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Az idén először nem csak a csalá-
di és társasházak, de a virágos er-
kélyek és az üzletek teraszai is
részt vehettek a „Szép környezet
– Jó közérzet” versenyen.

Az önkormányzat kilencedik alkalom-
mal hirdette meg helyi környezetszé-
pítő versenyét, amelynek résztvevői
maguk is részt vállalhattak Győr esz-
tétikusabb megjelenéséhez. Radnóti
Ákos alpolgármester a díjkiosztón ki-
emelte, sikeres volt az idei újítás,
amely szerint a korábbi két kategória,

Különleges hangversenyre készül a Győri Filharmonikus Ze-
nekar november 20-án 19 órakor a Richter Teremben. A
hangverseny első felében Brahms II. (D-dúr) szimfóniájának
dallamai csendülnek fel, míg az előadás második felében a
19–20. század fordulójának legjelentősebb angol zeneszer-
zője, Edward Elgar népszerű zenekari műve, az Enigma va-
riációk dallamai szólalnak meg. Az est karmestere Michalis

Fogadóóra
Takács Tímea önkormányzati kép-
viselő november 19-én 16–17 óra
között fogadóórát tart, Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala ménfőcsanaki lakossági in-
formációs irodáján. (Győr-Ménfő-
csanak, Szertári u. 4. sz.)

Fogadóóra
Pollreisz Balázs, a Győri Baloldal
önkormányzati képviselője no-
vember 17-én 17 órától fogadó -
órát tart a Gyárvárosi Fiókkönyv-
tár és Közösségi Ház épületében
(Külső Árpád út 6–8.), amelyre
minden érdeklődőt szeretettel vár.

Victor Micula, Románia magyarországi nagykövete na-
pokban tett győri látogatásán, az elesett román kato-
nák tiszteletére koszorút helyezett el. A nagykövet a Ro-
mániai Véderő Attasé Hivatala szervezésében látoga-
tott Győrbe, ahová Iuliu Lucaci román véderő attasé is
elkísérte. A delegációt Fekete Dávid alpolgármester fo-
gadta a Városházán, majd rövid megbeszélést követő-
en, együtt keresték fel a Bécsi úton található román ka-
tonai emlékművet. Fekete Dávid lapunknak elmondta,
a győri önkormányzat kiemelt figyelmet szentel a há-
borúkban elesett katonák emlékének ápolására, ezért
újíttatta fel a nádorvárosi köztemetőben az emlékmű-
vet és a hadisírokat, ahol nem csak a magyar, de több
nemzet katonái is nyugszanak. 

Belvárosi
Kereskedôk
Fóruma
A megyei kereskedelmi és iparka-
mara Kereskedelmi Tagozata no-
vember 17-én 10 órától fórumot
rendez a kamara székházában a
kereskedők számára, amelynek
központi témái a Belvárost érintő
rendezvények és fejlesztések, kü-
lönös tekintettel az advent győri
rendezvényére, valamint a jövő év-
től érvénybe lépő, a parkolási ren-
det érintő változásokra. A fórum
résztvevői információhoz juthat-
nak a falusi turizmus kártya me-
gyei kiterjesztéséről is. 

Átadták a megyei
Prima-díjakat
A VOSZ megyei szervezete által
szervezett gálán múlt pénteken
átadták a megyei Prima-díjakat.
Az elismerést tudomány kategó-
riában dr. Bodrossy Attila építész,
a Széchenyi István Egyetem pro-
fesszora, oktatás és köznevelés
kategóriában Ittzés János, nyu-
galmazott evangélikus püspök,
sport kategóriában pedig Pálin-
ger Katalin, olimpiai ezüstérmes
kézilabdázó vehette át.

Gyôrben emlékezett
a román nagykövet

Richter a Richter Teremben

A város legszebb portáit díjazták
a családi házak és a társasházak ver-
senye mellett a virágos erkélyek és a
virágos üzletek teraszai is részt vehet-
tek a pályázaton. Az alpolgármester
kiemelte, az önkormányzat is igyek-
szik mindent megtenni a város még
élhetőbbé tételéért, ezért volt az év
során a jelentős virágosítás mellett
nagyszabású takarítási program is, és
a zugszemetelők ellen is ezért vették
fel még fokozottabban a küzdelmet. 

A szakemberekből álló szemlebizott-
ság a nyár folyamán értékelte a beneve-
zett portákat. Ennek eredményeként

alakult ki kategóriánként az első három
sorrendje, akik az oklevél és a homlok-
zatra kihelyezhető, megújított „Szép
környezet – Jó közérzet 2015” tábla
mellett családi ház kategóriában 100,
75 és 50 ezer, társasházak, valamint az
üzletek teraszainak esetében 250, 200
és 150 ezer, az erkély kategóriában pe-
dig 75, 50 és 25 ezer forintos vásárlási
utalványt kaptak, amelyet kertészeti
eszközök, anyagok, növények beszerzé-
sére fordíthatnak.

Családi ház kategóriában az első he-
lyezett Szincsák Miklósné, a második
Mészáros Györgyné, míg a harmadik
helyezett Dóra Sándorné lett. A társas-
ház kategória győztese a Kodály Zoltán
u. 34–44. társasház lakóközössége volt,
míg a második az Új élet u. 27/D, a har-
madik pedig a Barátságpark Lakásszö-
vetkezet lakóközössége (Földes G. u. 8.
A–B). A legszebb erkéllyel Késmárki At-
tila büszkélkedhet, a második Kiss Má-
ria balkonja, míg a harmadik díjat meg-
osztva Heinrich József és Burkali Sán-
dor kapta. A másik új kategória, a ven-
déglátó egységek teraszának versenyé-
ben a Dolce Vita fagyizó és kávézó vég-
zett az élen, megelőzve a Belga étterem
és sörözőt, valamint a Pálffy éttermet. 

Economou, aki több nagy sikerű hangversenyen vezényelte
már a filharmonikusokat. De nemcsak ezért lesz kivételes ez
az előadás, hanem azért is, mert a győri születésű, világhírű
karmester, Richter János vezényelt a két elhangzó mű ősbe-
mutatóján.

Emlékezetes koncertnek ígérkezik tehát a Richter Já-
nos-hangversenysorozat második, Richter című előadása.
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November 6-án, vagyis napra ponto-
san 290 évvel Bercsényi Miklós halála
után avatták fel a kuruc főgenerális
portrészobrát a Bercsényi ligetben.
„Istennel a hazáért és a szabadságért!
– a Rákóczi szabadságharc jelmondata

Aláírásokat gyűjt a Fidesz a kötelező be-
telepítési kvóta ellen. Ennek hátteréről
tartott sajtótájékoztatót Simon Róbert
Balázs az egyik aláíróponton. Az ország-
gyűlési képviselő elmondta, az illegális
bevándorlók kötelező betelepítésére vo-
natkozó uniós kvóta értelmetlen, ellent-
mond a nemzetközi egyezményeknek, és
nem jelent megoldást az invázióra. Hoz-
zátette, Európában senkit sem kérdeztek
meg arról, hozzájárul-e a kötelező betele-
pítéshez. Magyarországot az fenyegeti,
hogy – az itt élők megkérdezése nélkül –
egy szegednyi embert kell befogadnia és
letelepítenie. Ezért indult aláírásgyűjtés
„Védjük meg az országot!” címmel, a pe-

Nem szűnnek meg a gimnáziumi osz-
tályok, ezen belül az angol-magyar két
tannyelvű képzés a Krúdy Gyula Gim-
názium, Két Tanítási Nyelvű Középis-
kola, Idegenforgalmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskolában – derül ki az
önkormányzat közleményéből.

Szombaton robbant a hír, hogy az
iskolát július 1-je óta fenntartó Nem-
zetgazdasági Minisztérium a követke-
ző tanévtől megszünteti a gimnáziumi
képzést az intézményben. 

A győri önkormányzat közlemény-
ben azt írta: Borkai Zsolt polgármes-
ter és Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

Lezárult a „Marcal jobb parti árvízvédelmi
részöblözet árvízvédelmi biztonságának
javítása" című KEOP projekt, amelynek fő
célja az volt, hogy megteremtse a Holt-
Marcal győri öblözet egy részének árvízi
biztonságát. Az öblözet védelmét a győr–
koroncói árvízvédelmi szakasz biztosítja,
mely Győrnél a Mosoni-Duna jobb parti
és Iparcsatorna menti védvonalakból, to-
vábbá a Rába jobb parti védvonalból áll a
Marcal-torkolatig. A védvonal további ré-
szét képezi a jelen beruházást érintő Mar-
cal jobb parti, illetve a Bornát-ér (sokoró-
aljai Bakony-ér) menti védművek is. 

A projekt keretében a Marcal jobb
parti részöblözetében összesen közel 13
km hosszú védvonalat építettek ki. Ebből
hozzávetőleg 7,8 km a Marcal jobb parti
töltés, míg Koroncó belterületi szaka-
szán a Bornát-ér jobb partján több mint
2,5 km, bal partján pedig közel 2,8 km
töltés fejlesztését jelentette. 

November 20-án este 9 órától,
„Gyümölcsös varázs” címmel ismét
éjszakai fürdőzés lesz a győri Rába
Quelle fürdőben! A szaunaszeán-
szok este 10 és 11 órakor kezdőd-
nek, ahol az illatok és aromák fősze-
replői az évszak gyümölcskülönle-
gességei lesznek, többek között cit-
rom, alma, narancs, szőlő!

Maradnak a gimnáziumi osztályok a Krúdyban
um államtitkára hétfőn egyeztetett a
fenntartó Nemzetgazdasági Miniszté-
riummal a képzésekről. Az egyezteté-
sen kiderült, hogy a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnőttképzési Hivatalból érke-
zett javaslat, amely szerint megszűn-
ne a következő tanévtől a gimnáziumi
képzés az intézményben, kizárólag a
szakmai egyeztetések alapját szolgál-
ta. A gimnázium fenntartója és mű-
ködtetője továbbra is a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ lesz. 

A 28 éve működő oktatási intéz-
ményben jelenleg mintegy 1400 gyer-
mek tanul, közülük ötszáz valamelyik
gimnáziumi osztályban. 

SzaunaszeánszA betelepítési kvóta ellen tiltakoznak
tíciót a képviselő körzetében eddig 1500-
an írták alá. Simon Róbert Balázs megje-
gyezte, az aláírókat munkatársai hétköz-
nap a Baross úti Csónakos szobornál és
a Király utcai Fidesz-irodában, pénteken
és szombaton délelőtt a Vásárcsarnoknál,
vasárnap délelőtt pedig az ETO Parknál,
a piacon várják. Hozzátette, aláírásgyűjtő
ívek a 96/328-785-ös számon igényelhe-
tők. A tiltakozás eredményét eljuttatják
Brüsszelbe. 

A sajtótájékoztatón Diligens Dóra, a
Fidelitas győri elnöke arról beszélt,
szervezetük segít az aláírásgyűjtésben,
és tapasztalataik szerint kortól függet-
lenül sokan támogatják őket. 

Árvízvédelmi
projekt
a Marcalon

Bercsényi-szobor a ligetben
az 1700-as évek elején fogalmazódott
meg, de napjainkban is aktuális, hi-
szen a magyarság a keresztény Euró-
pa részeként szeretne független és
szabad nemzet lenni” – fogalmazott
az avatáson Fekete Dávid alpolgár-
mester, aki utalt Bercsényi rendíthe-
tetlen jellemére, a hazáért érzett fele-
lősségvállalására.

Az alpolgármester kiemelte, az új-
városi rehabilitáció során teljesen
megújult Bercsényi liget ma már köz-
kedvelt találkozási pont, így méltó
helyszíne az alkotásnak, annál is in-
kább, mivel a közelben található a
Bercsényiről elnevezett iskola is. A di-
ákokat arra kérte, érezzék maguké-
nak a szobrot, őrizzék, ápolják Ber-
csényi emlékét.

A szobor leleplezése után Ámmer
Gergő szobrászművész az alkotás-
sal kapcsolatban elmondta, kővel
dolgozott, mert az időtállóság mel-
lett a kő határozottságot, rendíthe-
tetlenséget tükröz, amilyen Bercsé-
nyi maga is volt.
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Szakemberhiány

Felnőtt egy-másfél generáció,
amely már csak a történelem-
könyvekből vagy elbeszélések-
ből ismerheti, milyen volt a
rendszerváltozás. A szabadság
frenetikus élményével a gondok
is az országra szakadtak. A KGST
megszűnt, cégek mentek tönk-
re, drámai elbocsátások kezdőd-
tek országszerte. A munkaügyi
központok előtt többszáz méte-
res sorok kígyóztak, munkára
vagy éppen átképzésre várva,
mert az új világ régi szakmákat
semmisített meg, s új elvárások
születtek.
Ez jutott eszembe egy minapi
tanácskozást hallgatva, arról
tudósítva, amelyet Borkai Zsolt
polgármester hívott össze az
ipari parkban azért, hogyan le-
hetne orvosolni, megoldást ta-
lálni a cégek egyre kínzóbb
munkaerőhiányára. Munka
lenne, csak szakember nincs. 
Győrt sok mindenért irigylik
az országban, többek között
azért is, mert a munkanélküli-
ségi mutatók nyugat-európai
szinten vannak, szinte csak az
nem dolgozik, aki nem is akar.
Emiatt tehát nem fájhat a város
polgármesterének feje, kiderült
azonban a tanácskozáson, hogy
a kellemes gond is nagy gond.
Ha ugyanis nem lesz szakkép-
zett munkaerő, az itt letelepe-
dett cégek további befektetései
veszélybe kerülnek, vagy éppen
az ide készülők döntenek úgy,
ha nincs kivel dolgoztatni, más-
hová mennek.
A vállalkozók nem csak nagy
számban képviseltették magu-
kat a konferencián, hanem ak-
tívak is voltak. A hozzászólások
egymást érték, aktivitásban
nincs hiány, ha partnernek né-
zik őket. Ha számítanak a véle-
ményükre, a javaslatukra.
Az érdek közös. A munkaadó
szakembereket akar, a város to-
vábbi befektetéseket, hogy
még több iparűzési adóhoz jut-
va, tovább fejlődjön. S jól jár-
hatnak a munkavállalók is,
mert előbb-utóbb a bérek is nö-
vekednek. A jó szakembernek
ugyanis ára van. 

Koloszár Tamás

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: o. jakócs péter

Bár hosszú távon – akár 10-15 év
is lehet – valósulhat csak meg,
mégis reális, hogy a Széchenyi
István Egyetem oktatási palet-
táján megjelenjen az orvoskép-
zés. Többek között ezt a célkitű-
zést is tartalmazza az az együtt-
működési megállapodás, ame-
lyet a megyei önkormányzat, a
Petz Aladár Kórház és a felsőok-
tatási intézmény vezetői írtak
alá hétfőn. 

Becslések szerint évente kevesebb,
mint ezer magyar állampolgárságú or-
vostanhallgató végez a hazai egyete-
meken, és nagyjából
ugyanennyien el is hagy-
ják az országot. Van te-
hát létjogosultsága an-
nak az ambiciózus terv-
nek, amelynek célja, or-
vostudományi kar létre-
hozása a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. Lénye-
gében e körül a cél körül
forogtak a gondolatok
azon a sajtótájékoztatón,
amelynek keretein belül
Németh Zoltán, a me-
gyei közgyűlés elnöke,
dr. Földesi Péter, a Szé-
chenyi-egyetem rektora
és dr. Tamás László Já-
nos, a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház (PA-
MOK) főigazgató-főor-
vosa Borkai Zsolt győri

polgármester jelenlétében és támo-
gatásával aláírta az együttműködési
nyilatkozatot.

Dr. Földesi Péter szerint a megyei
önkormányzat, a kórház és a felsőok-
tatási intézmény által alkotott szövet-
ség a valós társadalmi és gazdasági
folyamatokra reagál, amikor a tavaly
megkötött megállapodását kibővíti az
orvosképzésre vonatkozó passzussal.

A dokumentumban a hosszú távú cél
mellett rögzítik azt is, hogy „első lé-
pésként a felsőoktatási duális képzés
keretei között, gyakorlati képzőhelyet
biztosít a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház orvosi egyetemek számára.”
Dr. Tamás László János, a PAMOK fő-
igazgató-főorvosa szerint az általa irá-
nyított egészségügyi központ rövid
időn belül alkalmas lesz ugyanis arra,
hogy a negyed-, ötödéves hallgatók
klinikai tárgyainak oktatásába bekap-
csolódjon. (A SOTE és a pécsi egye-
tem végzős orvostanhallgatóinak, va-
lamint a Széchenyi-egyetem  egész-
ségügyi felnőttképzésében tanulók-
nak egyébként most is nyújtanak gya-
korlati lehetőséget.) Az aláíráson – a
kórház és az egyetem vezetői között –

szintén jelenlé-
vő prof. dr.
Oláh Attila or-
vo s i g a zg a t ó
ugyanakkor rá-
mutatott, az
alapt árgyak ,
azaz az első
három évfo-
lyam oktatása

nehezebb feladat. Hiszen az orvos-
képzés indításához nem elég, hogy a
városban jól felszerelt, klinikai szintű a
kórház, és hogy megfelelően nagy a
betegszám, minél több tudományo-
san minősített oktató is kell. A megyei
kórházban 18 tudományosan minősí-
tett orvos, és két akadémiai doktor
dolgozik, de ez a szám tovább nő
majd, hiszen többen kezdtek ilyen fo-

kozatok megszerzésébe – erre már
prof. dr. Rácz István tudományos igaz-
gató-helyettes hívta fel a figyelmet. A
dokumentum az ezekhez szükséges
folyamatos publikálással kapcsolat-
ban is tartalmaz konkrétumot, hiszen
a felek megállapodtak abban is, hogy
„az egyetem könyvtári szakemberei-
nek közreműködésével, a kórház mun-
katársai tudományos publikációik
adatait a Magyar Tudományos Művek
Tára adatbázisában rögzíthetik.” 

Az orvosi kar megvalósulása azon-
ban nem a tudományos minősítések
miatt tarthat sokáig, hanem a miatt az
akkreditációs procedúra miatt, amely
minden esetben megelőzi egy-egy
ilyen képzés elindítását. Németh Zol-
tán hangsúlyozta, épp ezért a cél érde-

kében minden megyei politikai szerep-
lőnek, intézménynek az ügy mögé kell
állnia. Hozzátette, a magyar orvoskép-
zés túlterhelt, ugyanakkor a külföldi el-
szívó erő miatt az orvoshiánnyal is szá-
molni kell, ezeken mind segíthet, ha
Budapest, Debrecen, Szeged és Pécs
után a Nyugat-Dunántúli Régió köz-
pontjában is indul ilyen képzés. Rámu-
tatott, ez az egész ország érdekeit szol-
gálja, épp ezért fontos, hogy a többi fel-
sőoktatási intézmény partnert lásson
bennük. Ehhez kapcsolódva dr. Földe-
si Péter kiemelte, keresik az együttmű-
ködési lehetőségeket a meglévő orvos-
tudományi karokkal. A rektor emlékez-
tetett, először a jogi képzés is csak az
ELTE kihelyezett tagozataként műkö-
dött Győrben, ma pedig önálló jogi kar-
ral büszkélkedhetnek.

