Sándor
63,5 kg-ban, Hernády Dániel junior
81 kg-ban szerzett bronzérmet.  Fel-
készítő edzők: Csányi János és Vla-
sich Róbert. 

Az Európai Kosárlabda Szövetség
(FIBA Europe) vasárnapi döntése
értelmében Magyarország rendezi
a 2015-ös női Európa-bajnoksá-
got. A magyar pályázat egyetlen
vetélytársa Fehéroroszországé
volt. A magyar prezentációban sze-
repelt imázsfilmben köszöntőt
mondott Schmitt Pál köztársasági
elnök és Borkai Zsolt, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke. A négy
év múlva sorra kerülő EB csoport-
mérkőzéseit Győrben és Sopron-
ban, középszakaszát Veszprémben
és Szombathelyen, helyosztóit
pedig Budapesten bonyolítják le.
Magyarország korábban négyszer
(1950, 1964, 1983, 1997) rende-
zett női kontinenstornát, ezek közül
az elsőn ezüstérmes lett a váloga-
tott. A nemzeti együttes legutóbb
2009-ben vett részt EB-n – Lettor-
szágban a csoportkör végén bú-
csúzott –, az idei seregszemle előtt
az utolsó akadálynál, a pótselejte-
zőben bukott el. (MTI)

Győr egyik belvároshoz közeli ven-
déglátóhelye, a Korall kávézó és drink-
bár közel kilencéves múltra tekint visz-
sza, és a révfalui társasági élet egyik
kedvelt találkozási pontjává vált. Egye-
dülálló kezdeményezésként a kávézó
minden évben kétszer egy amatőr
sakkbajnokságnak ad otthont, ami hó-

Évzárás a favorit ellen Kosárlabda-EB
városunkban

Ütős Unicentrál-sikerek

Véget ért a Korall-kupa
napokon át lázban tartja a törzsvendé-
gek nagy részét vagy játékosként,
vagy lelkes szurkolóként. Az UNI Seat
Győr vezetőedzője, Fűzy Ákos a sakk -
asztal mellett is rendre bizonyítja,
hogy nagy stratéga, hiszen 2010
őszén és 2011 tavaszán is a legjobb-
nak bizonyult. Tripláznia azonban nem

sikerült, idén ősszel be kellett érnie a
második hellyel. Kollégánk, a Győr
Plusz rejtvényeit is szállító Gaál József
fél ponttal múlta felül a női kosárlab-
dacsapat mesterét, akárcsak a do-
bogó harmadik fokára felálló házigaz-
dát, Gróz Józsefet. A baráti versengés
tavasszal újra folytatódik.

KOSÁRLABDA. A két ünnep kö-
zött ismét megrendezik városunk-
ban a téli teremkosárlabda-feszti-
vált, amely már a tizenötödik lesz a
sorban. A program december 27-
én 9 órakor kezdődik az egyetemi
csarnokban. Nevezni a torna nap-
ján 7.30 és 9.30 óra között lehet a
helyszínen. A 12 percig vagy 21
pontig tartó mérkőzéseket a street-
ball szabályai szerint rendezik. A
szervezők hét kategóriában várják
a jelentkezőket: I. kat.: 1999. jan. 1.
után születettek, II. kat.: 1997. jan.
1. után születettek, III. kat.: 1995.
jan. 1. után születettek, IV. kat.:
1993. jan. 1. után születettek, V.
kat.: 1991. jan. 1. után születettek,
VI. kat.: 1990. dec. 31. előtt szüle-
tettek, VII. kat.: Senior (a pályán tar-
tózkodó csapat összéletkora mini-
mum 120 év). 

A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egyetem
férfi kosárlabda-csapata fölényesen,
84–54-re győzött a sereghajtó Sár-
vár vendégeként az év utolsó bajno-
kiján. Kozma Tamás csapatában min-
den játékos pályára lépett és pontot
is szerzett. A várakozáson felül telje-
sítő egyetemiek az előkelő negyedik
helyről várják az NBI/B-s bajnokság
tavaszi folytatását. 

