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6. oldal Lázár János a pannon-
halmi majorsági látogatóközpont
alapkövének letételekor hangsú-
lyozta, javasolni fogja a miniszter-
elnöknek, hogy a történelmi egy-
házak kapjanak pluszforrást.

22–23. oldal Vény nélkül című
rovatunkban a hét orvosi témája
ezúttal a mellkasi fájdalom, a hét
kérdésére pedig Rozs Erika szexu-
álpszichológus válaszol, valamint
írunk a csontritkulásról is.

4. oldal Panker Mihály igazgató beszélt lapunknak arról, hogy a
szociális munka, a rászorulók segítése az élete része. Ezt persze nem
lehet egyedül csinálni, Győr Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézménye négyszázötven közalkalmazottat foglalkoztat. Városunk
szociális hálója elismerten sűrű szövésű, az egyesített intézmény el-
sősorban a fogyatékkal élőkre és az idősekre figyel.

Újra talpra áll

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

28. oldal  Nagyszerű évet tudhat maga mögött
Takács Tamara, a Graboplast Győri VSE 17 éves
kajakosa, akit a szakemberek az egyik legígére-
tesebb magyar tehetségnek tartanak. 

Írásaink a 3. oldalon
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milliárd forintot kap a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház – jelentette be Szócska Miklós egészségügyért fe-
lelős államtitkár. Az országban 93 fekvőbeteg-intéz-
mény kap összesen 33,1 milliárd forintot a lejárt szál-
lítói tartozások kifizetésére.

1 400 forint fölé emelkedett a benzin ára. A Mol bruttó 5
forinttal emelte a 95-ös benzin, és 3 forinttal a gáz-
olaj literenkénti árát. A benzin átlagára így 400-401,
a gázolajé pedig 417-418 forintra nőtt a hazai töl-
tőállomásokon.

NAPRÓL NAPRA

November 15.

November 16.

November 17.

November 18.

November 19.

November 20.

Balett. Ströck Barbara kapta idén
a Carmen-díjat, melyet 11 éve ad-
nak át a Solydent Fogászati Rendelő
alapítói, ezzel támogatva a Győri Ba-
lett társulatát.

Mobilis. Tudományos napot tartot-
tak „a felfedezések házában”, ezút-
tal a makettépítéssel és a hőkame-
rás technológiával ismerkedhettek
meg a látogatók.

Tolvaj. Két Xbox játékot akart elvin-
ni egy fiatalember egy győri nagy-
áruházból. A játékokat a kabátjába
rejtette, de a lopást az áruház operá-
tora a kamerarendszeren keresztül
észrevette.

Vállalkozók. A Fiatal Vállalkozók
Hete elnevezésű programsorozat
keretében tartottak előadásokat,
hogy a vállalkozás iránt érdeklődő
fia talok találkozhassanak sikeres üz-
letemberekkel.

Képzés. Megyénkben folytatódik
az Állami Számvevőszék és a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium önkormányzati képzési prog-
ramja.

Vagyonvédelem. Az I. Győri Nem-
zetközi Vagyonvédelmi Konferenciát
rendezték meg a megyei kereske-
delmi és iparkamara és a Személy-,
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Országos szerve-
zete részvételével, akik együttműkö-
dési megállapodást is aláírtak.

Bővítés. Elkészült a Graboplast
Padlógyártó Zrt. tatabányai hulla-
dék-újrahasznosító üzeme saját
szabadalommal védett techno -
lógiá ra alapozva, 600 millió forint
ráfordítással.

Tisztújítás 
a Fidelitasnál

Ismét Fekete Dávidot vá-
lasztották a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Fi-
delitas elnökének. Feke-
te Dávid 2011 óta vezeti
a megyei szervezetet, a
választmány újabb két
évre hosszabbította el-
nökségét. A Fidelitas
győri csoportjának elnö-
ke Radnóti Ákos lett, aki
2007 óta tölti be ezt a cí-
met, a csornai csoporté
Szabó Dávid, a sopronié
pedig Péli Nikoletta.

Fekete Dávid hang-
súlyozta: a megyében
működő csoportok fon-
tos feladata, hogy a kor-
mány foglalkoztatáspoli-
tikai intézkedéseit, me-
lyek a fiatalok elhelyez-
kedését segítik, megis-
mertessék az érintettek-
kel, például a Munka-

Rövidebb
nyitva tartás
A Győr-Szol Zrt. tájékoz-
tatja az úszókat és a
sportbarátokat, hogy a
Magyar Vilmos Uszoda
sportrendezvény (vízi-
labda-mérkőzés) miatt
november 23-án és 30-
án 15 óráig tart nyitva.

Hivatalok
napja
Hivatalok napja elneve-
zéssel országszerte nyílt
napot tartanak a megyei
és fővárosi kormányhi-
vatalok november 28-án,
mert szeretnék megmu-
tatni, hogy a hivatali
élet sokrétű és sokszínű.
A győri eseményen az
Audi ETO KC tagjai is
részt vesznek.

Nyílt nap
a Mórában
A leendő első osztályo-
sok szüleit hívja és vár-
ja a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola november
26-án 8 és 12 óra között
tartandó nyílt napjára.
Az érdeklődők megis-
merhetik az iskolát, a
délután 5 órakor tartan-
dó szülői értekezleten
pedig választ kaphat-
nak a felmerülő kérdé-
seikre és beszélgethet-
nek a leendő első osztá-
lyos tanító nénikkel, ez
idő alatt a gyermekeket
játszóház várja. Bővebb
információ: www.mo-
raferenciskola.hu.

helyvédelmi Akciótervet
vagy az Első Munkahely
Garancia Programot.

Radnóti Ákos kifejtet-
te, az Országos Választ-
mány alelnökeként ed-
dig is képviselte a me-
gye érdekeit, ezentúl is
megtesz mindent váro-
sáért és a megyéért.
Hozzátette, a győri cso-
port is aktívan kiveszi a
részét a feladatokból, és
tagtoborzó rendezvé-
nyekkel, figyelemfelkel-
tő megmozdulásokkal
igyekszik a fiatalok köré-
ben meglévő ismertsé-
gét növelni. Emlékezte-
tett rá, számos kezde-
ményezés indult már a
győri szervezettől, jobbí-
tó intézkedésekre a jö-
vőben is folyamatosan
lehet számítani.

November 21.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Egy kezemen megszámol-
hatom, hány költőnek van
valamiféle kultusza Győr-
ben. Radnóti Miklós köz-
tük van, utcát, iskolát ne-
veztek el róla, emlékét iro-
dalmi társaság, versmondó
verseny ápolja, még mell-
szobra is volt a Radó-szi-
geten, gondolom bronz-
ból, mert eltűnt. Ellopták
vagy biztonságba helyez-
ték, innen nézve egyre
megy. Ha a szigeten sétá-
lok, nincs ott. 
Most Melocco Miklós ab-
dai, takaróba burkolt Rad-
nótiját törte ketté egy au-
tós. A mester szerint a bal-
eset „halálos”, de a helyzet
nem reménytelen, jövő no-
vemberre, a költő halálá-
nak hetvenedik évforduló-
jára elkészülhet egy máso-
lat. Az is sötét gránitból
lesz, mert annak csak az
ember tud ártani.
Sokszor jártam arrafelé, az
a szobor úgy állt ott a főút
mellett, mintha 1944 no-
vemberében nem tarkólö-
vés, hanem valamiféle, zsi-
dóknak szánt átok végzett
volna a költővel. Azonnal
kővé vált, örök és mozdu-
latlan magányosságra ítél-
ve. Nem nézhetett fel se a
koszorúzók, se a főút rossz
lányai kedvéért. Aztán jött
egy autó a ködben. 
Az átok eltörött, a szoborba
zárt lélek elszabadult.
Higgyük, hogy Melocco
kedvéért hajlandó lesz
visszaköltözni a klónba.
Vagy mondjuk a mi ked-
vünkért, hiszen a győriek
magukénak vallják Rad-
nótit. Nagy költő, könnyű
szeretni. Tartozunk is ne-
ki, tudjuk, hogy nem vé-
gezte volna huszonketted-
magával egy abdai gödör-
ben, ha a halálmenetelő
munkaszolgálatosokat be-
fogadja a győri kórház. Azt
a szobrot másodszor, s
ahányszor kell, mindig új-
rafaragtatjuk.  

Gaál József

A költő

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Sűrű, ősz hajával, kedvelt világos gar-
bójában ment szobra üres helyéhez
Melocco Miklós szobrászművész azon
a kockaköves abdai úton, amelyen
1944-ben Radnótit és társait hajtották
a halálba. Esett az eső, a Kossuth-díjas
alkotó állt egy keveset a helyen, ahová
harminc évvel ezelőtt két oldalról ma-
gas jegenyéket képzelt. 

Régen járt itt – felelte kérdésünkre,
majd megjegyezte, a szobrok élik saját,
önálló életüket. „Ha rendszeresen láto-
gatnám őket, akkor folyamatosan ci-
kázhatnék az országban.”

– Radnóti szobra mennyire állt közel
önhöz? 

– Szeretem. A magyar költészet szá-
momra mindenek fölött áll, Radnótit
rendkívül tisztelem, a Bori-noteszt is
ritka fontos értéknek tartom. 

A sötét rodéziai gránitból készült, kö-
penyes Radnóti-szobrot a hétvégén egy
24 éves pápai fiatalember rongálta meg.
Két nap múlva önként jelentkezett a rend-
őrségen. Azt vallotta, hogy nem tudato-
san cselekedett, a sűrű ködben véletle-
nül ment neki kocsijával a szobornak. 

Melocco Miklós szerint nyilván nem
szándékosan csinálta, hi-
szen ez a gránit kemény
anyag, az ütközés akár az
autós életébe is kerülhe-
tett volna. „Gondoljanak
csak arra, hogy akár egy
kisebb vad is tragédiákat
okozhat az úton, még egy
viszonylag lassan hajtó autó esetében is.
Mindenesetre kellene ide valamilyen ízlé-
ses sorompót szerelni, hogy véletlenül se
álljon módjában senkinek az autós kár -
okozás” – fejtegette az alkotó. 

A Győr-Szol vezetői a társaság rak-
tárában megmutatták a törött szobrot
az alkotónak. Mikor a művész szembe-
sült művével, azt mondta, tulajdonkép-
pen megnyugodott. Mintának használ-
ja, mely alapján újra ki kell faragni Rad-
nóti alakját, ugyanis teljesen helyreál-
lítható ez a szobor. „Múzeumban tud-
nám elképzelni, de nem az én tulajdo-
nom, hanem a városé” – jegyezte meg.

Felmerült a gondolat, hogy a meg-
rongált, s a lehetőség szerint helyreál-
lított alkotást mellszoborként állítják ki
– ezt már Domanyik Eszter, a városhá-
za Marketing, Turizmus és Kommuni-
kációs Osztályának vezetője vetette fel
azon a sajtótájékoztatón, melyen Me-
locco Miklós is részt vett. Ezt az elkép-
zelést az alkotó támogatja.

Borkai Zsolt polgármester ugyanitt je-
lentette be: megállapodtak a művésszel
arról, hogy újrafaragja a szobrot.

