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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

5. oldal Idén, december utolsó napján lejár az a 2004-ben megkö-
tött közszolgáltatási szerződés, amellyel a győri önkormányzat a Kis -
alföld Volánra bízta a város autóbuszos közlekedését. A nyolcéves
együttműködés lezárásáról és a közösségi közlekedéssel kapcsolatos
időszerű tennivalókról az elmúlt pénteken fogadott el polgármesteri
előterjesztést a győri közgyűlés.

3. oldal Az Erzsébet-utalványt
jövőre is elfogadják a vendéglá-
tásban, és 8 ezer forintig lesz ad-
ható kedvezményes adózás mel-
lett – derült ki a PWC adóváltozá-
sokról tartott tájékoztatásából.

4. oldal Győr elég nagy ahhoz,
hogy mindig történjen benne va-
lami – mondta lapunk Miért szere-
tem Győrt? rovatában Csepi László
tűzoltó őrnagy, a környék polgári
védelmi felügyelője.

22–23. oldal A megfázásról, az epekőműtét
szükségességéről, a metabolikus szindróma ve-
szélyeiről és annak orvoslásáról is olvashatnak
szakértőtől aktuális Vény nélkül rovatunkban.

Képriportunk a 25. oldalon
Advent fényei
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

forintba kerül átlagosan idén az ezüstfenyők métere, a
szintén népszerű nordmannfenyő métere pedig 5.000
forintba. Az árusítás már megkezdődött, a nordmann-
fenyő nagy része külföldről kerül Magyarországra, az
ezüstfenyők többségét a hazai piacról szerzik be.

3.200 1,8 milliárd forint értékben nyert el hét projekt támoga-
tást az Új Széchenyi Terv két nyugat-dunántúli pá-
lyázatán. A pályázatok segítségével a régióban
több mint 7.000 munkahelyet őriznek meg és közel
1700 új munkahely megteremtése válik lehetővé.

NAPRÓL NAPRA

November 30.

December 1.

December 2.

December 3.

December 4.

December 5.

December 6.

Vasút. Zárlat miatt piros jelzést
adott több vasúti átjáró is Győr és
Győrszemere között. A MÁV szerint
ilyen esetben az autósoknak ki kell
várniuk, míg szabaddá válik az út.

Táblák. A személyi sérüléses és ha-
lálos kimenetelű közúti közlekedési
balesetek visszaszorítására tíz figye-
lemfelkeltő táblát helyeztek ki a
megye négy főútvonalán. 

Advent. Meggyújtottuk az első
gyertyát az adventi koszorún. A ka-
rácsony előtti negyedik vasárnaptól
számítják a keresztény egyházi év
kezdetét is.

Baleset. Lezárták a 81-es főutat
Győr közelében egy baleset miatt:
Pér külterületén felborult egy ka-
mion, rakománya szétszóródott az
úton, egy időre járhatatlanná téve azt.

Folyóvédelem. A szigetközi Öreg-
Duna-meder és a győri Mosoni-
Duna-szakasz vízgazdálkodási meg-
oldásairól tárgyalt az országgyűlés.
Döntés jövő héten születik a népi
kezdeményezésről.

Tankerületek. A megye nemrég
kinevezett hét tankerületi igazgató-
ját mutatta be Széles Sándor, a me-
gyei kormányhivatal vezetője, akik
az alap- és középfokú oktatási intéz-
ményeket koordinálják januártól.

Dedikálás. Lévai Katalin író-ol-
vasó találkozóra érkezett Győrbe,
melyen legújabb regényét, az
Anyám évszázada életrajzi ihletésű
elbeszélést dedikálta, és mesélt
megszületéséről is.

Kátyúzás
Mintegy 4.500 négyzet-
méternyi felületet ja -
vít a győri közútkezelő.
A munka minden vá-
rosrészt érint.  A javí-
tás költ sége meghalad -
ja az 50 millió forintot.
A javítások az elmúlt
héten kezdődtek s a
tervek szerint decem-
ber közepéig tartanak. 

Gyűjtés
Iskolaszerekkel, elsős 
diákoknak készült olva-
sás, írás munkafüzetek-
kel, mesekönyvekkel te-
lerakott csomagokkal
indul el szombaton az
Arrabona Városvédő
Egye sület, hogy segélyt
vigyen a moldvai ma-
gyar csángó diákoknak.

Karrier nap
Felvételi és karrier
napot tart a Széchenyi-
egyetem jogi kara az
intézmény aulájában
(Áldozat u. 12.) decem-
ber 12-én 16 órától,
ahol a felvételi eljárás
legújabb változásairól
és a karrierlehetősé-
gekről lesz szó. Regiszt-
ráció: hanett@sze.hu.

Nyílt nap
A Kismegyeri Általá-
nos Iskola december
10-én 16 órától értekez-
letet tart a leendő első
osztályos tanulók szü-
leinek. December 11-én
8–10 óráig pedig bemu-
tató órákra várják az
érdeklődőket.

A környéken élők kom-
fortérzetét növelő fej-
lesztéseket hajtottak
végre a Szigethy Attila
út 97–107. számú tár-
sasházak környékén –
mondta el lapunknak

Radnóti Ákos képviselő.
25 méteres járda épült
az addigi földes út hely-
ére, kihelyeztek há rom
padot, szemeteskuká-
kat, ültettek 30 cserjét
és füvesítettek. A park
mellett kialakítottak
három murvás parkoló-
helyet, elkészült négy
gyeprácsos megálló.
A háztömb előtti szerviz -
úton a biztonság érde-
kében elhelyeztek két
fekvőrendőrt, kijavítot-

ták a széttöredezett asz-
faltburkolatot, továbbá
járdát építettek a házak-
ból való komfortosabb
átjárás céljából. Elké-
szült a parkolóhelyek
felfestése is, tavasszal

pedig átadták a megújí-
tott közvilágítási lámpa-
testeket, illetve 10
darab új köztéri szeme-
teskukát.
A munkákat az útke-
zelő szervezet, illetve a
GYŐR-SZOL végezte
el. Radnóti Ákos ígéri,
a jövőben is folytatód-
nak az ideihez  (Ifjúság
körút, Kodály Zoltán
utca) hasonló komplex
fejlesztések a körze -
tében.

Fejlesztések a
Szigethy Attila úton

A vá ros he ti lap ja. Meg je le nik min den pénteken, Győr, Győrújbarát köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve.  Ki ad ja: GYŐR+ Média Zrt. 
Fe le lős ki adó: Endrődi Péter vezérigazgató.  A szer kesz tőség cí me: 9024 Győr, Or go na u. 10. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621.  E-mail: szerkesztoseg@
 gy orplusz.hu. Fo tó: O. Jakócs Pé ter. Ol va só szer kesz tő: Sil nic ki Be á ta. Hir de tés fel adás: Csala Ró bert (70/518-0246), Gom bos Éva
(20/475-1314).  Nyom dai elő ké szí tés: Kon rád Gra fi kai Stú dió Kft. Nyomtatás: Lapcom Kft., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444.
Ügyvezető igazgató: Szammer István. Ter jesz tés: LapHír Kft. Tel.: 96/416-438. E-mail: terjesztes@laphir.hu. ISSN 2062-7912

IMPRESSZUM

Ismét megrendezi a Győri Állatmenhely az állatok
karácsonyát december 15-én és 16-án 9 és 14 óra
között az állatotthonban. A programon várják a szer-
vezők a gyerekek saját készítésű karácsonyfadíszeit,
amiért cserébe apró ajándékot kapnak. Aki sze-
retne segíteni az árva állatoknak, válasszon a kutyák
és cicák kívánságlistájáról. Nekik többek között kon-
zervekre, vitaminokra, tisztítószerekre és takarókra
van szükségük. Ebben az évben először adomány-
tárgyvásárral is készül a menhely az árva lakóiért. 

Állatok karácsonya
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Rég nem látott barátnőim dide-
regve álltak a „csónakosnál”,
oda beszéltük meg a találkát
múlt pénteken. Hagyomány,
hogy a győri adventi fesztivál
első napján nyakunkba vesz-
szük a várost, és a nehézsége-
ket kirekesztve andalgunk és
csacsogunk. A szó faházról fa-
házra egyre több ilyenkor. A for-
ralt bor nem csak melegít, de
hevít is, a belvárosi, magával
ragadó hangulat egyre emelke-
dett az este során. Nem csak
mi találkoztunk aznap, renge-
teg ismerős örült egymásnak a
tömegben, és sült gesztenyéz-
tek, zsíros kenyereztek együtt.
Mintha lenne valami varázsla-
tos a levegőben ilyenkor...
Az idő haladtával szeretek vala-
hová leülni és figyelni máso-
kat. Főként a gyerekeket né -
zem, akiknek annyira csillog a
szemük. Szerintem ez nem köz-
helyes, tényleg el lehet me-
rülni a boldog gyerekszemek-
ben. Nézzék csak meg! Láthat-
ják majd, mennyire tudnak
örülni a picik a fényeknek, a fi-
nomságoknak, a várakozás cso-
dájának, és annak, hogy anyá-
val és apával kézen fogva lehet
sétálni, akikkel a nagy tömeg-
ben is olyan biztonságos lenni.
Figyeltem persze a felnőtteket
is, a szülőket, akik aggodalom-
mal vegyült büszkeséggel
nézik, ahogy gyerekeik rohan-
nak a kisvasúthoz a Széchenyi
téren. Láttam rengeteg szerel-
mespárt is, akik kettesben
vagy társaságban zárták ki a
külvilágot, és láttam nagyszü-
lőket, mennyire boldogok,
hogy unokájuk kis kezét fog-
hatják, vagy ha párjukba ka-
rolva sétálhatnak, meg-meg-
állva egy-egy pillanatra. De
azzal, hogy másokat figyelek,
nem menekülhetek magam
elől. Egyre több emlék csap le
rám: a gesztenyéről édes-
anyám, a langallóról édesapám,
a kürtőskalácsról nagyma-
mám jut eszembe. És most
már Sebestyén Márta is (in-
terjú a 6. oldalon), akinek ad-
venti gondolatai napok óta
velem élnek: figyeljünk azokra,
akik még velünk vannak.
Zoljánszky Alexandra

Találkozások

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A január elsejétől életbe lépő adójog-
szabályi változásokról tartottak tájékoz-
tatást Győrben a Pricewaterhouse -
Coopers Magyarország Kft. vezető
munkatársai. A módosításokat össze-
gezve a szakértők elmondták: az elfo-
gadott adótörvények láthatóan a 3
százalékos fiskális deficitcél elérését
támogatják, ugyanakkor az adminiszt-
ráció nem egyszerűsödik, igaz, nem is
lesz bonyolultabb 2013-ban. A vállal-
kozások többsége elfogadja, hogy a
nehéz gazdasági helyzet nem kedvez
az ígért egyszerűsítések megvalósítá-
sának, a folyamatos változás miatt
azonban egyre nehezebben tudnak
megfelelni minden előírásnak, to-
vábbra is hiányzik a kiszámítható adó-
politika.

A részleteket tekintve nézzük első-
ként a „privát” szférát: a legfontosabb
személyi jövedelemadó-változásokról
Mochlár Orsolya, a PwC Magyaror-
szág adóosztályának vezető mene -
dzsere szól. Eszerint: az úgynevezett
szuperbruttósítást 2013-tól teljes
mértékben kivezetik, így az összes jö-
vedelmet 16% adó terheli. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy a havi bruttó
202 ezer forint alatt keresők esetében
nem változik semmi, aki viszont fölötte
van, az eddiginél több fizetést kap kéz-
hez. A képet a 660 ezer forint feletti jö-
vedelemmel rendelkezőknél árnyalja,
hogy jövőre a 10 százalékos egyéni
nyugdíjjárulékot a jövedelem nagysá-
gától függetlenül is meg kell fizetni.
Ezért efölött az összeg fölött a szuper -
bruttó kivezetéséből származó „nyere-
ség” fokozatosan csökken, a havi egy-
milliós bruttót meghaladva viszont
már a szuperbruttó kivezetése nem el-
lensúlyozza a nyugdíjjárulék-emelke-

dés negatív hatását a nettó jövedelem
szempontjából.

A munkavállalók bevételeinek
másik fontos elemei a béren kívüli jut-
tatások. Esetükben annak ellenére,
hogy január 1-jétől a korábbi 10 szá-
zalék helyett 14 százalékos egészség-
ügyi hozzájárulás fizetendő, 2013-
ban is érdemes lesz béren kívüli jutta-
tásokat nyújtani a munkáltatóknak. A
munkáltatót a béren kívüli juttatások
után mintegy 36 százalékos költség
terheli, ami még mindig lényegesen
előnyösebb, mint a bérjövedelmet ter-
helő 96 százalékos teher azonos ösz-
szegű nettó kifizetés mellett. Az egyre
nagyobb népszerűségnek örvendő
Erzsébet-utalványt jövőre is elfogad-
ják a vendéglátásban, és már 8 ezer
forintig lesz adható kedvezményes
adózás mellett. Ugyanakkor a hideg-
vagy készételvásárlásra jogosító étke-
zési utalványra a bérjövedelemre vo-
natkozó előírások vonatkoznak.

Ha az szja-hoz ha-
sonló közvetlenséggel
nem is, áttételesen a
Győrben élőket is érin-
tik a helyi adókkal kap-
csolatos változások,
hiszen mint ismeretes,
az önkormányzat költ-
ségvetésének jelentős
része származik ebből
a forrásból. Nagy Melinda, a PwC Ma-
gyarország vezető menedzsere el-
mondta: a helyi iparűzési adó alapjá-
nak számítása változik. A sávos adó-
alap-megállapítás bevezetése várha-
tóan kedvez a kisvállalkozásoknak, vi-
szont a közepes és nagyvállalatok, vál-
lalatcsoportok – ezeken belül is első-
sorban a kereskedelemmel vagy szol-
gáltatással foglalkozók – esetén az ár-
bevételnek a korábbinál nagyobb há-
nyada képezhet adóalapot. A helyi vál-

lalkozások összetételét ismerve ez a
jogszabály-módosítás Győrben is
hozhat némi helyiadóbevétel-emelke-
dést, de szinte biztosan nem jelent
szignifikáns növekedést.

A január elsejétől a közművezeté-
kekre kirótt adó Győrben több szolgál-
tatót is érint, akiknek jövőre az általuk
működtetett közművezetékek minden
métere után 125 forintot kell a köz-
ponti kasszába befizetni. Az adó mér-
tékének megállapítását nehezíti, hogy
a föld alatt futó vezetékekről nincs tel-
jes és pontos nyilvántartás – tette
hozzá ismertetőjében a témához
Deák László, a PwC Magyarország
adóosztályának igazgatója.

A jövő évi módosításokat összegző
vaskos csomag tartalmazza még,
hogy az ágazati különadók hatályon
kívül helyezésével párhuzamosan a
kormány a költségvetés stabilizálása
érdekében 31%-ra növeli az energia-
ellátók jövedelemadóját, továbbá ki-

bővíti az adóalanyok körét, ismerteti a
jövedéki – dohányra, szeszesitalokra
vonatkozó – terhek változását, a pénz-
ügyi tranzakciós illetéket érintő új elő-
írásokat és sok egyéb, főként a vállal-
kozásokra vonatkozó jogszabály-vál-
toztatást.

A tájékoztatón elhangzottakat ösz-
szegezve a résztvevő szakemberek
egyetértettek azzal a felvetéssel, hogy
az adószakértők tanácsai iránt a jövő
évben is jelentős piaci kereslet várható.

Januártól jön az igazi
egykulcsos adó

Az Erzsébet-utalványt
jövőre is elfogadják

a vendéglátásban
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter 

Nem árt időnként szóba hozni azt a tényt, ami szerint Győr-
ben élni sem fenékig tejfel, a katasztrófavédelem szakembe-
rei az első kategóriába, a veszélyes helyek csoportjába so-
rolják a várost. Csepi László tűzoltó őrnagy, a környék polgári
védelmi felügyelője a kockázati tényezőket sorolva a folyókat,
az utak forgalmát és a sűrű ipart veszi előbbre, de negyed-
százados praxisa alatt megtanulta, hogy baj bármiből lehet,
s Győr elég nagy ahhoz, hogy mindig történjen benne va-
lami. Ha feltámad a szél, az ablakhoz siet és a régi nagy, fa-
tördelő viharokra gondol. Gyalog, legfeljebb biciklivel jár,
mert az utcaképből az árkok, az átereszek állapota érdekli, s
a Püspökvár alatt, a folyóparton üldögélve is a vízállás az,
ami leginkább foglalkoztatja. Azt mondja: ez a munkám,
nem tudok tőle elvonatkoztatni. Én így szeretem Győrt.  

Csepi László a Hanság szélén, Lébényben született, a
bútorasztalos oklevelet és az érettségi bizonyítványt a
nyolcvanas évek elején, már Győrben szerezte meg. Nehe-
zen szokott hozzá a városi élethez, talán ezért is vonzották
az olyan erdei kalandok, mint az ifjúság bakonyi honvé-
delmi napjai. A polgári védelem hívásának is eleget tett, bár
a szervezet azokban a hidegháborús időkben még legin-
kább a világvége, egy atomcsapás túlélésére okította a
népet. Az őrnagy szerint ennek itták a levét a rendszervál-
tás után, amikor a múlt csökevényének nyilvánították, s kis
híján veszni hagyták a civil önvédelem erőit. Évek kellettek
ahhoz, hogy megtalálják a helyüket. Győr új, fiatal csapatá-
nak építése a Gyermekek Házában kezdődött meg.  

Az őrnagy néhány nappal ezelőtt a város ezüst emlékér-
mét vehette át a polgármestertől. A kitüntetett akkor la-
punknak nyilatkozva az elmúlt hosszú időszak legfonto-

sabb hozadékának nevezte azt a több ezer fiatalt, akiket ta-
nított, s akikre felnőttként is számítani lehet, ha a szükség
úgy hozza. Tegyük most hozzá, hogy a polgári védelmi kö-
telezettséget az alaptörvény írja elő, s az új katasztrófavé-
delmi törvény szabályozza. Baj esetén minden nagykorú,
nem nyugdíjas magyar állampolgár munkára fogható, Győr
városának hétszázötven helybéli lakost kell mozgósítania
abban az esetben, ha a hivatásos állomány segítségre szo-
rul. Csepi László szerint ezt sokféleképpen lehet csinálni,
kavarodott is jócskán vihar néhány önkormányzat listaké-
szítő módszerei körül. Ami kötelező, az Győrben is az, de
itt az önkéntességen van a hangsúly. Jönnek, jelentkeznek
az egykori tanítványok, s az őrnagy biztos lehet abban,
hogy mindig lesz elég ember a gáton.  