Orvostudományi kart
hoznának létre Gyôrben

Az orvosképzés indításához
minél több tudományosan
minôsített oktató is kell
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Az idén a Dunakapu tér be-
kapcsolódásával minden ed-
diginél nagyobb és különle-
gesebb lesz a győri adventi
programsorozat, amelyre
számos újdonsággal is ké-
szülnek a szervezők.

Az év talán legjobban várt idősza-
ka következik, amelyet Győrben
az Adventi Fesztivállal és a vásári
forgataggal igyekeznek még
szebbé, még hangulatosabbá va-
rázsolni. A programokat ünnepé-
lyes keretek között november 27-
én, délután öt órakor nyitják meg
a Dunakapu téren. Ekkor kap-
csolják be a Belváros ünnepi
díszvilágítását, amely az idén is
több látványos elemmel bővül. 

Borkai Zsolt polgármester a
fesztivállal kapcsolatban elárulta,
a Széchenyi tér a meghitt, szakrá-
lis hangulat helyszíne lesz a kará-
csonyfával, az adventi koszorúval,
a Betlehemmel és a már megszo-
kott, gyermekeket szórakoztató
elemekkel, de az idén a Dunakapu
tér is bekapcsolódik, ami az igazi
újdonságok helyszíne lesz. A
2015-ös advent legnagyobb meg-
lepetése az itt felállított korcsolya-
pálya, ami kitűnő szórakozást kí-
nál minden generációnak. A jég-
pálya létrehozása egy újabb ösz-
szefogás eredménye, ezért a pol-
gármester köszönetet mondott a
Győr-Szolnak, a Nemaknak és a
Győri Nemak ETO HC-nak is. Új-
donság, hogy az idén a legkiseb-
beket szabadtéri „mesemozi” is
várja. Pénteken és szombaton
hosszabb meséket, mint a Macs-
kafogó, Vuk, Erdő Kapitánya, vagy
a Szaffi, a többi időpontban pedig
olyan mesesorozatokat láthatnak
a gyerekek, mint a Magyar nép-

Jégpálya, fényjáték
és mesemozi 
az Adventi Fesztiválon
mesék, Mesék Mátyás királyról,
vagy a Bogyó és Babóca.

A győri adventet igazán külön-
legessé tevő, évről évre sokak által
várt fényjáték sem marad el, ezút-
tal a korábbi esztendők legnépsze-
rűbb koreográfiáját láthatják újra a
látogatók vasárnaptól csütörtökig
17-től 20 óráig, pénteken és szom-
baton 21 órakor is. Az ünnepekre
való felkészülés közepette az idén
is lesz lehetőségünk a jótékonyko-
dásra, a rászorulók megsegítésé-
re. A város jótékonysági faháza ez-
úttal is nyitva áll majd. A győriek-
nek és a belvárosi kereskedőknek
is jó hír a polgármester bejelen-
tése, amely szerint a korábban
meghatározott kedvezménynél is
kedvezményesebben, óránként
50 forintért lehet majd parkolni a
Dunakapu téri mélygarázsban.

A programokat bemutató sajtó-
tájékoztatón részt vett Glázer Ta-

más, a Magyar Turizmus Zrt. turisz-
tikai vezérigazgató-helyettese is,
aki úgy fogalmazott, a győri advent
az egyik legnívósabb ilyen jellegű
rendezvény az országban. „Győr
azonban nem csupán az advent
idején nyújt kiemelkedőt, de a ha-
zai turizmus meghatározó szerep-
lője egész évben.” Az igazgató-he-
lyettes kiemelte, a tavalyi 340 ezres
vendégéjszaka-szám az előzetes
becslések szerint 2015-ben 360
ezerre fog nőni, ami már önmagá-
ban is beszédes adat, és jól mutat-
ja azon törekvések eredményessé-
gét, amit a város tesz Győr turizmu-
sának élénkítése érdekében.

Serfőzőné Tóth Andrea, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont
igazgatója kiemelte, a korábban az
Arany János utcában megrende-
zett kézművesvásár a Széchenyi
térre költözik, mintegy negyven
kézműves részvételével. A Széche-
nyi téren a hétvégén ingyenes
koncerteket hallgathatunk, de ter-
mészetesen szép számmal lesz-
nek kőszínházi előadások is. A Du-

nakapu téren a már említetteken
kívül 18-20 gasztro-ház is várja az
érdeklődőket. Az adventi időszak-
ban olyan előadásokat láthatunk,
mint a Grease, a Diótörő, és kon -
certeket, mint a Csík Zenekar vagy
a Fourtissimo Jazz Orchestra ad-
venti koncertje.

Szarvas Zoltán, az ETO HC el-
nöke kifejtette, a 18-szor 40 méte-
res jégpálya vasárnaptól csütörtö-
kig 10–20 óráig, pénteken-szom-
baton 10–22 óráig tart nyitva. Az
Adventi Fesztivál megnyitása alkal-
mából tartják a győri klub fiataljai
részvételével előadott mese-jégre-
vü ősbemutatóját Regél az erdő
címmel. Lesz korcsolyaoktatás
minden szombaton és vasárnap
14 órától, szombatonként 16 órá-
tól pedig hoki ügyességi bemuta-
tók válogatott jégkorongjátékosok
közönségtalálkozójával, valamint
műkorcsolya-bemutatókkal. Az el-

nök kiemelte, a
mobil pálya
nem csak ad-
vent idején, de
januárban is vár-
ja a mozogni vá-
gyókat. 

A jégrevü
két szereplője,

Csanaki Hanna és Gede Jázmin
elárulta, nagyon látványos bemu-
tatóval készülnek.

Fontos tudnivaló még az ad-
venttel kapcsolatban, hogy a belvá-
rosi üzletek hosszabbított nyitva
tartással készülnek, a szombati na-
pokon (december 6., 13., 20.) 9–
18 óráig, míg a vasárnapokon (de -
cember 7., 14., 21.) 9–13 óráig. Az
adventi programokat összegező ki-
advány a Győr+ hetilap november
20-i számával jut el minden győri
háztartásba. Az említett Széchenyi
téri kézművesvásár mellett termé-
szetesen az idén is vásári helyszín
a Megyeháza tér és a Baross út,
ahol a Látogatóközpont is Győrre
jellemző ajándéktárgyakkal várja a
vendégeket. Az évet Győrben is-
mét a közös szilveszterezés zárja,
ezúttal a Maxisun és a Star Machi-
ne szórakoztatja a közönséget –
meglepetésvendégük Takács Ta-
más lesz –, és az újévet köszöntő
tűzijáték sem marad el. A Szilvesz-
teri Városi Vigasságok új helyszíne
szintén a Dunakapu tér.

A város jótékonysági
faháza ezúttal is
nyitva áll majd
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Az első ütemben az Erdősor utca és
Kálmán Imre utca között, mintegy 2,4
kilométeren épült ki a kerékpárút, de
még az idén elkészül a teljes beruházás.

A program indulásakor Borkai Zsolt
polgármester úgy fogalmazott, Győr fo-
lyamatosan fejleszti kerékpáros infrast-
ruktúráját, amihez az önkormányzati for-
rásokon túl rendszeresen keresi a pályá-
zati lehetőségeket is. Példaként a belte-
rületi bicikliút-hálózat bővítését, valamint
a Győr Bike közösségi kerékpárkölcsön-
ző rendszert említette. Fekete Dávid al-
polgármester a mostani projektzáró al-
kalmával hozzátette, a város nem csu-
pán a közigazgatási területén belül fordít
kiemelt figyelmet a kerékpárút-hálózat
bővítésére, de a térségi jelentőségű köz-
lekedési útvonalak kiépítését is fontos-
nak tartja. Így valósult meg a Győrt Ab-
dával összekötő kerékpárút, és ezért zaj-
lik a Győr–Gönyű kerékpárút kiépítése is.

Kara Ákos, győri országgyűlési kép-
viselő, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um államtitkára elmondta, a Győr–Gö-

Lezárult a Gyôr—Gönyû kerékpárút
építésének elsô üteme

nyű kerékpárút három szakaszából a
mostani lezárásával kettő már elkészült,
a fejlesztés – ami választási ígéret is volt
– egy újabb összefogás révén valósulhat
meg ilyen gyorsan, s nyugodtan mond-
hatom, hogy karácsonyra elkészül a har-
madik szakasz is. A lehetőséget az
újabb pályázat beadására a minisztéri-
umban megteremtettük, Borkai Zsolt és
a győri képviselő-testület pedig villám-

gyorsan reagált, így születhetett meg a
közös siker.” Kara Ákos azt is elmondta,
szeretné, ha a következő térségi jelentő-
ségű kerékpárút a Győr és Pannonhal-
ma közötti lehetne.

„Az elmúlt években Győrszentivá-
non történt infrastrukturális fejleszté-
sekhez jól illeszkedik a kerékpárút
megépítése is, amely kitűnően szol-
gálja majd a folyamatosan növekvő la-
kosság biztonságos közlekedését” –
fogalmazott dr. Sik Sándor, a telepü-
lésrész önkormányzati képviselője. 

A beruházással létrejött a közvetlen
kapcsolat Győr városrészei és Győr-
szentiván között, így a Kertvárosból na-
ponta ingázók kerékpáros közlekedése
válik sokkal biztonságosabbá, de turisz-
tikai szempontból is fontos a fejlesztés,
hiszen a szakasz az EuroVelo nemzet-
közi kerékpárút része. 

A város 200 millió forint támoga-
tást nyert a „Győrszentiván Kertváros
és Gönyű, Dózsamajori bekötő út kö-
zötti kerékpárút-építés, I. ütem” című
projekt keretében. Az Európai Unió és
a magyar állam által támogatott pro-
jekt önrészt nem igényel.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A héten történt győri lakástűz különö-
sen is aktuálissá teszi annak a fórum-
nak a témáját, amelyet az önkormány-
zat és a katasztrófavédelem tartott a
társasházak kezelőinek.

Társasházak biztonsága: Figyeljünk egymásra!
„Legutóbb az Otthon Melege pá-

lyázatok sikeressége érdekében hív-
tuk találkozóra a közös képviselőket,
ezúttal pedig a társasházak biztonsá-
gával és tűzvédelmével kapcsolatos
szabályokról tájékoztattuk a megje-
lent mintegy ötven társasházi képvise-
lőt, akiket arra kértünk, hogy az el-

hangzott információkat adják tovább
a lakóknak” – mondta el lapunknak
Radnóti Ákos alpolgármester.

A fórumon Báner Attila, a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettese és Bakcsányi Péter ha-
tósági szolgálatvezető adott tájékozta-
tást az aktuális jogszabályokról. Felhív-
ták a figyelmet arra, hogy a szabályok
be nem tartása számos problémához
vezet. Ilyen többek között, hogy még
mindig sok éghető anyagot, papírdo-
bozt, újságokat tárolnak a folyosókon,
illetve, hogy eltorlaszolják a menekülé-
si útvonalakat, nem nyithatók az ajtók,
ablakok. Ezek a hétköznapok során
apróságoknak tűnhetnek, de egy eset-
leges tűzesetnél akár életet is menthet
a jól közlekedhető, akadálymentes me-
nekülési útvonal.

A héten az Ifjúság körúton történt
egy sajnálatos lakástűz. Bár a tűz ke-
letkezésének okát még vizsgálják, az
alpolgármester szerint az eset még
egy fontos kérdésre világít rá: Nem
elég a jogszabályok betartása, fontos,
hogy figyeljünk egymásra. Különösen
igaz ez advent és az ünnepek közeled-
tével, amikor a koszorúk gyertyái, ké-
sőbb a csillagszórók, karácsonyfa -
égők is veszélyforrást jelentenek. 
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Új épülettel bôvült 
a likócsi hajléktalanszálló

ós Otthon, Hajléktalanok Otthona) nyújt komplex el-
látást, melyet a hajléktalanok a saját kérésükre, rá-
szorultságtól függően vehetnek igénybe. 

Páternoszter Piroska, az önkormányzat Humán-
politikai Főosztályának vezetője az átadót követően
lapunknak hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy mi-
nél kevesebb legyen a fedél nélkül élők száma, és

az ellátórendszer segítségével el tudják hárítani az
életveszélyt. Krízisidőszakban, azaz novembertől
április végéig az ellátás a Szarvas utcai, 60 férőhe-
lyes szállóval is kiegészül. A szociális ellátásban dol-
gozók minden hajléktalannal kapcsolatban vannak.
Az októberi adatok alapján jelenleg 150 ember él
közterületeken, a sátrakat, összetákolt bódékat, el-
hagyott épületeket választják inkább a hajléktalan-
szálló helyett. A város nem hagyja őket sem teljesen
magukra, a krízisidőszakban mindennap visznek
nekik a szociális munkások meleg teát és élelmet.
„Fontosnak tartjuk, hogy ők is kapjanak ellátást, az
étkeztetés is kiemelt feladat a téli időszakban. A szo-
ciális munkások a hajléktalanok orvosi ellátására is
figyelnek. A leghidegebb időszakokban természe-
tesen megemelkedik az átmeneti szállást igénybe
vevők száma, s az biztos, hogy férőhelyhiány miatt
senkit nem küldenek el, mindig találnak megoldást
a hajléktalanok befogadására a szállón.

Páternoszter Piroska elmondta, természetesen
az önkormányzat legfőbb célja a fedélnélküliség
megszüntetése. A szolgáltatásban dolgozó szakem-
berek segítségével lehetőséget szeretnének nyújta-
ni az utcára került embereknek, hogy humánus kö-
rülmények között megfelelő megoldást találjanak
problémájukra. Az átmeneti ellátás működésének
célja továbbá, hogy a hajléktalan emberek, elkerül-
ve az utcán való lét testet-lelket romboló hatásait,
mentálisan és fizikálisan is olyan állapotba kerülje-
nek, hogy alkalmassá váljanak a társadalomba tör-
ténő visszailleszkedésre. Jó példáról pedig a közel-
múltból is beszámolhatunk, két uniós program se-
gítségével 40 embert sikerült a szállóra integrálni,
60-an pedig albérleti lehetőséghez jutottak.

A főosztályvezető azt is megjegyezte, a győri la-
kosság nagyon toleráns, s rengetegen vannak, akik
segítenek, értesítik a diszpécserszolgálatot, ha baj-
ba került embert látnak, illetve civilek és éttermek
rendszeresen ajánlanak fel ételt a rászorulóknak.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Új épülettel bővült a hajléktalanok ellátása
Győrben: az Avar utcai telephelyen szerdán
átadott modern szállóval 150 főt tudnak fo-
gadni az átmeneti ellátás keretei között. Az
intézményi gondozást igénybe vevőkön túl
jelenleg majdnem ugyanennyien éjszakáz-
nak az utcán, az önkormányzat természete-
sen őket sem hagyja magukra.

„Példaértékű, egyedülálló, fantasztikus és követen-
dő” – ezekkel a szavakkal jellemezte Borkai Zsolt
polgármester Győr szociális hálóját, melynek jó pél-
dája a jelenlegi, 220 millió forintból megvalósult be-
ruházás. Hangsúlyozta, az önkormányzat kiemelten
figyel azokra, akiknek segítségre van szükségük, s
a tél közeledtével ez fokozódik.

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat ve-
zetője jelentős fordulópontnak nevezte a beruházást,
hiszen a 47 új férőhelyen túl 50 korszerűtlen, a jogsza-
bályi előírásoknak nem megfelelő férőhelyet válthattak
ki. „Az egész Dunántúlon páratlan intézményben ma-
gas színvonalú ellátást tudunk biztosítani a rászorulók-
nak, a kollégáinknak pedig megfelelő munkakörülmé-
nyeket” – mutatott rá a szolgálatvezető.

A 730 négyzetméteres, főként tízfős szobákból ál-
ló épületben betegszobát és közösségi teret is kiala-
kítottak, ahol lehetőség van egyéni és csoportos fog-
lalkozásokra. Gyakori kifogás a hajléktalanszállókkal
kapcsolatban, hogy az otthontalan emberek féltik a
holmijukat, azért nem veszik igénybe az ellátást, ám
az új, közel százfős épületben mindenkinek van lehe-
tősége lakattal ellátott szekrényt használni.

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 1994. óta lát-
ja el a városban, s annak peremterületein élő hajlék-
talanokat. Az intézmény összesen 292 elhelyezést
biztosító férőhelyen (Átmeneti Otthon, Rehabilitáci-
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A részvételi díj a belépôket nem tartalmazza! A teljes és
részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk
még kulturális körutazások széles választékával, belföldi aján-
latokkal és partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

Adventi kirándulások:
Lindt csoki—Fraknó—Kismarton ................................nov. 28. 5.300 Ft/fô
Klosternuburg—Bécs karácsonyi vásár ..............nov. 29. 5.300 Ft/fô
Shopping City Süd—Bécs karácsonyi vásár....dec. 4., 12. 5.300 Ft/fô
Hofburg—Bécs karácsonyi vásár dec. 5., 12., 19.

5.300 Ft/fô
Salzkammergut ....................................................................dec. 5. 11.000 Ft/fô
Parndorf/Kittsee—Bécs karácsonyi vásár ..........dec. 5. 5.300 Ft/fô
Schönbrunn — Bécs karácsonyi vásár dec. 6., 13., 20.

5.300 Ft/fô
Schlosshof—Pozsony..........................................................dec. 6. 5.000 Ft/fô
Osztrák Dunakanyar ......................................................dec. 12. 7.900 Ft/fô
Graz ............................................................................................dec. 13. 8.200 Ft/fô
Budapest (Parlamentlátogatással) ........................dec. 19. 6.600 Ft/fô
Mariazell ..................................................................................dec. 20. 7.000 Ft/fô

Hagyomány, hogy a Győri Könyv-
szalonon Alkotói Díjjal jutalmaz-
nak egy kiemelkedő alkotót. Ez-
úttal Jankovics Marcell Kossuth-
díjas rajzfilmrendező, művelő-
déstörténész, könyvillusztrátor,
író vehette át az elismerést So-
mogyi Tivadar alpolgármestertől.

Jankovics Marcell több száz
filmben működött közre grafikai
tervezőként, közülük 280 filmet
maga rendezett. Vezető rendezője
volt a Gusztáv, a Magyar Népme-
sék és a Mondák a magyar törté-
nelemből című sorozatoknak. Há-
rom egész estés játékfilmjének
(János vitéz, Fehérlófia, Ének a
csodaszarvasról) és egyedi rövid-
filmjeinek nemcsak rendezője, ha-
nem forgatókönyvírója és tervező-
je is volt. Sisyphus című kisfilmjét
Oscar-díjra is jelölték.