Negyedikként
fordulnak
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szerző: lakner gábor
fotó: mti

A magyar futsalválogatott továbbju-
tott a világbajnoki selejtezőcsoport-
ból, így készülhet a rájátszásra. A
Gyöngyösön megrendezett négyes
tornán öt ETO-játékos – Gyurcsá-
nyi Zsolt, Lódi Tamás, Dróth Zoltán,
Harnisch Ákos és Csopaki István –
szerepelt a nemzeti csapat kereté-
ben. Frank Tamás együttese a nyitó-
mérkőzésen 5–1-re legyőzte a kaza-
hokat, ekkor Gyurcsányi, Lódi és
Dróth voltak eredményesek a győri
különítményből. A második mérkő-
zésen a csapat 3–3-as döntetlent
játszott a lettekkel, Csopaki, Lódi és
Harnisch góljainak is köszönhetően.
Az utolsó játéknapon eldőlt, hogy a
magyar és az orosz válogatott jut to-
vább, így már nem volt tétje a két
csapat összecsapásának. A mieink
megszorongatták a világranglista
negyedik helyezettjét, amely végül
4–2-re nyert. Ezúttal is két győri,
Harnisch és Dróth vette be az ellen-
fél kapuját. A magyar válogatottnak
még egy akadályt kell leküzdenie az
áhított világbajnoki szerepléshez.
Ez egy oda-visszavágós párharc
lesz tavasszal, melynek sorsolását
februárban tartják. 

szerző: nagy csaba
fotó: hamar ferenc

Szeptember elején Olaszországban
rendezték meg a Horgász Világjátéko-
kat. A győri Hamar Ferenccel, a 18
éves utánpótláskorú versenycsapat
szövetségi kapitányával a Somogyi
Béla úton található Vidra horgászüz-
letben beszélgettünk a nagyszabású
rendezvényről.

A Horgász Világjátékok a sporthor-
gászat olimpiájának tekinthető, a ren-
dezvény ennek megfelelően a részt-
vevő háromezer horgász országon-
kénti ünnepi felvonulásával kezdődött
Firenzében – kezdte a beszámolót
Hamar Ferenc. – A világjátékokon a
tengervízi és az édesvízi horgászat kü-
lönböző módszereiben mérhették
össze ügyességüket a horgászok. Az
utánpótláscsapat versenypályáját a
zsilipelt, így gyakorlatilag állóvízként
kezelendő Arno folyó Firenze és Pizza
közti szakaszán jelölték ki. Az Arno
szélessége ezen a részen mintegy
nyolcvan méterre tehető, vízmélysége
pedig meghaladta a két métert. A víz
jellemző hala az amerikai harcsa volt,
amelyből a legtöbbet a harmincdekás
és a kilósnál kicsit nagyobb közti súly-
ban fogtak a versenyzők. Ugyanakkor

szerző: kránitz bernadett, 
kurcsics adrienn                                                                    
fotó: illusztráció

Mint mindenki, aki súlyproblémával
küzd, én is számtalan fogyókúrát kipró-
báltam már több-kevesebb sikerrel.
Sajnos az igazság az, hogy a különféle
diétákat hosszú távon nem lehet betar-
tani, ezért végleges eredményt sem
hozhatnak. Úgy gondolom, hogy a si-
keres fogyókúrához életmódváltásra
van szükség, ezért fordultam Kránitz
Bernadetthez, volt osztálytársamhoz,
aki személyi edzőként dolgozik. Álla-
potfelmérés után Betti egy személyre
szóló edzéstervet készített nekem,
mely 15 perc bemelegítésből, alsó- és
felsőtest-erősítésből (ne féljünk a na-
gyobb súlyoktól), és a végén 40 perc
kardioedzésből áll, heti 3-4 alkalom-
mal. Étkezési szokásaimon csak annyit
változtattam, hogy az ételek mennyisé-
gét a felére csökkentettem és 18 óra
után már semmit nem eszem. 14
hónap alatt 23 kilót sikerült így lead-
nom, a ruhaméretem 42-ről 36-ra
csökkent. A súlyom mellett centivel is
mértem magam, ami sokszor nagy elé-
gedettséggel töltött el. A sportnak kö-
szönhetően sikerült ezt elérnem, az ál-
lóképességem a sokszorosára nőtt,
sokkal energetikusabb és kiegyensú-
lyozottabb lettem, könnyebben keze-
lem a stresszhelyzeteket is. A sport be-
iktatását az életébe mindenkinek csak
ajánlani tudom. A sikeres fogyókúrá-
hoz nem kell más, csak akarat, hit és ki-
tartás, na meg egy jó személyi edző.
Bővebb infó: www.speed-fit.hu.