A tűzoltás a tűzoltók, az árvízi védekezés a vízügyesek
dolga, a polgári
védelem a ma -
ga civil csapatá-
val és eszközei-
vel mindig se-
gítségként, má-
sodik hullám-
ként érkezik a
helyszínre. Ko-
moly erőket mozgósít rendkívül szervezetten, de Csepi
László inkább azokról a bőnyi gyerekekről mesél, akik is-
kola után beálltak a felnőttek közé homokzsákokat tölteni,
meg arról az idős asszonyról, aki teát főzött, süteményt sü-
tött a férfiaknak, amikor 2008-ban letarolta Nagyszentjá-
nost egy szélvihar. Győrben az uszoda félszigete és a Rab-
kert, a Góré-dűlő környéke kerül bajba legsűrűbben. Min-
dig a víz hozza a veszélyt, s mindig jut elég ember zsákhor-
dásra, szivattyúzásra. Állva maradnak az otthonok.      

Csepi László: 
Itt mindig történik valami

A klub

A folyóparton
ülve is a vízállás

foglalkoztatja

Az óvóhely

„Azt hiszem, a fiatalok
azért járnak szívesen a
Jókai utcai klubunkba,
mert szükségük van
egymásra, a barátokra,
az összetartozás bizton-
ságára. Ahogy Minarik,
a mosodás mondta a
Régi idők focijában:
kell egy csapat.” 

„Szerencsés vagyok,
soha nem zavartak ki
az utcára az ötleteim-
mel. Csináltunk pél-
dául egy állandó kiállí-
tást az Árpád úton. Ez
egy óvóhely eredeti ál-
lapotban, egyike
annak a húsz városi lé-
tesítménynek, ame-
lyek a hidegháború
éveiben létesültek.
Időpont egyeztetésé-
vel bárki megnézheti,
utazást tehet a
múltba.” 

A tanya
„Nádorvárosban élek,
de a kedvenc helyem a
gyirmóti horgászta-
nyám, ahova sokkal
ritkábban jutok el,
mint szeretném. Ha
véletlenül adódik
némi szabadidőm, le-
csapnak rá a nők. A fe-
leségem meg a három
nagylányom.” 
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szerző: papp zsolt

A járási igazgatási rendszer ki-
alakításával összefüggésben
2012. december 12-től változá-
sok következnek be a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélfogadási
és ügyintézési helyszíneiben.
Ettől az időponttól új helyen ér-
hető el az Építéshatósági, az
Igazgatási és a Gyámügyi Osz-
tály, valamint az ügyintézők tele-
fonszámai is megváltoznak. A
költözés miatt december 10-én
és 11-én a Honvéd ligeti, az
Árpád úti és a Czuczor úti épü-
letben az ügyfélfogadás szüne-
tel, kivétel ez alól az okmány-
iroda, ahol ebben a két napban
is várják az ügyfeleket.

A Hatósági Főosztály új hívó-
száma: 96/500-411 (fax: 500-412).

Az Építéshatósági Osztály
december 12-től a Honvéd liget
1. számú épület 5. emeletén ta-
lálható meg, központi száma:
96/500-460 (fax: 500-459). A jö-
vőben minden építéshatósági
ügy, például építési engedély,
használatbavételi engedély, épí-

szerző: gaál józsef 
fotó: szigethy teodóra

Idén, december utolsó nap-
ján lejár az a 2004-ben
megkötött közszolgáltatási
szerződés, amellyel a győri
önkormányzat a Kisalföld
Volánra bízta a város autó-
buszos közlekedését. A
nyolcéves együttműködés
lezárásáról és a közösségi
közlekedéssel kapcsolatos
időszerű tennivalókról az
elmúlt pénteken fogadott
el polgármesteri előterjesz-
tést a győri közgyűlés. 

A helyi autóbuszok közönsége
2013. január elsejével a jegyek
és a bérletek árának átlagban tíz-
százalékos emelkedésére szá-
míthat. A tarifák mellett a vonal-
hálózat és a menetrend is válto-
zik, 2013. április elsejét köve-
tően az autóbuszoknak 900 ezer
kilométerrel kell kevesebbet fut-
niuk ahhoz, hogy a tömegközle-
kedés terhei elviselhetőek ma-

Változások a Polgármesteri
Hivatal ügyintézésében

Drágul az autóbuszos utazás 
radjanak a városi költségvetés
számára.

A teljesítmény 17 százalékos
csökkentését a jövő év első ne-
gyedében külső szakértők készítik
elő, az újabb vizsgálatok, utas-
számlálások után az önkormány-

zat reményei szerint mindenki szá-
mára elfogadható módon újul
meg az autóbuszos szolgáltatás.
A cél az, hogy a járművek a lehető
legésszerűbb útvonalakon közle-
kedjenek, s a járatok sűrűsége a
valós igényekhez igazodjon.     

Az új közszolgáltatói pályázat
kiírásáról március végéig dönt a
közgyűlés, az eredményhirdeté-
sig a Kisalföld Volán autóbu-
szain utazhatnak a győriek. A vál-
lalat és az önkormányzat meg-
hosszabbítja a régi szerződést, s

a pénteki közgyűlési döntés jó-
voltából rendezi a vitás pénz-
ügyeket. 

A város a következő tíz évben,
részletekben fizeti ki egymilliárd
forintos tartozását a Kisalföld
Volánnak.  

tési bejelentés, használatbavé-
teli bejelentés itt intézhető.

Az Igazgatási Osztály a Hon-
véd liget 1. számú épület 4. eme-
letén lesz elérhető, központi
száma: 96/500-411 (fax: 500-
412). December 12-től tehát itt
intézhetők az osztály hatáskö-
rébe tartozó ügyek, köztük a ha-
gyatéki, a kereskedelmi és ipar -
ügyek, az állattartással, növény-
védelemmel, környezetvédelem-
mel, a birtokháborítással kap-
csolatos ügyek, házszám, talált
tárgyak kezelése, közmunka-
ügyek vagy ingatlanközvetítői és
ingatlanvagyon-értékelői és köz-
vetítői névjegyzék vezetésével
kapcsolatos, illetve az adó- és
értékbizonyítvány ügyek.

A Gyámügyi Osztály decem-
ber 12-től az Árpád út 36. szám
1. emeletén érhető el, központi
száma 96/500-341 (fax: 500-
343). A Városi Gyámhivatal
ugyancsak az 500-341-es szá-
mon érhető el. A jövőben tehát
ide várják az ügyfeleket gond-
noksági ügyekben, valamint a
gyermekek vagyoni, családi jog-

állás rendezés, kapcsolattartási,
tartásdíj állam általi megelőlege-
zése, foglalkoztatásának enge-
délyezése, végleges külföldre tá-
vozás engedélyezése, veszélyez-
tetettség bejelentése, és min-
den más, a gyámhivatal hatáskö-
rébe tartozó ügycsoportban.

A költözés miatt a Honvéd li-
geti, a Czuczor Gergely úti és az
Árpád úti épületekben a hivatali
ügyfélfogadás december 10-én
és 11-én szünetel. Kivétel ez alól
az okmányiroda, ahol december
10-én és 11-én is lesz ügyfélfo-
gadás. Az Anyakönyvi, Személyi
Adat és Lakcímnyilvántartási
Csoport Árpád út 36. szám alatt
lévő részlegén ugyancsak szü-
netel az ügyfélfogadás.

December 12-től a megszo-
kott időpontokban, de már az új
helyeken várja ügyfeleit a Ható-
sági Főosztály Építéshatósági,
Igazgatási és Gyámügyi Osz-
tálya.

Az osztályokhoz tartozó to-
vábbi telefonszámok a
www.gyor.hu honlapon lesznek
elérhetők.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

„Más Győrben a levegő, mint
Budapesten, ott sokkal több fe-
szültség rezeg a levegőben, sze-
retek itt lenni – kezdte a beszél-
getést Sebestyén Márta Kos-
suth-díjas énekesnő, aki töb-
bedmagával érkezik Angyali
szó zengedez című lemezbemu-
tató koncertjére december 13-
án a Richter Terembe.

Jól sejtem, hogy mivel And-
rejszki Judit énekesnő is érkezik
önnel, a régi korok zenéi kevered-
nek a koncerten népdalokkal?

A népdalok is a régi korok lenyoma-
tai, máig gyönyörű emberi tartalma-
kat, üzeneteket hordoznak. Számom -
ra ezek kortalanul szépek és fontosak.
Nagy öröm, amikor egy műfajilag
máshová sorolható művésszel ugyan-
azt tudjuk hangsúlyozni és képviselni.
Judit úgy szólaltatja meg a barokk
énekeket, ahogy én is elképzelem.

Mások általában túláriázzák ezeket,
emiatt sokan megriadnak a régizene
szótól. Unalmasnak gondolják. Pedig
nagyon elevenen és szépen lehet elő-
adni. Egyszerre szólal meg a műsor-
ban a barokk theorba és gitár, csem-
baló, tekerőlant, furulyák és a bőgő. A
két világ ötvözete nagyon emberi és
szép módon hallható majd.

Advent derekán érkezik
Győrbe. Gyakran emlegeti gye-
rekkorát, hogy emlékszik vissza
az akkori karácsonyokra?

Legtöbbünknek a gyerekkori élmé-
nyei a legmarkánsabbak, kisgyerek-
ként maximálisan élvezzük a család
által megteremtett hópiheszerű, me-
sebeli hangulatot. Később már a saját
gyerekünknek próbáljuk létrehozni az
áhítatot és szépséget, ami nélkül a ka-
rácsonynak nincs értelme. De a bóvli-
árusok, a kacatok és a hangzavar
sokat lerombolnak ebből. Én nem me-
gyek ilyen közegbe, máshogyan ké-
szülök. Például egy szép koncerttel,
kulturális élménnyel ajándékozom
meg a családot és magamat. Minél

több időt töltünk otthon is, beszélge-
tünk, énekelünk. Az apró kicsi részle-
tekre, a bensőségességre kell odafi-
gyelni, muszáj, hogy elszakadjunk a
külső, zavaró hatásoktól. Mindent el-
áraszt a vásári hangzavar, az álságos
mosolyok, minden mű. Egyre több ba-
rátom nem enged tévéadást a laká -
sába, mert maga szeretné a gyereké-
nek a lehetőséget megadni, hogy
olyan mesét, filmet lásson, aminek az
értékeiben bízhatunk, hihetünk. Érde-
mes szép zenékkel is töltekezni. Törek-
szem arra, hogy a koncertek mellett
legyenek napok, amikor csak a csa-
láddal vagyok. Ahogy megy az idő, el-
mennek a szeretteink. Nagyon kell fi-
gyelni és örülni a még élő idősebb
családtagoknak, mert egyszer nem
lesznek velünk. Nagyanyám jut
eszembe, hogy milyen jó is volt, mikor
szenteste csengetett és mondta,
hogy „oda kő nézni, begyütt az an-
gyal”. Nálunk mindig a nagyothalló
nagyanyám hallotta meg legelőször,
hogy „begyütt az angyal”. Csilingelt,
felgyújtottuk a villanyt, és ott volt a ka-

rácsonyfa. Megható erre visszagon-
dolnom. Öcsémmel igyekeztünk,
hogy mi is hozzájárulhassunk az ün-
nephez. Titokban a hittantanárnő pa-
píringecskéket készített nekünk, amin
egy-egy lyukacskát fel lehetett hajtani,
mikor jót cselekedtünk. Állandóan azt
néztük, hogy mikor cselekedhetünk
már valami jót, hogy mind a 24 füllen-
tyű meglegyen karácsony estére. Mi
azt adtuk a szüleinknek, hogy jók vol-
tunk. Pénz nélkül is lehetett szép kará-
csonyokban részünk. Szeretném
üzenni mindenkinek, hogy a kétség-
beesett igyekezetet, egymás túllicitá-
lását, keserves ajándékvásárlást füg-
gesszék fel. Nagyon sok szépet ki
lehet találni anélkül is.

Angyali szó zengedez: 
Sebestyén Márta koncertje
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A város gondozásában a közelmúltban megjelent
kiadvány azt a Győrt mutatja be, amit mi, győriek
olyannyira szeretünk. Kedvenc helyeink, műemlé-
keink, kulturális programjaink, sportéletünk ele-
venedik meg a rendhagyó, látványos nyomda-
technikával készült album lapjain. A csodálatos
fotók mellett olvasható rövid szövegek egy-egy
érzést, hangulatot emelnek ki városunk atmosz-
férájából, míg művészeink, sportolóink, szakem-
bereink arról vallanak a könyv hasábjain, hogy
miért szeretik annyira városunkat. A modern tech-
nika és a kiadványban elhelyezett QR-kódok se-
gítségével nem csak nyomtatott formában, de iz-
galmas videókon keresztül is bepillantást nyerhe-
tünk Győr pezsgő életébe.

A Győr könyv kitűnő ajándék karácsonyra győ-
rieknek és máshol élő barátainknak egyaránt. A
kiadvány a Baross Gábor út 21. szám alatt talál-
ható Látogatóközpontban vásárolható meg
4.990 forintos áron.

Különleges kiadvány 

szerző: zoljánszky alexandra

St. Martin zeneszerző, szaxofon-
művész lesz többek között a
Győri Polgári Szalon karácsonyi
koncertjének vendége a Zichy-
palotában kedden 18 órától. A
művész új, „St. Martin megint.
Húsz” című CD-jéről is ad ízelí-
tőt a közönségnek. A lemez mér-
földkőnek számít St. Martin éle -
tében, ugyanis ez a 20 albuma.

„A 19.-nél azt mondtam, hogy
életem legjobb lemeze. Ez lett a
párja. Örülök, hogy az előző CD-
men hallható délszláv zene tem-
peramentumos világát a közön-
ség elfogadta tőlem. A forróvérű,

St. Martin új albumáról 
is ad ízelítőt Győrben

élni vágyó, lüktető, zakatoló mu-
zsika az új kiadványon is helyet
kapott” – mesélte a művész.

A jubileumi album 10 új dalt
tartalmaz: helyet kapott többek
között a ringató, 7/8-os mace-
dón muzsika „Egy álarc titkos
mosolya” címmel, a fűszeres ale-
xandriai éjszakát idéző „Sivatagi
tánc” és több lassú dal is.

„Kiemelném ezek közül a
„Mindörökké Ária” alkotást, me-
lyet egy 18 fős szimfonikus zene-
kar kíséretében játszom vokállal.
Ehhez a dalhoz szoros érzelmek
kötnek: a stúdiófelvétel napján
tudtam meg, hogy fiam a drez-
dai operaházban főszerepet éne-

kelhet” – mondta, és hozzátette,
a címben szereplő 20-as szám
nem csak az eddig megjelent ki-
adványai számát jelzi. Az idén
lesz 20 éves a Böjte Csaba által
alapított Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány, valamint a Duna TV.
Ennek apropóján született ösz-
szefogás: St. Martin feldolgozta
Leonard Cohen „Hallelujah”
című számát, amiből videoklip
született, melyben a dévai árva
gyerekek énekelnek.

A szaxofonművész a decem-
ber 31-ig elfogyott lemezek rá
eső részének teljes bevételét fel-
ajánlja a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány számára.

Idén is Győrbe érkezik a 100 Tagú Cigányzenekar,
ezúttal Bangó Margittal adnak ünnepi nagykon-
certet december 27-én a Richter Teremben.
Buffó Rigó Sándor elnök, a zenekar művészeti ve-
zetője elmondta, tavaly két telt házas koncertet
szerveztek Győrben, ám még így is sokan lema-
radtak az előadásukról.

A világszerte elismert együttes idén
is különleges műsorral várja a klasszi-
kus zenét kedvelőket, Bangó Mar-
git Kossuth-díjas művésznővel
kiegészülve csodálatos ün-
nepi műsorra készülnek.

„Margittal nagyon jó a zenekar
kapcsolata, 25 éve lép fel velünk
énekes-szólistaként. Mindig vál-

Kuriózumot ígér 
a 100 Tagú Cigányzenekar

tozatos repertoárral készülünk, vannak rejtett tar-
talékaink, amiből számos meglepetést szeret-
nénk adni a közönségnek. A 100 Tagú Cigányze-
nekar minden koncertje kuriózum, mert mindig
másképp muzsikálunk, mint az előző estén, kicsit
más a hangulat minden egyes fellépésen. Lehet-

séges, hogy a legjobb koncertünket
hagyja ki, aki nem jön el” – tette

hozzá Buffó Rigó Sándor, aki annyit
elárult, előadják a „Szép vagy, gyö-

nyörű vagy Magyarország”
című dalt, ezzel is hangsúlyozva

magyarságukat.
A zenekarnak egyébként több

győri tagja is van, például a főprí-
más, Lendvai Csócsi József.



ajándékkal, ám most nagy szükség van arra, hogy
aki teheti, adományozzon az advent idején.

Tarsoly Csaba, a Quaestor Csoport elnök-vezér-
igazgatója elmondta, örömmel biztosítanak hely-
színt a jótékony kezdeményezésnek, s mint házi -
gazda elsőként járultak a MikulásGyár gyűjtőpont-
jához. A játékosok és a stáb tartós élelmiszerekből
összeállított csomagját a Questor egészítette ki, így
száz győri családnak készítettek össze meglepetés-
csomagot.

Felajánlásként tartós élelmiszereket, tisztító- és
tisztálkodási szereket, könyveket, játékokat, édes-
séget, ruhákat várnak a helyszínre. Azok, akik nem
tudnak eljutni a bevásárlóközpontba, a legközelebbi
postán ingyenesen adhatják fel adományaikat. Elég
a dobozra ráírni, hogy „MikulásGyár”, és a Magyar
Posta dolgozói tudni fogják, hová is kell szállítani az
adományokat.

A MikulásGyár saját önkéntesei mellett a Ma-
gyar Vöröskereszt szakemberei is részt vesznek a
munkában. Az összegyűlt ajándékokat a megyei
szervezetek osztják szét.
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szerző: sz. t.
fotó: o. jakócs péter

Több százezer gyermek karácsonyát teszi
jobbá a MikulásGyár kampány. Az össze-
gyűjtött tartós élelmiszerek és játékok rá-
szoruló, szegénységben élő családokhoz
kerülnek. A tavalyi akció során összesen
257 ezer gyermeken segítettek. A Győrben
összegyűjt ajándékokat megyénkben
osztják szét a Máltai Szeretetszolgálat se-
gítségével. Az adományokat az ETO
Parkba várják.

A MikulásGyár 2005-ben nyitotta meg kapuit, azzal
a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a karácsonyi
időszakban is nélkülözni kényszerülő, szegény
sorsú családok számára, ezzel lopva egy kis meleg-
séget az amúgy zord hétköznapokba. Az azóta eltelt
időszak alatt a MikulásGyár kampány Európa leg-
nagyobb gyűjtőakciója – mondta el a kezdeménye-
zésről a főszervező, Zsolnay Endre. Kifejtette, szük-
ség van a tevékenységükre, hiszen egyre több a rá-
szoruló, a szegénységben élő gyermek. Megje-
gyezte: tavaly 257 ezer gyereknek tudták szebbé
tenni az ünnepeket az ajándékozással, most a cél

az, hogy az idén még ennél is
többeket tudjanak megörven-
deztetni.