Az átadón „hangosan és na-
gyon szépen” köszönte meg az

Jankovics Marcellé az Alkotói Díj
elismerést. Elmondta, egy fil-
mes ember munkája alapvetően
közösségi, ugyanakkor diktatóri-
kus. „Egy ideje, mikor úgy érez-

tem, nem ez az én műfajom, el-
kezdtem írni, és ez lett az igazi
szerelmem. Az írásban szaba-
dabb a művész, csak magára

haragudhat” – mutatott rá és
hozzátette, izgalmas, hogy a
könyvet miként nevezik különbö-
ző nyelveken, például latinul li-

ber, ami azt jelenti: szabadon.
Nem véletlenül, hiszen aki írni,
olvasni tud, az a legszabadabb
mindnyájunk közül.

Az Irigy Hónaljmirigy 25 éves jubileumi szuperkon-
certjét a győri Audi Arénában tartja december 12-
én. A nyolctagú csapatból Sipos Tamás, Papp Fe-
renc és Kabay László kedden jelentette be a győri
koncert hírét.

A koncertet szervező, GAG Produkciós Iroda
ügyvezetője, Szabó Béla többszörösen is nóvum-
ként említette a produkciót, hiszen a Mirigyek elő-
ször 25 évesek, és először lépnek fel az Audi Aréná-
ban. Az IHM minden korosztály számára tartogat
fergeteges humorú számokat, így a győri koncertre
is várják a családokat. Jó hír, hogy azoknak a 12 év

1700 évvel Szent Márton születése után a magya-
roknak meg kell mutatniuk, hogy van bennük figye-
lem és megértés a körülöttük élők gondjai iránt –
többek között ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg
Áder János köztársasági elnök a Szent Márton-évet
a pannonhalmi bazilikában, szerdán. Az ünnepi

Jönnek a Mirigyek!
alatti gyermekeknek, akik szüleikkel érkeznek, nem
kell jegyet váltani.

A csapat a koncertszervezővel közösen jótékony-
kodik is, 20 rászoruló családot látnak vendégül az
előadáson. A jegyeket Rákosi-Tóth Rita, a Győri
Családsegítő Szolgálat vezetője vette át, aki el-
mondta: élményt adni a legnagyobb ajándék. A hoz-
zájuk forduló családoknak ugyanis a napi megélhe-
tés gondjai mellett ritkán jut lehetőségük a közös
szórakozásra.

A koncert két és fél órájára az elmúlt negyedszá-
zadot átfogó műsorral készülnek.

Megnyitották a Szent Márton-évet
program részeként Erdő Péter bíboros, esztergom–
budapesti érsek mutatott be szentmisét. Prédikáció -
jában úgy fogalmazott: „Amikor az idők végén az
Emberfia magához hívja a népeket, ő is pásztor
módjára választja el a juhokat a kosoktól. És nem a
divatot, és nem az illendőséget kéri számon, nem
is a földi értelemben vett sikert, hanem azt kérdezi
majd, hogy hogy is volt az a dolog az éhezővel.
Hogy tudtunk-e segíteni, önzetlenül szeretni, min-
denkinek az igazi javát akarni és szolgálni.”

A 2016. november 11-ig tartó Szent Márton-év
nyitónapjára több száz meghívott vendég érkezett
a főapátságba, köztük – a köztársasági elnökön és
a bíboroson túl – Alberto Bottari de Castello apos-
toli nuncius és Habsburg György nagykövet is. Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi főapát az egybegyűlte-
ket köszöntve kiemelte az ünnepi év eseményeinek
két fókuszát: a párbeszéd lehetőségeinek megte-
remtését és a közösségépítés fontosságát. 

A jubileumi esztendő következő programja, la-
punk megjelenésének napján, a Szent Márton-díj
átadása. 



szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

„Óvodás koromban zenebohóc szerettem volna lenni,
és ma azt vallom, hogy tulajdonképpen az is lettem” –
jelzi a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola ütő-
hangszer oktatója, egyben az akkordikus tanszak ve-
zetője, hogy azon kevesek közé tartozik, akik meg tud-
ták valósítani gyerekkori álmaikat. Az ütőhangszerhez
ugyanis – ahogy meséli – hozzátartozik a show, a bo-
hóckodás is, hiszen a festékes vödörtől a papírzacskó-

ig szinte mindenen játszanak. S ma már az sem tűnik
fel, ha nő áll a marimba mögött, pedig annak idején,
amikor Felsmann Adrienn 14 évesen Váray Lászlónál
jelentkezett, hogy ütős szeretne lenni, lányok még
egyáltalán nem választották ezt a pályát. A ma már
mestereként tisztelt oktató akkor meg is jegyezte, „pró-
báljuk meg, aztán majd úgyis abbahagyja”. De nem így
történt, olyannyira, hogy a konzervatórium után Adri-
enn főiskolai éveit is ez a hangszer határozta meg. „Én
egy vonalat megtanultam, abból élek, de az elmúlt 20
évben akkorát fejlődött az ütőhangszer, olyan techni-
kák jöttek be Amerikából, amikről akkor még nem is
hallottunk. Szóval muszáj folyamatosan haladnunk a
korral. Nagyon sok mindent lesek el a fiataloktól, akik-
nek mindig azt mondom, tanuljanak annyi helyről,
amennyiről csak tudnak.” De – tesszük mi hozzá, is-
merve Adrienn életrajzát – lakjanak egy olyan helyen,
amit nagyon szeretnek. Így van a tanszakvezető Győr-
rel, amit – annak ellenére, hogy Mosonmagyaróváron
született és élt 14 éves koráig – annyira megszeretett,
hogy soha nem költözne el innen, s lokálpatriótának
vallja magát. „Győr egy abszolút élhető méretű város,
nagyon szeretem, hogy mindenhova el lehet jutni bi-
ciklivel. Ezért nagyon örülök a pár hónapja használható
kerékpárkölcsönző rendszernek. Van egy kutyám is,
akivel órákat szoktunk sétálni, ilyenkor úgy megyek a

Felsmann Adrienn: Nagyon sok
mindent lesek el a fiataloktól 

városban, mintha turista lennék. Ez azért jó, mert az
ember nem siet, közben ráér nézegetni, és naponta fel-
fedez új dolgokat. Sokszor rácsodálkozom például a
Kossuth utca megújult épületeire, hogy milyen gyönyö-
rűek lettek. Persze hozzáteszem, hogy a hiányosságo-
kat is látom ezeken a sétákon.” 

De térjünk vissza arra a helyre, ahol Felsmann Ad-
rienn nem a szabad, hanem a munkaidejét tölti. Visz-
szaemlékezve rámutat, abban az időben, amikor első
munkahelyéről, a napi ingázással járó tatabányai ze-
neiskolából a győri oktatási intézménybe hívták, hatal-

mas szó volt itt tanítani. Maros Gábor mellé
került, akitől nagyon sokat tanult a gyerekek-
hez való viszonyról. „Rettenetesen jó tanár
volt, azt tanultam tőle, hogy hogyan lehet
szeretettel tanítani.” A nagy előd halála után
ketten vitték tovább a tanszakot egy kollégá-
jával, akivel a mai napig együtt dolgozik. „Ő
teljesen más típus, mint én. Én vagyok a kez-
deményező, a nagyszájú, talán a kicsit am-

biciózusabb is, viszont ő a háttérben nagyon sokat se-
gít nekem. És semmiféle szakmai féltékenység nincs
köztünk, ami más tanszakoknál azért előfordul. Mi
ugyanúgy örülünk egymás sikerének.” 

Sikerekért pedig nem kell a szomszédba menni-
ük. A tanszakvezető nagyon büszke például arra a
hat évvel ezelőtt létrejött csapatra, amellyel számos
koncerten vannak túl. A Cadences ütőegyüttes szé-
les repertoárral bír, a doboktól a dallam-hangszeres
darabokon át, a fent már említett festékes vödörig
mindenen játszanak. Sikerük számokban is lemér-
hető: fellépéseik után ugyanis nagyon sokan kedvet
kapnak az ütőhangszerekhez, és jelentkeznek a ze-
neiskolába. Legnagyobb szakmai sikerének viszont
azt tartja, hogy 15 éves fia – aki szintén tanítványa
– és társa márciusban megnyerték a háromévente
megrendezett Országos Maros Gábor Ütőhangsze-
res Szóló és Duóversenyt duó kategóriában. De
érettségi előtt álló lánya is zenél, tíz éve fuvolázik. 

A tanszakvezető szerint a zenei tehetség velünk
születik, a génjeinkben hordozzuk. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy Adrienn apai nagyma-
mája zongoraművésznek készült. Ám férjhez ment,
és a családi kötelességek miatt abbahagyta a zené-
lést. A vér azonban – ahogy unokája és dédunokái
példája mutatja – nem vált vízzé. 

Fellépéseik után sokan
kedvet kapnak
az ütôhangszerekhez

MIÉRT SZERETEM GYŐRT? HIRDETÉS
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: szabó béla

Férfi és nő viszonyát, testi-
lelki egyensúlyvesztését, va-
lamint a mindennapi terhe-
inken túl létező életszerete-
tet ábrázolja a Győri Balett
az Egyensúly című est két
egyfelvonásos darabjával.
Az alkotók meghökkentő
előadást ígérnek: a világhírű
spanyol koreográfus, Caye-
tano Soto extravagáns stílu-
sával, Velekei László pedig
egyszerre mély és vidám
szatírájával zökkenti ki a né-
zőket a mindennapokból.
Premier szombaton.

Klasszikus alapokra épített, de
extravagáns mozdulatvilág jel-
lemzi Cayetano Soto Uneven, vagy -
is Kizökkent című művét, mely-
nek ihletéséről így nyilatkozott a
koreográfus: „Amikor reggel fel-
ébredtem, nem tudtam, hogy a
világnak melyik részén vagyok. A
sok üzleti repülőút okozta ideges-
ség és térbeli tájékozódási zavar,
és David Lang Pulitzer-díjas mi-
nimalista zeneszerző intenzív ze-
néje együttesen vezetett a kore-
ográfia távirati stílusához.”

A Győri Balett igazgatója, Kiss
János három éve találkozott a
spanyol, jelenleg Münchenben
élő művész egyik darabjával, s a

A Gyôri Balett szombati premiere

Életünk egyensúlya
társulatvezetőt rögtön megfogta
az általa képviselt stílus. „Olyan
koreográfusokat hívok meg, akik
azonosulni tudnak a Győri Balett
múltjával, s a klasszikus bázis mel-
lett a táncszínházi forma is jelen
van munkájukban. Fontos, hogy a
táncosok fejlődhessenek, hogy
még többet adhassanak a közön-
ségünknek” – mondta el Kiss Já-
nos és elárulta, Soto elismeréssel
szólt a darab Magyar Táncfeszti-
válon történt előbemutatóját kö-
vetően a győri együttesről.

A Kizökkent férfi és nő viszo-
nyának éleit is megjeleníti a tes-
tek sugárzása által, egyszerre hi-
deg és szenvedéllyel teli világot
teremtve a színpadra. „A látvány-

hoz pedig izgalmasan társul a
csellóra írt gyönyörű zene” – tette
hozzá az igazgató, aki Velekei
László Harangozó-díjas koreog-
ráfust kérte fel, alkossa meg Soto
darabjának vidám ellenpontját.
Őt főként drámai hangú műveivel
ismerhették meg a nézők, leg-
utóbbi, Ne bánts! című koreográ-
fiája például a családon belüli erő-
szakra irányítja a figyelmet. A má-
jusban bemutatott felkavaró pro-
dukció nagyon sikeres, már a
nemzetközi porondra is meghí-
vást kapott. Az est második része,
azaz A terem című darab ezúttal
Velekei László humoros, szatiri-
kus oldalát mutatja meg. A kore-

ográfus cselekményes balettet al-
kotott, s mindennapi életünkről
üzen: ösztönös félelmeinkről,
megmagyarázhatatlan szorongá-
sainkról. Megmutatja, ha a külön-
böző fóbiáinkat elfogadjuk, ambi-
cionálhatnak minket. A teremben
12, különböző félelmekkel küzdő
szereplő egy másik világ küszö-
bén meséli el, mennyire érdemes
szeretni, élvezni az életet. „A Győ-
ri Balett felé is üzenek, megmuta-
tom, hogy látom őket: egy csa-
patnak, sok színes egyéniséggel,
akiket a különbözőségük visz elő-
re, együtt” – árulta el a koreográ-
fus. A táncosok nehéz feladat
előtt állnak, a darab művészileg
és technikailag összetett, akroba-

tikus elemeket is kíván tőlük. Kór-
házi ágyakon egyensúlyoznak,
közben pedig szólnak az 1960–
80-as évek ismert slágerei. A ka-
rakterek szinte kiáltanak azért,
hogy a balettosok kilépjenek a
komfortzónájukból, színészi esz-
köztárért is nyúlniuk kell tánc köz-
ben, így lesz egy kevés némajáték,
próza, ének is. És rengeteg geg, az
együttes egyszerre szeretne szóra-
koztatni és gondolkodtatni. „Gom-
bár Judit, a Győri Balett egyik ala-
pítója arra tanított, lepjem meg a
koreográfiáimmal a közönséget.
Minden alkotásommal ez a célom,
ahogy most is” – hangsúlyozta vé-
gül Velekei László. 

LAKJON
GYÔR BELVÁROS
SZÍVÉBEN!

Értékesítés: +36 20 961 2102

Igényes kivitelezésû, új építésû
társasházi lakások Gyôr, Újkapu utca 7.
szám alatt eladók!

Közvetlenül a kivitelezôtôl!
Illetékmentes vásárlás
Lakásméretek 56–81 m2-ig
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

UNGARISCHES TANZ-
HAUS am 14. November
um 18 Uhr im Bezerédj-
Schloss. Um 18 Uhr begin-
nen die Kinder mit dem Tanz-
haus, ab 19 Uhr folgen dann
Kalotaszeger Tanzunterricht,
Liederlernen, Melodien. Es
spielen Németh Dénes und
Band.

MARKT FÜR
A N T I Q U I TÄ-
TEN und Kunst-
werke am 15.
November von 7-
14 Uhr auf dem
Tarcsay úter
Marktplatz. 

Am 14. November um 19:30
Uhr gibt es vom ORLAER
PRODUKTIONSBÜRO das
Stück „Hinter dem Fluss: Ita-
lia” im Vaskakas Künstlerzent-
rum zu sehen. Regie: Zname-
nák István.

EISENBAHNM
O D E L L A U S  -
STELLUNG für
Klein und Gross
ganztags am 13.
Und 15. Novem-
ber von 10-18
Uhr im ETO Park. 

CMB Cargo UNI
Győr – Cegléd, in
der Frauenbasket-
b a l l b e g e g n u n g
am 15. November
ab 18 Uhr in der
Universitätssport-
halle.

IM RAHMEN DER SZABADHE-
GYER HARMONIKA ABENDE
tritt am 20. November um 17 Uhr
die Akkordeon Harmonika Band im
József Attila Bildungshaus auf. Gäs-
te: Schmidt Attila und Freunde. Die
Veranstaltung  kann mit einer Re-
gistrationskarte besucht werden,
welche im Vorverkauf im Bildungs-
haus erstanden werden kann. 

Begegnung in
der 3. Fuss-
ballbundesli-
ga zwischen
ETO FC
GYŐR und
A n d r á s h i d a
am 14. No-
vember um 16
Uhr im ETO
Stadion.

Frauenhandball Champions-League: GYŐRI AUDI ETO
KC gegen die Mannschaft aus Vadar am 14. November
um 16.30 Uhr in der  Audi Arena.

Die von EDWARD ELGAR 1896 komponierten
Enigma Variationen - bis heute beliebte Orches-
terwerke, sowie die „Pastorale” - die 2. Sympho-
nie von Brahms gibt es in einer Aufführung des
Győrer Philharmonieorchesters am 20. Novem-
ber um 19 Uhr im Richter Saal zu hören. Es diri -
giert: Michalis Economou. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

A KORASZÜLÖTTEK VI-
LÁGNAPJA alkalmából
egész napot átfogó program-
sorozattal várja a babákat és
mamákat november 17-én 9
órától a Gézengúz Alapítvány.
(Liget u. 1.). A belépő egy fény-
kép a babáról. Zenés foglalko-
zás, játszóház, előadás szülők-
nek teszi tartalmassá a napot.

RÉGISÉGEK
ÉS MŰALKO-
TÁSOK PIA-
CA várja az ér-
deklődőket no-
vember 15-én
7–14 óra kö-
zött a Tarcsay
úti piactéren.

NOVEMBERTŐL – átmenetileg – AZ UNITÁRIUS IS-
TENTISZTELETEKET a Győri Református Egyházköz-
ség földszinti gyülekezeti termében tartják. Az első alka-
lom november 22-én 15 órakor lesz, a következő karácso-
nyi istentisztelet időpontja: december 27. 15 óra. 

AZ ORLAI PRODUKCI-
ÓS IRODA A FOLYÓN
TÚL ITÁLIA című vendég -
előadását láthatják az érdek-
lődők november 14-én
19.30 órakor a Vaskakas
Művészeti Központban. A
darabot rendezte: Zname-
nák István.

MAGYAR TÁNCHÁZ várja a tán-
cot kedvelőket november 14-én 18
órai kezdettel a Bezerédj-kastélyban.
18 órakor gyermektáncház kezdődik,
19 órától pedig kalotaszegi tánctaní-
tás, daltanulás, nótázás következik.
Zenél: Németh Dénes és zenekara. 

A KÍGYÓ ÖLELÉSE cí-
mű színes, fekete-fehér,
feliratos, kolumbiai–ve-
nezuelai–argentin ka-
landfilmet vetítik novem-
ber 15-én 19 órakor, a
Rómer Házban. A rende-
ző: Ciro Guerra.

KONCZ GÁBOR KOSSUTH-
DÍJAS ÉS JÁSZAI MARI-
DÍJAS SZÍNÉSZ lesz a ven-
dége Kovacsics Marcsinak a
Bezerédj Teadélutánon novem-
ber 17-én 18 órakor a Beze-
rédj-kastélyban. A rendezvény-
re a belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várnak.

V A S Ú T M O -
DELL-KIÁLLÍ-
TÁS várja a kicsi-
ket és nagyokat
november 13. és
15. között napon-
ta 10-től 18 óráig,
az ETO Parkban.KLASSZIK című produkciójával várja az ér-

deklődőket az Import Impró Társulat novem-
ber 18-án 19 órakor, a Rómer Házban.

GRÓF NÁDASDY BORBÁLA
írónő tart előadást november
19-én 17 órakor a Pannon Esték
rendezvénysorozat keretében.
Helyszín: Pannonhalmi Apátsági
Múzeum konferenciaterme. A
programra a belépés ingyenes.

KINCSESMŰHELY MÚZEUMI
SZAKKÖR várja a szépkorúakat
Szent Erzsébet rózsáival november
19-én 10 órakor, a Győri Egyház-
megyei Kincstár és Könyvtárban. 
A programon előadás és kézmű-
ves foglalkozás is szerepel, a rész-
vételi díj 250 Ft/fő.