„Radnóti Miklós személye és költé-
szete iránti tiszteletből az önkormány-

zat magára vállalja az új szobor költsé-
geit” – mondta a polgármester. Hozzá-
tette: „közismert, hogy pártok, magán-
személyek, más szervezetek adomá-
nyokat ajánlottak fel a felújításra. Arra
kérem őket, hogy a szoborra szánt ösz-
szeget advent közeledtével más jóté-
konysági célokra fordítsák. Gyereke-

ket, jó ügyeket, hasznos szervezeteket
segítsenek a pénzzel.” 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter visszaidézte: a győri önkormányzat
hasonló esetekben mindig azonnal
cselekedett, hogy a helyreállítás mi -
előbb megtörténjen. Példaként emlí-
tette a néhány éve történt kismegyeri
turulszobor megrongálását, ami a kö-
vetkező évi, napóleoni csata emlékére
rendezett ünnepségen már újra régi fé-
nyében pompázott, új kivilágítást és
biztonsági kamerát is kapott.

A jövő év november 9-én, a költő
halálának 70. évfordulóján már az em-
lékhelyen állhat az új Radnóti-szobor –
ígérte az alpolgármester.

„Jó volna, ha az új szobor avatására
az emlékhely mint egy zöld katedrális
pompázna, oltára pedig a szobor vol-
na. Mindez már nem túl nagy költség
a szoborhoz képest” – fogalmazott
Melocco Miklós. A művész azt viszont
pontosan nem tudta megmondani,
mennyibe kerül majd az új alkotás.

„Pontosan ugyanolyannak faragom,
mint az eredeti volt, hiszen a Radnóti
iránti tisztelet nem változott bennem”
– jegyezte meg Melocco Miklós.

Az önkormányzat
megbízásából
új Radnóti-szobor készül

Radnóti Miklóst 1944. november 9-én hu-
szonkét sorstársával együtt lőtték agyon
Győr és Abda között. Melocco Miklós egész
alakos alkotását 1980. november 10-én állí-
tották fel itt az „erőltetett menet” emlékére.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Győrnek fontosak az idős emberek, mondja Panker Mihály,
Győr alatt értve a minőségi ellátás mellett elkötelezett helyi
politikusokat és a szakmát, a rászorulókat segítő városi há-
lózat hivatásos szereplőit. Ez utóbbi népes csapat, Győr
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménye egymaga
négyszázötven közalkalmazottat foglalkoztat. Ők működte-
tik az egészségügyi alapellátást és a szociális szférát, vagy -
is az idősek klubjait, a tartós és átmeneti bentlakásos ott-
honokat, a fogyatékkal élők napközijét, a gondozási köz-
pontokat, a házi segítségnyújtás és az étkeztetés rendsze-
rét. Pluszfeladat is akad, a műszaki ellátó szervezet százöt-
ven egészségügyi, szociális és oktatási épületet gondoz. A
központi könyvelési csoport az anyaintézmény kétmilliár-
dos költségvetését is ideszámolva évi három és fél milliárd
forint forgalmát tartja rendben.   

Panker Mihály Kálóczy téri igazgatói irodájában beszélge-
tünk, vendéglátóm a gratulációt köszönve a Pro Caritate-díj
oklevelét és méretes bronzérmét mutatja. Azt mondja, nagy
megtiszteltetés, egyrészt mert az emberi erőforrások minisz-
terétől kapta, másrészt meg azért, mert a városvezetőktől in-
dult a szép gesztus, helyben ismerték el szakmai munkáját.
Úgy gondolja, a díj két dologról szól. A nagy és szerteágazó
tevékenységű intézmény igazgatásáról, meg arról, hogy a
szociális munka, a rászorulók segítése az élete része. Ezt per-
sze nem lehet egyedül csinálni, az elismerés azoké a kollégá-
ké is, akik teszik, ami a hivatásuk. Hála érte.   

Aki a város szociális ellátó rendszerének elmúlt, közel
negyed százados történetére kíváncsi, forduljon bizalom-
mal Panker Mihályhoz. Az egyesített intézmény igazgatója
Pannonhalmán nevelkedett és révais gimnazistaként sze-
rette meg Győrt, ahova a pécsi egyetemi évek után csalá-
dostól visszaköltözött. A középiskolai tanár a családsegítő
szolgálatnál kapott állást, ami a nyolcvanas évek végén, fel-

készített szakemberek híján rendben lévő dolog volt. Aztán
szép lassan divatba jött a szakirányú képzés, s a lehetőség-
gel Panker Mihály is élt. A tanári mellé még két diplomát
szerzett, így nyugodt szívvel vállalhatta el Győr ezredfordu-
lón alapított egészségügyi és szociális csúcsintézményé-
nek vezetését. 

Az idős emberekről való szervezett gondoskodás régi
vívmány, de a szakma csak mostanában ad különböző vá-
laszokat a különböző élethelyzetekre. Specializálódunk,
mondja az igazgató, magyarázva a képzés és az ellátó-
rendszer sokszí-
nűségét. Győr
szociális hálója
elismerten sűrű
szövésű, a gye-
rekeknek épp-
úgy biztonságot
nyújt, mint a haj-
léktalanoknak.
Az egyesített intézmény elsősorban a fogyatékkal élőkre
és az idős korosztályra figyel, s ezt is a sokféleség je -
gyében teszi. A hatékonyság jórészt annak köszönhető,
hogy mindenki azt a segítséget kapja, amire szüksége
van. Társaságot, ebédet, jelzőrendszeres biztonságot,
vagy ha az kell, bentlakásos, folyamatos gondoskodást. 

Ha a kép túlzottan idillire sikeredett, tudjuk be Panker
Mihály Pro Caritate-díjának. Ez egy ünnepi beszélgetés, il-
lik méltányolnunk, ha az ünnepelt büszke a munkájára, arra
a szociális ellátó rendszerre, amely mindenki számára elér-
hető, s jelenleg is csaknem háromezer emberről gondos-
kodik. Azt mondja az igazgató, naponta fordulnak rosszra em-
beri sorsok, kétszázan várnak a bentlakásos otthonok meg-
üresedő férőhelyeire. Egy nagyváros segítő rendszere nem le-
het tökéletes, de Győr odafigyel az idős emberekre. Győr alatt
értve az önkéntes diákot, a háziorvost, a szomszédot. Civilt,
politikust, szakmabelit, mindenkit, aki itt él.

Panker Mihály: Győr szociális
rendszere mindenkinek elérhető  

Háttér
„A Révai-gimnázium-
ban töltöttem életem
legszebb négy évét. Min-
taadó tanáraim és kivá-
ló diáktársaim voltak,
sokukkal máig tart a ba-
rátság. Ez volt a nagy csa-
vargások, a nagyváros
felfedezésének korszaka,
s persze az első szerele-
mé is. Gimnazistaként is-
mertem meg Csillát, a fe-
leségemet. A családi hát-
tér tette lehetővé, hogy
minden erőmet a mun-
kámra fordíthattam.”

Kollégák
„Öt évig szociális mód-
szertani intézmény-
ként működtünk, sok
kolléga érkezett hoz-
zánk az ország minden
tájáról. Őszintén csodál-
ták azt, amit láttak.
Nem irigykedtek, egy-
szerűen csak ők is sze-
rettek volna olyan kö-
rülmények, olyan ön-
kormányzati támoga-
tás és külsős kapcsolat-
rendszer mellett dolgoz-
ni, mint mi. Ez egy élhe-
tő, jó város, büszke va-
gyok arra, hogy itt élhe-
tek, itt dolgozhatok.”      

A szociális
munka
az életem része
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Kálóczy tér északi oldalán a járda
állapota jelentősen leromlott, ami
azért is jelentett problémát, mert az
egyetem, a templom, az orvosi ren-
delő és a nyugdíjasotthon miatt je-
lentős itt a forgalom. A korábban
toldozott-foldozott szakasz most tel-
jesen megújult, a régi aszfaltréteg
helyére térkő került.

Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője
elmondta, többen is megkeresték a
járda rossz állapota miatt, ezért for-
dult az Útkezelő Szervezethez, és
végül a lakóutcaprogram keretében
valósították meg a 16 millió forint
értékű beruházást. Hangsúlyozta,
az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-

A múlt héten átadott felújított Bercsényi liget is része
az Újváros rehabilitációját elősegítő, 1,4 milliárd forint
összköltségű európai uniós pályázatnak, melynek ke-
retében nemcsak közterületek és hajdan patinás épü-
letek szépülnek meg, hanem az életminőséget komp-
lexen javítják. Az életvezetési programcsomag fő koor-
dinátora az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
mény. Az igazgató, Panker Mihály elmondta, különbö-
ző szakterületek összefogásával az életminőség javítá-
sához, közösségi léthez kapcsolódó programokat, il-
letve képzéseket szerveznek. A félidőhöz ért projekt
programjainak végrehajtásánál az előzetes elképzelé-
sek szerint haladnak a lakosság aktív részvételével. A
programelemek  a mindennapokban fontos témákra
hívják fel a lakosok figyelmét. A csoportos foglalkozá-
sokon várandós kismamákat készítenek fel a szülésre
az apák bevonásával, a baba-mama klubban foglalkoz-
nak többek között az egészséges táplálkozással. Meg-
tartották az anyatejes világnapi rendezvényt is, a baba-
masszázs-tanfolyamon pedig különböző technikákat
sajátíthattak el az anyukák. Az iskolás fiatalok a „Helye-
sen élni” előadás-sorozat keretében megismerték la-

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TARGONCAVEZETÔKET

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig: Németh Krisztina
Tel.: 70/339-6662 vagy e-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség-térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: tehergépkocsi le-
és felpakolása, raktárba beér-
kezô áru anyagmozgatása és
tárhelyre történô betárolása

Elvárások:
• OKJ-s targoncavezetôi jogosítvány
• két mûszakos munkarend vállalása

Megújult a Kálóczy téri járda

vál kapcsán várható infrastrukturá-
lis fejlesztések ezt az utcát is érinte-
ni fogják, így a következő időszak-
ban az útpálya is megújul.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a városrész másik önkor-
mányzati képviselője hozzátette,
örömteli, hogy a városban zajló

nagyberuházások mellett folyama-
tosak az egy-egy lakókörzetet kom-
fortosabbá tevő fejlesztések is. Rá-
mutatott, a napokban például az Ady
Endre utca elkanyarodó részén is
munkálatok kezdődnek, ahol mint egy
húszmillió forintból végeznek járda-
és útfelújításokat, így a Pataházi utca
megközelítése is javul. 

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője kifejtette, a szakaszra
szürke színű, térkő burkolatú felületet
építettek. A kapubejáróknál erősített
burkolatalap készült, a járda szegélye-
it pedig úgy alakították ki, hogy a ké-
sőbbi parkolófelújítások során azok
megfelelő magasságúak legyenek.
Annak érdekében, hogy a szabálytala-
nul parkoló autók ne állhassanak az
orvosi rendelő bejárata elé, virágládá-
kat helyeztek ki. 

séges életmódot támogató programokat és szűrővizs-
gálatokat szerveznek. Győr-Újváros területén élő és
dolgozó pedagógusok, segítő szakembereknek pedig
„És veled ki törődik?” címmel képzést, szervezetfejlesz-
tést, előadást, tanácsadást biztosítanak Antal Judit
mentálhigiénés szaktanácsadó vezetésével, melyről
rendkívül jó visszajelzéseket kaptak.

Számos célcsoporttal foglalkoznak a városrész-
ben, például hátrányos helyzetű gyerekeknek védő-
nők tartanak kortárs segítő képzéseket, melyeken
a fiatalokat felkészítik a serdülőkori változások, csa-
ládi élet, szexuális úton terjedő betegségek, illetve
a nem kívánt, korai terhesség megelőzése témakö-
rökben. Az „Együtt felnőni lányainkkal” program pe-
dig a 11–13 éves lányok és az édesanyjuk közötti
párbeszédet próbálja meg elősegíteni.