Domanyik Eszter, a Polgár-
mesteri Hivatal Marketing, tu-
rizmus és kommunikációs osz-
tályának vezetője a győri önkor-
mányzat adományát adta át a
MikulásGyárnak, és elmondta,
a győriek már többször bebizo-
nyították, hogy össze tudnak
fogni a jó ügy érdekében. Hoz-
zátette, sokszor egy mosoly,
egy jó szó is felér egy nagyobb

Rászoruló gyerekeknek
gyűjt a MikulásGyár
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Mikulás Panzió
A Mikulás idén a győri belvá-

rosban, a Vaskakas Bábszínház
tőszomszédságában vert ta-
nyát. Akik kíváncsiak és betér-
nek panziójába, láthatják az
ágyát, a papucsát, megnézhe-

tik teásbögréjét és megkóstol-
hatják kedvenc kekszét. A ké-
nyelmes karosszékében ott a
mesekönyv és az olvasószem-
üveg, a tükör előtt a borotva, a
fogason a fürdőköpeny és két
öltözet ruha. A falakon a Miku-
lás gyerekkori fényképei függe-
nek, s miután a vendég belené-
zett a mindent látó távcsőbe,
akár meg is melegedhet a kan-
dalló előtt. 

A fehérszakállú azt is megmu-
tatja panziójában a győrkőcök-
nek, miként készülődnek szor-
gos manói és kevésbé szorgos
krampuszai a világ körüli aján -
dék osztó utazásra. A manók reg-
geltől estig szorgoskodnak, cso-
magolják az ajándékokat, miköz-
ben a bőségszaruk maguktól tel-
nek meg újra és újra.

Ottjártunkkor egy kisfiú ép -
pen azt mesélte, most már iga-

zán hisz a Mikulásban, hiszen
saját szemével látta, hogy itt
lakik, csak éppen dolgozni ment.
A bizonyíték pedig az, hogy ma-
gával vitte a puttonyát. Az egyik
negyvenes apuka elmesélte,
hogy kiskorában amikor le-

hunyta a szemét és elképzelte a
Mikulást, pont ugyanezt a szo-
bát látta lelki szemei előtt.

A Mikulás Panzió karácso-
nyig várja a gyerekeket, hétköz-
naponként 15 és 18, hétvégen-
ként 10 és 13, valamint 16 és 19
óra között. 

A győri Mikulás
Győr hivatásos Mikulását Far-

kas Imrének hívják, a jótevő ne-
gyed évszázada áll a gyerekek
szolgálatában. Öt évvel ezelőtt a
világ Mikulásának választották,
majd ő vehette át a Nemzetközi
Szent Miklós Béke Világtanács
hazánknak ítélt Béke-díját. A ki-
tüntetést a győri városháza folyo-
sóján, egy vitrinben őrzik.

Farkas Imre a győri postások-
nak köszönhetően idén is meg-
kapta a Mikulásnak, Télapónak,
Jézuskának címzett üzeneteket,
segítői, a manók mind a négy -
ezer levélre válaszoltak. Vasár-
nap három ünnepségen kétezer-
kétszáz levélíró kislány és kisfiú
vendégeskedhet a Győri Nem-
zeti Színházban. Akik nem fér-
nek be a teátrumba, azok a Szé-
chenyi téren találkozhatnak a Mi-
kulással szombaton 15 órakor. 

A győri Mikulást szerdán reg-
gel Simon Róbert Balázs alpol-
gármester indította útjára a vá-
rosháza elől. Óvodákba, isko-
lákba, szociális otthonokba viszi
el ajándékait, a szeretetet és a
reményt. 

Megérkezett a Mikulás
szerző: földvári gabriella • fotó: marcali gábor, gy. p.

A vásári forgatagba érkezők látványos reklám- és
animációvetítést láthatnak a megyeháza falán ja-
nuár 1-jéig. A megyében egyedülálló technikával,
különleges lézerprojektorral „rajzolnak” a falra
mintegy 100 négyzetméteres felületen animá -
ciókat, feliratokat, céglogókat. A lézereket termé-
szetesen nem csak reklám célra használják, kü-
lönböző információkat is megtudhatnak a belvá-
rosba látogatók, a tervek szerint a városi progra-

Lézerprojektor 
az adventi vásárban

mokat is olvashatják a sétálóutca elején. Opra Vil-
mos elmondta, egyik fő céljuk a belvárosi keres-
kedők támogatása, illetve jókívánságokat is tol-
mácsolnak a technika segítségével. A vetítés min-
dennap 16-tól 23 óráig látható. A különleges
módon hirdetni kívánók még jelentkezhetnek a
www.membratech.hu weboldalon, illetve a
20/982-5759-es telefonszámon.

(x)

Tanulj:
Gyorsan, mert az elsô
órától kezdve németül

beszélsz. 
Hatékonyan, 

mert 3 hónap alatt egy 
szintet fejlôdsz. 

Megerôltetés nélkül,
mert nincs házi feladat,
mivel mindent az órán

tanulsz meg.

Ismerkedj meg a ReformDeutsch oktatási módszerrel, amely
eltér a többitôl! Forradalmi módszerünk segítségével mára

több mint 4 ezer hallgató tanult meg németül beszélni a 
Felvidéken és Magyarországon. Tanfolyamunknak 

köszönhetôen egyre többen találnak munkát osztrák és 
német cégeknél. Büszkék vagyunk közös sikereinkre.

Szeretnél folyékonyan
beszélni NÉMETÜL?

A bemutatóórán való részvételi szándékod 
kérjük, elôre jelezd:

Tel.: +36 30 846 25 26 Mail: info@reformdeutsch.com

Ha több információt szeretnél, látogasd meg honlapunkat:
www.reformdeutsch.com

A bemutatóóra helyszíne: 
Gyôr, Schweidel utca 27.
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szerző: gy. p.

Fegyvernemi napjukon tisz-
telegtek Szent Borbála, a
tüzérek védőszentje előtt a
győri 12. Arrabona Légvé-
delmi Rakétaezred katonái,
akik a győri likócsi laktanya
alakulóterén sorakoztak fel.
A jubileumi, 10. alkalommal
megtartott ren dezvényen
az állományt Hende Csaba
honvédelmi miniszter kö-
szöntötte.

A csapatzászló előtt felsorako-
zott állományt Könczöl Ferenc
alezredes, megbízott parancs-
nok köszöntötte, majd Hende
Csaba köszönte meg a legény-
ség mindennapi szolgálat során
tanúsított helytállását éppúgy,
mint az EUFOR és más béke-
fenntartó misszióban végzett ki-
magasló, elkötelezett munkáját.
A miniszter megjegyezte: a raké-
tás tüzér fegyvernemre mindig
úgy tekintett a Magyar Honvéd-
ség, mint rendkívül képzett, elkö-
telezetten szolgáló alakulatra.
Igazi bajtársakra, akikre minden

Védőszentjük előtt tisztelegtek
körülmények között lehet számí-
tani és ők is számíthatnak egy-
másra.

A miniszter hangsúlyozta:
„Nincs kis feladat vagy nagy fel-
adat, csak feladat van, amit el
kell végezni. Azt kérem, azt
várom és elvárom mindnyájatok-
tól, hogy a feladatok kimagasló
teljesítésére mindig álljatok ké-
szen. Tegyetek meg mindent,
ami hivatásotoknak megfele-
lően és emberileg lehetséges.
Ahhoz, hogy bátran kimondhas-
suk, Magyar-
ország lég-
tere szent és
sérthetetlen,
ahhoz erre a
képességre,
amit ti jelente-
tek, nagyon
nagy szükség
van, az eszkö-
zeitekkel együtt. Védjétek meg
az ország légterét, benneteket
meg Szent Borbála védjen.”

A honvédelmi miniszter kö-
szöntője után az elöljárók kitün-
tetéseket és elismeréseket
adtak át a szolgálat teljesítése

során kimagaslóan teljesítő ka-
tonáknak. A Szent Borbála nap-
ján hagyományossá vált tüzér-
tiszt-, illetve tiszthelyettes-ava-
tás sem maradt el. A fiatal tüzé-
rek esküt tettek, majd kardlapot
a vállukra helyezve fogadta be
őket a rangidős tüzér.

Az ünnepi sorakozót köve-
tően a miniszter újságírói kér-
désre elmondta, nincs elképze-
lés arról, hogy az ezredet más-
hová vinnék Győrből. Az alaku-
latra számít az ország vezetése,

a honvédelmi irányítás, mert
rendkívül magas színvonalon tel-
jesíti a feladatait. Hende Csaba
hozzátette: „Egy olyan fegyver-
nemről van szó, amely minden
szuverenitására sokat adó or-
szágban nélkülözhetetlen.” 

Nincs kis vagy 
nagy feladat, 

csak feladat van
Ajándékozzon 
hôlégballonos 

sétarepülést szeretteinek!
Csodálatos panoráma

a Nyugat-Balaton felett!

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

info@balaton-ballooning.com
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2012. december 18-án licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

Győr, Mécs L. u.; ép. telek (nagyvárosias lakóövezet); 
hrsz: 2858/87; Teleknagyság: 4.714 m2; 
Kikiáltási ár: 129.000.000 Ft+27% áfa,

Győr, József A. út 6. melletti ép. telek (kisvárosias lakóövezet); 
hrsz: 2023/4; Teleknagyság: 1.721 m2; 
Kikiáltási ár: 55.000.000 Ft+27% áfa.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten

(www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. december 18-án licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

Győr, Szigethy A.–Fehérvári út–Ifjúság krt. mellett; beépítetlen terület
(nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 

kereskedelmi célú különleges övezet); Telek: 2 ha 9.772 m2; 
Kikiáltási ár: 1.200.000.000 Ft+27% áfa

Győr, Szauter u. mellett; beépítetlen terület (nagy bevásárlóközpontok és
nagy kiterjedésű kereskedelmi célú különleges övezet); Telek: 1 ha 5.448 m2;

Kikiáltási ár: 390.000.000 Ft+27% áfa

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten

(www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2012. december 18-án licit útján értékesíti az alábbi ingatlanait:

Győr, Pápai u. 4–6. alatti 3 db társasházi lakás 
(43, 42 és 42 m2; hrsz: 3122/2/A/1-3); 

Kikiáltási ár: 7.200.000 Ft

Győr, Apáca u. 23. sz. alatti 3 db társasházi lakás 
(47, 23 és 53 m2; hrsz: 6790/A/2-4); 

Kikiáltási ár: 10.800.000 Ft

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán
(Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten

(www.gyor.hu  Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetők meg.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségforrás Masszázsszalon és Szaküzlet
9024 Gyôr, Jerevéni út.53. Telefon: 96/314-947

Gerinc-, ill mozgásszervi problémái vannak?
Keringési- vagy anyagcsere zavarokkal küszködik?
Asztmás, allergiás? Gyenge az immunrendszere?
Regenerálódjon mellékhatások nélkül!

Ajándékozzon
egészséget

családjának!házi használatra 
kifejlesztett 

fizioterápiás készülékkel!
• Kiforrott modell
• 4 automatikus + 1 manuális program
• Pontosan a meridiánokon futó görgôsor
• Hôszabályozás 70 °C-ig
• Epoxy lap az egész test alatt
• Gazdaságos üzemeltetés
• Kiváló ár/érték arány

Bevezetô ár
december 21-ig:
449.000 Ft

HETILAP

HIRDETÉSFELVÉTEL

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT
+36 70 518 0246

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A kutatás-fejlesztésre, a gyakorlati
képzés erősítésére fókuszáló projekt
zárult le a győri Széchenyi István
Egyetemen.
A Szimbiózis ban a régiónkkal elneve-
zésű fejlesztés által az intézmény
nemcsak a hagyományos médiafo-
gyasztást teszi lehetővé, hanem a XXI.
századi technológiákat is használhat-
ják a hallgatók, illetve a régióban élők:
a közelmúltban megépült Inno-Share
épületben helyet ka pó Egyetemi
Könyvtár az országban egyedülálló
Mé dia Kutatótérrel bővült. Kialakí-
tottak egy egyetemi inkubátorköz-
pontot is a hallgatók piacra lépését tá-
mogatva.
A fejlesztés részeként az Audi Hunga-
ria Belső Égésű Motorok Tanszék ku-
tató-oktató laborhátterének eszköz-

fejlesztése és bútorozása is megvaló-
sult, és kialakítottak többek között
négy laboratóriumi helyiséget. A
csúcstechnológiájú laborpark és kép-
zési környezet kiépítésével a hallga-
tók naprakész, a munkaerőpiacon al-
kalmazható tudásra tehetnek szert.
A projekt a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházzal való kapcsolat fejlesztésére,
az egészségügyi képzés színvonalának
emelésére is kiterjedt: a kórház és az
egyetem között üvegszálas hálózaton
keresztül digitális informatikai kap-
csolatot építettek ki, melyet egyenes
adásban közvetített műtéttel mutattak
be a szakmai nyilvánosság előtt. A
módszer segítségével fiatal nőgyógyá-
szokat képeznek. A képanyagot tárolni,
analizálni tudják, és különféle tudo-
mányos célra használják fel.

A projekt utolsó szakaszában olyan
korszerű eszközöket szereztek be,
melyek a járműipari és egyéb me-
chatronikai részegységek üzem köz-
beni viselkedésének tanulmányozá-
sára alkalmasak: ciklikus sópermet
kamrával, hősokk-kamrával, vala-
mint rázóhengerrel és klímakamrá-
val gazdagodott az egyetem.
A fejlesztések a „Szimbiózisban a régi-
ónkkal – Piacközeli kutatási és okta-
tási kapacitások kiegészítő fejlesztése
sikeres multidiszciplináris műszaki és
természettudományos kutatásokhoz
kapcsolódóan a Széchenyi István
Egyetemen” című, TIOP-1.3.1-10/1-
2010-0002 azo nosító szá mú projekt
által valósultak meg az Európai Unió
több mint 907 millió forintos támoga-
tásával.

Egész régiót érintő egyetemi fejlesztés
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„Folyamatosan versenyzünk az
erőforrásokért, s versenyzünk
azért, hogy jól menedzseljük
ezeket az erőforrásokat: az
anyagokat, a pénzt, az informá-
ciót és persze a legnagyobb ér-
tékünket, az embereket. Mun-
katársaink céljaink megvalósí-
tói, akiken a vállalat eredmé-
nyessége nagymértékben mú -
lik, és akiknek a vállalat eddigi

sikertörténete köszönhető” –
mondta a Rudolph Autóipari Lo-
gisztikai Kft.-ről Darvalicsné
Szijártó Andrea, a cég személy-
ügyi vezetője.

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.
a Rudolph Logistik Gruppe magyar-
országi tagja. A vállalatot Justus Ru-
dolph alapította 1946-ban. A szállít-
mányozócég együttműködése az au-

tóiparral 1957-ben kezdődött, ami-
kor a Volkswagen-gyártól megkapta
az első beszállítói megbízását. 1964-
ben a raktározással bővült a tevé-
kenységi kör, később már mint komp-
lex logisztikai szolgáltató lépett pi-
acra. 2000-től kezdve egyre inkább
erősödött az együttműködés az autó-
iparral, ennek is köszönhetően újabb
telephelyeket hoztak létre Németor-
szág-szerte. A Rudolph Logistik cég-
csoport ma egy nemzetközileg tevé-
keny logisztikai szolgáltató közel
2.200 alkalmazottal, 36 székhellyel
Németországban, Európában és az
Arab-félszigeten. 

A vállalat Rudolph Logistik Kft.
néven 1997-ben az autóiparra kon-
centrálva kezdte meg működését
Magyarországon, azon belül is elő-
ször Győrben. Az autóipar fejlődése
és ezzel együtt elvárásai folyamato-
san nőnek, amellyel a cég sikeresen
lépést tart. Szolgáltatásait rugalma-
san a növekvő igényekhez igazítva
fejleszti. A vállalat Győrön kívül
Oroszlányban, Tatabányán, Téten és
Dunakilitiben is jelen van logisztikai
tevékenységével – mutatta be a

céget Darvalicsné Szijártó Andrea.
A személyügyi vezető kifejtette,
2012-ben egy újabb mérföldkőhöz
érkezett a vállalat: november elején
birtokba vették az új 21.000 m2-es lo-
gisztikai csarnokukat. Ezen az új te-
lephelyen biztosítanak jövő évtől
több mint 100 új munkavállalónak
munkalehetőséget. Várják mindazok
jelentkezését, akik szeretnének hosz-
szú távon elkötelezett tagjai lenni egy
német háttérrel rendelkező, stabil vál-
lalatnak.

(X)

Logisztikai bázis az ipari parkban

A következő alkalommal meg-
jelenő cikkekben a vállalatnál
megvalósított beruházásokat,
az új munkahely-teremtési le-
hetőségeket mutatjuk be, va-
lamint felsorakoztatjuk azokat
a képzési és egészség-megőr-
zési programokat, amelyeket
meglévő és leendő dolgozói
számára kínál a Rudolph Autó-
ipari Kft.



BEZERÉDJ-KASTÉLY. Ámonné Tóth Éva ki-
állítása nyílik december 7-én, pénteken 17 óra-
kor a ménfőcsanaki kastélyban. Másnap ugyan -
itt vasútmodellező terepasztalok és hajómodel-
lek kiállítása várja az érdeklődőket 10 és 16 óra
között. Kedden Galgóczi Erzsébet Úszó jégtábla
című filmjét vetítik az írónő emlékszobájában. 

14 / + / 2012. december 7.

KULTÚRA  PROGRAMKÍNÁLAT

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KORNIS MIHÁLY: KÖRMAGYAR című politikus-erotikus komoly
bohózatát mutatja be a MASZEK-Egyetemi Színpad a HOLD Színházzal
közösen december 9-én, vasárnap 19 órakor a Bahnhof-Lapos Tanszék
lenti termében. Vágy és érvényesülés, szerelem és megélhetés, hűtlen-
ség és hatalom, glasznoszty és romantika hálójában felidéződik az
1980-as évek végének magyar világa. De mintha megállt volna az idő...
Rendező: Hegedűs Ildikó.

A BAKONY. Rómer Flóris 150 évvel ezelőtt Győr-
ben jelentette meg Bakony című könyvét, Szabó
Béla fotóművész a tudós bencés szerzetes nyo-
mában járva a mai Bakonyról készít felvételeket.
Az Arany János Művelődési Házban január 6-ig,
munkanapokon 10 és 17 óra között látható fotó-
kiállítás látlelet a vidékről, azt mutatja meg, mi ma-
radt, mi tűnt el, mi született Rómer túrái óta. 