BOJTÁR LÁSZLÓ-
RA, VALAMINT A
GYŐRI HALMOS
LÁSZLÓRA emlékez-
nek műveikkel a no-
vember 16-án 18 óra-
kor kezdődő rendezvé-
nyen, a zsinagógában.

Edward Elgar 1896-ban kom-
ponált, az Enigma variációk máig
népszerű zenekari művét és
Brahms napfényben fürdő 2.
szimfóniáját is hallhatják a Győri
Filharmonikus Zenekar előadásá-
ban azok, akik ellátogatnak no-
vember 20-án 19 órakor a Richter
Terembe. Vezényel: Michalis Eco-
nomou.

AZ IMPORT IMPRÓ, FÉR-
FINAPI ETŰDÖK című elő-
adása ígér önfeledt kikapcso-
lódást november 19-én 17
órakor a Dr. Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közösségi
Tér épületében. Az előadás in-
gyenes.

A GARABONCIÁS EGYÜTTES
ingyenes gyermekkoncertjére vár-
nak kicsiket és nagyokat novem-
ber 20-án 17 órakor, a Kisfaludy
Károly Könyvtárba.

Költőnk és Cora című előadást láthatja a kö-
zönség november 14-én 19 órakor a Menház
Színpadon. Galkó Balázs és Gerendás Péter mo-
solygós, sírós estje József Attilával, József Atti-
láról. Vasárnap 19 órakor pedig Albert Camus
regényét, A pestis című darabot láthatják az ér-
deklődők Hegedűs D. Géza előadásában.
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HIRDETÉS PR-CIKK

Hatalmas sikere volt az olaszriz-
linget népszerűsítő esteteknek. 

Hihetetlen volt számunkra is,
hogy ennyi borszerető, bor iránt ér-
deklődő embert üdvözölhettünk a
„Nagy Olaszrizling Kóstoló”-n. Már
ott megfogalmazódott bennünk,
de sokkal inkább a vendégeink-
ben, hogy ebben az évben, még a
nagy karácsonyi hajtás előtt meg
kell lepnünk a győri közönséget. 

Mivel készültök november 21-
én, szombaton este?

Imádjuk a rendhagyó dolgo-
kat, ezt is ilyennek álmodtuk
meg. „Hús-vér” borászokkal le-
het ezen az estén találkozni, be-
szélgetni.  A borászok elhozzák
nekünk a legkedvesebb tételei-
ket, legújabb boraikat, melyeket
ők maguk mutatnak be, ők ma-
guk kóstoltatják a vendégekkel.
Mindenki elmerülhet igénye sze-
rinti mélységben a borkultúrá-
ban, borászkodásban és persze
a jobbnál jobb borásztörténetek-
ben. Vakkóstolásra is lesz lehető-
ség, nagyon kíváncsiak vagyunk
arra, hogy mit is szeretünk mi
győriek valójában.

Milyen borászatokra, kikre
számíthatnak az érdeklődők?

Rengeteg borász szeretne be-
mutatkozni a győrieknek a meg-
szokott „fesztivál kereteken” kívül
is. Hihetetlen büszkeség számunk-
ra, hogy az „Év Borásza” és az „Év
Pincészete” díj birtokosa, a Fritt-
mann Borászat Győrben elsőként
ezen az estén mutatkozik be. Tak-
ler Pincészet Szekszárdról, Lisicza
Sándor Pécsről, Babarczi Pincé-

A tél legizgalmasabb
boros rendézvenye Gyôrben
Beszélgetés Horváth Bencével és Sztanity Szilárddal, 
a gyôri Borháló tulajdonosaival

szet a mi borvidékünkről. A sok
név között különlegesség, hogy
Balla Géza a Ménesi Borvidékről,
Aradról eljön, a Cezar Pincészet,
Font Pincészet vagy a csopaki Jás-
di Pince mellett. Az édes borok
kedvelőinek is tartogatunk megle-
petést, ők prémium gyümölcsbo-
rokat is kóstolhatnak a Kontyos
Borászat jóvoltából. A borászok so-
ra még közel sem végleges, 15 bo-
rászatra számítunk.

Csak a vásárlóitok kapnak
meghívást, vagy bárki vehet
jegyet?

Mindenkit szeretettel látunk,
bárki vehet jegyet. A rendezvény
november 21-én este 19 órakor
nyitja kapuit, de bármikor lehet ér-
kezni, nincsnek időhöz kötött prog-
ramok. A jegy ára korlátlan borkós-
tolást, borkorcsolyákat és garantál-
tan jó hangulatot is tartalmaz. Meg-
vásárolható az üzletünkben, re-
gisztráció után a helyszínen, vagy
regisztráció nélkül nagy szerencsé-
vel…

Mi a legfontosabb nektek egy
ilyen rendezvény lebonyolítása-
kor?

Most már egyértelmű, hogy
magával ragadott minket egyfajta
missziós lendület. A borkereske-
dés, a borkultúra terjesztése sok-
kal többé vált az eltelt másfél év
alatt, mint pusztán üzlet. Üzletet
bármiből lehet csinálni, a Borháló
ennél sokkal többet jelent. Imád-
juk terjeszteni a minőségi magyar
borok kultúráját, persze az elége-
dett vendégek is folyamatosan ins-
pirálnak bennünket! (x)



Beauty b x
• SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC

Következő oldalainkon egy gyönyörű
ifjú hölgy fotóit láthatják a Hédervá-
ri Kastély parkjában, valamint Vámo-
siné Zalka Ágnes okos tanácsait ol-
vashatják a téli szépségápolásról.
Bőrünk védelme és hajunk szépsé-
ge a téma ezúttal. Némi fogyókúrás
és alakformáló reklámspot a fogy-
ni vágyóknak, és végül, de nem
utolsósorban kirándulós, ősz végi
fotókkal, és rövidke cikkünkkel
biztatunk mindenkit, hogy amíg
az ősz végi, tél eleji enyhe időjá-
rás engedi, töltsenek minél több
időt a szabadban.
Jó szórakozást!

Kezdődik a tél a maga örömeivel, cso-
dáival. Mai beauty boksz mellékletünk-
ben már a tél és az ünnepi készülődés
szellemisége lengedez. Ezen az olda-
lon hölgyolvasóink egy alkalmi ruhás
modellt láthatnak, hiszen jönnek az
ünnepek, és utána a báli szezon.  Köze-
leg az advent, a  szó jelentése „eljöve-
tel”. A latin „adventus Domini”(az Úr
eljövetele)  a karácsonyt megelőző vá-
rakozás az eljövetelben éri el jutalmát.
Régebben egyes vidékeken „kisböjt-
nek” nevezték ezt az időszakot.
Kívánjuk, hogy mindegyikük ilyen fris-
sen és üdén ünnepelhesse az idei Mi-
kulást, karácsonyt! Lapozzák szeretet-
tel mellékletünket!

Trend, szépségápolás,
életmód

• Fotó és szöveg: Nagy Ferenc

• Modell: Borbély Martina
• Ruha: INDIVIDUELLE  SZALON
• Haj: AURA szépségszalon, Vámosiné Zalka Ágnes
• Smink: Vámosi Evelin



Hogyan lehet télen is szép
a bőrünk és a hajunk?

• Szerző: Vámosiné Zalka Ágnes fodrászmester
és Vámosi Evelin, AURA szépségszalon

A hideg idő beköszöntével több figyelmet kell
fordítanunk bőrünk és hajunk védelmére. A
ködös levegő, a tartós 0 fok alatti hőmérséklet
hatása bőrünk és hajunk minőségén is nyo-
mot hagy. Védelmükre figyelnünk kell, óvjuk,
ápoljuk, hogy minősége kifogástalan marad-
jon. Ehhez szeretnénk önöknek néhány hasz-
nos tanácsot adni, hogy az ünnepek idején ra-
gyogóan fessenek a csodálatosan feldíszített,
mézeskalácsillatba borult otthonukban, szeret-
teik körében. Minden esetben, ha ködszitálós
hidegre fordul az idő, elő a sapkákkal! A hajas
fejbőrbe beágyazódott hajhagymák nagyon ér-
zékenyek a hideggel szemben, a téli hajhullást,
a korpásodást nagyrészt ez okozza. Nem sza-
bad elfelejteni, frissen mosott hajjal nem já-
runk sapka nélkül hideg télen a szabadban!
Ne gondoljuk, hogy csak a fejbőrünk sínyli
meg a téli időjárást, a hajunk egész terjedel-
mét is óvnunk kell. A hajszálak védelme is fon-
tos, hogy szép és egészségesen fénylő, rugal-
mas tartású legyen a frizuránk.

Beauty szépségápolás

• Modell: Csiba Rebeka
• Smink: Csiba Anita



A Forever F.I.T. egy professzionális, tisztító és test-
súly szabályzó táplálkozási program, amit azért
fejlesztettek, hogy segítsen megôrizni a szépséged
és a jó közérzeted, három lépésben.

1. lépés: Clean 9
2. lépés: F.I.T. 1
3. lépés: F.I.T. 2

A Clean 9 elindít az átalakulás útján, méregtelenít,
amitôl energikusabb és könnyedebb leszel. A F.I.T.
1 megváltoztatja a gondolkodásod a táplálkozást
és a testmozgást illetôen, megtanít arra, hogyan
tartsd meg az egészséges testsúlyodat. A F.I.T. 2
hozzásegít az izmaid növekedéséhez, formásabbá
teszi a tested és megerôsíti az átalakulást. A három
csomag segítségével F.I.T. leszel, ami a szebb kül-
sô és a jobb közérzet harmonikus együttese.

Melyek Forever F.I.T. program elônyei?
1. méreganyagot távolítasz el a testedbôl
2. veszíteni fogsz a súlyodból, anélkül

hogy rövid idôn belül visszaszednéd
3. jobb formában leszel
4. változni fognak az étkezési

és sportolási szokásaid

NEM DIÉTA, ÉLETMÓDVÁLTÁS
Rendelés és további információ: +36 20 / 289 3332

Független disztribútor

A párás, ködös időben kerülni
kell a hajlakk túlzott használa-
tát, mert a haj gubancossá, fé-
sülhetetlenné, ragacsossá válik
tőle. Ha a frizura tartása miatt
elengedhetetlen, használjunk
jó minőségű, volument és ru-
galmas tartást biztosító, köny-
nyen kifésülhető hajlakkot!
Az előző évhez hasonlóan, a fo-
natokkal, göndörített lágy hul-
lámokkal készített frizurák az
idei évben is nagyon trendi vise-
letek. Díszíthetjük szalagokkal,
csillogó, köves hajcsatokkal, haj-
tűkkel. Ez az időszak a bőrrege-
nerálás és megújítás ideje!  A

bőrápolást mindig a bőr külső
rétegeitől kezdjük, és haladunk
befelé, azaz a mélyebb rétegek
felé! Íme három tuti tipp: 1.)
Frissítsd fel hámlasztással a bőr-
felszíned! 2.) Hidratáld a bőr
mélyebb rétegeit! Hámlasztás
után a bőr már kész a hatóanya-
gok befogadására, mivel a fel-
szín átjárható, így következhet-
nek a mélyebb rétegek. Közked-
velt eszköz erre az ultrahang,
amivel fájdalommentesen tud-
juk a kiválasztott hatóanyagot a
bőr mélyebb rétegeibe juttatni!
Az ultrahang mellett számos
„csodafegyver” áll már a kozme-

tikusok rendelkezésére, példá-
ul az újdonságnak számító me-
zopenes mezoterápia, amivel a
mikrotűk által létrehozott ható-
anyagutakon keresztül orvosi
tisztaságú vitaminokat, amino-
savakat juttathatunk a bőrbe!
3.) Válassz bőrödnek megfelelő
krémet, télen a hidegtől, a szél-
től a telített zsírokban gazdag
olajok és viaszok képesek meg-
védeni a bőrt. Válasszunk tehát
zsírosabb krémet. Nappal kerül-
jük a magas víztartalmú kréme-
ket, sőt, fagyos időben ezeket ti-
los használni, válasszuk inkább
a táplálóbb és zsírosabb éjszakai
krémet! És egy-két ötlet, hogy
milyen sminket viseljünk, ha ra-
gyogóan szeretnénk festeni az
ünnepek alatt is! A tavaszi-nyári
trendekhez hasonlóan, most is

fontos a tökéletes bőr illúziója,
vagyis az alapozó, korrektor
vagy highlighter használata. A
pink árnyalatai és a föld színei
jellemzik legjobban ezt a tren-
det, melyek lágyan mutatkoz-
nak meg az arcon. Merészeb-
bek megpróbálkozhatnak az
erőteljes rúzsokkal a vörös és a
fekete árnyalatban, valamint a
lágyabb pink árnyalatokkal. Re-
mélem, hasznos tanácsainkkal
hozzájárulhatunk, hogy kará-
csonykor és szilveszterkor a jól
ápolt, egészséges hajból készí-
tett alkalmi frizurákban, tökéle-
tesen ápolt bőrrel, csodás
sminkben tündököljenek! Ne
feledjük, az a számunkra iga-
zán tökéletes frizura és smink,
aminek viselésekor jól érezzük
magunkat!



Kirándulás őszi
fényben

Amíg marad ez a szép ősz végi, tél eleji időjárás, használjuk ki a
lehetőséget, kiránduljunk, kerékpározzunk. Csodálatosan szép a
természet idén, hiszen nem voltak erősebb fagyok, ezért a faleve-
lek gyönyörűen besárgultak, bevörösödtek. Ámbátor a többségük
lehullott mostanra, de még így is gyönyörű talajtakarót alkotnak.
A jóval gyengébb napfény különösen hajnalban és naplemente-
kor varázslatos színekben tárja elénk a természet eme csodáit. Kel-
lemes kirándulóidőnk van. Akinek esetleg kevesebb ideje van ar-
ra, hogy kiruccanjon a városról, annak is van lehetősége a kerék-
pározásra. A GyőrBike szolgáltatás lehetővé teszi, hogy nyeregbe
pattanva bámulhassuk meg városunk csodáit.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Nagy bulit ígért Forgács Péter, a
Győri Nemzeti Színház igazga-
tója az első Kortársasjátékkal, s
nem is tévedett: a XV. Győri
Könyvszalon keretében meg-
rendezett drámaíró versenynek
hangos sikere volt a nézőtéren s
a színfalak mögött egyaránt. Az
este gazdára talált a Szent Ist-
ván-díj is, amit Kszel Attila író,
rendező, színész kapott.

„Udvarába hozta a tengert a győri lot-
tómilliomos” – ezt az újságcímet húzta
ki Lackfi János író, költő a könyvszalon
múlt pénteki megnyitóján az üveg-
gömbből, s ebből kellett egy nap alatt

drámát írnia Kiss Csabának, Pozsgai
Zsoltnak és Vörös Istvánnak. A kész
szövegkönyvek másnap 11 órakor ke-
rültek a rendezők kezébe, s már kezdő-
dött is az olvasópróba a csapatonként
öt színésszel, hiszen este telt ház előtt
kellett bemutatniuk az előadásokat.

Andraschek László és felesége,
Anikó történetének ihletéséből szá-
mos nehézséget felrajzoló, ám igazán
szórakoztató játékok születtek. Ahogy
a közönségdíjat a Főnyeremény című
alkotásával (játszották: Ungvári István,
Budai Zsófia, Maszlay István, Mihályi
Orsolya, Molnár Zsolt) elnyert Kiss
Csaba írta: „Micsoda ereje van a szín-

Kszel Attila Szent István-díjas
A Bakonyban lazítottak a színészek a Kortársas után

háznak, ha a játékot, a pillanat szülte
játékos ihletet, a színészi improvizáci-
ót hatszázan nézik.”

A zsűri Pozsgai Zsolt Tengerre, Ma-
gyar! című drámáját ítélte a legjobb-
nak Szina Kinga, Posonyi Takács Lász-
ló, Huber Gabriella, Fejszés Attila és
Bródy Norbert szereplésével, Szűcs
Gábor rendezésében. Az est legjobb
színészének Posonyi Takács Lászlót, a
legjobb színésznőjének pedig Men -
czel Andreát találta a zsűri.

A közönségdíjas darab rendezője
Kszel Attila volt, akinek örömét fokozta
az aznap este átadott Szent István-díj
is, amit neki ítélt a Győri Nemzeti Szín-
házért KÉSZ Alapítvány. „A díjazott a
színházi munkakörök széles skáláját
járta be, volt kellékes, segédszínész,
énekkaros, segédrendező, színész
majd rendező, szerző, s ha szükség volt
rá, saját darabjaiban önkéntes díszítő
is. Az igazi elismerést művei és rende-
zései hozták meg számára: az elmúlt
11 év alatt 10 színpadi művet írt. Díja-
zottunk tudja, hogyan lehet az ifjúságot
szórakoztatva jó irányba nevelni. Szíve-
sen dolgoz fel magyar témájú történe-
teket, szándékolt határozottsággal je-
leníti meg a legnemesebb emberi tulaj-
donságokat, értékeket, mint a barátsá-
got, bajtársiasságot, becsületet, hűsé-
get, a hagyományok tiszteletét és a ha-
zaszeretetet” – hangzott el Lanczen-
dorfer Erzsébet kuratóriumi tag indok-
lásában. Kszel Attila kérdésünkre el-
árulta, amatőr színházból indult, a győ-
ri teátrumnak 23 éve tagja. Első önálló
történetét Ludas Matyi junior címmel
mutatták be. Az akkori igazgatótól,
Korcsmáros Györgytől aztán minden
évben kapott lehetőséget új darab ké-
szítésére, Forgács Péter pedig szintén
támogatja ebben. Az évadban Az em-
ber komédiáját írta és rendezte, de -
cemberben pedig A császár keze című
darabját viszik színpadra.