A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros te-
rületén” című, NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012 0001
azonosítószámú projekt 2012 decemberében kez-
dődött és 2014 decemberében fejeződik be.

Néhány lezajlott és leendő programról az
eeszi.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A tervek szerint halad az újvárosi megújulás
kókörnyezetük történetét, kultúráját. Képet kaptak csa-
ládi mintákról, a bűncselekmények következményeiről.

Az 1,1 milliárd forintos uniós forrásra Győr önkor-
mányzata pályázott, egyik konzorciumi partnere az Óvo-
dák Gazdasági Működtető Központja, megvalósítója a
Kossuth Lajos Általános Iskola. Papp Gyöngyi, az intéz-
ményegység vezetője elmondta, a projekt lehetőséget
ad közösségi, szemléletformáló programok lebonyolítá-
sára. Az iskolában élménypedagógiai foglalkozások in-
dultak, a konditermet a külső érdeklődőknek is megnyi-
tották, könyvtárukban olvasószolgálatot biztosítanak. Fő
célkitűzéseik a közösségépítés és a szabadidő aktív el-
töltésének biztosítása. Erre példa a családi sportszom-
bat és játszóház, valamint az Újvárosi Nyár elnevezésű
rendezvény. Egyhetes élménytábort szerveztek, illetve
újvárosi diáknapokat, ahová a volt tanulókat és a szülőket
is meghívták. A projekt keretében a biztonságos közle-
kedés alapjaival is megismertetik a gyerekeket és műkö-
dik az ifjúsági klub is.

A prevenciós programcsomag felelőse a Győriek
Egészségéért Közhasznú Egyesület. Miklósyné Berta-
lanfy Mária elnök elmondta, a projekt keretében egész-

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Több mint 25 éve az Önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!
2013. 12. 31-igFehér vagy színes, hagyományos

és LED-es fényfüzérek 20, 50
és 100 darabos kiszerelésben.

• világítócsövek • fali- és ablakdíszek • kiegészítők
• pótizzók 10, 20, 40, 50, 100 darabos kiszerelésben

Nálunk biztos megtalálja, amit keres.

Kül- és beltéri karácsonyi dekorációk ÓRIÁSI VÁLASZTÉKA!!!
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szerző: ozsvárt tamás
fotó: marcali gábor

Több, a győri parkolókat használó gép-
járművezetők kényelmét szolgáló fejlesz-
tést valósított meg a közelmúltban a
Győr-Szol Zrt. 

A Jókai úti parkolóház előtt mozgás-
korlátozottak számára fenntartott par-
kolóhelyet jelölt ki a szolgáltató, így a
korábbinál nagyobb eséllyel találnak
szabad beállót a rászorulók a társaság
egyik legforgalmasabb ügyfélszolgála-
ti irodája közelében. Ugyancsak a Jó-
kai úti parkolóházban tapasztalható
változás, hogy a ki- és behajtási útvo-
nalakon tükrök segítik a kanyarok jobb
belátását valamennyi szinten, össze-
sen 14 speciális tükör teszi biztonsá-
gosabbá a közlekedést. A parkolóhá-
zon belüli tájékozódást könnyítik meg
azok a hamarosan felszerelésre kerülő
új táblák is, amelyek az autósok számá-

PANNONHALMA  PARKOLÁS

Könnyítik a parkolást a belvárosban
ra egyértelművé teszik a ház használa-
tára vonatkozó információkat. A közel-
múltban fejeződött be a Révai úti felszí-
ni parkolók átépítése. Korábban ma-
gas járdaszegélyre kellett felkaptatniuk
a járműveknek, ezt váltotta ki egy dön-
tött szegély kialakítása. Ezzel a megol-
dással várhatóan népszerűbbé válik ez
a parkolási szakasz.

A hagyományoknak megfelelően az
adventi időszakban kedvezményes par-
kolási díj várja a belvárosba érkezőket.
Eszerint november 29-től január 1-jéig
a felszíni fizetőparkoló-helyeken hétköz-
nap csak 8 és 16 óra között kell parkoló-
jegyet váltani. Szombati napokon a par-
kolás díjmentes. A parkolóházakban az
adventi időszakban is a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet várakozni. A
Jókai úti parkolóház december 1-jétől
egységesen, a nap 24 órájában 150 fo-
rintos, a Révai parkolóház 60 forintos
óradíjért vehető igénybe.

szerző: gy. p.
fotó: mti – krizsán csaba

Az uniós pénzek azon négy százalékát,
amelyet a központi apparátusban dolgozók
ellátására fordíthatnának, ajánlják fel a
történelmi egyházaknak, amelyek így 250-
300 milliárd forintos pluszforráshoz juthat-
nak – ezt jövő héten fogja Lázár János java-
solni Orbán Viktor miniszterelnöknek – je-
lentette be Pannonhalmán a Miniszterel-
nökséget vezető államtitkár.

Lázár János államtitkár Pannonhalmán:
pluszforrás az egyházaknak

Lázár János a majorsági látogatóközpont alapkövének
letételekor hangsúlyozta, a 2014–2020-as időszakban
az egyházak előnyben részesülhetnek az európai uniós
pályázati pénzek elosztása során, legyen szó intézmé-
nyek, épületek felújításáról, működtetéséről, oktatásról
vagy közösségszervező, építő munkáról.

Az államtitkár kifejtette, a történelmet elemezve lát-
ható, mihez kell visszatérni és mitől eltávolodni. Szerinte
az 1945 utáni időszak az eltévedés kora volt, az elmúlt
23 év pedig a visszatalálás kísérlete. Az újratervezés
már zajlik, a munkában élen jár Pannonhalma – utalt az
ott zajló folyamatos fejlesztésekre Lázár János. 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Pannonhalmi Fő -
apátsághoz tartozó épületek felújítási programja, a hét
közepén helyezte el Várszegi Asztrik főapát, Lázár Já-
nos és Kara Ákos országgyűlési képviselő az Apátsági
Major Látogatóközpont alapkövét. A városközpontban
álló, omladozó épület mintegy 1,4 millió forintból 2014
nyarára újul meg, s kap szerepet a világörökség turisz-
tikai vonzerejének növelésében. Kialakítanak egy 300
négyzetméteres rendezvényteret a konferenciák és
előadások befogadására, egy cukrászdát és egy apát-
sági termékeket árusító boltot. Az új kiállítóterekben
bemutatják az apátság ezeréves történetét, a térségre
jellemző borászati tradíciókat, valamint azon gyűjtemé-
nyek rejtett kincseit,  amelyeket eddig nem láthatott a
nagyközönség. 
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KÖZÉLET HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
illusztráció: o. jakócs péter 

Győr évről évre több vendé-
get fogad, a vendégéjszakák
számának dinamikus emel-
kedése révén bekerült az or-
szág tíz leglátogatottabb te-
lepülése közé. A szakembe-
rek a turizmus további erősí-
tése érdekében több fóru-
mon is sorra vették a város
erősségeit, legutóbb az ön-
kormányzat és öt helyi hotel
közösen mutatta be a lehető-
ségeket a konferenciaszer-
vező szakma képviselőinek
Budapesten.

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommuni-
kációs osztályvezetője elmondta, a
napokban a turizmus egy újabb te-
rületét célozták meg, együtt gondol-
kodva a helyi turisztikai szolgáltatók-
kal. A fővárosi bemutatkozáson az
önkormányzat és öt szállásadó – az
ETO Park Hotel és Élményközpont,

A konferenciaturizmust fejlesztik
a Hotel Famulus, a Kálvária Hotel, az
Ibis Hotel és a Rába Hotel – közösen
ismertették Győr kínálatát, egyre
bővülő szolgáltatásait, amelyek a
konferenciaturizmus területén is új
perspektívákat nyitnak a város szá-
mára. A legtöbb helyen a szállás -
adók között erős a konkurenciaharc,
Győrben egymást erősítve is képe-
sek fellépni a piacon, amennyiben a
közös érdekek ezt kívánják. A mos-
tani bemutatkozás is szolgáltatói
kezdeményezés alapján valósult
meg. – A konferenciaturizmus terén
is szeretnénk intenzívebben beke-
rülni a nemzetközi körforgásba, hi-
szen városunk képes színvonalas
helyszínként kiszolgálni nagy nem-
zetközi és hazai konferenciákat is –
tette hozzá az osztályvezető.

Jakab Petra, az önkormányzat
idegenforgalmi referense kiemelte,
bár már eddig is rendeztek na-
gyobb konferenciákat Győrben,
többek között az ETO Park több
mint ezer főt befogadni képes
nagyterme, valamint a megépülő
multifunkcionális csarnok új lehe-

tőségeket nyit ezen a téren is. A be-
mutatkozáson a győriek az öt nagy
konferenciaszervező cégnek mu-
tatták be a város kedvező adottsá-
gait. Közös fellépé süket a jövőben
is folytatják, hamarosan újabb ren-
dezvényszervező cégek számára
prezentálják a lehetőségeket.

A szállásadók részéről Tóth Ta-
más, az Ibis Hotel igazgatója la-
punknak úgy fogalmazott, az élet
minden területén fontos az össze-
fogás, e nélkül nem lehetünk sike-
resek. „Párját ritkító az az együtt-
működés, mely létrejött a város és
az említett szállodák között annak
érdekében, hogy még sikereseb-
bek legyünk. Míg a városvezetés
mindent elkövet, hogy minél több
turistát Győrbe csalogasson, mi
mint szállodások, kihasználva a cé-
geinkben rejlő potenciált, olyan
rendezvényszervezőkkel kerültünk
kapcsolatba, akik rövid és középtá-
von konferenciákat hoznak Győr
városába. Mottóm: tegyünk meg
mindent, hogy Győr a konferenciák
városa is legyen!”

szerző: gy. p.

Az EESZI Fogyatékosok Napközi Otthona 35 fő külön-
böző sérültséggel élő fiatal ellátását biztosítja napi szin-
ten. A korábbi évekhez képest megnövekedett ellátotti
létszám, illetve az egyes sérültségek összetettsége
szükségessé tette a napirend újragondolását. Innova-
tív lehetőségként szakemberek kidolgozták a Mozdulj!
Élj! Tanulj! Alkoss! Pihenj! komponensekből álló MÉTA
programot. A Mozdulj! komponenst erősíti és „A város,
ahol sportolunk!” Győri Sporttörténeti Vetélkedő lebo-
nyolítását segítette, hogy az otthon pályázati keretből
bővítette sporteszközállományát. Az intézmény torna-
padokat, tornazsámolyokat vásárolt és beszereztek
két, a halmozottan sérültek fejlesztését bazális stimu-
lációval is segítő lengőhintát.

Az adekvát sporttevékenységek köre (asztalite-
nisz, teke, labdarúgás, úszás) az ülőröplabdával bő-

Mozdulj velem!
vült. Az otthon hosszabb távú tervei között szerepel
e mozgásforma rendszeres alkalmazása, a sportág
esetleges népszerűsítése, akár versenyeken való
részvétel támogatása is.