ADVENT A MÚZEUMBAN. Mű-
vészetkedvelő Mikulás látogat de -
cember 8-án, szombaton 15 órakor
az Esterházy-palotába. Másnap
ugyanitt, ugyanebben az időpont-
ban karácsonyi mécseseket készít-
hetnek az érdeklődők Gyarmati
Zsuzsa fazekas vezetésével. 

SWAROVSKI gyűrűt készíthetnek azok a
felnőttek, akik ellátogatnak december 14-
én 16 órától a Gyermekek Házában mű-
ködő kézműves klubba. A foglalkozást

Kokas Éva ékszerkészítő, kézműves oktató
vezeti. A foglalkozásokon való részvételhez előze-

tes bejelentkezés szükséges az 518-032-es győri telefonszá-
mon vagy az info@gyhgyor.hu címen.

DÖDÖLLE. Enni
jó! Enni majdnem
olyan jó, mint ját-
szani, de játszani
és enni egyszerre a
világon a legjobb
dolog. Főleg reg-

gelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorá-
zóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével,
mint a kis csigák, vagy bármivel. A Vaskakas
Bábszínház legkisebbeknek szóló műsorának
bemutatója december 8-án 11 órakor kezdődik.  

A GYŐRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR december 7-i kon-
certjén orosz zeneszerzők művei
csendülnek fel világhírű orosz
művészek, Alexei Kornienko kar-
mester és Elena Denisova hege-
dűművész közreműködésével.
Műsoron Rachmaninov: A holtak
szigete, Glazunov: a-moll hege-
dűverseny, Szkrjabin: II. (c-moll)
szimfónia. A koncert 19 órakor
kezdődik a Richter Teremben.   

A BOLERO FÚVÓSEGYÜTTES ad koncertet december 9-án 16 órától a
volt zsinagógában. Műsoron Farkas F.: Contrafacta Hungarica, Strauss: Se-
renade és Suite. A hangverseny a Flesch Károly bérletsorozatban hallható.

NEMZETKÖZI BETLEHEMES TALÁLKOZÓ helyszíne
lesz Győr ezen a hétvégén. Az ország különböző régióiból és
a határon túlról érkező csoportok betlehemes játékkal eleve-
nítik fel az adventi ünnepkör szép hagyományát.  Ma, pénte-
ken 17 óra 30-kor Pap Gábor a regölés asztrálmítoszi keretei -
ről tart előadást a Petőfi művelődési házban, szombaton 10
órától az Árkádban, 15 órától a Széchenyi téren, 18 órától a
Petőfi Sándor Művelődési Házban lépnek fel a betlehemezők.
Vasárnap városszerte a templomokban láthatjuk őket, s részt
vesznek a Széchenyi téri gyertyagyújtáson is. 

SZÍJ MELINDA, Bede-Fazekas Csaba, Nagy
Balázs, valamint a József Attila Kórus és a szent -
iváni általános iskola diákjai adnak adventi jóté-
konysági koncertet a szentiváni római katolikus
templomban. A december 8-án 16 órakor kez-
dődő hangverseny bevételéből az egyedül élő,
idős vagy rászoruló helybelieket segítik.  

MAGYAROK MARGATBAN. A Xántus János Múzeum leg -
újabb időszaki kiállítása egy szíriai–magyar régészeti misz-
szió margati keresztes várban végzett kutatásait mutatja be.
A tárlat december 17-ig, majd január 2. és 31. között, hétfő
kivételével naponta 10 és 16 óra között látogatható.  

ÜNNEPVÁRÓ családi hétvégére várják az érdeklődőket december 8-án
a Kovács Margit-iskolában. 14.30-tól adventi játszóház, 17 órakor a Kis-
kalász zenekar műsora kezdődik, majd 18 órakor megérkezik a Mikulás.
Belépő gyerekeknek ingyenes, felnőtteknek 500 Ft. 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 8., SZOMBAT
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:33 Pecatúra 
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból  
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Summa
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:30 Séf
13:45 Valóságos Kincsesbánya  
14:15 Zenés Advent Michael Bubléval 

és barátaival
15:05 Az igazi Télapó
16:40 Doc Martin  
17:35 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Férfit látok álmaidban  
21:55 Szeretettel Hollywoodból  
22:25 MR2 Akusztik+ a Müpából  
23:40 Brooklyn törvényei  

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

velünk élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:05 Szeszélyes  
14:20 Sziklaöklű szerzetes  
15:25 Cobra 11  

16:30 Ki a Télapó?  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor  
22:10 Azték Rex - Az őslény 

legendája  
00:00 Született gyilkosok  

06:00 Látlelet a Földről
06:25 Tv2 matiné
10:00 Beyblade  
10:30 EZO.TV
11:00 EZO.TV 2
12:00 Babavilág  
12:30 9 hónap  
13:00 Tűsarok  
13:30 Doki  
14:30 Autóguru  
15:00 Sheena, a dzsungel 

királynője  
16:00 Psych - Dilis detektívek  
17:00 Best of Stahl konyhája  
17:30 Irigy Hónaljmirigy Show  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra
19:35 Hogyan veszítsünk el egy 

pasit 10 nap alatt  
21:45 Keleti harc  
23:30 Fedőneve: Donnie Brasco  
01:50 EZO.TV
02:50 Kalandjárat  
03:15 TeleShop
03:45 Vers éjfélkor - magyar versek 

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Századfordító magyarok 
07:45 Puszi, Ernesto és Tapsi-Hapsi 
07:55 Élő egyház
08:25 Isten kezében
08:50 Magdika, „a városképi 

jelentőségű” fotóriporter 
09:20 Kerekek és lépések 
10:05 Zodiákus  
10:35 Székely kapu  
11:05 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 A főfelügyelő  
14:05 Hagyaték
14:35 Táncvarázs 
15:30 Önök kérték! 
16:30 Édes ellenfél  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Fölszállott a páva 
21:00 Hogy volt!? 
21:55 Színház az egész... - 

Komédiások  
22:50 Dunasport
23:05 Napok, évek, századok  
00:00 MüpArt - Kőszegi Imre 65 
01:30 Koncertek az A38 hajón  
02:25 Vannak vidékek

DECEMBER 7., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Fábry  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:00 Príma Primissima 2010
23:45 Bébi a láthatáron  
01:15 Híradó
01:25 Maradj talpon!  
02:20 MM 

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 CSI: A helyszínelők  
22:35 Gyilkos elmék  
23:35 Odaát  
00:35 Reflektor  
00:55 Törzsutas 
01:30 Autómánia 

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

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

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Slovenski Utrinki
07:05 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Valóságos kincsesbánya 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Szerelmes földrajz 
09:10 Közbeszéd
09:40 „Ez a pillanatnyi csend 

az én 80 évem”  
10:35 Balatoni utazás 
11:05 A nagy hasadék 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Hajdanában, danában... 
12:30 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A világ metrói 
15:55 A Pireneusok a levegőből 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Egy világfi Szegeden
20:00 A karvaly csendje  

08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:20 Sport - sporthírek
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó- Győr és a régió hírei
09:20 Sport- sporthírek
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:35 Egyetemi Magazin
10:05 BCTV - Közvetlen ajánlat
10:35 Telemarketing
11:35 Képújság
17:20 BCTV - közvetlen ajánlat
17:50 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó - Győr és a régió hírei
19:20 Sport - sporthírek
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:35 Konkrét - Hírháttér műsor
19:45 Pomodoro - színes, érdekes 

beszélgetések
19:55 Hat-Agro UNI Győr – INKK424 

NB1-es női kosárlabda 
21:15 Ötletek Karácsonyra
21:25 Híradó -  Győr és a régió hírei
21:45 Sport - sporthírek
21:50 Ötletek Karácsonyra
22:00 Konkrét - hírháttér műsor
22:10 Pomodoro 
22:20 Hat-Agro UNI Győr – INKK424  

NB1-es női kosárlabda                                              
23:40 Híradó - Győr és a régió hírei

GYŐR+ TV

07:00 Híradó - Győr és a régió hírei
07:20 Sport - sporthírek
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:20 Sport - sporthírek
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó - Győr és a régió hírei
09:20 Sport - sporthírek
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:35 Konkrét - hírháttér műsor
09:45 Pomodoro - színes, könnyed 

beszélgetések
09:55 Hat-Agro UNI Győr – INKK424 

- NB1-es női kosárlabda 
mérkőzés

11:15 BCTV - Közvetlen ajánlat
11:45 Telemarketing 
12:45 Képújság
15:35 BCTV - közvetlen ajánlat
16:05 Telemarketing
17:05 Műsorkezdés
17:10 Ötletek Karácsonyra
17:20 Egyetemi Magazin
17:50 KultÓra - A győri kultúra 

magazinja   
18:45 Ötletek Karácsonyra                      
18:55 Műsorismertető
19:10 Ötletek Karácsonyra
19:20 Egyetemi Magazin
19:50 KultÓra (ism)
20:45 Ötletek Karácsonyra
20:55 BCTV - közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

M1, december 7., péntek, 23:45

Bébi a láthatáron
Belga–francia vígjáték

Audrey titkárnőként került egy óriási
céghez, ambíciója nagy, de tehetsége sem
kevesebb. Eljött életében a nagy nap, ami-
kor megpályázhatja az új wellnesscent-
rum igazgatói állását. Ám Fabien, a férje
azt szeretné, ha kis feleségét inkább a

gyermekáldás örömei foglalkoztatnák végre. Ebben a lélektani pil-
lanatban állít be Lola, a húga, aki gyermeket vár, és hozzájuk akar
költözni. Történetünk a két lánytestvér konfliktusának, háborús-
kodásának, majd szép egymásra találásának az elbeszélése. 

M1, december 8., szombat, 20:15

Férfit látok álmaidban
Amerikai–spanyol romantikus vígjáték

Alfie és Helena házassága megromlott. A férfi az elveszett if-
júságát keresi a nála jóval fiatalabb call-girl oldalán. Az elha-
gyott asszony, Helena a lányának, Sallynek önti ki a szívét, és
jósnő tanácsai szerint alakítja életét. Idővel pedig találkoz-
gatni kezd egy férfival, aki nemrég veszítette el a feleségét.
Helena lánya is boldogtalan házasság-
ban él, férje, Roy sikertelen író, aki leg -
inkább a szomszéd lányt kukkolja. Mi-
közben Sally egyre közelebb kerül a fő-
nökéhez, úgy távolodik el a férjétől.

Duna Televízió, december 8.,
szombat, 14:35

Táncvarázs
Magyar szórakoztató műsor

Az elegáns standard és a vérpezsdítő
latin táncok országos bajnoki címei
ismét Békéscsabára vonzották a leg-
jobb magyar versenytáncosokat. A
„viharsarok" fővárosában immár 43
éve rendezik meg ezt az országos baj-
nokságot. Idén is magas színvonalú
és jó hangulatú versenyt láthatott a
helyi közönség.

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

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

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

ruári vizsgákra

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

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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07:55 Műsorkezdés
08:00 Pomodoro - színes, könnyed 

beszélgetések
08:10 Ötletek Karácsonyra
08:20 Ráta - gazdasági magazin
08:50 Győr+ Sport
09:45 Ötletek Karácsonyra     
09:55 BCTV - közvetlen ajánlat
10:25 Telemarketing
11:25 képújság
15:55 BCTV - közvetlen ajánlat
16:25 Telemarketing
17:25 Műsorkezdés
17:30 PINKK424 - Hat-Agro UNI - 

Győr NB1-es női kosárlabda 
mérkőzés 

18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó - Győr és a régió hírei
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:35 Győr+ Sport
20:30 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó -  Győr és a régió hírei
21:25 Ötletek Karácsonyra
21:35 Győr+ Sport
22:30 Híradó - Győr és a régió hírei
22:55 BCTV - közvetlen ajánlat
23:25 Telemarketing
00:25 Képújság

GYŐR+ TV

DECEMBER 11., KEDD
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Hacktion Újratöltve  
10:00 Szeretettel Hollywoodból  
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Hanuka
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:10 Párizsi helyszínelők  
22:05 Az Este
22:40 II. Károly szenvedélyes élete  
23:40 Híradó
23:55 A rejtélyes XX. század  
00:25 Maradj talpon!  
01:20 MM

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák 

velünk élnek  
00:10 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Királyi zűr  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Az idegen 2. - Sötét hajnal  
23:20 Aktív  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:25 Tiszta lap  
02:50 Egy tini naplója  
03:15 TotalCar  
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek 

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

arcképcsarnok 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Magyar elsők 
19:20 Kézjegy
20:05 Szálka, hal nélkül 
20:45 Hírek
20:50 Dunasport
21:00 Jesse James meggyilkolása, 

a tettes a gyáva Robert Ford  
23:30 Kultikon  
23:50 Koncertek az A38 hajón  
00:40 Vannak vidékek 
01:35 Vers

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

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód 
20:55 Barátok közt  
21:30 Dr. Csont  
22:35 Showder Klub  
23:40 PokerStars.net - Big Game  
00:40 Reflektor  
00:55 Totál szívás  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:00 Reklámtorta  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Könyvelő a pácban  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában 
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Lángoló Chicago  
22:30 Esküdt ellenségek: 

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

Los Angeles  
03:55 Egy tini naplója  

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Heti Hírmondó
07:00 Hagyaték 
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház
10:00 Isten kezében
10:30 Élő világegyház 
11:00 Klubszoba
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Magyar elsők 
12:30 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Tálentum 
19:40 Liszt Ferenc  
20:05 Liszt Ferenc  

DECEMBER 9., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 A sokszínű vallás
10:00 Református magazin
10:25 Református ifjúsági műsor
10:30 Mai hitvallások
11:00 Adventi református 

istentisztelet közvetítése
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Világ+Kép  
12:35 Telesport 
13:00 Mezei Futó Európa-bajnokság 
15:05 Angi jelenti  
15:35 Zegzugos történetek  
16:05 Múlt-kor  
16:35 Olimpia 2012 - London 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 Az ártatlanság ára  
00:15 MüpArt Classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:40 Teleshop
11:35 Törzsutas 
12:15 Havazin
12:50 Szeszélyes  
14:05 Kutyakomédia  
16:05 Bűnvadászok  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Cobra 11  
20:00 Harry Potter és a félvér 

herceg  

23:05 Szellemtanya  
00:55 Portré  
01:25 Tudorok  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Egzotikus Ázsia 
06:45 Tv2 matiné
09:35 Nagy Vagy! 
10:30 EZO.TV
11:00 EZO.TV 2  
12:00 EgészségMánia  
12:30 Borkultusz  
13:00 Stahl konyhája  
13:30 Én is szép vagyok  
14:00 Több mint TestŐr  
14:30 A kiválasztott – Az amerikai

látnok  
15:25 Monk - Flúgos nyomozó  
16:20 Hogyan veszítsünk el egy 

pasit 10 nap alatt  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Dick és Jane trükkjei  
21:45 Frizbi Hajdú Péterrel  
22:55 Hősök  
23:55 Hősök  
00:55 EZO.TV
01:55 Napló  
02:45 Vers éjfélkor – magyar 

versek  

06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:50 Életem Afrika 
07:20 Arcélek 
07:45 Világ-nézet
08:40 Új nemzedék  
09:10 Hagyaték 
09:35 Felelet az életnek  
10:05 Száműzött magyar irodalom
10:35 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Ízőrzők: Iszkaszentgyörgy 
12:45 Holnap lesz fácán  
14:05 Talpalatnyi zöld 
14:35 Hazajáró 
15:05 Hogy volt!? 
16:00 A repülés története 
16:20 Sziámi macska  
18:00 Híradó
18:25 Romániai Parlamenti és 

Szenátusi Választás
18:30 Dunasport
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Nótázzunk!
19:05 Önök kérték! 
20:00 Romániai Parlamenti és 

Szenátusi Választás
20:10 A dunai hajós

07:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó - Győr és a régió hírei
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:35 Győr+ Sport - A győri sport 

magazinja
10:30 BCTV - Közvetlen ajánlat
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:15 BCTV - közvetlen ajánlat
17:45 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó - Győr és a régió hírei
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:35 KultÓra - A győri kultúra 

magazinja
20:30 Műsorismertető
20:50 Ötletek Karácsonyra
21:00 Híradó -  Győr és a régió hírei
21:25 Ötletek Karácsonyra
21:35 KultÓra
22:30 Híradó - Győr és a régió hírei
22:50 Sport - sporthírek
22:55 BCTV - közvetlen ajánlat
23:25 Telemarketing
00:25 Képújság

GYŐR+ TV

08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Egyetemi Magazin
09:30 KultÓra - A győri kultúra 

magazinja  (ism)      
10:25 Ötletek Karácsonyra     
10:35 BCTV - közvetlen ajánlat
11:35 Telemarketing
12:35 Műsorzárás - képújság
15:15 BCTV - közvetlen ajánlat
15:45 Telemarketing
16:45 Műsorkezdés
16:50 Ötletek Karácsonyra
17:00 Pomodoro - Színes, könnyed 

beszélgetések                                   
17:10 Ráta - gazdasági magazin                               
17:40 Győr+ Sport - A győri sport 

magazinja (ism)
18:35 Ötletek Karácsonyra                                          
18:45 Pomodoro
18:55 Ráta - gazdasági magazin     
19:25 Győr+ Sport (ism)    
20:20 Ötletek Karácsonyra  
20:30 BCTV - közvetlen ajánlat
21:00 Telemarketing
22:00 képújság

GYŐR+ TV

Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Gasztroangyal  
10:00 A mi erdőnk
10:30 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Kvartett
13:30 Mindenből egy van  
14:25 Sophie szerint a világ  
14:55 Déltenger kincse  
15:50 A férfi a legjobb orvosság  
16:40 MM
17:20 SzerencseHíradó  
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:35 Munkaügyek - IrReality Show 
22:05 Az Este
22:40 Nemzeti Nagyvizit
23:10 Négy szellem  
00:05 Híradó
00:20 Angi jelenti  

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

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek  
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
14:55 Árva angyal  
15:25 Walker, a texasi kopó  
16:25 Titkok hálójában  
17:25 Update Konyha  
17:30 Hal a tortán  
18:30 Tények
19:30 Családi Titkok  
20:30 Aktív  
21:00 Jóban Rosszban  
21:30 Az iskoláját!  
23:15 Aktív  
23:45 Tények Este
00:20 EZO.TV
01:20 Az iskoláját!  
02:50 Egy tini naplója  
03:15 Segíts magadon! 
03:40 Vers éjfélkor - magyar versek 

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken  
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:45 Kerekek és lépések 
10:30 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
11:00 Mesélő cégtáblák 
11:30 ARCpoétika 
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Szafari 
15:30 Magyar elsők
15:45 „Hinni akarjuk, hogy még 

felszáll a páva...” 
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok
17:20 Életképek  
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés

DECEMBER 12., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea  
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Párizsi helyszínelők  
14:20 Sophie szerint a világ  
14:50 Déltenger kincse  
15:45 A férfi a legjobb orvosság  
16:35 MM
17:25 Jövő-időben
17:35 Híradó
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Bábel  
22:00 Az Este
22:35 Summa
23:05 Múlt-kor  
23:30 Híradó
23:45 Történetek a nagyvilágból  

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

diadala  
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A Kód
20:15 Fókusz  
20:55 Barátok közt  
21:30 Házasodna a gazda  
22:45 Házon kívül  
23:20 Reflektor  
23:35 Otthon, biztonságban  

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

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó 
07:35 Pannonia 3 keréken 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd
09:30 Napok, évek, századok  
10:30 A tudomány műhelyében 
11:00 A Diabolik nővérek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:25 Éretlenek  
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Az állatok világa
15:30 Mesélő cégtáblák 
16:00 Kalmár János szobrászművész 
16:30 Térkép  
17:00 Magyar történelmi 

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

07:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó - Győr és a régió hírei
09:20 Sport - sporthírek
09:25 Ötletek Karácsonyra
09:35 KultÓra - A győri kultúra 

magazinja
10:30 BCTV - Közvetlen ajánlat
11:00 Telemarketing
12:00 Képújság
17:20 BCTV - közvetlen ajánlat
17:50 Telemarketing
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó - Győr és a régió hírei
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:35 Konkrét - hírháttér műsor
19:45 Ráta - gazdasági magazin
20:15 Műsorismertető
20:35 Ötletek Karácsonyra
20:45 Híradó -  Győr és a régió hírei
21:10 Ötletek Karácsonyra
21:20 Konkrét - hírháttér műsor
21:30 Ráta - gazdasági magazin
22:00 Híradó - Győr és a régió hírei
22:20 Sport - sporthírek
22:25 BCTV- közvetlen ajánlat
22:55 Telemarketing
23:55 Képújság

GYŐR+ TV

07:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:45 Műsorkezdés
08:50 Ötletek Karácsonyra
09:00 Híradó - Győr és a régió hírei
09:25 Ötletek Karácsonrya
09:35 Konkrét - hírháttér műsor
09:45 Ráta - gazdasági magazin
10:15 BCTV - Közvetlen ajánlat
10:45 Telemarketing
11:45 Képújság
15:55 BCTV - közvetlen ajánlat
16:25 Telemarketing
17:25 SZESE – MKB Veszprém - 

férfi kézilabda Magyar Kupa 
18:45 Műsorkezdés
18:50 Ötletek Karácsonyra
19:00 Híradó - Győr és a régió hírei
19:25 Ötletek Karácsonyra
19:35 Találkozás Nemere Istvánnal 

– beszélgetés az íróval
20:10 Műsorismertető
20:35 Ötletek Karácsonyra
20:45 Híradó -  Győr és a régió hírei
21:10 Ötletek Karácsonyra
21:20 Találkozás Nemere Istvánnal
21:55 Híradó - Győr és a régió hírei
22:20 BCTV - közvetlen ajánlat
22:50 Telemarketing
23:50 képújság

GYŐR+ TV

TV2, december 12., szerda, 12:15

Milly, maradj velem!
Amerikai filmdráma

A hatvanas évek Chicagójában Milly Martinez politikai ak-
tivistaként harcol a rendszer igazságtalanságaival szem-

ben, amikor egy nap a sors összehozza őt
egy Mort Kondracke nevű újság íróval. Ta-
lálkozásukból szerelem, majd házasság
lesz, ám a boldogságukat hamarosan egy
súlyos betegség árnyékolja be: Millyről ki-
derül, hogy Parkinson-kórban szenved.
Megható és igaz történet a mindent el-
söprő szerelem erejéről!

RTL Klub, december 13., csütörtök, 21:30

Wasabi – Mar, mint a mustár
Francia–japán akció-vígjáték

Hubert a kelleténél kissé draszti-
kusabb módszereket alkalmazó
rendőrfelügyelő. Miután csúnyán
helybenhagy egy fiatalembert, fe-
lettese szabadságolja. Épp ekkor
keresik Japánból: egykori szerelme, Miko rejtélyes kö-
rülmények között elhalálozott és hagyatékát a felügye-
lőnek személyesen kell átvennie. Irány Tokió! Hubert
Japánban először régi ügynöktársával találkozik, majd
az örökséggel: egy kamaszlánnyal.

Duna Televízió, december 13., csütörtök, 15:45

„Hinni akarjuk, hogy még felszáll
a páva..." Magyar dokumentumfilm

A XX. századi magyar zene óriásáról kötetnyi irodalom,
tanulmány, kritika született, s megszámlálhatatlan órá-
nyi filmfelvétel, rádiós és televíziós munka. A Duna Te-
levízió az évforduló tiszteletére egy olyan műsorral hajt
fejet, mely Kodály munkásságának egyik alappillérét
mutatja be: a népzene és műzene csodás egységét. Mű-
sorunkban a „Fölszállott a páva" című zenekari változa-
tok keletkezéstörténetét dolgozzuk föl, azt, hogy Kodály
hogyan talált rá az eredeti népi dallamra, s hogyan vált
keze alatt életművének meghatározó dallamává.
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KÖZSZOLGÁK  GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: pannon-víz 
fotó: marcali gábor

Az advent a várakozás, a készülődés, az
ajándékvásárlás mellett lakásunk nagy-
takarításának ideje is. Ne felejtsük, hogy
takarítani nemcsak környezetkárosító
vegyszerekkel, hanem természetes, kör-
nyezetbarát háztartási szerekkel is lehet.
Az egyik ilyen az ecet, amely nemrég
dia dalmaskodott a sokat reklámozott
„csoda-vízlágyítószer” felett.

Az ecet természetes vízkőoldó, s
forró vízzel vegyítve tovább növelhető a
hatása. Ha az öblítőtartályba időnként
egy keveset töltünk belőle, a mosógép

fűtőszálai mentesek lesznek a vízkőlera-
kódásoktól. Az ecet, ellentétben a szin-
tetikus anyagokkal, a szennyvízbe jutva
lebomlik. És nem utolsó sorban ol-
csóbb, mint más bolti csodaszerek.

A Gazdasági Versenyhivatal 15
millió forintos bírság megfizetésére
kötelezte az egyik vezető vízkőmente-
sítő szer forgalmazóját azért, mert a
fogyasztókkal szembeni tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlatot tanúsí-
tott. Hirdetéseiben valótlan állítások
hangzottak el az ecet mosógépben
való használatát illetően. 

A vízforralót és a kávéfőzőt is
ugyanúgy tisztíthatjuk ecettel, mint a

Zöld tippek 
nagytakarításhoz

csempét, a mosdókagylót, a zuhany-
rózsát vagy a csaptelepeket. A kony-
hában a zsír, az olaj, az ételmaradé-
kok, vagy éppen a kávézacc, a fürdő-
szobában a szappandarabkák, a tus-
fürdő, vízkő és sampon okozta lerakó-
dások felelősek a lefolyó eldugulásá-
ért. Az ecetes-szódabikarbónás keve-
rék rendkívül hatékony szer a dugulás
elhárítására, a lefolyóból áradó kelle-
metlen szagok eltüntetésére.

A mosdókagylók és a kádak dugu-
lásának megelőzése vagy megszünte-
tése érdekében öntsünk a lefolyóba
egy fél pohár szódabikarbónát és egy
pohár ecetet. Amikor a habzás alább-

hagy, alaposan öblítsük át forró vízzel
a lefolyót. Ezután várjunk öt percet,
majd öblítsük le az egészet bősége-
sen hideg vízzel. Az ablaktisztításhoz
egy csésze vizet és ecetet keverjünk
össze egy szórófejes palackban és azt
spricceljük az ablakra.

S végül egy extra téli tipp: a jégben
és latyakban összeszedett sófolt nyo-
mot hagy a cipőn, károsítja a lábbelit,
ezért még frissen érdemes ecetbe
mártott ronggyal eltávolítani. A Pan-
non-Víz Zrt. weblapján további kör-
nyezetbarát takarítási tippek találha-
tók, s egy kis játékra is invitáljuk olva-
sóinkat. 

Az E.ON gallyazási munkákat végez december 11–12-én a Corvin,
Csaba és Buda utcákban. A munka zavartalan elvégzése és a gépjár-
művek épsége érdekében 8 és 16 óra között a parkolókat kérik szaba-
don hagyni.

Győr egyik legszebb fasora Révfaluban, a Damjanich utcában található. A
több tíz éves fák nagyra nőttek, beárnyékolják a házakat, máshol az ágak
rálógnak a csatornára, a lehulló falevél eltömi az ereszt. Több helyen a galy-
lyak már súrolják a falakat is, ezért szükségessé vált a fasor metszése. 

A tervek szerint december 11-én kezdődő speciális metszés miatt a Dam-
janich utca munkanapokon 8 és 15 óra között zsákutca lesz. A munka ideje
alatt a Rónay Jácint utca felől lehet majd behajtani a Damjanich utcába.

Gallyazás Nádorvárosban

szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

A győri köztemetőkben történt felújí-
tásokról, a temetkezési szokások vál-
tozásáról tartott közös sajtótájékozta-
tót a város önkormányzata, a GYŐR-
SZOL Zrt. és a „Jószív” Temetkezési
Kft. a Szabadi úti sírkertben. A szer-
vezők azért választották éppen ezt a
helyszínt, mert az elmúlt hónapok-
ban régóta húzódó probléma megol-
dása kezdődött itt el: a ravatalozó te-
tőszerkezetének rekonstrukcióját vé-
gezte el a GYŐR-SZOL, megszün-
tetve ezzel az állandó beázást. A szi-
getelés megerősítése, a kupolák
szerkezetének felújítása az első lépés
volt a kivitelezési hiányosságokból
adódó problémák megoldásában,
Sági Géza, a társaság elnök-vezér-
igazgatója a kiszolgáló helyiségeket
érintő további javításokat helyezett ki-
látásba. Mint elmondta, a temetők
kezelését végző vállalat továbbra is
biztosítja a város valamennyi sírkert-
jében, hogy a hozzátartozók megfe-
lelő körülmények között, rendezett
környezetben róhassák le kegyeletü-
ket szeretteik emléke előtt, és a Sza-
badi úti temetőben is a szolgáltatási

lehetőségek bővítését tervezik a fel-
merülő igényeknek megfelelően.

Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester megköszönte a GYŐR-SZOL
Zrt.-nek a fenntartásában végzett
színvonalas munkáját, és emlékezte-
tett azokra a beruházásokra, melye-
ket a közelmúltban végeztek el a te-
metőkben. Mint elmondta, a Sza-
badi úti ravatalozó rekonstrukciójára
közel hétmillió forintot fordított az
önkormányzati tulajdonú társaság, a
nádorvárosi temetőben pedig több
mint tízmillió forintot költöttek felújí-
tásra. Összességében idén majd hu-
szonegy millió forintot fordított a
GYŐR-SZOL erre a célra.   A tájékoz-
tatót követően a Jószív” Temetke-
zési Kft. – melynek mintegy egyhar-
mad részben tulajdonosa a GYŐR-
SZOL Zrt. – ügyvezető igazgatója,
dr. Ladocsy Géza számolt be a te-
metkezési szokásokban történt vál-
tozásokról. Mint mondta, egyre töb-
ben választják a hamvasztásos te-
metést, ezért a Jószív újszerű urna-
oszlopokat biztosít a hozzátartozók
számra. Ezeket a helyszínen meg is
tekinthették a résztvevők, sőt, az itt
működő, korszerű hamvasztóüzem
működéséről is informálódhattak.

Fametszés

Győrben a felszíni fizetős parkolóhelyek esetében 2013. január 1-jéig
hétfőtől péntekig 8–16 óráig kell a parkolásért fizetni. Szombaton és
vasárnap, ünnepnapokon, valamint 24-én és 31-én a felszíni fizetős
parkolóhelyek használata díjmentes.

Ünnepi parkolási rend

Temetői felújítások

megújult a ravatalozó kupolája a szabadhegyi temetőben
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ÁLLATKERT, HALFOGYASZTÁS FELHÍVÁS

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A halhús az egyik legegészsé-
gesebb élelmiszerünk. Eszen -
ciá lis aminosavakat, omega 3
zsírsavakat, foszfort és mikro -
elemeket tartalmaz. A halhús
teljes értékű fehérjét tartalmaz,
könnyen emészthető, jó étrendi
hatású, vitaminokban gazdag
táplálék. Sok előnye ellenére
ritkán, jellemzően karácsonykor
kerül asztalunkra. 

Magyarországon az egy főre jutó éves
halfogyasztás négy kilogramm körül
alakul. Ugyanez az érték az Európai
Unió tagállamaira összességében
nézve húsz kilogramm feletti – ismer-
tette az adatokat Szilágyi Gábor, a
Győri „ELŐRE” Halászati Termelőszö-
vetkezet ügyvezető elnöke. – Magyar-
országra visszatérve Győrben gyako-
ribb alapanyag a hal konyhában, mint
az ország más részein. Felméréseink
szerint a győriek negyede havonta fo-
gyaszt halat, ugyanakkor sokan van-
nak azok is, akik évente csak kará-
csonykor esznek halból készített ételt.
Az utóbbiak csoportjára igaz, hogy
döntő többségükben halászlevet főz-
nek, amelyet rántott hallal egészítenek
ki. Az alapanyagoknál maradva immár

Halat az asztalra
kimondható, hogy a háziasszonyok
előnyben részesítik a feldolgozott, fő-
zésre előkészített halat. Szövetkeze-
tünk ennek megfelelően végzi fejlesz-
téseit, szélesíti folyamatosan a ter-
mékpalettáját. Kiemelt figyelemmel
kezeljük a minőséget, amelyre garan-
cia a közelmúltban megszerzett ISO-
minősítés. A Győri „ELŐRE” Halászati
Termelőszövetkezet fontosnak tartja a
társadalmi, egészségi szerepvállalást.

A halhús egészséges táplálékként tör-
ténő bemutatását közösségi rendez-
vényeken is végezzük. A győriek közül
sokan emlékezhetnek a nyárra, ami-
kor az Aranyparton megrendezett Or-
szágos Halételkészítő Versenyen több
ezren kóstolhatták meg Magyaror-
szág legjobb halszakácsainak ételeit.

Az ízek próbálgatására napjainkban is
van mód, a Széchenyi tér és a Czuczor
Gergely utca kereszteződésében mű-
ködik a karácsonyi vásárban faházunk,
ahol másokkal együtt forró halászlé és
frissen sült keszeg is kapható. A hal-
boltban és az adventi vásárban egy -
aránt elérhetőek a különböző füstölt-
hal-készítményeink és halsalátáink.
Győr halas kultúráját és hagyományait
immár a fővárosban is képviseljük. 

A vásárcsarnok utáni második bol-
tunk december elsején nyílt meg Bu-
dapest hetedik kerületében, a Garay
tér 16. szám alatt – avatott be a rész-
letekbe Szilágyi Gábor, aki ezúton is
megköszöni a törzsvásárlók kitartását,
egyben bizalommal ajánlja mindenki-
nek a halhúst fogyasztásra.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Fogadj örökbe! – Gondoskodj és nyerj!
Az állatok jelképes örökbefogadása a legtöbb állat-

kertben egy sikeresen futó program, hiszen nem min-
den család otthona és életstílusa alkalmas arra, hogy
háziállatot tartson és nap mint nap gondozzon. Így le-
hetőségük nyílik „virtuálisan” akár több állat gondozá-
sából is részt vállalni, valamint olyan különleges állatok
„szüleivé válni”, amelyeket otthon nem is tarthatnának.
A Füles Bástyában idén az iskoláké és óvodáké a fősze-
rep. A belvárosi terráriumházban az állatok örökbefoga-
dói intézményi csoportok is lehetnek.

Hogyan zajlik ez az új örökbe fogadás?
Az állat kiválasztása és az örökbefogadás elindítása

teljesen ingyenes, ezt az osztályfőnök, óvónő vagy
annak megbízottja kezdeményezheti. Egy osztály vagy
óvodai csoport tehát egy állatot választ ki, melyet közö-
sen támogatnak. Abban az esetben, ha a csoport bár-
mely tagja vagy annak hozzátartozója vagy támogatója
az intézménybe látogat és belépőjegy megváltásakor
megmondja, melyik osztályhoz tartozik, az adott cso-
port állata automatikusan kap egy virtuális gondozási

pontot. Adott pont elérése után fix ajándékokat kap az
osztály, amelyik csoport pedig a legtöbb gondozási
pontot (belépést) szerzi, az a tanév végén jutalomban
részesül: a gyerekek betekinthetnek a kulisszák mögé,
kipróbálhatják a Füles Bástya dolgozóinak feladatait, kö-
zelebbről is megismerhetik a kazamatában élő állatokat,
összeállíthatják az aznapi állatmenüt és ők is „állatgon-
dozók” lehetnek egy napra.

Részletek: www.fulesbastya.hu.

Az osztály 
állata Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyel-

mét, hogy 2012. szeptember 1-
jétől hatályba lépett az egyes állat-
védelmi tárgyi kormányrendeletek
módosításáról szóló 115/2012.
(VI.11.) Korm. rendelettel módosí-
tott, a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. ren-
delet, mely szerint 2013. január 1-
jétől 4 hónaposnál idősebb eb
csak transzponder (mikrochip)
megjelöléssel tartható. A 2013. ja-
nuár 1-jétől hatályos rendelkezé-
sek szerint:
– A magánállatorvos az eb vizsgá-
lata, kezelése, oltása előtt köteles
meggyőződni, hogy az állat ily
módon jelölt-e. 
– Az eb transzponderrel (mikrochip-
pel) történő megjelölését követő 8
napon belül a beavatkozást végző
magánállatorvos köteles az állat-
nak az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 42/A. § (4) bekezdése szerinti
adatait a transzponderrel megjelölt
ebek adatait nyilvántartó országos
elektronikus adatbázisban (további-
akban: adatbázis) regisztrálni.
– A transzponderrel (mikrochippel)
megjelölt, az adatbázisban nem
szereplő eb adatait az állat tartója
köteles 2012. december 31-ig a
magánállatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni. 
– A transzponderrel (mikrochippel)
jelölt eb tulajdonosának, tartási he-
lyének megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az
adatváltozást 8 napon belül köteles
a magánállatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni. 
– Jelölt ebet tulajdonosváltozás ese-
tén az új tartó köteles 8 napon belül
a magánállatorvossal ugyancsak
az adatbázisban regisztráltatni. 
A transzponderrel (mikrochippel)
való megjelölés betartását a jegyző
és a járási állat-egészségügyi hiva-
tal ellenőrzi. Az ebtartó, amennyi-
ben az állat kötelező egyedi jelölé-
sét elmulasztja, állatvédelmi bírság-
gal sújtható, melynek minimális
összege 45.000 Ft.
Kérem a Tisztelt Ebtartókat, hogy a
mikrochipezéssel kapcsolatos kö-
telezettségüknek mihamarabb te-
gyenek eleget és a fenti határidő le-
telte előtt keressék fel állatorvosu-
kat a beavatkozás elvégzése érde-
kében. 