Továbbjutás győri gólokkal

Horgász Világjátékok
nagyobb példányok is rendre akadtak
horogra, ezek öt kilogrammig voltak
megfoghatóak, a hat-nyolc kilós és
ennél nagyobb példányok szákba ve-
zetéséhez már komoly szerencse kel-
lett – mondta el a szövetségi kapitány,
aki hozzátette, a halak nagy mérete
miatt erős felszereléssel kellett hor-
gászni. A rakós botokba a legerősebb
gumit fűzték, amit a megakasztott
harcsák és az esetenkénti pontyok
gyakran húsz méterre is kihúztak. A
huszonhatos főzsinórhoz huszonné-
gyes előke volt az ideális, a horogmé-
ret a kettes és a négyes volt. Az ered-
ményességhez elengedhetetlen volt a

csali aljzatra fektetése, amit láncólmo-
zással lehetett elérni. Sok apró finom-
ság mellett szintén nagy jelentősége
volt a csonti megfelelő megragasztá-
sának. A versenycsapatban horgá-
szott a szintén győri ifjabb Hamar Fe-
renc is, aki az első napon szektorában
huszonegy kilogramm megfogott hal-
lal a harmadik, második napon szek-
torában tizennégy kilogramm hallal a
hetedik lett. A két eredmény alapján a
Horgász Világjátékokon ifjabb Hamar
Ferenc korosztályában a tizennegye-
dik helyezést érte el, tovább öregbítve
ezzel a magyar és a győri versenyhor-
gászat jó hírnevét.

Hölgyek is
súlyzózhatnak!

AJÁNLJUK
DECEMBER 27., KEDD
Kosárlabda
9.00 XV. Téli Teremkosárlabda
Fesztivál (Egyetemi csarnok)

DECEMBER 28., SZERDA
Labdarúgás
14.30 Fehér Miklós Emlékgála
(Magvassy Mihály Sportcsarnok)

DECEMBER 29., CSÜTÖRTÖK
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Érdi
VSE (NB I-es mérkőzés, Mag-
vassy Mihály Sportcsarnok)
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Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet
Győr, Liezen-Mayer u. 57.  Tel.:
96/412-221. Hétfőn, kedden és csü-
törtökön 16 órától másnap reggel 7
óráig. Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénte-
ken 14 órától 7 óráig. Munka szü ne  ti és
ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.
Gyógyszertári ügyelet
December 24., szombat: Deák, Aradi
vértanúk útja 17. (518-528). Decem-
ber 25., vasárnap: Adyvárosi, Tihanyi
Árpád út 51. (424-066). December
26., hétfő: Salvia, Kodály  Zoltán u. 13–
15. (436-535). December 31., szom-
bat: Aranyhajó, Jedlik Ányos u. 16.
(328-881). Január 1., vasárnap: Szent-
lélek, Mécs László u. 2/B. (431-323).
Lelkisegély-szolgálat
A győri telefonos ifjúsági lelkisegély-
szolgálat a karácsonyi ünnepekben fo-
lyamatosan, egyébként hétfőtől szom-
batig 16 és 20 óra között hívható in-
gyenesen, a 80/505-001-es számon.
PANNON-VÍZ Zrt. Hibabejelentés:
96/311-753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os ingyenes
zöld számon. Ügyfélszolgálat: 96/522-
630.  Hétfőtől csütörtökig 7.30 és
15.30, pénteken 7.30 és 13.30 között.
GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
A 96/50-50-50-es számon munkana-
pokon 7 és 16 óra között hívható.
Távhő-hibabejelentés
Éjjel-nappal hívható: 96/425-469.
Hóügyelet
A GYŐR-SZOL Zrt. hóügyelete:
96/516-612.