A Fogyatékosok Napközi Otthonában még tavaly
indult programsorozat célja Győr megismerése, mely
újabb állomásához érkezett. Az idei „A város, ahol spor-
tolunk!” vetélkedőre hat, egyenként hétfős csapat je-
lentkezett a Radó Tibor Általános Iskolából, a Bárczi
Gusztáv Általános Iskolából, a Speciális Szakiskolából,
a nyúli Márton Lakóotthonból, az MMSZ Gondviselés
Házából, valamint a Fogyatékosok Napközi Otthoná-
ból. A versenyzőknek elméleti kérdésekre kellett vála-
szolniuk Győr sportmúltjáról és jelenéről, majd egyen-
súlyt, koordinációt igénylő ügyességi játékokon és ülő-
röplabda-mérkőzéseken mérték össze tudásukat. A fi-
atalok kiválóra vizsgáztak az elméleti anyagból, vala-
mint ügyességből, sportszerűségből.
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JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: Kijelenthet-
jük, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlannal kapcso-

latos, olvasó által megjelölt tartozásokat (közüzemi), ha
az ingatlant ténylegesen a haszonélvező használta –

tehát a hivatkozott közüzemi vagy egyéb köz-
műtartozások hozzá köthetőek –, akkor

azt a haszonélvezőnek kell megfizet-
nie. Azonban a közüzemi szolgál-

tatókkal szembeni tartozások
kapcsán jelentősége van an-
nak, hogy a szolgáltatókkal
ki áll szerződéses viszony-
ban, az ingatlan tulajdonosa
vagy pedig a haszonélvező.

Abban az esetben, ha a köz-
üzemi szolgáltatókkal a ha -

szon élvező áll szerződésben,
úgy a közüzemi tartozások kizá-
rólag őt terhelik, azt a szolgálta-
tók más személytől, mint példá-

ul az ingatlan tulajdonosa, nem
hajthatják be. Abban az
esetben, ha a közüzemi
szolgáltatókkal az ingatlan

tulajdonosa áll szerződéses
viszonyban, úgy a közüzemi

szolgáltatók felé fennálló tarto-
zások az ingatlan tulajdonosát ter-

helik, függetlenül attól, hogy az adott tar-

tozások a haszonélvező használatához köt-
hetőek, azonban ez esetben az ingatlan tu-
lajdonosa az általa megfizetett és a haszon -
élvezőhöz köthető közüzemi tartozások ösz-
szegét a haszonélvezőtől követelheti.
A közüzemi vagy egyéb közműtartozások-
tól eltérő szabályok vonatkoznak viszont a
közterhekre, mint például az építményadó,
telekadó, magánszemély kommunális adó-
ja, melyek minden esetben az ingatlan tu-
lajdonosát terhelik.
A haszonélvezeti jogot korlátozni vagy meg-
szüntetni egyoldalúan, a haszonélvező akara-
ta ellenére nem lehetséges, arra kizárólag ab-
ban az esetben van lehetőség, ha akár a meg-
szüntetéshez, akár a korlátozáshoz maga a jo-
gosult, azaz a haszonélvező hozzájárul.
Az olvasó kérdéséből nem derül ki, de elkép-
zelhető, hogy az általa hivatkozott ingatlant öz-
vegyi haszonélvezeti jog terheli. Az özvegyi ha-
szonélvezet az özvegy haláláig áll fenn, kivéve,
ha az özvegy újabb házasságot köt. Az özve-
gyi haszonélvezeti jog korlátozását abban az
esetben kérhetik az örökösök, ha az özvegy
haszonélvezeti joga túlzott mértékű. Korláto-
zási igénnyel kizárólag a leszármazó örökö-
sök, kizárólag a hagyatéki eljárás során élhet-
nek. A korlátozások feloldását vagy csökken-
tését az özvegy bármikor kérheti. A korlátozá-

Olvasói kérdés: 
„Bátyámmal örököltünk egy lakást, viszont
haszonélvezet van rajta. A haszonélvező

szociális otthonba vonult, mielőtt ezt megtette,
jelentős közüzemi tartozást halmozott fel a
lakáson. Lehetséges-e megszüntetni vagy

korlátozni a haszonélvezeti jogát, amíg
a tartozást nem rendezi, vagy szociális

otthonban  tartózkodik? Kinek kell
a tartozásait visszafizetni?”

Hogyan lehetséges megszüntetni vagy
korlátozni a haszonélvezeti jogot?

sok elbírálásánál elsődleges szempont, hogy
a haszonélvezet biztosítsa az özvegy azon
szükségleteit, melyekért az élete során meg-
dolgozott, úgyhogy figyelembe kell venni az
özvegy által örökölt vagyont, valamint a saját
vagyonát is. Mivel öröklés esetén a tulajdon-
jog és a haszonélvezet szétválik, ez adott eset-
ben problémák forrása lehet, mivel ha az örö-
kös az örökölt tulajdonjogát értékesíteni kí-
vánja, azt csak az özvegyi joggal terhelten te-
heti, ami megmutatkozik az ingatlan vételárá-
ban, azaz jóval a forgalmi érték alatt tudja
csak értékesíteni a tulajdonos az ingatlant. Az
özvegy viszont a haszonélvezeti jogát nem ad-
hatja át, ami nyilvánvalóan nem jár előnnyel a
számára. Ezért mód van arra, hogy, ha a felek
bármelyike, tehát akár a tulajdonos, akár az
özvegyi jog jogosultja igényt tart az özvegyi
jogtól mentes tulajdonjogra, úgy lehetőség
van az özvegyi jog megváltására a hagyatéki
eljárás során, illetve az öröklés megnyíltától
számított egy éven belül az illetékes közjegy-
ző előtti eljárás keretében. Fontos korlátozás,
hogy az özvegy által lakott lakásra, az általa
használt berendezési és felszerelési tárgyra
az özvegyi jog korlátozását nem lehet kérni.

Dr. Rákosfalvy Zoltán
jogtanacs@gyorplusz.hu

HIRDETÉS  JOGTANÁCS, KÖLTSÉGVETÉS

szerző: papp zsolt

A városi közgyűlés csütör-
tökön fogadta el a 2014-es
győri költségvetés koncep-
cióját, amely az önkor-
mányzati feladatok fenn-
tartása mellett a fejleszté-
sekre fókuszál.

Borkai Zsolt polgármester az ülés
előtt lapunknak úgy fogalmazott, a
Győrben tapasztalható dinamikus
városfejlesztés a jövő évben folyta-
tódik, annál is inkább, hiszen a köz-
ponti költségvetés tervezete több
győri beruházást is jelentős mér-
tékben támogat, ilyen többek kö-
zött a multifunkcionális csarnok
építése, illetve az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) létesít-
ményfejlesztéseivel kapcsolatos ki-
adások. 2014-ben elkészülnek a
városi versenyuszoda, a Dunakapu
tér, vagy épp az újvárosi rehabilitá-
ció beruházásai is, ám ezek mellett
több kisebb, de Győr életében fon-
tos fejlesztés is megvalósul.

Elfogadták a költségvetés
koncepcióját

A koncepció utal a központi
költségvetés tervezetére, amely-
ben az szerepel, hogy a helyi ön-
kormányzatok feladataihoz 2014-
ben az állami büdzsé több mint
703 milliárd forintot biztosít, amely
a 2013. évi támogatás 108,8 szá-
zaléka, vagyis az emelkedés közel
tízszázalékos. A gazdaságban be-
indult kedvező folyamatok tovább
erősödhetnek, amihez a belső ke-
reslet növekedése is hozzájárul, ezt
a folyamatot az alacsony inflációs
ráta is segíti. 

A városi költségvetés
koncepciója leszögezi,
2014-re új adó megállapí-
tása nem tervezett. Az ön-
kormányzati bevételek ol-
dalán természetesen jövő-
re is kiemelt szerepet kap
a helyi iparűzési adó. A ki-
adási oldal hangsúlyos eleme a vá-
rosfejlesztés, melyben kiemelt fi-
gyelmet kapnak az ifjúsági olim piá -
val kapcsolatos előkészítési mun-
kák. Ugyancsak fontos elvárás a
költségvetéssel szemben, hogy az

elbírálás alatt lévő, illetve benyúj-
tandó pályázatok önerejének fede-
zetét biztosítsa. A győri önkor-
mányzat továbbra is szerepeltetni
kívánja a büdzsében az idősek,
nagycsaládosok és mozgáskorlá-
tozottak számára nyújtandó ingye-
nes termálfürdőbérletet és segít-
séget nyújt a háziorvosok költség-
terheinek viselésében is. A követ-
kező évek kiemelt célkitűzései kö-
zött szerepel a kultúra, a sport és a
turizmus területén az elmúlt évek-

ben elért színvonal megőrzése. A
költségvetési főösszeg minimum
egy százalékát jövőre is az élősport
támogatására fordítja a város – tet-
te hozzá Fekete Dávid pénzügye-
kért felelős alpolgármester.

Fejlesztésekre
fókuszálnak
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AUTÓ IPAR

A Rudolph Autóipari Logisztikai
Kft. az idei évben jelentős fej-
lesztéseket hajtott végre, több
száz fővel bővítve dolgozói lét-
számát. A munkavállalók tobor-
zása jelenleg is folyik. 

A Rudolph győri beszállítói parkjában
több ügyfelének nyújt teljes körű lo-
gisztikai szolgáltatást. Ebből a csar-
nokból látják el az egyik legfőbb part-
ner új gyárát Just in sequence (JIS)
rendszerben. A JIS rendszer lényege,
hogy az alkatrészek a beépítés idő-
pontjában a szerelés helyszínén, a
gyártás sorrendjének megfelelően,
minimális szállítási költségek mellett
álljanak rendelkezésre. Ez a folyamat
a Rudolph-nál a következőképp való-
sul meg: a különböző beszállítóktól ér-
kező alkatrészek a beszállítói parkba
kerülnek, amelyeket áruátvétel után
beraktároznak. Amikor a partner lehí-
vása/rendelése megérkezik, a Ru-
dolph munkatársai az ügyfél igényei
alapján komissiózzák, előkészítik az al-
katrészeket. Minden egyes alkatrészt
a megfelelő tartóba helyeznek, majd
saját tulajdonban lévő 24 tonnás ka-
mionokkal átszállítják őket a gyárba.

Folyamatos fejlődés és munkahelyteremtés 
Az alkatrészek gyártósorra jutásáról
szintén a Rudolph munkatársai gon-
doskodnak. A folyamat nagy odafigye-
lést és precizitást igényel. 

A Rudolph ezen logisztikai szolgálta-
tásokon felül több ügyfél megbízásából
végez értéknövelő feladatokat is, ilyen
például az összeszerelés. Ennél a folya-
matnál az egyes alapanyagokat a tele-
pített szerelősorokon komplett alkatré-
szekké szerelik össze, majd az ezt köve-
tő logisztikai feladatok ellátásáról is gon-
doskodnak.

A 2013-ban megvalósult bővítések
és beruházások révén a vállalat közel
800 főre bővítette létszámát, mintegy
450 új munkahelyet teremtve ezzel. 

A kiválasztás és felvétel továbbra is
zajlik, elsősorban targoncavezető,
vontatóvezető és komissiózó munka-
körökbe várják a jelentkezőket. Az új,
modern csarnokban egészséges és
biztonságos munkavégzési feltételek
fogadják a munkatársakat. 