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Felhívás
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A karácsonyi menü elképzelhetetlen
húsételek nélkül. Ételeink sikerének
egyik kulcsa a kiváló minőségű alap-
anyag – hívta fel a figyelmet Széles
Zoltán, a vásárcsarnok emeletén talál-
ható Széles Húsüzlet vezetője. – Üzle-
tünkben a karácsonyi ünnepkörhöz
hagyományosan kapcsolódó húsféle-
ségek is kaphatóak. Közülük legkelen-
dőbbek a tölteni való húsok, például a
karaj, a dagadó és a szűzpecsenye,
ezeket kolbászhússal töltve is kínáljuk.
Sokan kérnek darált húst, amelyet
akár darált füstölt hússal keverve is el-
készítünk. Természetközeli, legelői ál-
lattartásból származnak azok a szürke
marhák, amelyek húsa az ünnepekre
ugyancsak elérhető boltunkban. Vá-
sárlóink konyhai sikerélményeihez
szolgáltatásainkkal is hozzájárulunk.
Szívesen csontozzuk ki és aprítjuk a
húst, ugyanakkor örömmel elvégez-
zük a különböző előkészítési munká-

Széles húskínálat

Piac kosár
Karaj 1.595 Ft/kg
Dagadó 1.470 Ft/kg
Szűzpecsenye 2.600 Ft/kg
Kolbászhússal töltött szűzpecsenye 2.400 Ft/kg

A karácsonyi vacsora sok családnál el-
képzelhetetlen halételek nélkül. Fő
klasszikus ilyenkor a halászlé és a rán-
tott hal. Az ünnepi menü elkészítéséhez

szükséges friss, minőségi halat besze-
rezhetjük a vásárcsarnokban, a Győri
„ELŐRE” Halászati Termelőszövetkezet
halboltjában. – Napjaink konyhatechni-
kai megoldásaiban és szokásaiban  az
élő hal már kevésbé kerül előtérbe, sok-
kal nagyobb a szerepe van viszont a fel-
dolgozott haltermékeknek – ismertette
Szilágyi Gábor, a szövetkezet ügyvezető
elnöke. Ennek megfelelően boltunkban

Nagy fogás a csarnokban
az igényeknek megfelelően több feldol-
gozottsági fokú haltermék kapható.
Árusítunk haltörzset, halfilét és halsze-
letet is. 

Az egyes halfajok közül hűtőpultja-
inkban többek között jelen van a nép-
szerű ponty, a kedvező ára miatt a hús
pótlására is alkalmas busa, a növény -
evő amúr, a folyóvizek torpedója, a
márna, a szálkamentes afrikai harcsa,
a hegyvidéki patakok lakója, a piszt-
ráng, valamint számos keszegféle és
ponty. Vannak, akik szeretik a halász-
levet, de a konyhában nem szívesen

latokat is. Ezek közül a húsrostlazítót
emelem ki, amellyel rendkívül hatéko-
nyan lehet a rostokat elvágni, így pél-
dául a rántott hús kellően omlós és
porhanyós lesz. A rántott húsnál ma-
radva konkrét javaslatokat is megfo-
galmaz Széles Zoltán. Mint mondja: a
vásárlást követően a húst ki kell venni
a csomagolásából, illetve panírozás
után érdemes néhány órára hűtőbe
tenni az alapanyagot. A Széles Húsüz-
letben igény szerint csomagot is ösz-
szeállítanak. A nitritre érzékenyek szá-
mára nitritmentes termékeket is kínál-
nak. A vállalkozás szilveszteri virsli-,
malac- és kocsonyahús-kínálatát
szin tén érdemes megtekinteni.  A to-
vábbi szolgáltatások közül a bankkár-
tyával, a papír és kártya alapú meleg -
étkezési utalvánnyal történő fizetés le-
hetőségét ajánlja Széles Zoltán, aki
ezúton is békés karácsonyt és boldog
új évet kíván mindenkinek. 

dolgoznak hallal, nekik ajánlható a
rendkívül finom, eltalált fűszerezésű,
kellemes ízű friss és fagyasztott ha-
lászlé halszelettel vagy anélkül, amely
kétszemélyes kiszerelésben van forga-
lomban. Szintén elérhető a győriek
nagy kedvence, az ecetes hal. További
jó hír, hogy a halbolt nyitva tartása
megegyezik a vásárcsarnokéval, így a
haltermékek beszerzése összekap-
csolható a bevásárlással. Készpénz
mellett bankkártyával is lehet fizetni.
A minőségre a közelmúltban meg-
szerzett ISO-minősítés a garancia –
hívta fel a figyelmet Szilágyi Gábor. A
vásárcsarnok emeletén lévő halbolt-
ban forgalmazott alapanyagokból ké-
szített forró halászlé és frissen sütött
keszeg a győri karácsonyi vásárban, a
Széchenyi tér és a Czu czor Gergely
utca kereszteződésében, a Győri
„ELŐRE” Halászati Termelőszövetke-
zet faházában megkóstolható.

Piaci kosár
Pontytörzs: 1.525 Ft/kg
Pontyszelet: 1.740 Ft/kg
Pontyfilé: 2.261 Ft/kg
Afrikai harcsa, filé: 2.285 Ft/kg
Busaszelet: 991 Ft/kg
Busafilé: 1.195 Ft/kg
Pisztráng: 1.905 Ft/kg

Fenyőfavásár 
a Városréten
Győr legnagyobb ősterme-
lői fenyőfavására lesz de -
cember 10. és 24.
között a városréti
piacon, ahol 24
őstermelő több
mint 700 négy-
z e t m é t e re n
kínálja szé-
les válasz-
tékban a
k a r á -
csonyfá-
kat.

December 21-én bevásárló-
péntek lesz a vásárcsarnok-
ban. Ezen a napon meg-
hosszabbított nyitva tartás
szerint 6 és 20 óra között lá-
togatható a csarnok.

Bevásárló -
péntek a vásár -
csarnokban
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December 10.: zárva
December 17.: 6 és 16 óra között
December 21.: 6 és 20 óra között
December 22.: 6 és 16 óra között
December 23.: 6 és 16 óra között
December 24.: 6 és 12 óra között
December 31.: 6 és 12 óra között
A külön nem jelölt napokon a csarnok 
6 és 16 óra között tart nyitva.

A vásárcsarnok emeleti galériáján, az iparcikk-
bolt mellett működik a háztáji tejtermékek
boltja, ahol kizárólag őstermelők által készített
termékek kaphatóak. A boltot üzemeltető vál-
lalkozás vezetője, Rácz Bálint elmondta: – Fő
célkitűzésünk, hogy a legjobb minőségű háztáji
tejtermékeket közelebb tudjuk hozni a vásárlók-
hoz. Mindezt olyan áron szeretnénk megvalósí-
tani, ami a vevőknek is elfogadható. Kizárólag
őstermelők háztáji tejtermék-specialitásait for-
galmazzuk üzletünkben. Minden tej alap-
anyagú élelmiszerünk gondos munkával, ház-
tájban, több száz éves hagyományok, tradíciók
alapján készül. A legjobb receptek titkai szinte
apáról fiúra öröklődnek – avatott be a részle-
tekbe Rácz Bálint. Az őstermelők által előállított,
általunk a vásárcsarnokban forgalmazott áruk
adalék- és tartósítószer-mentesek – utalt a
napjainkban egyre fontosabbá váló egészsé-
ges étkezésre az üzletvezető. Azok az állatok,
amelyek teje alapanyagként szolgál, sok eset-
ben nyugodt, természetes, védett övezetben le-

Háztáji tejtermékek boltja
gelnek, így tejük, és az abból készített termékek
alkamasak a stressz oldására. Az egészséges
táplálkozás részeként ajánlja az üzletvezető a
Bryndza és a Zsendice termékeket. Mindket-
tőre igaz, hogy a leghatékonyabb természetes
antioxidáns és probiotikum, segítenek a csont-
ritkulás megelőzésében, illetve azokon a terüle-
teken, ahol rendszeresen fogyasztják őket, mini-
mális a daganatos betegségek aránya. A fél éve
működő bolt választékának bővítésére Rácz Bá-
lint szó szerinti országjárást folytat. A kínálat fo-
lyamatosan szélesedik, háztáji joghurt már tizen-
kétféle ízben kapható. Közülük a homoktövis íze-
sítésű lehet jó választás, mert ezen növény C-vi-
tamin-tartalma tízszerese a citroménak, ugyan-
akkor  öregedésgátló és immunrendszer-erősítő
hatása is van. A kínálatban megtalálható a tar-
talmas házi kimért tejföl, a szemnek és szájnak
egyaránt kívánatos háztáji kimért túró, a háznál
köpült vaj és az egyedi, lágy sajtkrém. Ugyanitt
vásárolhatunk tehén-, kecske- és juhtejet, vala-
mint  friss és gyúrt sajtokat.

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
megújult üzletünkben, ahol apró -
sütemények, szeletsütemények 
és torták széles választékát kínáljuk.

Lipóti Pékség és Tradíció cukrászat
Vásárcsarnok, Győr, Herman O. u. 25. I. emelet

Városréti vásárnaptár
Minden szerdán és szombaton élelmiszerpiac és kirakodóvásár.
December 9.: Kisállat- és növénybörze
December 10. és december 24. között őstermelői fenyőfavásár
December 15.: Kézművesvásár
December 16.: Régiségvásár
December 23.: Kisállat- és növénybörze
Megközelíthető az ingyenes City-busszal is.

A vásárcsarnok 
ünnepi nyitva
tartása

Pulykamell 1.599 Ft
Csontos csirkemell 1.179 Ft
Szárny 599 Ft 

HÁZICSIRKE-BOLT
a földszinten, a kenyérbolt mellett

A K C I Ó !

V á r j u k  k e d v e s  v á s á r l ó i n k a t !

A napokban érdemes kilátogatni a győri virágpi-
acra, ahol 6 és 13 óra között koszorú- és sírdíszáru-
sítás zajlik. Belvárosi sétánk népszerű állomásaként
ugyanitt karácsonyfát is vásárolhatunk. A virágpiac
lacikonyhájában finom pecsenyék sülnek. Téli időben
fontos a szervezet vitaminellátása, a virágpiacon a friss
zöldségek és gyümölcsök is széles választékban kaphatóak. 

Virágpiac

szerző:  nagy csaba
fotó: marcali gábor

Piaci kosár
Kimért házi túró: 120 Ft/10 dkg
Kimért házi tejföl: 79 Ft/10 dkg
Kimért házi vaj: 198 Ft/10 dkg
Házi érlelt tehénsajtok: 269 Ft/10 dkg
Házi ivójoghurt: 470 Ft/500 ml

MARKÓ 
ZÖLDSÉG-
GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

Alma 140—180 Ft/kg
Vöröshagyma 120 Ft/kg
LEVESZÖLDSÉG-AKCIÓ!

Naponta friss árukészlettel, hatalmas 
választékkal várjuk kedves vásárlóinkat 

a vásárcsarnokban!

Folyamatos déligyümölcs- és 
zöldségakciók karácsonyig!

Kiemelt decemberi akciónk:Várjuk kedves 
vásárlóinkat 

mindennap 16 óráig, 
december 21-én 20 óráig.
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A migrén rohamokban jelentkező heves
fejfájás, visszatérő, lüktető, nagyfokú fáj-
dalom, amely többnyire a fej egyik olda-
lát érinti, ritkábban kétoldali. Bármely
életkorban kialakulhat, de leggyakrab-
ban fiatal felnőttkorban kezdődik, és a
betegek között háromszor annyi a nő,

szerző: dr. strényer ferenc belgyógyász, 
kardiológus főorvos
fotó: gy. p.

A hasra történő, „alma” típusú elhízás, emelkedett vér-
cukor, magasabb vérnyomás, emelkedett vérzsírérték
gyakran jár együtt. Ezek együttes előfordulása olyan
nagymértékben fokozza a szív-érrendszeri megbete-
gedések előfordulásának kockázatát, hogy halálos né-
gyesnek is hívják. Mivel a tünetegyüttes mindegyik

eleme kötődik valamilyen formában az agyagcseré-
hez, a metabolikus szindróma elnevezés terjedt el. 
A metabolizmus ugyanis anyagcserét jelent. 

mint a férfi. A migrén oka nem ismert.
Örökletességre utal, hogy a betegek na-
gyobb részének családjában előfordult
már. A hirtelen kezdődő fájdalmat látási,
hallási vagy egyéb idegrendszeri tüne-
tek előzik meg. A Saxum kiadó gondo-
zásában megjelent könyvben a szerző,

A halálos négyes
1. Nőknél a 80, férfiaknál a 94 cm-t meghaladó

haskörfogat. 2. 5,6 mmol/ feletti éhomi vércukor vagy
kezelt cukorbetegség. 3. 130/85 Hgmm feletti vérnyo-
másérték vagy kezelt magas vérnyomás. 4. 1,7
mmol/l feletti zsírérték (triglicerid), férfiakban 0,9, nők-
ben pedig 1,1 alatti védő koleszterin (HDL) érték. Bár-
mely három tünetegyüttes jelenléte esetén a metabo-
likus szindróma diagnózisa megállapítható.

Időben szűrjük!
A tünetegyüttes központi eleme a hasi elhízás,

ezért ha a derékkörfogat nőknél meghaladja a 80,
férfiaknál a 94 cm-t, érdemes szűrővizsgálatot vé-

gezni a többi tényező felderítésére. A de-
rékkörfogat-növekedést a zsigeri zsírszö-
vet felszaporodása okozza. Ez számtalan
olyan anyagot termel, ami károsíthatja az
érbelhártyát és korán megindíthatja az
érelmeszesedés folyamatát.

Lappangva alakul ki
A metabolikus szindróma nagyon

gyakori állapot, Magyarországon a né-
pesség közel felénél fordul elő. Kialakulásában az
öröklődés mellett a mozgásszegény életmódnak és
a helytelen táplálkozásnak van döntő szerepe. 

A kórkép időbeni felismerése és az érintett egyének
mielőbbi kezelése népegészségügyi szempontból
is fontos lenne. A gondot az okozza, hogy a meta-
bolikus szindrómások nem érzik veszélyt, mivel ál-
talában sokáig teljesen panaszmentesek, és emiatt
nehezen vehetők rá akár életmódjuk megváltozta-
tására, akár a gyógyszeres kezelésre.

Életmód-változtatás szükséges
Egyénre szabott, megfelelő és rendszeres test-

mozgás ajánlott. Legalább napi 30 perc gyors sétá-
nak megfelelő fizikai tevékenység, ami leginkább si-
kerre vezethet. Az egészséges étrend kalória- és
zsírszegény, telítetlen zsírokban gazdag legyen. Na-
ponta fogyasszanak zöldséget, gyümölcsöt! Ügyel -
ni kell a szénhidrátbevitelre is. A túlsúly megelőzése,
és ha már van, csökkentése alapvető lenne. A sóbe-
vitel korlátozása a vérnyomás rendezésében segít.
Ha 3-6 hónapos életmód-változtatással sem érjük
el a kitűzött céljainkat, akkor jön szóba gyógyszeres
kezelés. Önmagukban a gyógyszerek soha nem le-
hetnek megfelelően hatékonyak, ha nem változta-
tunk életmódot. Ötvenéves kor felett a metabolikus
szindrómásoknak – tekintettel a nagymértékben fo-
kozott szív-érrendszeri kockázatra – megelőzéskép-
pen kis adag aszpirin szedése ajánlott.

Wendy Green gyakorlati tanácsokkal
látja el az olvasót, bemutatja, hogy ho-
lisztikus megközelítéssel, egyszerű
életstílusbeli, étkezési változásokkal és
„csináld magad" gyógymódokkal ho-
gyan lehet meggyógyítani vagy enyhí-
teni a migrén rohamait.

Olvasni jó!

50 tanács a migrén ellen

A hét orvosi témája:

A betegséget leghatéko-
nyabban életmódváltással 
orvosolhatjuk

Metabolikus szindróma –
a civilizációs népbetegség
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A hét kérdése: az epekő operációról

Válaszol: Prof. dr. Oláh Attila sebészprofesz-
szor, orvos-igazgató

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

Az epehólyag köves elzáródása akár halálos kimene-
telű hasnyálmirigy-gyulladást is okozhat. Ezért aztán
panaszt nem okozó köveket is meg kell műteni –
mondta el lapunknak dr. Oláh Attila sebészprofesszor,
a Petz-kórház orvos-igazgatója, osztályvezető főorvos.

Milyen esetben van szükség az epekő-
operációra?

Az epekövesség minden esetben műtétet igényel.
Jelenleg semmilyen más módszer nem ismeretes,
amellyel az epehólyagban lévő kövek gyógyíthatók,
feloldhatók vagy elhajthatók lennének. Minden eset-
ben el kell távolítani az epehólyagot is, hiszen ez a
beteg szerv, amelyik a termeli a köveket. 

Mi lehet a kezeletlen epekövesség követ-
kezménye?

Torokfájás vagy fertőző torokgyulladás?

Még abban az esetben
is operáció szükséges, ha a kövek „némák", azaz
nem okoznak panaszt, csak véletlenül kerülnek felfe-
dezésre. A tünetek jelentkezése ugyanis csak idő kér-
dése. Az epehólyag köves elzáródása gennyes gyul-
ladáshoz vezet, míg az apró, kisméretű kövek az epe-
vezetékbe sodródva sárgaságot, sőt, halálos kime-
netelű hasnyálmirigy-gyulladást okozhatnak. A hosz-
szabb ideig hordozott, nagyméretű kő pedig epehó-
lyagrákra hajlamosít. A műtétet csak igen idős, vagy
egyéb, súlyos társbetegségekben szenvedő egyé-
neknél mérlegeljük.  

Milyen tényezők döntik el, hogy hagyomá-
nyos vagy laparoszkópos műtétet végeznek?

Ma már minden esetben laparoszkópos műtétet
végzünk. Kivételt csak azok az esetek jelentenek,
ahol erre technikailag nincs mód. A korábbi hasi mű-
tétek utáni belső összenövések, vagy az epehólyag
előrehaladott, gennyes gyulladása teremthet ilyen
szituációt. Természetesen hagyományos feltárást
végzünk bármilyen komplikáció vagy súlyos szövőd-
mény esetében is.   