Horoszkóp
KOS
Most dőljenek hátra, élvezzék az ese-
ményeket. Megszervezik önök helyett a bulit,
csak segíteniük kell a praktikus dolgokban, de
ezt még élvezni is fogják. Azért ha valami
vidám ötletük támad, osszák meg a többiek-
kel. Párjukról se feledkezzenek meg, és így tel-
jes lesz a boldogságuk.

BIKA
Ha nyugalomra vágynak, kedves Bika
szülöttek, akkor utazzanak el pár napra, hall-
gassanak barátaikra, és engedjék kényeztetni
magukat. Minden úgy alakul, ahogyan azt
önök szeretnék, élvezzék ki az év utolsó hetét.
Ha nincs párjuk, járjanak nyitott szemmel,
még tartogat meglepetéseket ez a hét.

IKREK
Már a jövő évet tervezgetik. Írják össze
vágyaikat, merjenek nagyot álmodni, de ki-
csit azért koncentráljanak még az év utolsó
napjaira is, élvezzék a történéseket, és tegyék
félre a gondokat. Ennek családjuk fog a legjob-
ban örülni. Legyenek nagyon vidámak.

RÁK
Hagyják, hogy kicsit gondoskodjanak
önökről. Úgyis erre a törődésre vágynak, ne uta-
sítsák ezt most vissza. Persze ami az ötleteiket
illeti, osszák meg a többiekkel, biztos sikert
aratnak velük. Legyenek minél többet család-
jukkal, töltődjenek fel ezzel a szeretettel.

OROSZLÁN
Ragaszkodjanak elképzeléseikhez,
higgyenek önmagukban. Tervezzék meg a
jövő évet, és aztán érezzék jól magukat az év
utolsó hetében. Pihenjenek minél többet, hi-
szen eleget dolgoztak már idén.  A hölgyek
életébe beköszönthet a szerelem.

SZŰZ
Elégedetten zárják az évet. Ha mérle-
get készítenek, megnyugtató eredményre jut-
nak. Tervezzenek önök is a jövőre nézve, és így
megnyugszik lelkük, hogy a sikereket tovább
tudják vinni. Azért ne feledkezzenek meg a
bulizásról sem.

MÉRLEG
Lazítsanak végre. Engedjék el az év
eseményeit, ne foglalkozzanak a negatív dol-
gokkal. Pihenjék ki magukat, töltődjenek fel
családjuk szeretetével, és ne törődjenek a
múlttal. Csak a jelenre és a jövőjükre koncent-
ráljanak, merjenek nagyot álmodni.

SKORPIÓ
Elégedetten zárják az évet. Mind érzel-
mileg, mind anyagilag sikeresek, és ezt pró-
bálják a következő évben is érvényesíteni.
Azért pihenjenek is, ne feledjék el a szórako-
zást, a bulizást, a vidámságot. Családjukkal is
osszák meg örömüket, így az év vége emléke-
zetes lesz.

NYILAS
Végre lazíthatnak, bulizhatnak, félrete-
hetik a sok feladatot. Törődjenek többet ked-
vesükkel, szervezzenek olyan programokat,
amelyek mindkettejüknek vidámságot hoz az
életébe. Így megerősítik kapcsolatukat. Csa-
ládjukról se feledkezzenek meg.

BAK
Életükbe beköszönt a szerelem, ha nyi-
tott szemmel járnak. Ne hagyjanak ki egy al-
kalmat se, mikor bulizhatnak, barátokkal le-
hetnek, szükségük van erre a kikapcsolódásra.
Tervezzék meg a jövő évet, így nem érheti
önöket sok meglepetés.

VÍZÖNTŐ
Hallgassanak megérzéseikre, ne higy-
gyenek a pletykáknak. Akkor lesz nyugodt év
végéjük, ha utánajárnak a gyanúsítgatások-
nak, és lezárják a hamis vádaskodókkal a kap-
csolatukat. Így már csak a bulizás marad,
amit felhőtlenül tudnak élvezni.