Az új dolgozók szervezeti beilleszke-
dését és a munkafeladatok elsajátítását

orientációs program és belső szakmai
képzések segítik. A vevői igények minél
magasabb szintű kiszolgálását – a beta-
nulást követően is – folyamatos oktatá-
sokon és képzéseken keresztül biztosítja
a vállalat. A 2014-es évben a cég nagy
hangsúlyt kíván helyezni a szervezetfej-
lesztésre, vállalati programok és rendez-
vények szervezésére, mellyel a dolgozók
szervezethez tartozását kívánja erősíteni.
Ezek a fejlesztő programok egyben azt
is jelentik, hogy a Rudolph hosszú távra
tervez munkavállalóival. (X)

szerző: koloszár tamás
fotó: audi ag

A francia Riviérán, a Côte d'Azur-ön túlzás
nélkül is állíthatjuk, az egy négyzetméterre
jutó autók számában rekordot döntöttek a
Győrben készülő Audik: az A3-as kabrió és
az S3-as limuzin. Közel száz ország hatszáz
újságírója vezetés közben is meggyőződhe-
tett arról, mit tudnak az autók. 

Győri Audik a francia Riviérán
Szakad az eső, amikor megérkezünk Nizzába. Sebaj,
legalább megtudjuk, milyen, amikor a vászontetőt
csapkodja az eső. Ha már vászontető, akkor álljunk
meg itt egy pillanatra. Vastagabb habréteggel gyártot-
ták, hangfogó funkcióval. A fejlesztés sikerült, az esőt
nem halljuk, csak látjuk, ahogy a cseppek szétkenőd-
nek a szélvédőn. Nizza és Monaco zaja sem szűrődik
be, pedig a Riviéra ősszel, kora télen is népes hely. 

Háromféle motorral szerelik, mindhármat kipró-
báljuk. Kettő benzines, egy dízel. A lóerők 140 és

180 lóerő között mozognak. Kell is errefelé, a he-
gyekbe vezető szerpentinen egy gyengébb autó ku-
darcra lenne ítélve.

Eláll az eső. Hat és fél fokot mutat az Audi külső
hőmérője. Kalandbarát kollégám, aki mellettem ül,
rögtön nyomja is a gombot, a vászontető eltűnik a
fejünk fölül. Kereken 18 másodperc alatt. Látszólag
őrültnek tűnünk, hat és fél fokban kabriót vezetünk,
de nem fázunk. Köszönhetően az első ülések fejfű-
tésének, nyoma nincs a hidegnek. Kellemes és ele-
gáns az utastér, kifogástalanul szól a hangrendszer,
kollégám pedig mellettem az anyósülésen elkezd
internetezni. Nem drága roamingon keresztül, ha-
nem az autóból kapjuk az adatszolgáltatást a be -
épített wifi segítségével. 

A kabrió után csak fokozódott az élmény, amikor
az S3 volánja mögé ültünk. Háromszáz lóerő van
alattunk, mindössze 4,9 másodperc alatt gyorsul
százra. 2,0 TFSI motorja ugyanúgy Győrben készül,
mint maga az autó. Ez a motor ötször nyerte el a
nemzetközi Év motorja címet. Ha az ember a gázra
lép, rájön, nem véletlenül.

Bár Monaco gazdagok lakta vidék, ahol a 15
millió forint alatti autó nem igazán kelt feltűnést,
most mégis figyelő tekintetek kísérik az Audikat.
Nem csak azért, mert konvojban ennyi egyfor-
ma autó ritkán halad, meggyőződésem szerint
ezért is, mert formára is tetszetős modellt alkot-
tak az ingolstadti és győri fejlesztők az új A3-as
családdal. 
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ADVENT  KÉSZÜLŐDÉS

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Egy hét múlva felgyúlnak a fények s elkez-
dődnek az adventi programok Győrben: a
Széchenyi téren Győrkőcbirodalom, a meg-
szokott helyszíneken százhúsz faház, renge-
teg fellépő és kulináris izgalmak csábítanak
kicsiket és nagyokat a közös ünnepvárásra.

„A rengeteg győri fesztivál közül az adventi a legked-
vesebb számomra” – mondta el dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester a programok sajtótájékoztató-
ján. Hangsúlyozta, az előttünk álló időszak a vára-
kozásról szól, s ennek központjában a gyerekek áll-
nak. Az adventi Győrkőcbirodalom ismét benépe-
sül a Széchenyi téren, a karácsonyfa és a betlehem
mellett a gyerekek kedvencei, a száguldó kisvasút,
az óriás mesekönyv, a körhinta újra helyet kap, a
rénszarvasszán pedig felújítva várja utasait.

„Az ünnepélyes fesztiválnyitó november 29-én 17
órakor kezdődik Borkai Zsolt polgármester köszöntőjé-
vel, ökumenikus áldással és a Győri Nemzeti Színház
művészeinek előadásával” – jelentette be Domanyik
Eszter, a Polgármesteri Hivatal Marketing, Turizmus és
Kommunikációs Osztályának vezetője. Számos megle-
petést is tartogatnak a Széchenyi térre látogatóknak, és
felgyúlnak a fények is, ráadásul a díszkivilágítás idén
még ünnepibb, a fényjáték pedig izgalmasabb lesz.

Az adventi események fő helyszíne a Széchenyi
tér, ahol ingyenes programokkal készülnek hétvé-

szerző: gy. p.
fotó: m. g.

A bécsi példát követve indult el
jó pár éve – összefogva a győri
belvárosi kereskedőket – az ad-
venti vásár a kisalföldi megye-
székhelyen. A gyönyörű barokk
belváros, az ünnepi fények, a
sült gesztenye és a forralt bor
illata mind idevonzzák a győ -
rie ket és a városba látogató-
kat. Nemcsak vásárolni jönnek,
hanem találkozni is.

A Győri Bevásárló Utcák Alapítványt
2006-ban hívta életre a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és mintegy 120 belvárosi ke-
reskedő. A bécsi mintára megterem-
tett fórum alapítói nem titkolják, hogy
összefogásukkal életben akarják tar-
tani a hagyományos kiskereskedel-
met a bevásárlóközpontokkal szem-
ben – mondta lapunknak Szabó Ervin,
az alapítvány elnöke. 

Az alapítvány célkitűzései között
szerepel Győr történelmi belvárosá-
nak megóvása, üzleti forgalmának
növelése. A belvárosi kereskedők,
szolgáltatók érdekében közös rek-

Bevásárló Péntek: 9.00–19.00

Bronzvasárnap
December 7. (Szombat): 9.00–13.00 és 15.00–18.00
December 8. (Vasárnap): 9.00–13.00 és 15.00–18.00
Ezüstvasárnap
December 14. (Szombat): 9.00–13.00 és 15.00–18.00
December 15. (Vasárnap): 9.00–13.00 és 15.00–18.00
Aranyvasárnap
December 21. (Szombat): 9.00–13.00 és 15.00–18.00
December 22. (Vasárnap): 9.00–13.00 és 15.00–18.00

(vagy folyamatosan)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS 

Jövő héten felgyúlnak az ünnepi fények

gente, de rengeteg produkció látható majd város-
szerte. Megrendezik például az Öt Templom Adven-
tet, melynek keretében a világhírű Moszkvai Patriar-
chátus Ortodox férfikara látogat Győrbe. Jön többek
között Korda György, Pitti Katalin, Demjén Ferenc és
Szekeres Adrien. Több adventi koncertet és hangver-
senyt tűztek az adventi műsorra, például a Széchenyi
téren a Fourtissimo Jazz Orchestra lép fel páratlan
produkciójával. Érkeznek vendégszínművészek is,
mint például Hernádi Judit és Kern András. Újra fel-
lép a Kijev City Balett, a gyerekeket a Tom Sawyer ka-
landjai című előadásra és a Diótörő mesebalettre is

várják, valamint koncertezik a Napraforgó, a Zabszal-
ma és itt lesz az Alma együttes is.

Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazga-
tója hozzátette, különleges műsorral készülnek de -
cember 25-ére: Bede-Fazekas Csaba, a teátrum
szeretett művésze ugyanis 80 éves lesz, tiszteletére
gálaestet szerveznek neves előadókkal.

Rákász Gergely orgonaművész is részt vett a tá-
jékoztatón, ő Illuminations címmel koncertezik az
újvárosi református templomban. Több mint tíz éve
minden december 26-án Győrben játszik, idén sem
lesz ez másként. Igazán különleges, meghitt kon-
certtel készül: gyertyaszigetek adják majd a fényt,
fokozva az ünnepi hangulatot.

A programsorozatot a Szilveszteri vigasságok
zárja, melyen közkívánatra ismét Kovács Áron és a
Star Machine várják az óévbúcsúztatókat.

Bozsoki Zoltán, a Győri Vásár Kft. ügyvezetője ar-
ról tájékoztatott, hogy több mint százhúsz faházat
állítanak fel a belvárosban.

Lesz jótékonysági disznóvágás, halsütés és bejg-
linap is a Palla D’oro étterem teraszán, illetve jóté-
konysági faházban gyűjtenek a rászorulóknak.

A rendezvényekre jegyeket és Győrrel kapcsola-
tos karácsonyi ajándékokat a Látogatóközpontban
lehet vásárolni. A decemberi programok tudnivalóit
a szervezők egy mobilapplikációs alkalmazásban is
összegyűjtötték, ami Androidra, Iphone és Win-
dows Phone-ra is elkészült. Az adventi programo-
kat tartalmazó kiadványt mi is eljuttatjuk lapunkkal
együtt olvasóinkhoz.

Adventvárás a belvárosban
lámmal és marketingeszközökkel,
egyeztetett programokkal, lobbite-
vékenységgel kíván fellépni.

Szabó Ervin szerint fontos az ösz-
szefogás, hogy együtt tegyék élhe-
tőbbé Győr belvárosát. A Győri Bevá-
sárló Utcák Alapítvány és a velük
együttműködő üzletek elsődleges
célja a változó vásárlói igények kielé-
gítése. November 29-től, a karácso-
nyi lámpagyújtás kezdetétől négy hé-
ten át hétvégeken is meghosszabbí-
tott nyitva tartással várják a vásárló-
kat a Baross úton, az Árpád, a Bajcsy-
Zsilinszky, az Arany, a Kisfaludy, a Ka-
zinczy, a Király, a Jedlik, a Dr. Kovács
Pál utcákban, és természetesen a
Széchenyi téren. Az adventi nyitva
tartás mellett akciókkal és sok ked-
vezménnyel buzdítják vásárlásra az
embereket. A belvárosi kereskedők
szeretnék kényelmesebbé, szebbé,
meghittebbé tenni a karácsonyra va-
ló készülődést. Advent idején a Győri
Bevásárló Utcák Alapítvány évekkel
ezelőtti kérésére az önkormányzat
parkolási kedvezménnyel segíti a bel-
városi üzletek kereskedelmi forgal-
mát, miszerint hétköznapokon 16
órától, szombaton egész nap ingye-
nesen lehet parkolni a belvárosban.