Hideg időben gyakrabban panaszko-
dunk torokfájásra, de vajon minden to-
rokfájás megfázás, és minden torokfá-
jást antibiotikummal kell kezelni?

Apró pöttyök
Ha belenézünk a beteg torkába,

sok mindent megtudhatunk a fájda-
lom okáról. A Streptococcus-fertőzés
következményeképpen gyakran jelen-
nek meg apró, gennyes tüszők a ga-
ratban és a mandulákon, sőt, a man-
dulák és a nyaki nyirokcsomók meg is
duzzadhatnak. Egyik ritkább tünete a
nyakon és mellkason megjelenő ki -
ütés, mely később az egész testre is
kiterjedhet. Az antibiotikumos kezelés
véd a Streptococcus-fertőzés szövőd-
ményeitől.

Baktérium vagy vírus?
Fontos megkülönböztetni a bakte-

riális eredetű Streptococcus-fertő-
zést a nátha okozta torokfájástól,
amely nek oka vírusfertőzés. Az előb-
bit antibiotikumokkal kezelik, míg a ví-
rusra ez nem hat, tehát közönséges
nátha esetén nemcsak ellenjavalt, de
veszélyes is, mert ellenállókká válnak
a baktériumok. 

Antibiotikumok
Ha az orvos Streptococcus-fertő-

zést állapít meg, általában 10 napos
antibiotikum-kúrát javasol. A beteg
ugyan néhány nap elteltével jobban
érezheti magát, de nagyon fontos,
hogy a kezelést az előírt ideig foly-
tassa, különben életben maradhatnak

a baktériumok. A gyógyszer szedésé-
nek megkezdése után is még fertőz a
beteg, fontos a gyakori kézmosás és
az is, hogy a betegség gyógyulása
után váltsunk fogkefét.

A nátha tünetei
A nátha néha lázzal jár, de ez rend-

szerint nem magas. Mivel az orrlégzés

nehézkes, inkább szájon át veszünk le-
vegőt, ami a torok kiszáradásához, így
torokfájáshoz ve zet, mely égő, kaparó
érzés formájában jelentkezik. A kezdeti
tünetek között tapasztalhatunk gyenge-
ségérzést, fejfájást, végtag- és izomfáj-
dalmat, sőt, nyirokcsomó-duzzanatot is.  

Házi módszerek
A torokfájásra az egyik legjobb

módszer a sós vizes toroköblítés. Egy
teáskanál sót oldjunk fel egy pohár
vízben és öblögessünk gyakran. Jó
szolgálatot tehet a párásító, vagy ha
kamillás gőz fölé hajolva inhalálunk 5-
10 percen át naponta többször.

Mivel a láz és a fájdalmas nyelés
kiszáradáshoz vezethet, fontos nö-
velni a folyadékbevitelt. 

Cukorbetegség és testedzés
Bár a mozgás és a rend-
szeres edzés segít a cu-
korbetegnek a vércukor
szinten tartásában,  elő-
fordulhat, hogy a vércu-

korszint vészesen leesik.  Beszéljen orvo-
sával, mielőtt új edzéstervet kezd el, el-
lenőrizze vércukorszintjét az edzés előtt
és után, viseljen karszalagot, ami utal a
betegségére és mindig legyen a zsebben
kockacukor vagy édesség.

Csendes gyilkos – 
a szájüregi rák
Drámaian magas a szájüregi rák gyakori-
sága Magyarországon.  Azért jutnak el álta-
lában már későn az orvos-
hoz a betegek, mert a száj-
üregi rák sokáig nem okoz
panaszt, fájdalmat. Szakmai
követelmény, hogy a fogorvos ne csak a
lyukas fogát tömje be a betegnek, hanem
alaposan vizsgálja át egész szájüregét is,
már ezzel is csökkenteni lehet ne az előre-
haladott stádiumú rákbetegek számát.

Boldogsághormon 
és memória
A boldogsághormonok egyike, a dopamin
javítja idős embereknél a hosszú távú me-
móriát – állapították meg német kutatók.

A vizsgálatban résztvevők
egyik csoportjának a dopa-
min előanyagát adták, míg
a másik csoport placebót

kapott. Az ezt követő memóriateszteken a
kezelt csoport tagjai jobban teljesítettek. 
A vizsgálat elsőként igazolta, hogy a dopa-
minnak speciális szerepe van a hosszú
távú memória formálódásában.
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ADVENT KÉPRIPORT

ADVENT FÉNYEI
TÉLI FESZTIVÁLNYITÓ

Évek óta hagyomány, hogy a város jótékonysági faházat nyit ad-
vent idején, hogy az ünnepek előtt adományokat gyűjtsenek a
hajléktalan rászorulók javára. A faháznál december 23-ig győri
intézményekkel, a polgármesteri hivatal tisztségviselőivel és ön-
kormányzati képviselőkkel is találkozhatunk.

Újra látható a fényjá-
ték a Széchenyi té ren.
A két éve bemutatott
koreográfia új elem-
mel bővült, mely va-
sárnaptól csü tör tö -
kig 17–20 óra között,
pénteken és szomba-
ton 17–21 óra között
tekinthető meg min-
den egész órában. 

A vásárban kürtős-
kalácsot, sült gesz-
tenyét, forralt bort,
puncsot és meleg
teát kínálnak a járó-
kelőknek. 

Borkai Zsolt: „Azt kívánom mindenkinek, hogy az ünnep gondoktól mentes, bensőséges
és családias legyen, éljük át újra mindazt, amit leginkább gyermekkorunkban éreztünk
akkor, amikor felcsendült a Csendes éj.”
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Széles árukészlettel, akciókkal, 
kedvezményekkel várjuk

a belvárosi üzletekbe a vásárlókat!

Extra Barna Édességbolt
Aradi v. útja 14.

Deák Papír
Aradi v. útja 18.

John Bull Pub
Aradi v. útja 3.

Bécsi Kávéház
Arany J. u. 18.

Kámea Ékszer
Arany J. u. 22.

Kenguru Sport
Arany J. u. 25.

Kuckó Panzió
Arany J. u. 33.

Korona ékszer
Arany János u. 16.

Margaréta Virágüzlet
Arany János u. 37.

Bio ABC
Árpád u. 32.

Hotel Rába City Center
Árpád u. 34.

Matias Borszaküzlet
Baross G. u. 6.

Lakástextil Méteráru Üzlet
Baross G. u. 18.

Modiani Divatáru
Baross G. u. 18.

Zafira Fehérnemû
Baross G. u. 29.

Táncsics Gyerekcipô Üzlet
Baross G. u. 5

Geotrek-Világjárók Boltja
Baross G. u. 10.

Fülöp Optika
Baross G. u. 15.

Dr. Lenkei Vitamin
Baross G. u. 17.

Marionnaud Parfüméria
Baross G. u. 19.

Fapipa Játékbolt
Baross G. u. 23.

Café Mozart
Baross G. u. 30.

Lachmann Kft.
Baross G. u. 9.

Triumph Fehérnemûüzlet
Baross G. u. 32

D&D Nôi divat
Czuczor G. u. 8.

Komédiás Étterem
Czuczor u. 30.

Cafe Frei Gyôr
Czuczor u. 6.

Exotic Férfidivat
Dr. Kovács P. u. 9.

Kékfestô Üzlet
Dr. Kovács P. u. 9.

DMS Bt.
Iskola u. 1-3.

Háczky Optika
Jedlik Á. u. 11.

Bortársaság Gyôr
Jedlik Á. u. 15.

Pálffy Étterem
Jedlik Á. u. 19.

Újvilág Ékszer Óra
Kazinczy u. 14.

Herbária
Kazinczy u. 20.

Head Ten Sport
Kazinczy u. 8.

SCRIPTOR papír-írószer
Kazinczy u. 18. 

Arena Sport
Király u. 17.

Bruno Divat
Király u. 10.

Király Pálinkárium Hungarikum
Király u. 17.

Bálint Órás
Király u. 17.

Móna Lakástextília és Függöny
Király u. 17.

Kleopátra Divatáru
Király u. 18.

TOP-MODE
Király u. 5.

Fekete Macska
Király u. 7.

Nagy Foto
Kisfaludy u. 1.

Domini Cipôüzlet
Kisfaludy u. 11.

Csermák Gusztáv Kelmefestô
Kisfaludy u. 13.

Soletosoul Skateshop
Kisfaludy u. 29.

Szalai Vendéglô
Kisfaludy u. 34.

Malasits Galéria
Kisfaludy u. 5.

Kisfaludy Kávéház
Kisfaludy u. 7.

1001 Fenyôbútor
Kiss J. u. 2.

Csokoládé-Bizsutéria
Pálffy u. 2

Wolf Orvosi Mûszer
Széchenyi tér 10.

Bencés Bolt
Széchenyi tér 9.

Bor-Pont Delicate
Teleki u. 42. 

Ferrokontakt 
Móricz Zs. rkp. 14.

Membratech Kft.
Vak Bottyán út 42.

OTP Bank
Teleki u. 51

Kellemes karácsonyi készülôdést kívánunk!
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ÁLLÁS

Biztosító tanfolyamot indít ja-
nuárban, üzleti területre. Belépés
alkalmazottként februárban. Át-
képzés, rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, fury-
liza@gmail.com.

EGYÉB

Dióbelet vásárolok délelőtt 9–
13 óráig. Győr, Nádor utca 19. 06-
20/979-5105.

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

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 e Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel. Tel.: 20/951-0235     

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást igény
szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. Tel.: 20/944-6667. 

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

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

HIRDETÉS APRÓ

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

Költöztetés, fuva-
rozás, lomtalanítás, bú -
tor, műszaki termék szállí-
tása kedvező áron, 2.900 Ft-
tól. Tel.: 30/422-6164.

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

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket,
plaketteket, kitüntetéseket, köny-
veket, egyéb régiséget vásárolok
gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.    

INGATLAN

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

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

Python bôrruházati szaküzlet 
Gyôr, ETO Park, fszt. 

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

5.000 Ft értékû kupon.
Érvényes: 2012. dec. 8–14-ig.

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

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

ÜZLET

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

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

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 1 szobás, 51 m2-es, gáz-
fűtéses, erkélyes, határozatlan
idejű szerződéses lakást cserélne
3 szobás, 70-80 m2-es, belvárosi
lakásra (hird. szám: 227). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Révfalui, 1 szobás, 35 m2-es, erkélyes,
nyugdíjasházi bérleményt garázzsal
cserélne 2 szobás, 45–55 m2-es, bel-
városi, révfalui vagy nádorvárosi, hatá-
rozatlan idejű bérleményre vagy ele-
gánsan, extrán felújított lakástulaj-
donra. Értékkülönbözetként balatoni

nyaralót adna (hird. szám: 229). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370

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

15 éve működő győri takarí-
tócég szőnyeg- és kárpittisztítást
vállal. Győrben ingyenes házhoz szál-
lítással, magánszemélyeknek és cé-
geknek egy aránt. Kérjük, bizalommal
forduljon hozzánk! Érd.: 20/214-5881

ÉPÍTŐANYAG 

NÁLUNK 
OLCSÓBB!
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Súlyos kérdés:

Várhatóan 50-60 ezer forintos
állami nyugdíj

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

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

BORBARÁTOK BOLTJA
www.borbaratokboltja.hu

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKÖTLETEINK!

Az akció 2012. 12. 08—2012. 12. 14-ig érvényes. Amíg a készlet tart!
A kupon 1 kg termék megvásárlására jogosít! 
A kedvezmények nem összevonhatók! 

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

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

Happy Choco Édesség Diszkont
Gyôr, Híd u. 3.

„E HETI” AKCIÓ 
ZSELÉS SZALONCUKOR

869 Ft/kg 

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

A báli szezonban is 
szeretettel várjuk

Kedves Vendégeinket!

RENDEZZE NÁLUNK
FARSANGI
BÁLJÁT!
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az Európai Olimpiai Bizottság
(EOC) december 8-i, római köz-
gyűlésén hozza meg a végső
döntést a 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
helyszínéről. 

Győr városa a Magyar Olimpiai Bizott-
sággal (MOB) közösen nyújtotta be pá-
lyázatát a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál megrendezésének

jogáért. Amennyiben a december 8-i
közgyűlésen a résztvevő tagállamok
képviselői számunkra kedvező döntést
hoznak, akkor Magyarországon első al-
kalommal lobbanhat fel az olimpiai
láng. Az EYOF a nagy olimpia kistest-
vére, amely minden olyan jogosultság-
gal rendelkezik, mint a felnőtt olimpiai
játékok. 

Az Európai Olimpiai Bizottság de -
cember 7-én és 8-án ülésezik Rómá-
ban. A számunkra legfontosabb napi-

rendi pontot szombaton tár-

Olimpia Győrben? Szombaton kiderül
gyalják, ekkor határoznak ugyanis a
2017-es EYOF helyszínéről. A közgyű-
lésre érkező magyar delegációt Borkai
Zsolt polgármester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke vezeti, aki az indulás
előtt lapunknak elmondta, a korábban
benyújtott, közel 150 oldalas pályázati
anyagunk erősségeinek kidomborítá-
sára, valamint városunk bemutatására
tizenöt perc áll majd a rendelkezésükre,
ezért a személyes prezentációt többek
között egy látványos bemutatkozó film-
mel is színesítik. „Bizakodó vagyok,
hogy bemutatkozásunk megerősíti a

és sportjának jelenére is büszke lehet a
város. Az EYOF megrendezésének lehe-
tősége jelentős fejlődést és előrelépést
jelenthet Magyarország és Győr szá-
mára, hiszen kedvező döntés esetén

olyan infrastrukturális fejlesztések való-
sulhatnak meg városunkban (köztük a
versenyuszoda, atlétikapályák vagy a te-
niszközpont), amelyek újabb lökést ad-
hatnak Győr sportéletének és utánpót-
lás-nevelésének. 

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
1991-ben indult útjára, azóta a világ
egyik legnagyobb ifjúsági sportesemé-
nyévé nőtte ki magát. Az EYOF Európa
egyetlen multisport-rendezvénye,
amelynek téli és nyári változata is van.
Minden második évben rendezik meg
49 ország közel 4.000 sportolójának és
akkreditáltjának részvételével. Az érdek-
lődők száma 30–50 ezer főre tehető.

Fiataljaink minden alkalommal ki-
tűnő eredményeket érnek el, legutóbb
Trabzonban például öt arany-, három
ezüst- és öt bronzérem mellett az össze-
sített éremtáblázaton a hatodik helyet
szerezték meg. A legjobb eredményt
egyébként a 2003-as párizsi viadalon
értük el, akkor 14 arannyal a második
helyet szereztük meg a nemzetek között.

Az EYOF külsőségeiben is nagyban
hasonlít a felnőttolimpiához, hiszen itt is
megjelenik az öt karika, fellobban az
olimpiai láng, megrendezik a nyitó és
záró ceremóniát, a versenyzők pedig az
olimpiai faluban kapnak szállást. A ren-
dezvény a sportesemény jellege mellett
számos kulturális programot is magával
hoz, röviden egy igazi ünnep, egy 49 or-
szág részvételével zajló fesztivál költöz-
het Győrbe 2017 nyarán, amelynek nem
csak a sport, de a turizmus területén is
hatalmas hozadékai lehetnek váro-
sunkra nézve. 

Győr és a magyar sportélet izgatot-
tan várja a döntést…

döntéshozókat abban, Győr ideális hely-
színe lesz az öt év múlva esedékes ifjú-
sági játékoknak.”

A pályáztatási folyamat egyébként
a szándéknyilatkozat benyújtásával in-
dult, majd a magyar kor-
mány is támogatását fe-
jezte ki a projekt mellett,
ami – sikeres pályázat ese-
tén – 10 milliárd forintos
kormánygaranciában ölt
testet. Győr a nyáron fo-
gadta az EOC három tagját,
akik megismerhették a vá-
rost és az esetleges jövő-
beni rendezés részleteit. A nyár végén
a részletes pályázati dokumentáció is
megérkezett az Európai Olimpiai Bi-
zottsághoz. 

A Magyar Olimpiai Bizottság a leg-
fontosabb sportszakmai támogatója
a magyarországi EYOF megrendezé-
sének. A pályázattal a MOB az egyik
legfontosabb küldetését, az olimpiai
eszme népszerűsítését kívánja erősí-
teni. A szakmai munkát a kilenc EYOF-
sportág – úszás, atlétika, torna, kerék-
pár, judo, tenisz, kézilabda, kosár-
labda, röplabda – szakszövetségei
egyöntetűen támogatják, ezt támoga-
tói nyilatkozatukkal a pályázati doku-
mentációban is megerősítették.

A helyszínválasztás sem véletlen,
Győr Magyarország legsportosabb vá-
rosa címet nyerte el 2010-ben, számta-
lan nemzetközi versenynek adhatott
már otthont a kisalföldi megyeszékhely,

Talán hazánkban is
fellobbanhat 

az olimpiai láng
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A GYŐR-SZOL–Széchenyi Egye-
tem csapata vereséget szenvedett
a MAFC vendégeként az NB I/B-s
férfi kosárlabda-bajnokságban. A
fővárosiak tizennégy hárompontost
süllyesztettek el a győriek kosará-
ban, ami meghatározta a mérkőzés
menetét. A találkozó a második ne-
gyedben dőlt el, amikor a vendé-
gek öt percen át nem tudtak kosa-
rat dobni. A MAFC végül 88–77-re
nyert, a győriek legközelebb de -
cember 14-én 19 órakor hazai pá-
lyán a Veszprém ellen javíthatnak.

– Jól kezdtük a mérkőzést, de a
második negyedben ötödik sebes-
ségbe kapcsolt az ellenfél, ahol mi
lesodródtunk az útról. Rohanásba
és tripladobó-versenybe vittek
minket bele, amit az ellenfél hazai
pályán toronymagasan nyert meg.
Részfeladatokat tudtunk megol-
dani az eltervezett taktikánkból,
ami mellé most nem társult ki -
emelkedő egyéni teljesítmény
sem. A tizenegy pontos különbsé-
get sajnálom, mert a játék képe
alapján nem volt ennyivel jobb az
ellenfél – értékelt Kozma Tamás
szakmai igazgató. 

szerző: lakner gábor

A SZESE Győr férfi kézilabdacsapata
hétvégén komoly ellenszélben is
győzni tudott a Balatonfüred második
együttese ellen. A győriek 14–10-es
félidőt követően izgalmas végjáték-
ban 21–20-ra nyertek a játékvezetők
maximális támogatását élvező hazai -
ak ellen. A SZESE végig harcolva gyűj-
tötte be újabb két bajnoki pontját, így
továbbra is magabiztosan vezeti az
NB I/B nyugati csoportját. Deáki Ist-
ván együttese az év utolsó bajnokiját
szombaton 18 órakor játssza az Alba
Regia ellen az egyetemi csarnokban.
A mérkőzésre jótékonysági akciót hir-
det a klub, amely arra kéri szurkolóit,
hozzanak magukkal egy megunt

A HAT-AGRO UNI Győr női kosár-
labdacsapata baranyai napokat
tart, hiszen előbb a PEAC Pécs
vendégeként lépett pályára, majd a
bajai székhelyű, de hazai mérkőzé-
seit Komlón játszó Bácsbasket csa-
patát fogadta. Hétvégén újra a Me-
csekaljára utazik a csapat, hiszen
ezúttal Komlón vendégszerepelnek
Fűzy Ákos tanítványai. 