HALAK
Életük most nagyon jól alakul. Minden
okuk megvan az ünneplésre. Magánéletük ki-
tűnően alakul, szerelmükkel meghitt napokat
élhetnek át. Ne feledkezzenek meg a barátok-
ról sem, a bulizásba vonják be őket is. Élvez-
zék az élet minden pillanatát.

Ünnepi nyitva tartás

A GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatainak és a vá-
sárcsarnok nyitva tartása az ünnepi időszakban
az alábbiak szerint alakul: Kodály, Orgona és
Jókai utcai ügyfélszolgálati irodák: decem-
ber 23-án 8-tól 12 óráig. December 24–26-ig
zárva. December 27–29.: 8-tól 14 óráig. De -
cember 30.: 8-tól 12 óráig. A Kodály utcai ügyfél-
szolgálati iroda december 27-től 30-ig zárva tart.
Az ETO Parkban lévő ügyfélszolgálati iroda de -
cember 19-től 30-ig zárva tart. Telefonos
ügyfélszolgálat: december 23-án 8-tól 14
óráig. December 24-től 26-ig zárva. December
27-től 30-ig 8-tól 14 óráig áll az ügyfelek rendel-
kezésére. Vásárcsarnok: december 24-én 6–
12 óráig nyitva, de cember 27-én zárva. Decem-
ber 31-én 6–12 óráig nyitva, január 1-jén és 2-án
zárva.

Az okmányirodák ügyfélfogadása az ünnepek kö-
zött: Árpád úti okmányiroda: a december 27-i
héten szokásos ügyfélfogadási rend (pénteken
nincs ügyfélfogadás). 2012. január 2-án leltár
miatt az ügyfélfogadás szünetel a gépjármű-ügy-
intézés területén. ETO Parki okmányiroda: de -
cember 24-én, december 30-án és 31-én zárva,
a többi napokon a szokásos ügyfélfogadási rend
lesz.

Városi Művészeti Múzeum: December 23–
26.: Minden kiállítóhely zárva tart. December 27–
30.: Az Esterházy-palota és a Váczy Péter Gyűjte-
mény nyitva, minden más kiállítóhely zárva tart.
December 31–2012. január 2.: Minden kiállító-
hely zárva tart.
2012. január 3-tól az Esterházy-palota és a Váczy
Péter Gyűjtemény nyitva tart. A Napóleon-ház 10-
én, a zsinagóga 11-én nyit. A Kovács Margit Mú-
zeum január 6-án nyitva tart, ezt követően 10-én
nyit először.

Magyar Vilmos Uszoda: December 24–26-ig:
zárva. December 27–30-ig: 6–21.30 óráig. Decem-
ber 31–január 2-ig: zárva. Barátság Sportpark:
December 24–26-ig: zárva. December 27–30-ig:
6–10 óráig. December 31–január 1-ig: zárva.

szerző: farkas adrienn 

A téli állatkert is rengeteg látniva-
lóval várja vendégeit. Az igaz, hogy a
meleget igénylő állatok fűtött házak-
ban töltik ezeket a hónapokat, de

ezek a lakóhelyek egytől egyig láto-
gathatóak, nyitottak a közönség előtt.
Az év minden napján, így az ünnepek-
ben is várja önöket sokak társaságá-
ban Chico, a jaguár, Pisztácia, a tapír-
kölyök és Malipo, a kiscsimpánz. 

Téli élménykert

A Győr+ fizeti a fűtésszámlát
HEGYI KÁLMÁNNÉ nyerte a Győr+ Média játékát, amelyre
a lapunkból kivágható nyereményszelvénnyel lehetett je-
lentkezni az elmúlt hetekben. A Baross úti, volt sportbolt
előtti Szeretem Győrt! pavilonnál bedobható szelvények
közül szerdán délután sorsolták ki a szerencsés nyertest,
akinek három hónapig a Győr+ fizeti a fűtésszámláját.  