2013. november 22.   / + / 11

FELÚJÍTÁS HIRDETÉS

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály bemutatja az Épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. trv. 9 § (6) bekezdés
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2009-078 Győr Megyei Jogú Város Mosoni-Duna–Iparcsatorna–Kandó K.
u.–Stadion utca–Mártírok útja–Budai út–Fehérvári út–vasút–Rába folyó–Akác utca–
Stromfeld utca által határolt terület településszerkezeti terv módosítása kapcsán
SZTM 2007-2008/119 Győr, Újváros-Sziget szabályozási tervének módosítása
INSULA LUTHERANA-ra vonatkozó része 

A rendezésiterv-módosítások anyagai megtekinthetők:
2013. november 15-től 2013. december 15-ig

az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán:
http://www.gyor.hu/

A megjelenéstŐl számított 22 munkanapon belül javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

Alapítása hatvanadik évfordulóján emléktáblával tisztelegtek egykori munka-
helyük előtt a győri célgépgyár volt dolgozói. A közadakozásból született tábla
a lebontott gyár helyén álló irodaépület falán kapott helyet, leleplezésére szer-
dán délután került sor. A szépszámú ünneplő közönség előtt Magyar György,
a kezdeményezés szellemi atyja arról beszélt, hogy az adakozók nagyszerű dol-
got vittek végbe, emléket állítottak azoknak a célgépgyári dolgozóknak, akik
egy új, máig ható munkakultúrát honosítottak meg a városban. A város koszo-
rúját Fekete Dávid alpolgármester helyezte el a tábla falán, példaértékűnek ne-
vezve a volt célgépgyáriak kezdeményezését. 

szerző: gy. p.

Marcalvárosban, a Borsos Miklós ut-
cában a tízemeletesek alatti átjárókat
a tömbökben lakók egyszerűen csak
fekete lyukaknak nevezték. Ezek olyan
átjárókat jelentenek, melyek tűzvédel-
mi szempontok miatt nem lezárható-
ak és állapotuk erősen kifogásolható
volt az elmúlt években. Az átjárók éj-
szakánként és hétvégénként ugyanis
nyilvános illemhelyként és találkozási
pontként szolgáltak az itt lakók nagy
bosszúságára.

Megújultak az átjárók
Ezt az állapotot sikerült felszámolnia

a városrész önkormányzati képviselőjé-
nek, Rózsavölgyi Lászlónak, aki kezde-
ményezte a Borsos Miklós utca 1–9. és
11–17. közötti átjárók lefertőtlenítését és
a vasbeton felületek színesre festését.

Az akció 276 ezer forintba került,
melyet képviselői keretéből vállalt, mint
mondta, az átjárók állapota nem volt
méltó a városrészhez. A képviselő azt
kéri a környéken élőktől, ahogyan a
2011-ben megújult marcalvárosi alul-
járó rajzait sem bántották, az átjárók ér-
tékét is őrizzék meg.

Célgépgyári emléktábla 
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OKTATÁS   TEHETSÉG

(9021, Gyôr, Eötvös tér 1.)

november 25-én, hétfôn 17 órakor

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

Az érdeklôdôk képet kaphatnak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésrôl,
a jelentkezésrôl, s a felvételi követelményekrôl.

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Zsúfolásig telt egyetemi előadóte-
rem fogadott kedden délután négy
öregdiákot, a Kautz Gyula Gazda-
ságtudományi Kar szép karriert be-
futott, egykori hallgatóit. Az érdek-
lődők, a pályaválasztás előtt álló kö-
zépiskolás diákok és a Széchenyi-
egyetem végzős hallgatói négy si-
kertörténettel és számtalan, cégvi-
lági életre felkészítő jó tanáccsal
gazdagodtak.

Az öregdiákok közül Gulyás
Krisztina eddigi pályája sikerült a
legkanyargósabbra, a felsőfokú ta-
nulmányait 1999-ben megkezdő
kétdiplomás hölgy öt munkahelyet
tudhat maga mögött és jelenleg is
nappali tagozatos hallgatója a győ-
ri egyetemnek. Igazgatott sport-
csarnokot és volt kommunikációs
menedzser a Rába Holdingnál, je-
lenleg egy osztrák textilipari cég
magyarországi gyárának vezető
szakembere és egy olasz szabad-
egyetem elnöke.          

Apró művészek találkozója

kép és szöveg: gy. p.

A tehetségfejlesztésről tartott elő-
adást szülőknek, nevelőknek dr. Duró
Zsuzsa egyetemi tanár október végén
a ménfőcsanaki Petőfi-iskolában. A
szakmai délutánt az intézményben fo-
lyó tehetségfejlesztő munka védnöke,
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
nyitotta meg, aki kiemelt anyagi támo-
gatásban részesítette eddig is a „Mén-
főcsanaki Aranygrádics” Tehetség-
pontot. Személyes élményein keresz-
tül mutatott rá az iskolák és a pedagó-
gusok meghatározó szerepére, ame-
lyek az egyén későbbi boldogulását
befolyásolják.

Bolláné Takács Enikő igazgatóhe-
lyettes közölte, nem először járt a te-
hetségfejlesztési szakértő, Duró Zsu-
zsa az intézményben, hiszen az előző
tanév májusában az alsó tagozatos
diá kok körében végzett tehetségdiag-
nosztizálást. A szakember előadásá-
ban felhívta a figyelmet a család meg-
határozó szerepére, hiszen annak
alapvető feladata és lehetősége, hogy
gardírozza és fejlessze a gyerekek ta-
lentumát. Beszélt a speciális képessé-

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

Tehetséggondozás a ménfő-
csanaki Petőfi-iskolában

gek ismertetőjegyeiről, illetve ezek kü-
lönleges kezeléséről.

Az iskola „Ménfőcsanaki Aranygrá-
dics” néven regisztrált Tehetségpon-
ton működik, s részt vesz a TÁMOP
„Tehetséghidak Program” kiemelt pro-
jektjében.

A tavaszi tehetségnap tervezett té-
mája egy olyan szakmai találkozó,
ahol a Győrben és a kistérségben mű-
ködő közlekedési szakkörök tagjai
mérhetik össze tudásukat – nyilatkoz-
ta befejezésül Szilbekné Cseh Györ-
gyi igazgatónő.

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

Pénzből élünk
Krisztina sze-

rint a sikeres pá-
lyafutást az
egyetemi évek
alatt alapozhatja
meg az ember
azzal, hogy ki-
használja a vá-
ros és az iskola
által nyújtott lehetőségeket. Ő ma-
ga hét ingyenes nyelvi kurzusra járt
és minden nyarat szakmai gyakorla-
ton töltött. Ma már szinte minden
cég használható nyelvtudást vár el
munkatársaitól, s hátrányt jelent a
gyakorlat teljes hiánya is.      

Azt mondta Krisztina, hogy az
egyetemi évek elvesztegetett lehe-
tőségeit később lehetetlen pótolni,
s ez nemcsak a nyelvtudásra, a
számítógépes ismeretekre, hanem
az emberi kapcsolatokra is igaz. A
győri egyetem öregdiákjainak háló-
zata világszerte hatékonyan műkö-
dik. S végül még egy jó tanács: a
közgazdasági diploma jó befekte-
tés, mert az élethez mindenütt
pénz kell. 

kép és szöveg: gy. p.

Nagyszabású rendezvény hely-
színe volt a hétvégén a Kovács
Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola.
Mint egy százharminc óvodás
gyerek alkotott és sportolt az
intézmény „Tehetségek ünne-
pe” rendezvénysorozatán. 

Az „Apró művészek találkozója” hét al-
kotószigeten kínált a gyerekeknek
krea tív önkifejezési lehetőséget. A leg-
kisebbek ecsettel, kézzel-lábbal fes-
tettek, tűzzománc medált készítettek,
agyagoztak, de lehetőségük volt töb-
bek között viaszkaparásos és diópác-
cal készült munkákat alkotni.

A programot a középiskolás diá-
kokból álló Vanília együttes ismert
gyerekdalokkal, az iskola zsonglőr-
szakköre diaboló- és jojóbemutatóval
színesítette.

Az alkotómunkával párhuzamosan
a szülők és az érdeklődő pedagógu-
sok dr. Duró Zsuzsa gyermekpszicho-
lógus és tehetségszakértő előadását
hallgathatták meg a „Művészetek ha-

tása a személyiség fejlődésére” cím-
mel. A rendezvény keretében bemu-
tatták azt a kiállítást, amelyet az iskola
emelt szintű vizuális oktatásában
részt vevő tanulóinak munkáiból állí-
tottak össze.

Az apró művészek találkozójával
egy időben, az iskola tornatermében
nagy küzdelem folyt az „Alcufer-foci-
kupa” mérkőzésein. A tornát a Gyir-
mót FC óvodáscsapata nyerte. Az is-
kola és a Gyirmót FC közös igénye,
hogy az egyesület igazolt játékosai
szeptembertől egy osztályban tanul-
janak, mindkét oldalról azonos elvárá-
sokat támasztva a tanuláshoz és a
sporthoz való hozzáállás területén. 

Dávid Lászlóné intézményegység-
vezető elmondta, hogy a Kovács Margit-
iskola a szilárd tudás elsajátítása és
megtartása mellett fontosnak tartja ko-
runk elvárásainak biztosítását a nyelvi
képzés, a művészetek és a sport terüle-
tén egyaránt, és 2014 szeptemberében
ennek megfelelően indítja elsős osztá -
lyait. Az iskola iránt érdeklődőket egyéb-
ként december 12-én reggel 8 órakor
várják a következő nyitott kapuk napján.
Beiskolázási információk: www.kmamk.
mfgyor.hu, 96/428-033.
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PR-CIKK HIRDETÉS

• HÉTVÉGÉN •
30% KEDVEZMÉNY

az étlap áraiból.

• HÉTKÖZBEN •
HÁROMFOGÁSOS
déli menü 950 Ft-tól.

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D • +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

BAJOR
ételkülönlegességek

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

Elindult a Gönyűi Széchenyi István Általá-
nos Iskola kezdeményezése, melyben átfogó
fejlesztések valósulnak meg az intézmény-
ben annak érdekében, hogy a környezettuda-
tos és fenntartható viselkedésminták és ma-
gatartásformák elterjedjenek és tudatosulja-
nak az iskola diákjai és a térség fiatal lakos-
sága körében.
A „fenntartható életmód”, a „fenntarthatóság”
ma már ismert, és főként az európai integrá-
cióhoz köthető terminológia, azonban sokan
csak üres frázisként, teljesítendő EU-s regu-
laként, hangzatos jelzőként ismerik, a jelen-
tés mélyebb tartalma nem igazán tudatosult.
Pedig komoly dologról van szó: A ma megélt
és a jövőre elképzelt emberi élet és életminő-
ség, a jelenlegi nyersanyag-felhasználással és
a szennyező anyag természetbe juttatásával
nem fenntartható. A „fenntarthatóság” tehát
az emberi életre és életminőségre utal, ami az
egyik, ha nem a legfontosabb dolog, és ami ha
nem teszünk érte, nem marad fent. Azt akar-
juk, hogy az élet unokáink korában az utópisz-
tikus, jövőben játszódó katasztrófafilmek leg-
sivárabb vízióira emlékeztessen? A válasz
egyértelmű NEM! 
A gönyűi iskola ezt az egyértelmű „NEM”-et
tudatosítja most környezettudatos beruházá-
sokkal, fejlesztésekkel, valamint szemlélet-
formáló programokkal.  