A PEAC Pécs ellen a vártnál
könnyebb győzelmet arattak a cím-
védő győri lányok, akik kiegyenlített
első félidőt követően a szünetben
még csak öt ponttal vezettek. A
harmadik negyedtől azonban nem
volt kérdés, melyik csapat nyeri a
mérkőzést, a záró szakasz pedig
egyértelmű győri fölényt hozott. A
zöld-fehérek végül magabiztosan,
87–62-re nyertek a Mecsekalján. 

A győriek csütörtökön, lapzár-
tánk után az egyetemi csarnokban
fogadták a Bácsbasket együttesét,
amellyel vasárnap 18 órakor ismét
összecsapnak, de ezúttal Komlón
találkoznak a felek. A bajnokik után
szerdán újra az Euroligában szere-
pel majd a magyar bajnok, 20 óra-
kor a Bourges vendégeként lépnek
pályára a zöld-fehérek. 

plüss állatot, amit a félidőben egy
adott jelre dobjanak a pályára. Az ösz-
szegyűjtött játékok a Győri Anya-,
Csecsemő és Gyermekotthon lakói-
hoz kerülnek karácsony alkalmából. 

Szerdán még egy mérkőzés vár a
győri csapatra, amely 18.30 órakor az
MKB Veszprémet fogadja a Magyar
Kupa nyolcaddöntőjében. Az ország-
szerte komoly népszerűségnek ör-
vendő veszprémi sztárcsapat legerő-
sebb összeállításában érkezik az
egyetemi csarnokba, a címvédő tehát
komolyan veszi a győri összecsapást.
A győri közönség olyan klasszisokat
láthat ellenfélként, mint Nagy László,
Fazekas Nándor, Császár Gábor,
Perez Carlos, vagy épp a pályafutását
városunkban elkezdő Iváncsik Gergő

és Iváncsik Tamás. A veszprémiek já-
tékerejéről mindet elmond, hogy az
együttes hibátlanul menetel a Bajno-
kok Ligájában és komoly esélye van a
csoportelsőségre is.

Jegyek elővételben a Látogatóköz-
pontban (Baross u. 21–23.) és az
Egyetemi Információs Központban
(AKIK, Egyetemi aula, porta mellett)
kaphatók. Az ülőhelyekre ezer forin-
tért, míg az állóhelyekre ötszáz forin-
tért váltható belépő. A klub honlapján
(www.espohand.hu) a mérkőzés kez-
dődobására is lehet licitálni, a kikiál-
tási ár tízezer forint. A befolyó össze-
get a klub jótékony célra használja fel.
A programot tovább színesíti az
AForce1 Dance Studio fellépése a ta-
lálkozó szünetében. 

Mecseki sétányokon

Triplaeső hullott
a fővárosbanLegjobbjaival

érkezik az
MKB Veszprém
csapata
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A győri Unicentrál Bulls csapata nagy-
szerűen szerepelt a Magyar Kick-Box
Szövetség muaythai szakágának Sze-
geden megrendezett versenyén. Gró-
nai Sándor (A kategória –63,5 kg), Bö-
röcz Ádám (B kategória –75 kg) és
Nardelotti Zoltán  (Junior –75 kg) első,
míg Szabó Bernadett (A kategória –
67 kg), Petrus Pál (B kategória –81 kg)
és Lukács Balázs  (junior –81 kg) má-
sodik helyezést ért el. Grónai Sándor
megnyerte a tradicionális muay thai
technikákat leghitelesebben alkal-
mazó versenyző különdíját. Felkészítő
edzők: Csányi János, Vlasich Róbert
és Grónai Sándor.

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség a férfiak és nők között is ötfős
listát állított össze a 2012-es esztendő sportági legjobbját meg-
illető cím várományosairól. Szakemberekből, köztük világhírű ed-
zőkből álló testület választotta ki a szóba jöhető játékosokat,
akikre mostantól kezdve december 23-ig szavazhatnak a szurko-
lók és a média képviselői a következő honlapon: http://
www.ihf.info/TheGame/Voting/ONLINEVOTING/tabid/6067/De
fault.aspx. A hölgyek versenyében a Győri Audi ETO KC-t erősítő
tavalyi győztes Heidi Löke megvédheti címét. Íme a jelöltek listája:
Bojana Popovic (Montenegró, Buducnost Podgorica), Alexandra
do Nascimento (Brazília, Hypo NÖ), Heidi Löke (Norvégia, Győri
Audi ETO KC), Katarina Bulatovic (Montenegró, Buducnost, Val-
cea), Andrea Penezic (Horvátország, Krim Ljubljana). A díjátadót
a 2013-as spanyolországi férfi vb utolsó napján tartják. A győz-
tesek nem csupán emléktrófeát kapnak, hanem mindkét nemnél
tízezer eurós pénzjutalom is jár az első helyért. 

szerző: lakner gábor
fotó: haladas.hu

A Győri ETO FC két döntetlennel zárta
a 2012-es évet, Pintér Attila együttese
előbb a bajnokságban, majd a Ligaku-
pában remizett. A zöld-fehérek az év
utolsó bajnokiján Szombathelyen a
Haladás vendégeként léptek pályára,
ahol gyakorlatilag sártengerben kel-
lett futballozniuk a csapatoknak. Az
ETO Trajkovic góljával szerzett veze-
tést, de a hazaiak még az első félidő-
ben kiegyenlítettek. A folytatásban
mindkét csapat előtt adódtak lehető-

A Rába ETO futsalcsapata Debrecen-
ben lépett pályára az év utolsó bajnoki
mérkőzésén. A zöld-fehérek Lódi
révén már az első percben megszerez-
ték a vezetést, és a folytatásban is esé-
lyeshez méltóan játszottak. A remek
gólokat szerző győriek 3–0-ás félidei
vezetést követően 8–1-re diadalmas-
kodtak a DEAC FC ellen, a gólokon
Dróth (3), Fabio (2), Juanra, Harnisch
és a fent említett Lódi osztoztak. A
Rába ETO tizenkét bajnoki érkőzésé-
ből tizenegyet megnyert, és mindösz-
sze egyetlen vereséget szenvedett el.
A címvédő zöld-fehérek 33 pontot
gyűjtve a táblázat első helyéről várják
a januári folytatást. A bajnokságban
idén még két fordulót rendeznek, de a
győriek a következő játéknapon sza-
badnaposak lesznek, míg a záró fordu-
lóból korábban szeptemberre előreho-
zott mérkőzésen 10–0-ra legyőzték a
Rubeola FC Csömör csapatát. 

– A téli szünet előtt, a bajnokság
idei utolsó mérkőzésén tökéletesen
játszottunk, végig mi irányítottuk a ta-
lálkozót, szép gólokat szereztünk.
Most jöhet a megérdemelt pihenés –
fogalmazott a szezonzáró után Mar-
cos Angulo vezetőedző. 

Első helyen telel az ETO

Heidi Löke ismét
az év legjobbja?

Az év utolsó mérkőzését a Ligaku-
pában játszotta a csapat, szerdán a
Budapest Honvéd látogatott az ETO
Parkba. A győriek ugyan Djordjevic
és Kronaveter révén kétszer is vezet-
tek, végül be kellett érniük a 2–2-es
döntetlennel. A zöld-fehérek ezzel az
eredménnyel megnyerték az A cso-
portot és bejutottak a sorozat leg-
jobb nyolc csapata közé. A Ligakupa
negyeddöntőjének párosítása még
nem ismert, az viszont már biztos,
hogy a Magyar Kupában a Budapest
Honvéddal találkozik az ETO a leg-
jobb nyolc között. A negyeddöntő
első mérkőzését február 23-án 
játsszák Kispesten, míg a visszavágót
február 27-én rendezik Győrött. 

További hír, hogy a klub közös
megegyezéssel szerződést bontott
Mihai Dinával. A nyáron igazolt
román támadó nyolc bajnoki mérkő-
zésen szerepelt a csapatban – utol-
jára a 12. fordulóban a Ferencváros
ellen lépett pályára csereként – és
ezeken egy gólt szerzett, még a nyá-
ron a kaposváriak ellen. 

Elmarad a magyar labdarúgó liga-
válogatott egyiptomi túrája, mert a
hazai szövetség veszélyesnek ítélte a
kiutazást az észak-afrikai országban
kialakult feszült belpolitikai helyzet
miatt. Az egyhetes túrára a csapat El
Gounába utazott volna, és két mérkő-
zés is szerepelt az eredeti program-
ban. Egervári Sándor szövetségi kapi-
tány az OTP Bank Ligában legjobb tel-
jesítményt nyújtó játékosokból állí-
totta össze 22 fős keretét. A Győri
ETO FC-ből négy játékos, Koltai Ta -
más, Lipták Zoltán, Pátkai Máté és
Varga Roland kapott meghívót. 

Gólparádéval
búcsúztak

Tisza-parti
sikerek

ségek, de újabb gólt egyik gárda sem
tudott szerezni. Végül a színvonalas és
küzdelmes mérkőzés igazságos pont -
osztozkodással zárult. 

A Győri ETO FC 17 fordulót köve-
tően 38 pontot gyűjtött, és a táblázat
első helyéről várja a márciusi folyta-
tást. A győriek a második helyezett
MTK-t hat, a harmadik Debrecent
tíz, a negyedik Videotont tizenkét
ponttal előzik meg. A zöld-fehérek
eddigi teljesítményéről sokat elárul,
hogy az ETO lőtte a legtöbb gólt (35),
és a Videotonnal holtversenyben a
legkevesebbet is kapta (15). 
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szerző: kránitz bernadett, 
érsek ervin

Nem félreértés... Természete-
sen önálló sportágak is alakul-
tak, amelyek a konditermek-
hez köthetők: testépítés, erő-
emelés (fekvenyomás, felhú-
zás, guggolás). Sok sportág
téli alapozó edzésében is nagy
szerepet kaphat egy jól felsze-
relt fitneszstúdió, valamint
egész évben kiegészítőként a
kardio- (szív- és keringési
rendszer, vagyis az állóképes-
ség fejlesztésére) és kondigé-
pek (izomerő-állóképesség fej-
lesztésére) nagy segítséget
nyújtanak. Példaként említe-
ném: labdajátékok, atlétika,
küzdősport, evezés, stb.

Vagy csak egy kis fitnesze-
lésre is betérhetünk. Mit is
értek rajta? Mindent. Az
egészséges életmód jegyé -
ben testünk edzése, természe-
tesen inkább prevenciós, 
de rehabilitációs céllal is. Ösz-

Vereséggel zárta az idei esztendőt
a férfi szuperligában a GYŐR-
SZOL TC tekecsapata. A rutino-
sabb fővárosiak a  kiesés szem-
pontjából fontos mérkőzésen mér-
tek vereséget az újoncra. GYŐR-
SZOL TC–BKV-Előre SC 1:7
(3.314–3.461). Babos Tamás 544
fa, ifj. Horváth Péter 567 fa, Németh
Gábor 590 fa, Kristyán István
(Kázár Tibor) 527 fa, Szőke Gábor
523 fa, ifj. Brancsek János 563 fa.
Ifjúságiak: GYŐR-SZOL TC–BKV-
Előre SC 3:1 (1108–1106). Kiss
Norbert 590 fa, Szabó Milán 518 fa. 

A női szuperligában kettős
hazai győzelemmel zárta az őszi
szezont a Pannon-Flax SE női te-
kecsapata a Tatabányai SC ellen.
Pannon-Flax SE–Tatabányai SC
8:0 (3.301–3.056). Hegedűs
Anita 553 fa, Németh Ildikó 550
fa, Kovács Réka 533 fa, Hősi Ra-
móna 535, Frank Noémi 559 fa,
Csizmazia Katalin 571 fa. Ifjúsá-
giak: Pannon-Flax SE–Tatabányai
SC 3:1 (998-958). Hécz Tamara
446 fa, Csizmazia Kata 552 fa. 

Maximális kvótát szereztek, így ösz-
szesen hat hajóval vehetnek részt a
magyar maratoni kajak-kenusok a
jövőre Kolumbiában sorra kerülő Vi-
lágjátékokon, azaz az olimpián kívüli
sportágak világversenyén. A nem
olimpiai sportágak sajtószolgálatá-
nak tájékoztatása szerint a magya-
rok a szeptemberi római világbaj-
nokságon nyújtott teljesítményük-
kel biztosították helyüket a Világjá-

A karácsony előtti időszak a sporthorgászok
körében is az ajándékozásról szól. December
végéhez közeledve egyre gyakrabban fogalma-
zódik meg a sporttársak között: bárcsak valami
horgászattal kapcsolatos dolog kerülne a kará-
csonyfa alá. Horgászembernek ajándékot be-
szerezni azonban nem könnyű, hiszen mind-
annyian különböző halakra, más-más módsze-
rekkel horgászunk. Éppen ezért olyan olvasni-
valót ajánlunk karácsonyi ajándéknak, amely-
ből mindannyian sok érdekességet és még
több hasznos praktikát tudhatunk meg. 

A Magyar Országos Horgász Szövetség
által kiadott népszerű Magyar Horgász című
havilap kedvezményes karácsonyi előfizetés-
sel kedveskedik olvasóinak – tájékoztatott a

Felemás
évzárás

Nyolc kvóta a
Világjátékokra

tékokon. Hüttner Csaba utánpótlás
szövetségi kapitány elmondta, a vb-n
Csay Renáta (Graboplast Győri
VSE) egyesben, majd párosban Far-
kasdi Ramónával (Graboplast Győri
VSE) győzött, a férfiaknál Petrovics
Máté a negyedik, a Noé Bálint, Noé
Milán kettős pedig a tizedik helyével
szerzett kvótát Magyarországnak.
Kenuban Nagy Péter (Graboplast
Győri VSE) második helye és a

Györe Attila, Kövér Márton páros
ezüstérme ért indulási jogot. „Hang-
súlyozom, hogy itt még nem dőlt el
az indulók listája. A válogatott név-
sora a válogatók során alakul ki" –
mondta Hüttner.

A Világjátékokat mindig a nyári
olimpiát követő évben rendezik
meg. Korábban a ritmikus gimnasz-
tikázó Vass Dóra és az erőemelő
Szabó Ágnes szerzett indulási jogot. 

Kiegészítő kondizás
tönzésképpen társsal köny-
nyebb. Összevetve pl. egy ba-
ráti focimeccsel, amihez mini-
mum 6-8 ember kell, hogy rá-
érjen egy időben, ami felnőtt
dolgozóknál nem biztos, hogy
egyszerű, termünk minden-
nap 6–24 óráig nyitva, és ha
egy barát edzőtársként melléd
szegődik vagy személyi edző-
vel dolgozol, máris kelleme-
sebben telik az idő. Élettani
szempontból tekintve az em-
beri test napi – figyelem, nem
heti – több óra hely-, illetve
helyzetváltoztató mozgásra
van tervezve. Ehhez tökélete-
sen megfelelnek a termünk-
ben található kardio- és a cél-
zott, lokális izomépítésre szol-
gáló gépek, szabad súlyok.
Ezért van az, hogy a látogatók
korösszetétele 14 évestől a 70
pluszig terjed. Hisz aki önerő-
ből képes bemenni a stúdióba,
az biztos, hogy talál eszközt
teste fejlesztéséhez. Speedfit
– Fitnesz mindenkinek!

Magyar Horgász
karácsonyra
lap főszerkesztője, a győri származású Szalay
Ferenc. – A 2013-ra előfizetők egy lapszámot
ajándékba kapnak, ezzel együtt előfizetőnk
számára otthonukba kézbesítjük a Magyar
Horgászt, amelynek különböző rovataiban hó-
napról hónapra sok érdekes és hasznos infor-
máció olvasható. Kérésre ajándékigazoló
lapot is adunk. Munkatársaink az ország leg-
jobb horgász szakírói, akik tapasztalataikat, tu-
dásukat, a különböző trükköket örömmel oszt-
ják meg a Magyar Horgász hasábjain az olva-
sókkal. Az egyes rovatok – Rekordlista, Az ol-
vasó kérdez, Módszerek, Fogások, Csalétkek,
Szövetségi élet, Versenyhorgászat, Hatvan
éve írtuk – közül aktualitása miatt a vízbemu-
tatót lehet kiemelni, ugyanis a Magyar Hor-
gász decemberi számában a Rába győri sza-
kaszáról jelent meg összeállítás. Az éves előfi-
zetés kiváló ajándék horgászoknak – zárta sza-
vait a főszerkesztő.

A Magyar Horgász előfizethető a Magyar
Posta bármely postahivatalában vagy kézbesí-
tőnél, illetve a hirlapelofizetes@posta.hu e-mail
címen. Az előfizetési igényeket a szerkesztő-
ségben a 1373, Budapest, Pf. 611 címen és az
info@mahor.hu e-mail címen is várják.



Főzzünk együtt finomat!
HIRDETÉS JÁTÉK, FELHÍVÁS

Nyerjen 6.000 Ft értékben halat a karácsonyi vacsorához!
Az alábbi három kérdésre helyesen válaszolók között a Győri „Előre” Ha-
lászati Termelőszövetkezet jóvoltából három darab, egyenként 6.000 Ft ér-
tékű, halvásárlásra felhasználható vásárlási utalványt sorsolunk ki.
1. Miért egészséges a halfogyasztás?
2. Hol található a Győri „Előre” Halászati Termelő Szövetkezet fa háza a győri kará-

csonyi vásárban?
3. Milyen színekből áll a szövetkezet honlapján és Facebook-oldalán is látható céglogó?
A megfejtéseket december 12-ig a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre vagy a 9002 Győr, Pf. 78 címre
várjuk. A nyertesek nevét december 14-i lapszámunkban közöljük. 

Halat az asztalra karácsonykor is!

Új rovatot indítunk lapunk hasábjain Főzzünk
együtt finomat! címmel. Ha olyan ételreceptje
van, amit szívesen megosztana másokkal, olyan
praktikát vagy újító trükköt tud, amit a háziasszo-
nyok hasznosíthatnak reggeli, ebéd vagy vacsora
készítése közben, küldje el az alábbi elérhetősé-
gekre: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78., vagy fozzunk-
finomat@gyorplusz.hu.