„A Kortársasjáték után, vasárnap el-
mentünk sétálni a Bakonyba, mert na-
gyon túlpörögtünk. Élveztük a játékot,
de utána, a büfében volt a legjobb a han-
gulat” – árulta el Kszel Attila és hozzátet-
te, ez a „húzd meg, ereszd meg” kettős-
ség a színházi pálya egyik lényege, a dél-
előtti próbák viszonylagos nyugalma és
a feszített esték közötti pulzálás.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 14., SZOMBAT
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Nóvum 
05:20 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Jó
tudni!  06:25 Hazajáró 06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:00 Az ifjú Olsen banda és a fekete
arany 10:30 Jó tudni!  11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ 
12:50 Ízőrzők: Algyő 13:25 Hazajáró
13:55 Magyar Krónika 14:25 Másfél-
millió lépés Magyarországon 
14:50 Szerelmes földrajz 15:25 Gya-
log a mennyországba  17:00 Gaszt-
roangyal  18:00 Híradó 18:40 Sze-
rencseSzombat  19:40 Játék hatá-
rok nélkül  21:00 Flasance  22:35
Kenó  22:40 Le Mans  00:30 Mü-
pArt – The Tiger Lillies  02:10 A
DAL slágerei  02:30 Térkép (ma-
gyar) 02:55 Noé barátai 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Pasik
 04:55 Pasik  05:20 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:30 Kölyökklub (6)
09:40 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:00 Kalandor (2014) 11:25 Brand-
mánia  11:55 Street Kitchen 12:30
Felzabáltuk Magyarországot  13:00
Glee – Sztárok leszünk!  13:55 A
harc törvénye  15:00 A harc törvé-
nye  16:05 Szerva itt, pofon ott 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  Magazin 20:00 Hungary's
Got Talent – A tehetség itthon van 
21:40 Gyertek át szombat este! 
22:55 Kaméleon 01:00 Felzabáltuk
Magyarországot  01:30 Felzabáltuk
Magyarországot  02:00 Gyertek át
szombat este! 02:50 Döglött ak-
ták

04:10 Vegas  04:55 Babavilág 
05:20 Super Car  05:40 Aktív 
06:00 Az idő örvényében 06:25 Tv2
matiné 09:25 Astro-Világ 10:35 Én is
tükörbe nézek  11:05 Babavilág 
11:35 TrenDélet  12:05 Az Év Házi-
asszonya  12:35 Knight Rider 
13:35 Kuzey Güney – Tűz és víz 
14:35 Kuzey Güney – Tűz és víz 
15:35 Szegény embert az Amish húz-
za  18:00 Tények 19:00 Vissza a jö-
vőbe 3.  21:30 Anya, lánya, unokája
 23:45 Bőrfejek  01:55 Sportos
02:05 Rúzs és New York  02:50
Mrs. Klinika  03:40 A folyó 

05:00 Trendközelben 05:25 TV-
Shop 05:55 Will és Grace  06:20
Will és Grace  06:50 Szívek szállo-
dája  07:35 Szívek szállodája 
08:30 Amerikai mesterszakács 
09:25 Amerikai mesterszakács 
10:20 Knight Rider  11:25 Knight
Rider  12:30 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  13:30 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:30 NCIS: Los An-
geles  15:20 NCIS: Los Angeles 
16:20 Hulk  19:15 Lézer misszió 
A vörös sárkány  23:40 Hulk 
02:25 Harmadik műszak  03:10
Lézer misszió 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Kulisz-
szák mögött (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Civil kurázsi 18:30 Kulisszák mögött
(ism.) 19:00 Győri7 19:45 Csak az
ETO (ism.) 20:00 7. Boogie Show
2014 23:00 Győri7 (ism.) 23:45 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 15., VASÁRNAP
DUNA TV
04:20 Szerelmes földrajz 04:55 Tánc-
varázs 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Rome Reports – Va-
tikáni híradó 06:20 „Így szól az Úr!”
06:30 Útmutató 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:30 Család-barát 09:00 Ön-
kéntesek 09:25 Engedjétek hozzám
09:35 Katolikus krónika 10:00 Új nem-
zedék 10:30 Evangélikus magazin
10:55 Ortodox Örömhír 11:20 Isten ke-
zében 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:40 Kult+ 12:45 Magyar Szór-
vány napja 13:20 Kína mai szemmel 
13:50 A három testőr  15:45 Tökéle-
tes férfi  17:00 A muskétások 
18:00 Híradó 18:40 Hogy volt!? 19:40
Magyarország, szeretlek! 21:00 Lég-
csavar  22:40 Kenó  22:45 Magyar
Szórvány napja 23:20 Zsiványok 
01:05 Flasance 02:40 Aranymetszés
03:35 Szerelmes földrajz

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Megy a gőzös  05:20 Fókusz
Plusz  06:20 Top Shop 06:45 Kö-
lyökklub (6) 09:45 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop 11:10 A Muzsika TV
bemutatja!  11:35 4ütem  (2013)
12:00 Felzabáltuk Magyarországot 
12:35 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:05 Házon kívül 
13:40 Nincs kettő séf nélkül  14:55
Nincs kettő séf nélkül  16:05 Bolon-
dos dallamok: Újra bevetésen 
18:00 RTL Klub Híradó Esti kiadás
18:50 John Carter  21:30 Boszor-
kányvadászok 23:20 A tíz csapás
01:15 Portré  01:50 John Carter 

05:35 Babavilág  06:00 Az idő örvé-
nyében 06:25 Tv2 matiné 09:00 Állat-
oZOO  09:30 Több mint TestŐr 
09:50 Astro-Világ 11:00 Tűsarok 
11:30 Stahl konyhája  12:00 Ott-
hontérkép  12:30 Falforgatók 
13:35 Apaütők  14:05 Walker, a Te-
xas-i kopó  15:05 Walker, a Texas-i
kopó  16:05 Reszkess, Amerika! 
18:00 Tények 18:55 Sztárban sztár 
21:30 Összezárva Friderikusszal 
22:55 Ügynöklista  23:55 Közösen
a jövőért  01:05 Sportos 01:15 A
szépség és a szörnyeteg  02:00 A
tolmács 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:20 Amerikai mesterszakács 
07:10 Szívek szállodája  08:00 Szí-
vek szállodája  08:55 Will és Grace
 09:25 Will és Grace  09:55 Will
és Grace  10:30 Trendközelben
11:00 A Tetovált Séf  11:30 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  12:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
13:30 Észbontók  14:40 Hajrá csa-
jok – Mindent bele!  16:40 Karate
kölyök 2.  19:00 Vicky Cristina Bar-
celona  21:00 Már megint egy dilis
amcsi film  22:55 Hajrá csajok –
Mindent bele!  00:55 A Tetovált Séf
 01:30 Trendközelben 02:00 Már
megint egy dilis amcsi film 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Cretive Chef (ism.)
09:20 Zooo+ (ism.) 09:45 Konkrét
(ism.) 10:00 Gázfröccs (ism.) 11:00
Képújság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Hello Győr!
(ism.) 19:30 Konkrét (ism.) 19:45 Épí-
tech (ism.) 20:15 Zooo+ (ism.) 20:35
Széchenyi Híradó (ism.) 21:00 7.
Boogie Show 2014 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 16., HÉTFŐ
DUNA TV
04:00 Zegzugos történetek 04:30 Vi-
rágzó Magyarország 04:50 Táncva-
rázs 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 06:00 Feketén-fehéren 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:20 Ro-
ma Magazin 07:50 Domovina 08:20 A
múlt fogságában  09:10 Kisvárosi
doktor  10:05 Család-barát 11:30
Jó tudni!  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+ 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15 Fe-
ketén-fehéren  16:10 Rex felügyelő
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi dok-
tor  19:35 Maradj talpon!  20:35
Kékfény  21:35 Bosszú  22:20 Ke-
nó  22:25 Bábel  23:20 Magyar
Krónika 23:50 Csonka délibáb 
01:05 World Express – Lélekszakadva
Mexikón át  02:35 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Dr.
Csont  22:25 RTL Klub Híradó
22:55 Így készült  23:20 Magyarul
Balóval 23:55 Glades – Tengerparti
gyilkosságok  01:00 A főnök
02:00 Reflektor  02:15 A harc törvé-
nye  03:10 A harc törvénye 

04:00 Walker, a texasi kopó  04:45
Stahl konyhája  05:10 Csapdába
csalva  05:35 Családi Titkok 
06:20 Mokka  09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Teles-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Családi
Titkok  14:10 Zsaruk  15:15 Az én
bűnöm  16:20 Veronica aranya 
17:25 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Az 50 milli-
ós játszma  21:30 Halálosabb iram-
ban  23:40 Az ősi prófécia  00:45
Tények Este 01:35 Aktív  01:55
Sportos 02:10 Ezo.TV 03:10 Elit egy-
ség  03:50 A törvény embere 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35 Jó-
barátok  08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája 09:55 Knight Rider
 10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 12:50 A nagy svindli 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi 21:00 A Skorpió -
király  22:50 A belső ember  01:30
Két pasi – meg egy kicsi  01:55
Knight Rider  02:50 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

08:00 Széchenyi Híradó (ism.) 09:00
Gázfröccs (ism.) 09:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kamarai Magazin (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Creative Chef (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Creative Chef (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 13:45 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 17., KEDD
DUNA TV
04:10 Hazajáró 04:45 Nóvum 05:15
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Feketén-fe-
héren  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Srpski
Ekran 07:50 Unser Bildschirm 08:20 A
múlt fogságában  09:15 Kisvárosi
doktor 10:05 Család-barát 11:30 Jó
tudni!  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
fehéren 16:10 Rex felügyelő 17:00
Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 Kisvárosi doktor 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Önök
kérték! 21:35 Laura rejtélyei  22:20
Kenó 22:25 A Nagyok 22:55 Szent
Erzsébet legendája – oratóriu 00:10
MüpArt Classic – Egy mű újjászületése
02:35 A médium  03:20 Bandidos 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:30 Az ősi prófécia  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Az én bűnöm  16:20 Veroni-
ca aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Hűtlen vágyak  22:35 Hawaii Five-0
 23:35 Propaganda  00:40 Tények
Este 01:30 Aktív  01:50 Sportos
02:05 Ezo.TV 03:05 Igazából apa 

05:05 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35 Jó-
barátok  08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája 09:55 Knight Rider
 10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 12:50 A nagy svindli 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 A belső
ember 23:45 A horoszkóp gyilkossá-
gok  01:45 Két pasi – meg egy kicsi
 02:05 Knight Rider  03:00 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Creative Chef (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt, ska-
cok!  07:35 RTL Klub Híradó 08:08
8:08 – Minden reggel 09:10 Ízes élet
 09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nappal
Budapest 13:55 Négyen négy ellen –
A családi játszma  14:35 A szerelem
foglyai  15:45 Nyomtalanul  16:40
Szulejmán  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz 19:30 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:45 Barátok közt  21:20
Keresem a családom 22:35 RTL Klub
Híradó 23:00 XXI. század – a legendák
velünk élnek 23:35 Magyarul Balóval
00:10 Brandmánia 00:40 Reflektor 
01:00 Totál szívás  02:05 Egészség-
Kalauz 02:30 A Muzsika TV bemutat-
ja: Mi muzsikus lelkek 02:55 A bosszú
angyala 03:35 Gálvölgyi-show 
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FELHÍVÁS

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatásával évente kitüntetést adományoz a Győr város
területén, az egészségfejlesztésben és a drogprobléma kezelésében kiemelkedő
munkát végző 2 szakember munkájának elismerése céljából.

A kitüntetettek elismerő oklevélben és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására
2015 decemberében kerül sor. A díjak odaítélésére indoklással ellátott írásos javaslatot
2015. november 30-ig lehet benyújtani az alábbi címre:

GyŐr Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánpolitikai FŐosztály WHO Iroda
9021 GyŐr, Honvéd liget 1.

A javaslaton kérjük a javaslattevő nevét, elérhetőségét is feltüntetni.

NOVEMBER 18., SZERDA
DUNA TV
04:50 Nóvum  05:20 Akadálytalanul
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 06:00 Feketén-fehéren 06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Hrvatska kronika 07:50
Ecranul nostru 08:20 A múlt fogságá-
ban  09:10 Kisvárosi doktor  10:05
Család-barát 11:30 Jó tudni!  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35
Időjárás-jelentés 12:40 Kult+  12:50
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kívánság-
kosár 15:15 Feketén-fehéren  16:05
Rex felügyelő  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon! 20:30 Skandináv lottó sorsolás
20:40 Szabadság tér '89 21:25 Mun-
kaügyek 22:00 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  23:00 Kenó 
23:05 Aranymetszés 00:00 A rejtélyes
XX. század 00:30 A Paradicsom... 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Szulej-
mán  22:35 RTL Klub Híradó 23:00
Házon kívül  23:30 Magyarul Baló-
val 00:05 Vámpírnaplók  01:10 Ref-
lektor  01:25 A bosszú angyalai 
03:20 A bosszú angyala 

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Hazudj, ha tudsz!  22:35 Lángoló
Chicago  23:40 Életfogytig zsaru 
00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
Út a szívhez 

04:00 Szívek szállodája  05:00 Igaz-
gyöngy 05:50 TV-Shop 06:25 Will és
Grace  06:50 Will és Grace  07:15
Jóbarátok  07:40 Jóbarátok  08:05
A nagy svindli 08:55 Szívek szállodája
09:55 Knight Rider 10:55 Amerikai
mesterszakács 11:50 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:50 A nagy
svindli 13:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  14:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  15:45 NCIS: Los Ange-
les 16:45 NCIS: Los Angeles 17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 A Bo-
urne-ultimátum 23:20 A horoszkóp
gyilkosságok  01:20 Két pasi – meg
egy kicsi 01:50 Knight Rider 02:45
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Csak az ETO (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Csak az ETO (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 20., PÉNTEK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:50 Nóvum 05:20
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Feketén-fe-
héren  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Életke-
rék 07:50 Öt kontinens 08:20 A múlt
fogságában  09:10 Kisvárosi doktor
 10:05 Család-barát 11:30 Jó tudni!
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15 Kí-
vánságkosár 15:15 Feketén-fehéren 
16:10 Rex felügyelő  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Kisvárosi doktor 19:35 Maradj
talpon!  20:35 Fölszállott a páva
22:50 Kenó 22:55 Columbo: Halálos
lelkiállapot  00:10 Emberrablás és
váltságdíj 01:15 Vadnyugati igazság
 03:05 Magyar elsők 03:20 Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:25 Showder
Klub 22:35 RTL Klub Híradó 23:00
Gyilkos elmék  00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:35 Vámpírnaplók  01:35
Reflektor  01:55 Street Kitchen 
02:20 Kalandor 02:35 4ütem 
03:05 A bosszú angyala 

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Daylight – Alagút a halálba  23:55
Vegas  00:55 Tények Este 01:45
Sportos 01:55 Ezo.TV  03:00 Aktív
 03:20 A törvény embere 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:45 Will és
Grace  07:10 Jóbarátok  07:35 Jó-
barátok  08:00 A nagy svindli 08:55
Szívek szállodája 09:55 Knight Rider
 10:55 Amerikai mesterszakács 
11:50 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék 12:50 A nagy svindli 13:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  14:50
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:45
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 20:10
Két pasi – meg egy kicsi  20:35 Két
pasi – meg egy kicsi  21:00 Star
Wars: Baljós árnyak 23:50 Karate kö-
lyök 3.  02:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  02:30 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:20 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Creative Chef
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Creative Chef  (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 
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NOVEMBER 19., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:30 Magyar elsők 04:50 Nóvum 
05:15 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Feke-
tén-fehéren 06:55 Kenó 07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20 Slo-
venski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-Adria
08:20 A múlt fogságában  09:15 Kis-
városi doktor  10:05 Család-barát
11:30 Jó tudni! 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelentés
12:40 Kult+  12:50 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:05 Feke-
tén-fehéren  15:55 Rex felügyelő 
16:45 Szerencse Híradó  17:00 Ridi-
kül 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 Kisvárosi doktor 19:35 Ma-
radj talpon!  20:35 Körhinta  22:05
Kenó 22:15 Így készült az Apák és lá-
nyaik  22:35 kult.hu 23:05 Örökség a
jövőnek – Olasz-magyar kapcsolatok
23:35 Az örökkévalóságra várva 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:00 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma
 14:35 A szerelem foglyai  15:45
Nyomtalanul  16:40 Szulejmán 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz
 19:30 Éjjel-nappal Budapest 
20:45 Barátok közt  21:20 Válótár-
sak  22:20 Válótársak 23:15 RTL
Klub Híradó 23:45 Magyarul Balóval
00:15 Reflektor  00:35 A hatalom
hálójában 01:40 A hatalom hálójá-
ban 02:40 A bosszú angyala 
03:20 Gálvölgyi-show 

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Frizbi Hajdú Péterrel  22:35 NCIS:
Los Angeles  23:40 Felejthetetlen 
00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV  03:05
Papák a partvonalon 

04:15 Harmadik műszak 05:00 Igaz-
gyöngy 05:50 TV-Shop 06:20 Will és
Grace  06:45 Will és Grace  07:10
Jóbarátok 07:35 Jóbarátok 08:00
A nagy svindli 08:55 Szívek szállodája
 09:55 Knight Rider  10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Esküdt el-
lenségek: Bűnös szándék  12:50 A
nagy svindli 13:50 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  14:50 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  15:45 NCIS: Los
Angeles 16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi
 21:00 Észbontók  22:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:05 A Bour-
ne-ultimátum 01:20 Két pasi – meg
egy kicsi 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Csak
az ETO (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 18:45 TV
torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV



22 / + / 2015. november 13.

HIRDETÉS PR-CIKK, FELHÍVÁS

Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

Q10 koenzim
A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok a betegek,
akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítményeket
szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

E-vitamin
Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású szabad gyö-
köket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért, gyorsítják
a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

Szezonális termékekkel bővítette kíná-
latát a Vásárcsarnok emeleti galériáján
található Húsom Húsbolt – hívja fel a fi-
gyelmet Lőrincz László, a vállalkozás tu-
lajdonosa. A hagyományos sertés- és
marhahúsok, valamint füstölt áru mel-
lett immár kaphatóak a disznóvágáshoz
köthető finomságok. Kérhetünk sütő-
kolbászt, ugyanakkor a véres és májas
hurka is elérhető. A hurka gyorsan és
egyszerűen elkészíthető: kevéske vizet
tartalmazó tepsiben mindkét oldalát öt
percig ajánlott sütni, és már tálalható is
a hagyományosan magyar ételspeciali-
tás. A jellegzetes téli ennivalók másik
képviselője a kocsonya, amelyhez pör-
zsölt formában például sertésfejet, kör-
möt, bőrkét, fület, valamint első és hát-

Húsom Húsbolt

só csülköt is vásárolhatunk. Népszerű-
ek ilyenkor a töltött sertéshúsok, elké-
szítésükkel kellemes ízvilágot teremthe-
tünk a húsételek terén. Tartalmas va-
csora lehet a házi füstölt disznósajt és a
kenőmájas. A Húsom Húsboltban a ser-
tésbelsőségek teljes palettája szerepel
a kínálatban. A főzéshez szükséges to-
vábbi alapanyagokat, többek között a
zöldségeket ugyancsak megvásárolhat-
juk a Vásárcsarnokban.

Piaci kosár
Véres és májas hurka 1070 Ft/kg
Sütőkolbász 1690 Ft/kg
Kocsonyahús 700 Ft/kg-tól
Füstölt házi disznósajt 1970 Ft/kg
Töltött sertéshúsok 1400 Ft/kg-tól
Csont nélküli füstölt csülök 1560 Ft/kg

FELHÍVÁS

Javaslattételi felhívás 
„Nemzetiségekért” díj adományozására

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzeti-
ségekért” díj adományozására. A díj adományozására javaslatot tehet győri szék-
helyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, győri székhelyű nemzetiségi
civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nem-
zetiségi önkormányzat képviselő-testülete, valamint az Önkormányzat fenntartá-
sában vagy működtetésében lévő intézmény.
„Nemzetiségekért” díj adományozható azon személynek vagy Győrben tevékeny-
kedő közösségnek, aki vagy amely a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőr-
zése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok
ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési
nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése és támogatása révén a nemzeti-
ségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez.