A beruházások között szerepel új kerékpártá-
rolók kialakítása, szürkevíztározó használatba-
vétele, csaptelepcsere, padlás hőszigetelése, ka-
záncsere, szelektív hulladékgyűjtő konténerek
kihelyezése. A beruházások népszerűsítése ér-
dekében számos rendezvény lebonyolítását vál-
lalta a „Környezeti Nevelés Mintaiskolája”, így
például a szürkevíz felhasználásával egy autó-
mosó verseny keretében ismerkedhetnek meg
az érdeklődők, vagy a tudatos vízfelhasználás-
sal és a szelektív hulladékgyűjtéssel egy rajzpá-
lyázat keretében foglalkozhatnak a résztvevők.
A kezdeményezés célja egy átfogó, környezettu-
datos szemléletváltozás elősegítése a térség fi-
atal lakosságának körében, valamint „intéz-
ményi példamutatás” a térség iskolái felé. A
kezdeményezés a víz-, hulladék- és energia-
modul köré szerveződik. A tervezett beruhá-
zások remény szerint olyan szemléletet és
magatartásmintát adnak át a térség fiataljai-
nak, amely később a felnőttkor mindennapja-
iban is visszaköszön.
A hulladékmodul keretében az iskola két fő te-
rületen kíván fejlesztéseket végezni. Az egyik

A válogatós mintaiskola
egy komposztáló berendezés üzembe helyezé-
se, melynek segítségével a lombhulladék egy
helyen összegyűjthető, és az így keletkező
komposzt újra felhasználható például a
kertben. A másik a beltéri és kültéri szelek-
tív hulladékgyűjtő edények kihelyezése, me-
lyek mindegyike háromosztatú (papír, mű-
anyag, vegyes).
A program még két ponton hat az iskolai hul-
ladék csökkentésére. Az egyik az irodai és
nyomdai papírfelhasználás minimalizálására
irányul az újrahasznosított papír felhasználá-
sával, amelynek keretében a következő évben
már minimum 15%-kal tervezik csökkenteni
a hagyományos papírfelhasználást. A másik a

gyerekek ismeretének bővítése a hulladék ke-
letkezésének mennyiségére vonatkozóan. Az
ő feladatuk lesz az iskolai hulladék mennyisé-
gének mérése hétről hétre.
A szelektív hulladékgyűjtés fogalma ma már a vi-
lág legtöbb pontján ismert. Számos kampány ke-
retében hívják fel a lakosság figyelmét ennek fon-
tosságára, hiszen földünk nyersanyagkészlete
egyre fogy, az újrahasznosítás és a tudatos „sze-
metelés” népszerűsítése elemi érdek. 
Gönyű településen egyre elterjedtebb a sze-
mét szétválogatása, köszönhetően a kétlép-
csős gyűjtésnek, valamint a hulladékudvar, il-
letve a hulladékgyűjtő szigetek kialakításá-
nak. Ennek eredményeképpen a szelektív hul-
ladékgyűjtés terén a térség lakosai elég jól tá-
jékozottak, bár hiányosságok helyenként még
mindig adódnak. 
Az iskolában minden kommunális gyűjtő-
edény felszámolásra kerül, és helyettesítését
háromosztatú szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekkel oldják meg. Ennek célja elsősorban
az, hogy a gyerekek egy olyan környezetben

További információk és érdekességek a https://www.facebook.com/gonyugyujtsszelektiven oldalon olvashatóak.

nőjenek fel, ahol a szemét különválogatása a
természetes.
A Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola –
a beruházás mellett – különböző programokkal
hívja fel a lakosság figyelmét a szelektív hulla-
dékgyűjtés lehetőségeire. Ezek közül a legtöbb
gyermeket, illetve szülőt megszólító program
egy rajzpályázat, melynek célja, hogy a 4–10
éves gyerekek a „víz” és „hulladék” modulokra
koncentrálva játékosan, rajzos formában mu-
tassák be, mit tesz otthon az anyukájuk a fenn-
tarthatóbb életmód otthoni megvalósítása ér-
dekében. A rajzpályázat „házi feladat” formájá-
ban kerül megvalósításra, így a gyermekek mel-
lett a szülők aktivitását is igényli.

A szelektív hulladékgyűjtés tehát az egyik leg-
fontosabb prevenció környezetünk megóvása
és életminőségünk fenntartása érdekében,
ezért ez az iskolai fejlesztések és programok
egyik leghangsúlyosabb motívuma. 
A kezdeményezés fejlesztéseiről, az ezekhez
kapcsolódó programokról, valamint a kampány
által népszerűsített viselkedésmintákról és
hasznos információkról egy tájékoztató füzet
készül majd, amely ingyenesen kerül terjesztés-
re nemcsak az iskolában, hanem remélhetőleg
a térség minél több intézményében is.  
Az iskola legfőbb célkitűzése, hogy kezdemé-
nyezésével irányt szabjon más intézmények-
nek, iskoláknak, szemléletet formáljon, és
hogy a környezeti nevelést egyfajta „kötelező
tananyagként” beemelje az iskola minden-
napjaiba. Ha ez sikerül, akkor valóban igazi
tartalommal töltik majd fel a „Mintaiskola”
intézményi jelzőjét.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. 
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KULTÚRA   PROGRAMKÍNÁLÓ

KÉZMŰVES KLUB. A felnőtteket várják november 29-én
16 órától a Gyermekek Házába, a program ezúttal agyagozás,
kerámiák és Mikulás-napi mézeskalácsok készítése. Előzetes
jelentkezés: 96/518-032 vagy info@gyhgyor.hu. 

KOVÁCS APOL-
LÓNIA tiszteletére
rendez emlékmű-
sort a győri nóta -
egyesület novem-
ber 24-én, vasár-
nap délután 15 órá-
tól a PÁGISZ Műve-
lődési Központban.
A sztárvendég Kál-
lay Bori, közremű-
ködnek az egyesü-
let szólistái, a zenét
ifj. Greznár Zoltán
és zenekara szol-
gáltatja. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

KULTURÁLIS 
kínáló

RÉVÉSZ ANTAL grafikus-
művész munkáiból nyílt ki-
állítás a Győri Nemzeti Szín-
ház Csillárszintjén. A világ -
örökség magyar helyszíneit
bemutató tárlat december
13-ig, hétköznap 9-17 órá-
ig, valamint a nagyszínházi
előadások alkalmával te-
kinthető meg.

A ZORJUSKA FOLKLÓREGYÜTTES
lép fel a Petőfi művelődési házban novem-
ber 23-án 15 órától. A Komi Köztársaság-
ból érkező csapat repertoárjában komi és
orosz népdalok, a komi falvak folklórja kap
szerepet. Az előadás a győri Orosz–Magyar
Egyesületnek köszönhető. 

FÜLÖP PÉTER fotókiállítását Csu-
rák Erzsébet képzőművész nyitja
meg november 25-én 17 órakor az
Apáczai Galériában. A tárlat címe:
A lehetséges extatikus állapotai.  

RETI SAKS kiállítása látható a
Petőfi művelődési házban. Az észt
grafikus több tucat különleges
hangulatú, szuggesztív alkotást
hozott el Győrbe. A december 10-
ig megtekinthető tárlatot a 15. év-
fordulóját ünneplő magyarországi
Észt Intézet gondozza.

ÖT TEMPLOM ADVENT. Újváros templomai -
ba várják november 27. és december22. között
az érdeklődőket, ahol a gyülekezeti alkalmakon
túl koncertekkel, bábszínházzal, kézműves fog-
lalkozásokkal, játékokkal készülnek a szervezők.
Részletes program:  www.karzat.hu.

BÓKHÁLÓT A SZÍV -
 RE. Hámor Vilmos író,
újságíró mesél vidám,
kacagtató, gondűző, szí-
vet melengető története-
ket november 30-án 10
órától a Családi Kör
Centrumban, a Szigethy
Attila út 109. szám alatt.

HÚROK címmel ad koncer-
tet a Győri Filharmonikus
Zenekar a Flesch-bérletso-
rozat keretében az egyetemi
hangversenyteremben no-
vember 24-én 16 órakor.
Műsoron: M. Ravel: Beveze-
tés és Allegro, C. Debussy:
Szonáta fuvolára, brácsára
és hárfára, Kodály Z.: 6 dal –
részletek, Bárdos L.: 5 korál
– részletek.

ABLAKZSIRÁF. Az abszurd
humor kedvelőit várja a DI-
NO Színpad előadása no-
vember 28-án 19 órától a PÁ-
GISZ-ban. Az társulás két
tagja, Dani Brigitta és Zsugo-
nits Tamás saját szerzemé-
nyű, új jelenetekkel szórakoz-
tatja a közönséget. Címe el-
lenére az előadás nem gyere-
keknek való.

A SZIGETKÖZ növény- és állat-
világáról tart vetített képes elő-
adást dr. Alexay Zoltán biológus,
tanár és fotóművész november
26-án 15 órakor a Baross úti Lá-
togatóközpontban. 

BESZÉLGETNI JÓ! Új ismeretterjesztő so-
rozat indul a TIT székházában, a Szent István
út 5. szám alatt. Első alkalommal november
27-én 17 órakor dr. Csóka Géza egyetemi do-
cens kínai élményeiről tart képes előadást.  

EGYHÁZZENEI
ÁHÍTAT. Az Apá -
czai-kar vegyes kó-
rusa Váray Tamás
vezetésével, Soós
Gábor orgonamű-
vész közreműködé-
sével ad hangver-
senyt november 24-
én fél ötkor a Szent
Imre-templomban.
Az esten Gasparini,
Stanley, J. S. Bach,
Scheidemann, Mo-
zart és Liszt művei
csendülnek fel.

FENYŐ GUSZTÁV zongorakoncert-
je november 25-én 18 órakor kezdődik
a zsinagógában. Műsoron Beethoven
utolsó három zongoraszonátája.

A KAKTUSZ VIRÁGA című zenés
komédiát játsszák november 29-én 19
órakor a Bartók Béla MMK-ban. Fel-
csendülnek Nádas–Szenes slágerei,
élőben kísér a Chameleon Jazz Band.

AZ ÚJVÁROSI MŰ-
VELŐDÉSI HÁZ no-
vember 23-án 18 órá-
tól a Morcogi című fil-
met, november 27-én
16 órától adventi kéz-
műves foglalkozást kí-
nál a látogatónak. 

MOLNÁR LAJOS festő tárlata Harmónia, egyensúly,
rend címmel nyílt meg a Gyárvárosi Közösségi Házban. Az
alkotások december 2-ig tekinthetők meg.

A „MI KEDVENCEINK”koncertre várja
november 29-én 20 órától az Esti Egyen-
leg a zenekedvelőket. A Bridge-ben töb-
bek között Eric Clapton, a Simply Red és
a The Police mellett új dalok és duettek
csendülnek fel.

FELVIDÉK VISSZATÉR címmel Horváth Gábor
hadtörténész tart múltidéző előadást november
27-én 17.30-tól a Bezerédj-kastélyban.