Beérkezési határidő: személyesen Győr Megyei Jogú Város polgármesterének cí-
mezve 2015. december 1-jén 15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hi-
vatal Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér 1. I. emelet 117.
iroda), postai úton Győr Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9021
Győr, Városház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2015. december
1. napján megérkezzen a címzetthez.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályán a 96/500-103-as telefon-
számon. A vonatkozó rendelet és a javaslattételi felhívás, valamint a javaslat benyúj-
tásához használható nyomtatvány letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.
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Lapunk már több alkalommal beszámolt arról,
hogy a Habana Social Club hamarosan érkezik a
mi városunkba, Győrbe is. Idáig azonban csak és
kizárólag a külföldről kapott sajtóanyag alapján
kaptunk információt erről az együttesről, most vi-
szont már a tényeket tudjuk közölni. November 3-
án este 7 órakor a szegedi koncert volt az első ál-
lomása annak a 39 állomásos turnénak, amely
Ausztriában, Szlovákiában és persze Magyaror-
szágon is lesz. A régi, nagyszerű, mindenki szá-
mára ismert slágerek mellett népszerű dalok át-
dolgozásai és természetesen az általuk írt zenék
is hallhatóak lesznek ezen a felejthetetlen estén.
Az együttesben egy-két fiatal tag is van, de Cle-
mente (a zenekarvezető) nyilatkozatai egyértel-
műen igazolják, hogy ez egy tudatos és szuper
döntés volt. „Amikor két generáció zenészei
dolgoznak össze, és persze megér-
tik egymást, abból világsláge-
rek születnek” mondta az
együttes vezetője. Azt na-
gyon jól tudják az együttes
tagjai, hogy ha valami jól
működik, akkor azon vál-
toztatni nem kell, de „tö-
kéletesíteni azonban le-
het”, hangzott el a művé-
szektől a mondat. A mos-
tani Realmente Tour ugyan-
is felér egy kubai utazással.
Az első felvonás vége felé el-
hangzott a mindenki számára is-
mert Besame mucho c. szám,
amelyet igen furcsának tartottunk,

Szegeden óriási sikere volt
az elsô koncertnek!

Megérkeztek Magyarországra! 

mert ez a nóta az egyike azoknak, amelyet óriási
ováció követ és nem értettük, hogy hogyan to-
vább. Így aztán igazán nagy érdeklődéssel ugrot-
tunk neki a második felvonásnak. Hát… Nehéz
lenne leírni, hogy mi történt, de legyen elég annyi,
hogy a „buli” tovább tartott, mint gondoltuk… Az
utolsó két zenénél már senki sem tudott paran-
csolni a testének és volt aki ülve, volt aki pedig áll-
va és táncolva fejezte be a koncertet. Közös fény-
képek, CD-k dedikálása és minden, ami szem-
szájnak ingere. Azt gondolom, hogy a Habana
Social Club méltó utódja az egykori Buena Vista
Social Clubnak. Kuba jól választott, hogy ezt a ze-
nekart küldte nagykövetként…

Győrben 
2015. november 21-én
délután 3 órakor 
és este 7 órakor lesz 
ez a szuper koncert 
a Vaskakas Művészeti
Központban.

Jegyek a helyszínen, 
a jegy.hu oldalon
és a Győr+ Média
Baross úti pavilonjában
kaphatók.
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1. Győrszentivánon eladó ez a 4 szobás, 108 nm
alapterületű családi ház melléképületekkel. A ház
1950-ben épült vályog + tégla falszerkezettel. A
belső felújítást elvégezték: a szobák laminált bur-
kolatot, a konyha és fürdőszoba kerámia burkola-

tot kapott. A
fürdőszobában
zuhanyzó és
WC került be-
építésre. A
konyhához tar-
tozik egy táro-

láshoz kitűnő kamra. A fűtés konvektorral és ve-
gyes tüzelésű kazánnal is megoldható. A tetőszer-
kezet jó állapotú cserépfedéses, az ereszcsatorna
új. Az 1213 nm telken fúrt kút van.
Ár: 12,2 M Ft Érd.: 06-30/376-3718,
thanita2@gmail.com

2. Győr-Ménfőcsanakon eladó ez a 72 nm-es, er-
kélyes  lakás. Az ingatlan egy hatlakásos társasház
földszintjén található. Elosztását tekintve ameri-
kai konyhás nappali + 3
szoba, ezért kiváló lehet
nagyobb családok részére
is. Amit kiemelnék, hogy
egy külön WC is helyet ka-
pott. A konyhában  sütő
és elszívó is beépítésre ke-
rült. A szobák laminált
padlóval, a konyha, étke-
ző és nappali járólappal
lett burkolva. A lakásban
riasztórendszer is van. A konyhában beépítésre
került egy tolóajtós szekrény, ami hatalmas  pako-
lási lehetőséget biztosít. A társasház szigetelt, és
a lakás fűtéséről kondenzációs gázkazán gondos-
kodik, ezért minimális rezsire számíthat. A lakás-
hoz zárt udvari gépkocsibeálló is tartozik.
Ár: 19.800.000 Ft Érd.: 06/20/579-10-37
Érd.: horváth.klaudia@edesotthongyor.hu

3. Győr dinamikusan fejlődő részén, a Pacsirta
lakóparkban épül ez a 8 lakásos társasház. Ez a
lakás az emeleten helyezkedik el, a lakótér 66,5
nm, nappali + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik
egy 8,4 nm-es terasz. A lakásnak rendkívül prak-
tikus az elosztása. Az amerikai konyhás nappali
kicsivel több mint 30 nm, így kényelmesen elfér
az étkező is, valamint a konyhához tartozik még
egy 1,7 nm-es kamra is. A két hálószoba egyen-
ként 10 nm. A társasház 30-as Porotherm téglából
épül, 10 cm-es hőszigeteléssel. A lakások egyedi

fűtésűek, cirkó
gázkazánnal. A
lakások emelt
szintű fűtéské-
szen kerülnek
átadásra, de le-
hetőség van

kulcsrakész befejezésre is. A zárt udvari gépkocsi-
beállót ajándékba kapja!
Ár: 16,6 M Ft Érd.: 06-70/866-7424 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

4. Győr Révfaluban, az Egyetem és az Audi-iskola
közelében, új építésű társasházi lakások leköthe-
tők. A 6 lakásos társasházban 42 és 97 nm-es la-
kások közül választhat. Letisztult forma, minőségi
és megbízható
kivitelezés! Ez a
44 nm-es, erké-
lyes lakás az el-
ső emeleten ta-
lálható. Elosztá-
sa nappali+1

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

szoba. Erkély mérete 3,72 nm. Tájolásának kö-
szönhetően, rendkívül világos. Rendezze és for-
málja az ízlésének megfelelően. Fűtése gázkazán-
nal történik. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra
vonatkozik, de igény esetén van lehetőség kulcs-
rakész befejezésre is. Várható átadás 2016. június.
Ár: 18,6 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

5. Győrújbarát új parcellázású részén, a Zrínyi ut-
ca mögött épül ez az ikerház. Közel Győrhöz, sík

részen, ezért a
tél sem nehezíti
a közlekedést.
Alapterületét te-
kintve 88 nm
+7nm terasz,
melyhez 417

nm telek tartozik. TELJESEN KÜLÖN BEJÁRATÚ
A KÉT HÁZ, KÖZÖS FALUK SINCS. 30-as poro -
therm téglából épül, 10 cm szigeteléssel, energeti-
kai besorolása „A”. Teljes körűen intézzük a hitelt
és a CSOK-ot is. Az ár emelt szintű fűtéskészen ér-
tendő, de kulcsra kész befejezést is vállalunk.
Várható átadás: 2016. tavasz.
Ár: 20,9 millió Ft Érd.: 06-70/425-5590
Érd.: info@edesotthongyor.hu  

6. Igazán otthonos ingatlant keres, csendes, csa-
ládbarát környéken? Itt a lehetőség!!! Győr-Kis-
bácsán, a Votinszky utcában kínálom eladásra ezt
a magasföldszinti, igényesen kialakított, erkélyes
lakást. A 74 nm-es ingatlan 2002-ben épült, 4 la-
kásos társasházban található. Elosztása kiváló, az
amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült 2 szoba, fürdőszoba, külön WC, valamint
kamra. A nappali laminált padlóval, a konyha,

Marcalváros II-n eladó ez az 55 nm-
es, erkélyes panellakás. 10 emeletes
ház 7. emeletén található. A lakás el-
osztása 1+2 fél szoba. Az ingatlan
részben felújított, a szobák laminált
parkettásak, az előszoba és a fürdő is
új burkolatokat kapott. Az erkélyről
csodálatos panoráma tárul elénk, egé-
szen a Marcal-tóig el lehet látni. A la-
kás közelében pékség, iskola, gyógy-
szertár, és boltok is találhatóak. Hív-
jon, mert gyorsan viszik!
Ár: 13,5 M Ft Érd.: 06-20/579-1037 
horvath.klaudia@
edesotthongyor.hu

Győr-Adyvárosban eladó ez az igé-
nyesen felújított panellakás. A 62
nm-es lakás 10 emeletes társasház
6. emeletén található. Elosztását te-
kintve 1+2 fél szoba+hall. Az ingat-
lan teljes felújításon esett át. A vil-
lany- és vízvezetékeket kicserélték,
minden helyiség új burkolatot ka-
pott, műanyag ablakok, valamint re-
dőnyök kerültek beépítésre. A bel-
ső ajtók újak, minőségi fa alap-
anyagból készültek. A konyha telje-
sen gépesített, beépített hűtővel, fő-
zőlappal és mosógéppel. A kisebb
szobához kapcsolódik a beépített
loggia, mely be épített szekrénnyel
ellátott. A lakásban több egyedileg
készített beépített szekrény találha-
tó, melyek a vételár részét képezik.
A lakáshoz alacsony bérleti díjas tá-
roló tartozik. Az ingatlan egészség-
ügyi festést követően azonnal köl-
tözhető.
Ár: 14,7 M Ft Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegy legjobb részén el-
adó ez a 49 nm-es, francia erkélyes,
tóra néző panellakás. 4 emeletes ház
3. szintjén található ez a lakás. Az in-
gatlan részleges felújításon esett át. A
bejárati ajtót kicserélték, és minden
helyiség új burkolatot kapott. Frissen
festett falak vannak. Önnek csak egy
ízlésének megfelelő konyhabútort
kell találni, és már költözhet is.
KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!!!
Ár: 12,6 M Ft Érd.: 06-70/425-5590
Buza.timea@edesotthongyor.hu   

Győr-Marcalváros I-en, a Répce
utcában eladó ez a 4. emeleti, er-
kélyes panellakás. Az 55 nm-es la-
kás elosztása 1,5 szoba+hall. Az
ingatlan részben felújított, mű-
anyag ablakok, redőnyök, vala-
mint új biztonsági bejárati ajtó ke-
rült beépítésre. Redőny került az
erkély külső részére is. Az előszo-
ba járólappal, a szobák laminált
padlóval burkoltak. A lakás fekvé-
sének köszönhetően rendkívül vi-
lágos. Hívjon most, az árban biz-
tosan megegyezünk!
Ár: 13,3 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

előszoba, étkező pedig járólap-
pal burkolt. Igazán fiatalos és
rendkívül világos lakás. Fűté-
se gázkazánnal történik, rezsi-
je a téli hónapokban sem ma-
gas. 29 nm-es saját tároló, va-
lamint zárt udvaron gépkocsi-
beálló is tartozik hozzá.

Irányár: 24.990.000 Ft Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

7. Az ETO  Parkhoz közel, az Ipar úton, egy 8 la-
kásos társasházban, a földszinten található ez az 55
nm-es téglalakás. Az ablakok egy nyugodt, csendes
utcára néznek, tehát idősebbeknek, nyugalomra vá-
gyóknak  is ajánljuk. A fűtést
gázkonvektorok biztosítják, re-
dőnyök is szigetelik a  részben
műanyag és a faablakokat. A
szobákban jó állapotú parketta
található. A lakás nagyon jó el-
osztású, a konyha mérete is
megfelelő egy családi vacsorá-
hoz, illetve egy kis kamra is része még a konyhának.
A közös költség  6000 Ft havonta. Az ingatlan saját
tárolóval rendelkezik az alagsorban.
Ár: 13,3 M Ft Érd.: 06-30/483-8257
nagyzsgyor@indamail.hu 

8. Töltéstaván, 500 nm-es telken, új építésű iker-
házak eladók! Kettő vagy három hálószobát sze-
retne? Amerikai
konyhával? Ter-
vezze, alakítsa
és formálja az
igényeinek meg-
felelően! Most

ELADÓ PANELLAKÁSOK „Karácsonyra megtaláljuk Ön
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Győr-Marcalváros I-en eladó ez a
felújított, 49 nm-es, 4. emeleti, 2
szobás panellakás. Teljes felújítá-
son esett át, ami magában foglalja a
külső hőszigetelést, új műanyag ab-
lakokat, amik redőnnyel és szú-
nyoghálóval kerültek beépítésre. A
konyha, fürdőszoba és WC új bur-
kolatot kapott. A konyhabútor is új,
egyedi kialakítású. A radiátorokat
egyedi mérőórákkal látták el. Az
elektromos vezetékek és fűtéscsö-
vek cseréje is megtörtént.
Ár: 13,9 M Ft
Érd.: 06-30/376-3718,
Venczel-T. Anita, 
thanita2@gmail.com

A Török István, úton szigetelt
tömbben, 4. emeleti, 64 nm-es, há-
rom szoba + hall+ loggia-s, felújí-
tott lakás eladó. A fűtés korszerűsí-
tett, egyedi mérőkkel szabályozha-
tó, valamint a műanyag ablakok is
remek szigetelést biztosítanak. A
közelben 5 perc sétára minden meg-
található: orvosi rendelő, piac, élel-
miszerbolt stb. A Belváros egy ké-
nyelmes sétával szintén könnyedén
megközelíthető.
Ár: 15,2 M Ft
Érd.: 06-30/483-8257, Nagy Zsuzsa
nagyzsgyor@indamail.hu

Győr, Tihanyi Árpád úton eladó ez
az 55 nm-es, erkélyes panellakás.
Az ingatlan a 6. emeleten található,
elosztása 1+ 2 szobás. Teljesen fel-
újított, műanyag ablakos, redőnyös.
A társasház kívülről szigetelt, a fű-
téskorszerűsítés megtörtént, a radi-
átorokat egyedi hőmennyiségmé-
rőkkel látták el. Rezsije rendkívül
alacsony. Felújítás során a klíma
beépítésre került.
Ár: 14,5 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Marcalváros I-en, az Ikva utca
csendes részén eladó ez a gyönyö-
rű panorámával rendelkező, erké-
lyes panellakás. Az 50 nm-es la-
kás 10 emeletes társasház 8. eme-
letén található. Elosztását tekintve
kétszobás. Az ingatlan 2006-ban
felújításon esett át, a víz- és vil-
lanyvezetéket kicserélték, a szobá-
kat laminált padlóval, a konyhát,
előszobát járólappal burkolták, va-
lamint új konyhabútor került be-
építésre. Rezsije a téli hónapok-
ban sem magas, fekvésének kö-
szönhetően, rendkívül világos. A
lakás tehermentes, jelenleg senki
nem lakja, egészségügyi festést kö-
vetően, azonnal költözhető!
Ár: 13,29 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu
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ezt is megteheti! Ön megálmodja, mi megvalósít-
juk!! Az ár 94 nm-es házra vonatkozik, garázs nél-
kül, emelt szintű fűtéskész állapotban, de van le-
hetőség kulcsrakész befejezésre is! Az építkezés
befejezése a jogerős építési engedély kiadását kö-
vető 7 hónapon belül várható.
Ár: 17,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

9. Győr-Sziget kedvelt utcájában, újonnan épülő
4 lakásos társasházban, lakások leköthetők. Az

épület jelenleg
szerkezetkész
állapotban meg-
tekinthető. Vár-
ható átadás
2016. tavasz. Ez
a 67 nm-es la-
kás az első eme-

leten található. Elosztását tekintve, az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra került 2 szo-
ba, de igény esetén kialakítható még egy szoba.
Nem tetőtéri, teljes belmagasságú falak! Az épület
30-as porotherm téglából épül, 12 cm szigetelés-
sel. Kétrétegű műanyag nyílászárók kerültek be-
építésre. Fűtését turbó gázkazán biztosítja, alapve-
tően radiátorral, de ha padlófűtést szeretne, az is
megoldható. Minőségi kivitelezés jellemzi az in-
gatlan minden négyzetméterét. A zárt udvaron ta-
lálható gépkocsibeállót az ár tartalmazza.
Ár: 18,4 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

10. Győr-Pinnyéd egyik zsákutcájában épül ez a 6
lakásos társasház, magas műszaki tartalommal. A
társasház földszintjén 4 lakás került kialakításra,
kertkapcsolattal, míg az emeleten 2 iroda. Az L1 la-

kás 66,72 nm.
Az amerikai
konyhás nappali
mellett 3 háló-
szoba található,
a nappalihoz 10 nm terasz kapcsolódik. A lakáshoz
64 nm zöldterület tartozik. Az épület „A” energia-
besorolású lesz, tehát alacsony rezsivel lehet számol-
ni. Gépkocsibeállót 250.000 Ft-ért vásárolhatnak.
Ár: 18,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu 

11. Győr-Révfalu klasszikus részén, a egyetemtől,
Duna-parttól egy ugrásra, 1993-ban épült  családi
ház eladó. A ház 713 nm-es telken helyezkedik el.
A ház bruttó 140, nettó 128 nm, kétszintes. Az al-

só szinten ame-
rikai konyhás
nappali, téli-
kert, kamra, für-
dő, WC helyez-
kedik el. A
bükkfa konyha-

bútor Bosch gépekkel felszerelt. A tágas tér rend-
kívül világos. Az emeleten található a 3 hálószoba
és még egy fürdőszoba, WC-vel.  A tetőteret a nyá-
ri hőségben légkondicionálóval hűthetjük. A ház
fűtését cirkó gázkazán biztosítja. Sofa fa nyílászá-
rók kerültek beépítésre. A ház 7 cm-es külső szi-
getelést kapott, így a költségek jelentős mértékben
csökkentek. A tetőt cserép fedi.
Ár: 45 M Ft Érd.: 06-70/866-7424 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

12. UTOLSÓ LAKÁS! BOMBA ÁRON! Győr-Mén-
főcsanakon, a Százszorszép lakóparkban épül ez a
8 lakásos társasház. Mindenkinek ajánlom, aki gyö-

nyörű zöldövezeti, panorámás részen szeretné élni
mindennapjait. Ez a lakás tetőtéri, br. 84 nm-es. Az
elosztása is kitűnő, 2 szoba + nap pali. Kihagyhatat-
lan ajánlat, mert
ebbe az árba
még egy zárt
gépkocsibeálló
is beletartozik.
Az ingatlan energetikai  besorolása „A” , ezért a
CSOK is igénybe vehető.  Emelt szintű fűtéskész ára
13,5 millió Ft. Kulcsrakészen is kérhető, ez esetben
Ön választ ki hozzá mindent, így az ára 15 millió Ft.
LEGYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON!
Várható átadás: 2016. január.
Érd.: info@edesotthongyor.hu, 06-70/425-5590

13. Győr-Pinnyéden épül ez a 6 lakásos sorház, mi-
nimál stílusban. A 90 nm-es, két szinten elhelyezke-
dő lakások elosztása nappali + 3 szoba. Az alsó szin-

ten az amerikai
konyhás nappali
mellett egy kü-
lön hálószoba is
található, míg az
emeleten a má-

sik két háló és egy nagyobb méretű fürdőszoba kapott
helyet.  Minden lakáshoz saját KERTKAPCSOLAT!
BOMBA ÁR: 19,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

14. Győr-Pinnyéden, új kialakítású utcában épül ez
a 6 lakásos, impozáns társasház.  L5 lakás:  Emeleti,
61,12 nm, nappali + 2 szoba. A lakás rendkívül jó el-
osztású és világos. Most az emeleti lakásokhoz a te-
raszt ajándékba
kapja! A társas-
ház főfalai 30-as
téglából épülnek,
10 cm-es hőszi-
geteléssel. A födém 20 cm-es kőzetgyapot-szigetelés-
sel lesz ellátva.  Korszerű, 7 légkamrás ablakok kerül-
nek beépítésre.  A fűtést kondenzációs kazán bizto-
sítja, a hőleadás radiátorokkal történik, de lehetőség
van padlófűtéssel kombinálni, felár ellenében. 
Ár: 16,8 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

15. Győr-Ménfőcsanak csendes zsákutcájában várja
gazdáját ez a 100 nm-es, minimál stílusú ikerház, ami-
hez tartozik 251nm saját kertrész. Kihagyhatatlan le-
hetőség azok számára, akik ebben a városrészben sze-

retnének élni. Az
elosztása nappa-
li+ 3 szoba, ezért
nagyobb csalá-
dok részére is ki-

tűnő választás lehet. A válaszfalak még módosítható-
ak, illetve kandalló kialakítására is van lehetőség.
Ár: 26,9 M Ft Érd.: 06-20/579-1037
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu  

16. Az Ergényi lakótelepen, kertvárosi környezetben
eladó ez a 2 szintes sorház. A ház 2000-ben épült. El-
rendezése rendkívül praktikus, a földszinten találha-
tó nappali-konyha-étkező, valamint egy dolgozószo-
ba és a vizes helyiségek. Az
emeleten pedig további 3 há-
lószoba, melyből az egyik ösz-
szenyitásra került, illetve
nagyméretű fürdő biztosítja a
család kényelmét. Minden szobában van beépített, tá-
gas gardróbszekrény.  Az ablakok szúnyoghálóval és
redőnnyel is felszereltek. Az ingatlan ékessége a nap-
paliban található kandalló és a márványkő burkolat.
Ár: 25,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

nnek is az ÉDES OTTHONT!”

/346-7725. • E-mail:  info@edesotthongyor.hu • Honlap: www.edesotthongyor.hu 

között NYÍLT NAPOT TARTUNK,
atlankínálatunkból!

AKI 2015. DECEMBER 7-IG
ANT, 4*-OS, 2 FŐ RÉSZÉRE SZÓLÓ,
VÉGÉT ADUNK AJÁNDÉKBA!

NYI AJÁNDÉKÖZÖN
NGATLANIRODÁBAN! 

WELLNESS

ELADÓ PANELLAKÁSOK

szeretettel és sok meglepetéssel várunk
ogatónknak ajándékcsomaggal kedveskedünk,
min. 10.000 Ft értékű ajándékutalványt adunk,

gén az irodában regisztrálók között
Ft értékű vacsorautalványt
is kisorsolunk!
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

kép és szöveg: pannon-víz

A pannon-vizes fogyasztók túlnyomó
többsége korrekt módon veszi igény-
be a szolgáltatást. Ügyeskedők azon-
ban mindenhol vannak. 

A legemlékezetesebb eset nemrég
Ravazdon volt. A rendőrség a gázszol-
gáltatóval együtt vizsgálódott egy csa-
ládi háznál, és gyanús dolgokat találtak
a vízvezetéken is. A tulajdonos egy well-
ness hétvégéről került elő, valamivel
több mint egymilliós vízdíjhátralékot ál-
lapítottak meg nála. Győrben két év
után derült fény arra, hogy egyik bevá-
sárlóközpont a WC-k öblítéséhez hasz-
nált vizet saját fúrt kútból szerezte be.
Eddig rendben is lenne, de csatornadí-
jat elfelejtettek fizetni utána. Közel két-
milliós volt a kár összege, megtérítették. 

A vízmérő-manipulálások klasszikus
esetei – mint minden vízszolgáltatónál

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában zajlik
a városban a falevél gyűjtése. A szolgál-
tató lombszívó gépei a napokban főleg
a fasorral beültetett utcákban dolgoz-
nak. A nagy teljesítményű lombszívók-
kal többek között a Bartók Béla úton, a
Táncsics Mihály utcában és az Ifjúság
körúton találkozhatunk. Nádorváros és
Gyárváros zöldterületein immár a gé-
pesített, a falevélgyűjtéssel összekap-
csolt utolsó fűnyírás van folyamatban.
Aktuális az őszi lombgyűjtés. Az ősz
nagy kampánymunkája, a közel száz
embernek munkát adó kézi lombgereb-
lyézés a hónap közepén kezdődik.

Gyirmóton, a Szertár utca és Szent
László utca kereszteződésében két új
típusú, fém és üveg gyűjtésére alkal-
mas edényt helyezett ki szerdán a köz-
szolgáltató, a helyszínen jelenlévő
Radnóti Ákos alpolgármester elmond-
ta: a novemberben sorra kerülő cse-
rék a begyűjtött hulladék tisztasága
növelésének következő lépései. A 165
győri szigeten eddig üveg esetén 40
százalékos, fém esetén 23 százalékos
volt a harang alakú edények aránya.
Ezekből az edényekből a begyűjtött
csomagolási hulladék közel 95 száza-
lékos tisztaságú. A most kihelyezett
edényekkel az üvegnél 43, a fémnél
42 százalékra nő a harang alakú edé-
nyek aránya. Mindez hozzájárul a köz-
területek tisztaságának megőrzésé-
hez, a városkép javításához. Az alpol-
gármester elmondta, tavasszal 52 he-
lyen hajtottak végre cserét a régi típu-

Ügyeskedô fogyasztók

– a Pannon-Víznél is előfordulnak. Van,
aki nem cifrázza, egyszerűen kiszereli a
vízmérőt, nem is gondol a lebukásra.
Néhányan a tartozás miatt megszünte-
tett vízbekötésüket titokban ismét ösz-
szeszerelik, vagy önhatalmúlag kiszere-
lik azt a fogyasztás-korlátozó eszközt,
amit a tartozás miatt építettek be nála.
Az egészen profik akár az utcai vezeté-

ket is meg tudják fúrni. Ha olajvezeték-
nél megteszik, víznél is meg tudják csi-
nálni. Ha ügyesen helyreállítják, csak a
számlázási adatokból tud a szolgáltató
rájönni a csalásra. Több mint gyanús,
ha egy láthatóan jól szituált, többszintes,
nagy alapterületű kertes családi házban
– ahol esetleg többen is laknak – csak
2-3 m3 víz fogy havonta. 

Az érvényben lévő kormányrende-
let szerint hasonló esetekben akár évi
félmilliós számlát is kiállíthat a szolgál-
tató, függetlenül attól, hogy laknak-e
az ingatlanban vagy nem. Tóth László,
a Pannon-Víz diszpécserszolgálatá-
nak vezetője elmondta, az elkövetők
közel felével meg tudnak egyezni, a
másik felénél rendőrségi feljelentésre
van szükség. Így 2013-ban 6, 2012-
ben 2 rendőrségi eljárás indult. Idén
eddig három eset volt, mindhárom
ügyfél rendezte az okozott kárt.

Újabb harang alakú edények
súakat leváltva, s nagyon jók a tapasz-
talatok, ezért is döntöttek a folytatás
mellett.

A helyszínen szintén jelenlévő Sza-
bó Jenő peremkerületi fejlesztésekért
felelős tanácsnok, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette: az el-
múlt években sokat tettünk a város-
rész szépítéséért, ebben segítő part-
nerünk volt a GYHG Kft. és a Győr-
Szol Zrt. Most tovább nő a gyirmóti
szelektív szigeteken lévő korszerű
gyűjtőedények száma, a lakosság kul-
turált körülmények között helyezheti
el a hulladékot.

Kövecses Pétertől, a GYHG Non-
profit Kft. műszaki vezetőjétől meg-
tudtuk: a közszolgáltató a 35 harang
alakú edény kihelyezésével valameny-
nyi tartalék lehetőségét kihasználta,
így további fejlesztés csak beruházás-
sal valósítható meg. 

Aktuális az ôszi
lombgyûjtés

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

11. 13.—11. 20.
DELIKÁT

1200,-kg

899,-kg

Makréla olívaolajban,
125 gr, 1840 Ft/kg

Banán (nov. 12—13.)

230,-db

Pecsenyekacsa
„A” minôségû

Házi disznósajt
(Hegedûs Hús)

139,-db

Alföldi tej 1,5%
1 l, karton ár

Premiko meggybefôtt, 
magozott, 350 gr, 625,71 Ft/kg

460 Ft/db helyett

BOMBA ÁR!

Hajdúsági 
parasztkolbász

999,-kg

219,-db

199,-db

299,-kg

Szerencsi csokoládémikulás, 
40 gr, 4975 Ft/kg

Mikulások, Mikulás-
csomagok széles 
választékban
kaphatók!
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Márton-Napi
LIBANAPOK

Márton-napi, libahúsból készült
ínyencségekkel, kiváló borokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

A Panopa Logistik Magyar Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkezô,
a világ 13 országában jelenlévô IMPERIAL Holdings tagjaként,

Gyôr legnagyobb logisztikai központjába a megnövekedett feladatok
újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános végzettség
• Logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Fôbb feladatok:
• Göngyölegkezelés
• Göngyölegtisztítás (papírhulladék eltávolítása)
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 100%
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet utalvány már a próbaidô alatt
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel

lehetôsége

Munkavégzés helye: Gyôr 

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

Érd.: 96/900-174.

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

ÁLLÁS 
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Győri Ipari Parkban működő
partnercégünknek targonca-
vezető kollégákat keresünk.
Jelentkezés: 96/283-281, feher@ufs-hu.com

Autókereskedés keres heti több
alkalomra, munkájára igényes női mun-
kaerőt autómosásra, lehetőleg
Győrből. Munkaidő megegyezés szerint. Ér-
deklődni: 06-30/901-5808.

A Győri Filharmonikus Zene-
kar színpadi berendező mun-
kakör betöltésére munkatár-
sat keres. Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezni önéletrajzzal postai úton vagy e-
mailben (office@gyfz.hu) lehet. További infor-
máció: www.gyfz.hu.

Győri Ipari Parkban működő part-
nercégünknek Diszponens / Fuvar-
szervező munkakörbe keresünk munka-
társat. Elvárások: Főiskolai végzettség, vagy
érettségi és szállítmányozói ügyintézői bizo-
nyítvány, gyakorlat fuvarozónál, speditőrnél,
középfokú német és társalgási szintű angol
nyelvtudás. Érdeklődő hívását a +36-
96/283-281-es telefonszámon várjuk
vagy írásban az info@uni-worker.hu címen.

Győri Ipari Parkban működő partner-
cégünknek Szállítmányozási Üzlet -
ágvezető munkakörbe keresünk munkatár-
sat. Elvárások: felsőfokú szakmai végzettség, ve-
zetési tapasztalat, 3 éves szakmai tapasztalat,
tárgyalóképes angol és német nyelvtudás, jó
szervezőkészség, utazási hajlandóság (belföld,
külföld). Érdeklődő hívását a +36-96/283-
281-es telefonszámon várjuk vagy írásban az
info@uni-worker.hu címen.

Autóipar területén működő cég
keres „betanított minőség-ellenőröket” 3 műszakos
munkarendben. A műszakok 8 órásak. A munkavég-
zés helye: Győr. Munka típusa: könnyű fizikai munka.
Kizáró ok: színtévesztés. Érdeklődő hívását a 06-

30/713-9047-es telefonszámon várjuk, munkana-
pokon 9–16 óra között, vagy írásban a cleanhrgro-
up@gmail.com címen.

Gyártósori operátorokat keresünk
győri munkavégzésre, három műszakos munkarendbe.
gyor@minosegellenor.hu Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bádo-
gos-, ács-, kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel, garanciá-
val. Tel.: 06-30/355-6991.

KINCSET ÉRŐ MASSZÁZS! RUGAL-
MAS IDŐBEOSZTÁS, HÉTVÉGÉN IS! HÍV-
JON MOST! 06-20/278-2991 HAJNALKA

Betonfal fúrása, villanyszerelés, villanybojler ja-
vítás, tisztítás. 06-30/375-1172

Vizes, penészes lakásban él? Ha
már megunta, hívjon! Ingyenes kiszállással, szakta-
nácsadás. Tel.: 06-20/502-5966.

Mindennemű kárpitozást válla-
lok ingyenes felméréssel vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

SZÉLVÉDŐ-JA,VÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

Helyszíni kiszállással is!
A Megbízható Pont!
06-70/286-3665

Kaszálás, fűnyírás, fakivágás, gyökérki-
vétel, sövényvágás, metszés, ásás, bozótirtás!
96/826-322, 06-30/403-6810.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, díszítő festések,
homlokzatfestés és gipszkarton rendszerek
kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lom-
talanítást, igény szerint rakodókkal, teljes körű el-
szállítással, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

Költöztetés, fuvarozás, lomtala-
nítás, bútor, műszaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák,

ajtó-, ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk, igény sze-
rint, ingyen elszállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. udvaráról. Hívjon
bizalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Feles-
legessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

EGYÉB
Dióbelet vásárolunk! Győr, Nádor utca
21. 06-20/979-5105

Saját részre vásárolok! Régiséget, fest-
ményeket, porcelánt, órákat, hagyatékot, szarvasa-
gancsot, trófeát. Tel.: 06-70/395-5385.

Készpénzért antik bútort, festménye-
ket, herendi és Zsolnay-porcelánt, ezüsttárgya-
kat, könyveket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz megyünk!

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112
www.egeszseg-ovo.hu

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

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

INGATLAN
Garázst vennék a Vásárcsarnok közelé-
ben. 06-20/956-9721

1434 nm építési telek Győrhöz közel, Győrszemere-Sző-
lőhegyen új építésű családi házas környéken eladó. 2,39
M Ft. +36-30/505-3626 www.ingatlan. com/21619548

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, komfortos, teljesen
felújított, egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti

szerződéses lakást cserélne 36–45 nm-es, 1+ fél, 2
szobás, határozatlan idejű bérleményre. Sziget,
Gyárváros, Újváros és Bán Aladár utca kizárva.  (Hir-
detésszám: 503.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, műanyag nyílászárós, csendes környék, ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
erkélyes, külön WC, 50–75 nm-es, 3-, elsősorban
1+2 fél szobás, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. Tartozás átvállalása lehetséges. (Hirdeté s -
szám: 400.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, összkomfortos, távfűté-
ses, felújított, átalakított, határozott idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleti szerződéses bérleményre, maximum 2.
emeletig. Sziget, Újváros, Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 401.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, 55–75 nm-es, határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kismegyer, Bán A. utca
kizárva. Tartozás átvállalása lehetséges.  (Hirdetés -
szám: 402.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, komfortos, 54 nm-es, 2 szobás, gázkon-
vektoros, határozott bérleti szerződéses, erkélyes la-
kást cserélne 2 + fél, 1+2 fél vagy 3 szobás, 60-70
nm-es, gázfűtéses, győri, nem panellakásra. (Hirde-
tésszám: 7.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 54 nm-es, 2 szobás, Héra-égős
cserépkályhás fűtésű, határozott bérleti szerződéses,
tárolóval rendelkező lakást cserélne szigeti, belvárosi,
nádorvárosi, gyárvárosi vagy újvárosi, komfortos
vagy összkomfortos, 65 nm körüli, 2 + fél vagy 3 szo-
bás, lehetőleg emeleti, nem panellakásra. (Hirdeté s -
szám: 16.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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SPORT CSAK AZ ETO

A női kézilabda NB I 10. fordulójában zöld-fehér rangadót rendeztek. Az
Audi ETO KC a Ferencváros otthonában lépett pályára. A bajnokságban
lejátszott eddigi kilenc mérkőzését magabiztosan nyerte az Audi ETO,
így százszázalékos teljesítménnyel a tabella éllovasa volt a rangadó előtt,
ráadásul a Fradit az idény kezdetén a Szuperkupa döntőjében is legyőzte
Ambros Martín csapata. Az is az ETO mellett szólt a meccs előtt, hogy a
Ferencváros egyik legjobbja, a válogatott irányító Szucsánszki Zita, sé-
rülése miatt nem lehetett ott a pályán. Ennek ellenére a hazaiak már a
félidőben két góllal vezettek, ráadásul az ETO 19 gólt kapott az első har-
minc perc alatt, ami még a bajnoki címvédő ellen is nagyon sok. Ehhez
persze hozzátartozik, hogy a fővárosiak kapusa, Szikora remek napot fo-
gott ki. A második félidőben sem tudott fordítani a Győr, bár Bódi utolsó
másodperces kapufájával nem hozhatta ikszre a rangadót az ETO.  A Fra-
di 29–28-ra nyert.

Biztosan ott lesz a női kézilabda Bajno-
kok Ligája középdöntőjének mezőnyé-
ben a Győri Audi ETO KC.  A győri lányok
a C-csoport 4. körében hazai pályán
37–16-ra legyőzték az osztrák Hypo-t,
így az utolsó két forduló eredményétől
függetlenül, továbbjutottak. 

Győzelemmel mutatkozott be Preszeller Tamás,
a győriek új megbízott vezetőedzője. Mint isme-

retes, a szakembert az őszi szezonból hátralé-
vő három mérkőzésre jelölték ki, az ETO FC
Győr vezetői közös megegyezéssel szerző-
dést módosítottak a korábbi trénerrel, Né-
meth Zoltánnal. A találkozón magabiztos
játékkal nyert az ETO Diósdon. A zöld-fe-
hérek Németh László, Németh Márk és
Weitner Ádám góljaival 3–0-ra simán
győztek idegenben, így végre megtört
a Győr négy forduló óta tartó nyeret-
lenségi sorozata. 

Preszeller Tamás a klub hivatalos
honlapján így fogalmazott: „Nagyon örülök
a győzelemnek, mert egy nagyon szervezett
és egy keményen védekező Diósdot sike-

rült legyőznünk. Abban reménykedtünk,
hogy ha sikerül gólt szereznünk, akkor
egy felszabadult játékot produkál majd
a csapat. Úgy gondolom, átszakadt egy
gát és nem egy görcsös csapat benyo-
mását fogjuk kelteni a továbbiakban.

Nagy gólarányú győzelemmel han-
golt a Bajnokok Ligája elitkör mérkő-
zéseire a Rába ETO futsalcsapata. A
győriek az NB I 8. fordulójában 12–0-ra
verték a tabella utolsó helyén álló
Csömört.

A gólzápor első találataira nem kel-
lett sokáig várni. A mostanában re-
mek formában játszó Drahovsky már
a 3. percben betalált, aztán Alex jött a
meccs talán legszebb góljával. Ez
után fél perccel megint Drahovsky ér-
kezett, és nem hibázta el a ziccert, 3–0.
Rövid gólcsendet követően Seidler is
feliratkozott a gólszerzők közé, majd a

Ki nyeri a halálcsoportot? Ez a kérdése
a kedd este rajtoló futsal Bajnokok Li-
gája elitkörének. Ahogy arról már több-
ször is beszámoltunk, a magyar bajnok
Rába ETO FC a kazah Kairat, az orosz
Yugorsk és a cseh Chrudim ellen küzd
az Final Fourba kerülésért. A győriek el-
sőként a cseh Chrudim ellen csatáz-
nak, ám könnyű mérkőzésekre egyik
fél sem számított, ráadásul a papírfor-
ma sem kedvez a házigazdának, ám jó
játékkal és sok-sok szerencsével még
bármi megtörténhet. 

Feltüzelve mentek ki a pályára a mie-
ink, mégis a csehek szerezték meg a ve-
zetést a 3. percben. Aztán a félidő köze-
pén sikerült egy egyenlítés Seidler ré-
vén, sőt pár perccel később Alex a veze-
tést is megszerezte a Rábának. A szü-
net előtt azonban a szintén nagyot küz-

Rangadót vesztett
az Audi ETO

21 gólos siker 
az osztrákok ellen

Gólzáporral hangoltak a BL-re
11. percben újra Alex következett,
5–0. Az első játékrészben még Amra-
ni, és egy tőle már menetrendszerűen
érkező bombával Dróth is hozzátett
egy-egy találatot, a félidei 7–0-hoz.

A szünet után egy perc sem telt el,
és Drahovsky már a harmadik gólját
szerezte. Hogy aztán a 29. percben a
végig remekül védő Alasztics kidobá-
sából Seidler beemelje a kilencedik
hazai találatot. A tizediket a csapatka-
pitány Lódi, a tizenegyediket Dra-
hovsky, az utolsót, a tizenkettediket
pedig Harnisch szerezte. A vége
ETO–Csömör 12–0.

Nem volt messze a csoda
dő Chrudim egalizálta az eredményt. A
második játékrész talán még izgalma-
sabbá sikeredett, legalábbis ami az ak-
ciók számát jelenti. Kellett a bravúr a ka-
pusoktól bőven. Először végül a mieink
védelmén sikerült áttörnie magát Den-
tinho csapatának, 2–3. A folytatásban
is mindent megtett az ETO a sikerért,
még vészkapust is többször bevetett,
aminek meg is lett az eredménye, hi-
szen a 34. percben Alex kiegyenlített. Iz-
galmas volt a vége is, ám gól már nem
született, így 3–3-as döntetlent játszott
az ETO a Chrudim ellen. 

A Győr (lapzártánk után) szerdán a
Yugorskkal, míg pénteken a Kairattal
csatázhat nagyot a minél jobb helye-
zésért. A torna végén ugyanis csak a
csoportelső jut be a Bajnokok Ligája
négyes döntőjébe. 

Megtört
a rossz sorozat
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Az egészséges életmód egyre szélesebb kö-
rű elterjedésével mind többen kívánnak ten-
ni kondíciójukért, alakjukért, fittségükért. A
nagy reményekkel induló kezdetek után saj-
nos sokan abbahagyják az edzéseket. 

Nézzünk néhány „gyógyírt” a helyzet ke-
zelésére:

1. Ahogy azt a világhírű testépítő, Tom Platz
megfogalmazta: „A legjobb szteroid, melynek
segítségével mindent elérhetünk, két fülünk kö-
zött található – a saját agyunk.” Józan értel-
münk segítségével elérhető, reális célokat tűz-
hetünk ki magunk elé, motiválhatjuk magunkat,
kitartással, hittel vághatunk neki az előttünk álló
munkának, s teljesítményünknek nem lesz más
korlátja, mint amit mi magunk mérünk ki rá.

2. Edzéseinkben törekedjünk az egysze-
rűségre, a praktikusságra. Tréningjeink inten-
zitását, nehézségét egyéni képességeinkhez

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Győri Staféta
utcai futóversenyt a Győri Öregcserkészek Baráti Kör és a
Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Szövetsége szervezésében. A rendezők célja, hogy a
sportrendezvénnyel emléket állítsanak nemzetünk hőseinek,
különös tekintettel a két világháború vitézeire és hős katoná-
ira. A futást követően vitéz Horváth Csaba országos főkapi-
tány ünnepi beszédet mondott a Bem téri kopjafaállítás első
évfordulója alkalmából. 

Feladni? Soha!

igazítsuk, ne másoljuk átgondolatlanul má-
sok terveit, programjait.

3. Edzés közben a lehető legnagyobb kon-
centrációval dolgozzunk. Egy minőségi tréning
hatalmas mentális-tudati összpontosítást, fóku-
száltságot igényel. Ennek megfelelően összpon-
tosítsunk valamennyi gyakorlat valamennyi so-
rozatára és ismétlésére, figyeljünk izmaink tuda-
tos összehúzódására és elernyedésére, agyunk-
kal „költözzünk be” a megdolgoztatott izmokba. 

4. Az edzőterem az a hely, ahol lehetősé-
günk van testünket, lelkünket formálni, alakí-
tani. Keressük fel jókedvvel, pozitív gondola-
tokkal felvértezve, és élvezzük az edzés köz-
ben és után felszabaduló energiák és hormo-
nok „pezsgését”.

Bögi Viktor
személyi edző

Teke. Az eddig remekül teljesítő Zalaegerszeg látogatott a
Győr-Szol TC otthonába a férfi Szuperliga 8. fordulójában.
Könnyű meccsre tehát egyáltalán nem számíthattak a győri te-
kés fiúk, és az a bizonyos papírforma ez alkalommal bejött.
2–6-os arányú vereséget szenvedtek ugyanis Kakukkék. Psz.:
Batki Tamás 557, Kakuk Levente 631, Koller Dániel 634, Né-
meth Gábor 582, Pete II. László 560, Szőke Gábor (Rédling Zsolt)
559. Ezzel a vereséggel a győri csapat továbbra is a tabella ne-
gyedik helyén áll. Folytatás idegenben, a Szeged otthonában. 

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődés, jelentkezés: Rákosfalvy Ferenc • 30/272-2064

Az ELSŐ
alkalom

mindenkinek
INGYENES!

SOHA NEM KÉSÔ!

UTOLSÓ felnőtt
úszásoktatás ôsszel! 
Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• 100% garanciával, szeretettel, kedvességgel folyik

az oktatás, edzés
• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn, szerdán, pénteken
19 órakor a győri Sátoros Fedett Uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában életük minősége
pozitívan megváltozik

• Negyed évszázados tapasztalatok birtokában
módszereink mindig hatásosak!

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek
2-3 alkalommal elmúlnak.

• Több edző foglalkozik
a felnőttekkel, egyéni
oktatásra is van mód!

• Minden orvos
minden panaszra
úszást javasol!

Szeretettel várunk minden
jelentkezőt, csoportban is!

VÁGJON BELE, ÚSZNI FOG!
Magyar utcai–Tihanyi Árpád úti körforgalomnál

 www.magyardoner.hu

70/333-3334
Házhozszállítás: házho

zszáll
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hétköznap este 8-tól 10-ig,
hétvégén 5-tôl este 10-ig minden ételre

10% KEDVEZMÉNY!
(más akcióval nem vonható össze)
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NOVEMBERI AKCIÓ:
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Elvitték
a pontokat
Az Agrofeed-Széchenyi Egye-
tem Győri KC az elmúlt forduló-
ban hazai pályán fogadta a lista-
vezető Veszprémi Egyetem csa-
patát. Bár jól küzdöttek a győri
fiúk, ezúttal nem volt esélyük a
győzelemre. Ráadásul Gombás
Gábor a hatodik percben meg-
sérült, ami nagy veszteség az
együttes számára. Azóta kide-
rült, Gombás combhajlítóizma
csak részlegesen szakadt be,
ám így is legalább két hetet ki
kell hagynia. A vége ennek meg-
felelően sima vendégsiker lett,
76–91. Csaplár-Nagy Ervin ve-
zetőedző: „Egyre jobban meg-
nehezítjük saját helyzetünket.
Egyéni és csapatvédekezésün-
kön van mit dolgozni, ezek nél-
kül nem tudunk meccset nyerni.

Remekül kezdte a bajnokságot a
CMB Cargo UNI Győr női kosárlabda-
csapata. A lányok minden meccsüket
megnyerték, így a győzelem reményé-
vel várták a forduló rangadóját, az
idény előtt alaposan megerősödött Di-
ósgyőr ellen.

A vendégek, bár összeszedtek már
két vereséget az idényben, mégis esé-
lyesként várták a rangadót, elsősor-
ban azért, mert ők rendelkeznek az
NB I legerősebb játékoskeretével,
nem mellékesen pedig kiváló formá-
ban vannak. Ez utóbbit már a meccs
elején a hazaiak tudtára adta a Diós-
győr. Völgyi Péter csapata majd hat
percig nem szerzett pontot, mínusz
tízről visszakapaszkodni, a legjobba-
kat is próbára teszi. A rosszul kezdő,
kapkodva és pontatlanul játszó Győr-
nek ez nem is sikerült a félidőig. Ekkor
42–25-re vezetett a DVTK. 

A harmadik negyedben volt esélye
a Győrnek 10 ponton belülre kerülni,

Vereséggel
folytatták
1–0-s vereséget szenvedett a
Gyirmót FC Győr a labdarúgó
NB II 13. fordulójában, idegen-
ben. A szolnoki vereség ellené-
re, továbbra is a kék-sárgák ve-
zetik a bajnokságot 27 ponttal,
megelőzve a Budaörsöt és a Za-
laegerszeget.

Idegenben
sem ment
A vesztes hazai Európa-kupa
rajt után a belga Namur ottho-
nában vizitelt a CMB Cargo UNI
Győr az elmúlt héten, ahol ezút-
tal sem úgy jött ki a lépés,
ahogy azt Laklóthék szerették
volna. A győri lányok ugyanis
szoros csatában, az EK máso-
dik fordulójában, is lemaradtak
ellenfelüktől. Namur–CMB Car-
go UNI Győr 80–74.

Elôször kaptak ki a kosaras lányok

ami talán további lendületet adhatott
volna, ám ezt a lélektani határt átlépni
csak a legvégén sikerült, hiszen a lá-
nyok ziccerek és büntetők sokaságát

hibázták el.  A vége 75–67-es diós-
győri siker lett. Idénybeli első veresé-
gével a Győr a 2. helyen áll a tabellán
a Cegléd mögött.

Hazánk legjobb tornászai Gyôrben
szerző: csizmadia dóra
fotó: o. jakócs péter

Mindenki ingyenesen nézheti
meg hazánk legjobb tornászait
Győrben november 20–22. között
az Audi Arénában. Városunkban
rendezik meg ugyanis a mester-
fokú tornászbajnokságot.

Hidvégi Vid, Böczögő Dorina, a győri
Szabó Nándor is itt lesz a jövő héten
péntektől vasárnapig megrendezett
viadalon. Sőt az utóbbi évek legsike-
resebb tornászával, Berki Krisztiánnal
is találkozhatnak a kilátogató nézők,
igaz, ez alkalommal ő csak vendég-
ként érkezik ide. 

Borkai Zsolt Győr polgármestere, a
Magyar Olimpia Bizottság elnöke az
esemény sajtótájékoztatóján elmond-
ta, hogy ilyen komoly tornaverseny
utoljára akkor volt városunkban, ami-
kor még ő is aktív versenyző volt, így
külön öröm számára, hogy ezt a mes-
terfokú tornászbajnokságot most mi
rendezhetjük meg. Ez a sport világ-
szerte nagyon népszerű, ha például az
olimpiákat nézzük, az egyik leglátoga-
tottabb látványsportág. Szeretné, ha
a győriek is újra a szívükbe zárnák a
tornát, hiszen óriási hagyományokkal
rendelkezik ebben a városban, és sze-
rencsére ma egyre nő azoknak a fiata-
loknak a száma, akik Győrben is ezt a
sportot választják. 

Dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna

Szövetség elnöke is kiemelte, fontos
ezeket a versenyeket olyan városok-
ban rendezni, ahol nagy hagyománya
van a tornasportnak, így az egyik leg-
jobb választás Győr volt. A régen na-
gyon népszerű tornaélet ugyanis újra
kezd felélénkülni városunkban, az

utánpótlás bázis folyamatosan nő, sőt
a korosztályos válogatottak gerincét
is mi adjuk. Az utóbbi évek munkájá-
nak köszönhetően, ma már majdnem
200 gyermek jár a Győri Atlétikai Club
edzéseire. Ők már most, egy fejújított,
rendesen felszerelt tornacsarnokban
készülhetnek, ám az Európai Ifjúsági

Olimpia Fesztiválig a létesítményeik
még tovább fognak bővülni. Ezekhez
a fiatalokhoz pedig el kell hozni a ko-
runk nagyjait, hogy példaképeiket ha-
zai környezetben is láthassák, így még
több motivációt kaphassanak a továb-
bi munkához. 

Visszatérve a versenyre, az össze-
tett versenyek pénteken 13 órakor
kezdődnek a férfiakkal, majd 17 óra-
kor a nők folytatják. Szombaton és va-
sárnap a szerenkénti döntők 11 órától
zajlanak az Arénában. A viadal pedig
ingyenes, így aki teheti, menjen és
szurkoljon a kedvenceinek! 
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szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Győrben, a Széchenyi István Egyetemen tartotta az
elmúlt hétvégén nagyszabású rendezvényét a Fide-
litas: a sportkonferenciára az ország minden tag-
szervezetétől érkeztek fiatalok. A szombat délelőtti
megnyitón részt vett Schmitt Pál, Magyarország ko-
rábbi köztársasági elnöke is.

A második alkalommal megrendezett Fidelitas
sporthétvégén az amatőr bajnokságok mellett
sportolókkal, edzőkkel és közéleti szereplőkkel ta-
lálkozhattak a tagok, akikkel közösen megvitathat-
ták a sporttal kapcsolatos aktuális kérdéseket.
Böröcz László, a Fidelitas elnöke megnyitó beszé-
dében hangsúlyozta, olyan előadók mutatnak pél-
dát, akik szorgalmukkal és akaraterejükkel nagy
sikereket értek el.

Fekete Dávid alpolgármester, a Fidelitas Győr-
Moson-Sopron Megyei Választmányának elnöke
emlékeztetett, a városban tíz éve nem tartott a szer-
vezet országos rendezvényt. Kiemelte, a helyi cso-
portban olyan tagok kezdték pályafutásukat, akik-
ből később miniszter, államtitkár, országgyűlési
képviselő és alpolgármester lett, s ma már az egész
országért dolgoznak. A konferencia kapcsán hozzá-
tette, Győr sportos város, s hogy ez így lehessen,
sokat tesz Borkai Zsolt polgármester, egykori olim-
pikon, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének veze-
tésével az önkormányzat. Például 2017-ben a vá-
rosban rendeznek Magyarországon elsőként hiva-

Gyôrben tartotta sportkonferenciáját a Fidelitas
talos olimpiai eseményt, az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivált (EYOF).

Kara Ákos államtitkár, győri országgyűlési képvi-
selő elmondta, a közelmúltban épp itt, a campuson
adhattak át egy kosárlabdacsarnokot. Úgy fogalma-
zott, fontosnak tartja, hogy az értékteremtésben
mindenki a korosztályában, a maga helyén hozza ki
a legjobbat, s a jelen konferencia is azt szolgálja,

hogy a fiatalok erős testtel és lélekkel vegyenek
részt a jövőben is az értékteremtésben.

„Pártolótagként továbbra is veletek vagyok és
segítem a szervezetet” – utalt Radnóti Ákos al-
polgármester arra, hogy korábban hét évig vezet-
te a helyi Fidelitast. Hozzátette, Győr az ország
egyik legsportosabb városa kiváló sportlétesít-
ményekkel és támogatói rendszerrel. Tavaly két
fontos épülettel gazdagodtunk, felépült az Audi
Aréna és az Aqua Sportközpont, s a fejlesztések-
nek itt nincs vége, hiszen a 2017-es EYOF-ra to-
vábbi létesítmények készülnek el. Az alpolgár-
mester kiemelte a remekül szereplő győri sport-
csapatokat is.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képvi-
selő köszöntőjében elárulta, ha vendégek érkeznek
a városba, mindig elhangzik: Győr az észak-nyugati
régió, sőt, ma már az ország meghatározó gazda-
sági központja. Emellett hazánk harmadik, műem-
lékekben leggazdagabb települése, és rendkívül szí-
nes a kulturális, valamint a sportélete.

Kozmann György, sportért felelős helyettes ál-
lamtitkár szerint a fiatalok egyre aktívabbak a po-
litika és a különböző szerveződések terén, és gra-
tulált a győri szervezetnek a példamutató mun-
kásságáért.

A beszédeket követően Schmitt Pál, Magyaror-
szág korábbi köztársasági elnöke, a MOB tisztelet-
beli elnöke, egykori olimpikon, az ország egyik sport-
fővárosának nevezte Győrt, majd egy Szocsiban ké-
szült olimpiai filmet vetített le a közönségnek.
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kép és  szöveg: xantus-állatkert

Boldogan telik az ősz a győri állatkert-
ben, ugyanis Polly, a zebrakanca, aki
2004-tavaszán érkezett a győri állat-
kertbe, október 23-án hajnalban
egy egészséges, életerős zebra-
lánynak adott életet. 

A Győrben látható zebrák úgy-
nevezett Böhm-zebrák (Equus bur-
chelli boehmi), vagyis az alföldi zeb-
rának a Zambézi folyótól északra élő alfajához tar-
toznak, itt az átlagos újszülöttnek 20-30 kilo -
gramm a súlya. A kiscsikók általában 6–9 hónapos
korukig szopnak, de a szilárd táplálékkal már egy
hónapos koruktól kezdenek barátkozni. A fiatal ál-
latok közül a nőstények 2-3 éves korukban érik el
az ivarérettséget, a hímek ennél valamivel később.

A kis család már együtt nyargalászik az Afrika-
kifutóban, ahol a zebracsikót gyorsan befogadták
a társai, és a nyáron született másik kancával is ha-
mar összebarátkozott. Szinte mindig együtt játsza-
nak, persze az anyjuk szigorú felügyelete mellett.

Az állatkert régi és új lakói mindenkit szeretettel
várnak!

További képek megtekinthetők:
www.zoogyor.com

Virgonc zebracsikó
született az állatkertben