MAGYARÓSI PÉTER fotóművész Gyöngyfü-
zér című kiállítását tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Marcal étteremben december 14-ig.
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• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô németkurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Angol haladó nyelvi klub 40–50 évesek számára
• Olasz-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• 10 órás kezdô spanyolnyelv-tanfolyamok rendkívül kedvezményes áron
• Fordítások szakképzett fordítók által

WWW.HATOS.HU
NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

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

NOVEMBER 24., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Megkeresni az embert 
09:50 Kérdések a Bibliában
10:05 Református magazin
10:30 Református ifjúsági műsor
10:40 A református Tisza István
11:05 Mai hitvallások 
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Tűnt idők mozija  
13:05 Telesport 
13:40 Fiatal miskolci 

muzsikusok Belfortban 
14:15 Kivert kutya 
15:55 A Lényeg
16:30 Forma-1 Brazil Nagydíj 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Mephisto 
00:00 Eltávozók 
02:12 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja
12:40 Míg a halál el nem választ 
13:15 X-Faktor 
15:45 Jóbarátok 
16:30 Én a vízilovakkal vagyok 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:10 Vundersőn és Zuperszexi 
22:35 Showder Klub 
23:45 Portré 
00:25 X-Faktor 
01:25 Műsorszünet

04:05 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről 
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:30 Astro-Világ
11:35 EgészségMánia 
12:05 Stahl konyhája 
12:35 Több mint TestŐr 
13:05 Aktív Extra 
13:35 Falforgatók 
14:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
15:05 Békétlen békítő 
16:15 Trója - Háború egy asszony 

szerelméért 
18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Charlie angyalai 

22:05 A Nap könnyei 
00:30 Fiúk az életemből 
03:00 Astro-Világ Éjjel

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör  
06:25 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
07:00 A papiros története 
07:15 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
07:50 Világ-nézet 
08:40 Önkéntesek 
09:10 Rome Reports 
09:35 Törzsasztal 
10:30 Nyelvőrző
11:00 Római katolikus szentmise 

közvetítése - Kassa - Szlovákia 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 A világörökség kincsei 
12:25 Ízőrzők: Mosdós 
13:00 Férjet keresek 
14:25 Hazajáró 
14:55 Csellengők 
15:25 Hogy volt!? 
16:30 Labdarúgó-mérkőzés 
19:05 Híradó 
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés
19:40 Önök kérték! 
20:35 Régimódi történet 
21:30 Szerelem 
22:55 Heti Hírmondó
23:25 Klubszoba
00:20 Dunasport

NOVEMBER  23., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Pecatúra
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Célkeresztben 
12:35 Az élő örökség  
12:55 Virtuális vártúrák - 

régi váraink új fényben  
13:25 A Skorpió együttes 

negyven éve
13:55 Telesport 
15:55 A világörökség kincsei 
16:15 Újrakezdők Ócsán
16:45 Forma-1 Brazil Nagydíj 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Oscar 
22:10 Szeretettel Hollywoodból 
22:40 A Skorpió Együttes 

jubileumi koncertje
23:40 A Hírhedt 
01:35 A rettegés tornya 

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

10:25 Míg a halál el nem választ 
10:55 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:30 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Gossip girl - A pletykafészek 
14:00 Kőgazdagok 
15:00 A hős legendája 
15:55 Jóbarátok 
16:30 Zimmer Feri 2. 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:20 Kígyók a mélyben 
00:15 Az utolsó emberig 
02:10 Műsorszünet

04:00 Alexandra Pódium 
04:25 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
11:10 Astro-Világ
12:15 Állatőrség 
12:45 Babavilág 
13:15 Tűsarok 
13:45 Stílusvadász 
14:15 Xena 
15:15 A férjem védelmében 
16:15 Trója - Háború egy asszony 

szerelméért 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra
19:30 Az utolsó akcióhős 

22:05 Árnyék nélkül 
00:20 Daybreakers - 

A vámpírok kora 
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:15 A férjem védelmében 

06:00 Gazdakör 
06:25 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
07:05 Cápák a keresőmben  
08:05 Élő egyház
08:35 Isten kezében 
09:00 Nóvum 
09:30 Határtalanul magyar 
10:00 Akadálytalanul 
10:30 Székely kapu 
11:00 Hagyaték  
11:30 Sírjaik hol domborulnak... 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Az öreg 
12:40 Pannon expressz 
13:10 Zöld Jelzés
13:40 Robbie, a fóka 
14:25 Hatholdas rózsakert 
15:40 Önök kérték!  
16:35 Özvegy menyasszonyok 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:10 Futótűz 
21:00 Három fölösleges férfi 
22:30 Dunasport
22:50 MüpArt 
00:30 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 „Kinyújtózott a vén mihaszna” (ism.)
11:20 TV shop
17:45 Zooo+ (ism.)
18:15 Így főznek a bajnokok (ism.)
18:45 Győr+ Impro Maraton (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.) 
20:15 Vény nélkül  (ism.) 
20:40 Kitekintő (ism.)
21:10 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.) 
22:15 Konkrét (ism.) 
22:25 Vény nélkül (ism.) 
22:50 Kitekintő (ism.) 
23:20 TV shop

GYŐR+ TV

08:20 TV torna (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.)
09:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Győr+ Impro Maraton (ism.)
09:55 Győr+ Sport (ism.)
10:50 Konkrét (ism.) 
11:00 Vény nélkül  (ism.) 
11:25 Kitekintő (ism.) 
11:50 TV shop
17:10 Győri Audi ETO KC–DVSC 

NB I-es női bajnoki kézilabda-
mérkőzés

18:35 Pomodoro (ism.) 
18:50 TV torna (ism.) 
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 KultÓra (ism.) 
20:05 „Kinyújtózott a vén mihaszna” (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:40 „Kinyújtózott a vén mihaszna” (ism.) 
23:55 TV shop

GYŐR+ TV

TV2, november 23., szombat, 16.15

Trója 
Görög–máltai–amerikai kalandfilm

Heléna a mükénéi királyfi, Menelá-
osz kiszemelt felesége, s Pollux tra-
gikus halála után a spártai trón vá-
rományosa. Ő azonban Parisba, a
szép arcú, nemes királyfiba szeret
bele. Együtt szöknek Trójába, ahol
Paris apja, Priamosz király biztos
menedéket ad nekik. Ezzel beteljesedik a jóslat. Meneláosz kö-
nyörtelen fivére, Agamemnón az egyesült mükénéi és spártai
hadakkal útra kel, hogy visszaszerezze fivére becsületét és asz-
szonyát, no meg magának Tróját. 

RTL Klub, november 23., szombat, 16.30

Zimmer Feri 2.
Magyar vígjáték

A Fikász család megszállja a Balaton-partot. Pista és Csárli ez-
úttal egy romos kastélyt szeretnének szállodává alakítani. Bár
előre figyelmeztetik őket, hogy a kastély el van átkozva, ők köl-
csönöket felvéve nekilátnak a munkálatoknak. Persze a várt

siker elmarad, így az az ötletük tá-
mad, hogy kihasználják a kastély
rossz hírét és elterjesztik, hogy a szál-
lodában kísértetek járnak. A trükk si-
keresnek bizonyul mindaddig, amíg
Feri egy éjjel nem találkozik egy va-
lódi szellemmel.

M1, november 24., vasárnap, 21.40

Mephisto
Magyar–osztrák–német filmdráma

1920-as évek.  A hamburgi színház társulatának tehetséges szí-
nészét, Hendrik Höfgent mérhetetlen becsvágy fűti. Balolda-
lisága és művészi féltékenysége miatt összeütközésbe kerül a
színház ugyancsak tehetséges színészével, Miklasszal. Höfgen
érvényesülése érdekében fele-
ségül veszi a nagypolgári csa-
ládból származó Barbara
Bruck nert. A Berlini Állami
Színházban kap szerződést,
ahol végre eljátszhatja álmai
szerepét, Mephistót. 



Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

16 / + / 2013. november 22.

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

NOVEMBER 27., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 100 kép a XX. századból  
13:50 Hanuka
14:45 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Retró kabaré 
21:20 Bábel 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Summa
23:35 Angi jelenti 
00:05 Történetek a nagyvilágból 
00:35 Újrakezdők Ócsán
01:05 Család csak egy van 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Gasztrotúra 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Szulejmán 
23:05 Házon kívül 
23:35 Reflektor 
23:55 Vundersőn és Zuperszexi 
01:15 Műsorszünet

04:00 Magyarország, jövünk! 
04:05 Super Car 
04:30 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 A Bura alatt 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 A médium 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 A Bura alatt 
03:45 A médium 

NOVEMBER 26., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Pecatúra 
13:55 Hacktion - Újratöltve 
14:55 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:20 King 
22:05 Az Este
22:40 Híradó
22:55 Gyilkosság 
23:40 Szembesítés - adalékok egy 

pogrom természetrajzához 
00:35 Család csak egy van 
01:20 Rocca parancsnok 
02:17 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Brandmánia 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 A mentalista 
22:45 Döglött akták 
23:50 XXI. század - a legendák

velünk élnek 
00:25 Reflektor 
00:40 Hazudj, ha tudsz! 
01:40 Műsorszünet

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Aktív Extra 
04:35 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Üvegtigris 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Zsaruvér 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Történetek az elveszett 

birodalomból 

05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép
17:00 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Doc Martin 
20:25 Sakk, Kempelen úr!
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Nézz az égre! 
23:25 Kultikon 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Bárka vagy fészek? 
01:30 Vers 
01:33 Himnusz
01:35 Hírek 
01:40 A nap vendége 
01:55 Akadálytalanul 

NOVEMBER 25., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion - Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Aranymetszés
00:00 KorTárs 
00:30 Család csak egy van 
01:20 Rocca parancsnok 
02:14 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Portré 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Dr. Csont 
22:45 CSI: A helyszínelők 
23:50 A Tudorok 
01:05 Reflektor 
01:15 Műsorszünet

04:05 Napló 
04:55 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 NCIS 
22:35 NCIS: Los Angeles 
23:35 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:40 Én is menyasszony vagyok 
00:10 Elit egység 
01:10 Tények Este
01:45 Aktív 
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:15 NCIS 

06:30 Híradó 
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték  
09:05 Közbeszéd 
09:35 Isten kezében 
10:05 Élő egyház 
10:35 Rome Reports 
11:05 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Vers 
12:27 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Doc Martin 
20:20 Vivát Benyovszky! 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 SportAréna Extra 
23:30 Kultikon 
23:45 Koncertek az A38 hajón 

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:55 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Széchenyi híradó (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:45 Innovella
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Pomodoro (ism.) 
09:15 Konkrét (ism.) 
09:25 KultÓra (ism.) 
10:20 „Kinyújtózott a vén mihaszna” (ism.)
11:40 TV shop
17:15 Mezőkövesd–Győri ETO FC

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés

17:55 Híradó 5 percben
18:00 Mezőkövesd–Győri ETO FC

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés

18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:35 A Balaton-felvidék
egyedi tájértékei 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar
09:05 Közbeszéd 
09:35 Tanyák népe 
10:00 Virágzó Magyarország 
10:25 Doc Martin 
11:10 Sakk, Kempelen úr! 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Vers 
12:25 Vidékességek 
12:55 ARCpoétika 
13:20 Mediterraneo  
13:50 A 78-as körzet 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Doc Martin 
20:30 Glóbusz 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Tigris a hóban 
23:30 Kultikon 
23:45 Beavatás 
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NOVEMBER 29., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Angi jelenti 
14:20 Történetek a nagyvilágból 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Legenda 
21:30 Életművész 
22:25 Az Este
23:00 Híradó
23:15 Stone 
01:00 Család csak egy van 
01:40 Rocca parancsnok 
02:37 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Gasztrotúra 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 CSI: Miami helyszínelők 
22:45 Gyilkos elmék 
23:50 Kemény motorosok 
01:00 Reflektor 
01:15 Gasztrotúra 
01:45 4ütem 
02:15 Műsorszünet

04:20 Magyarország, jövünk! 
04:25 Segíts magadon! 
04:50 Műsorszünet
06:00 Aktív (12
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Sztárban sztár 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Briliáns elmék 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 Briliáns elmék 
03:55 Magyarország, jövünk! 

NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:55 Júlia
14:45 Család csak egy van 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Az élet sava-borsa 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Nemzeti Nagyvizit 
23:20 A rejtélyes XX. század 
23:50 Szembesítés - adalékok egy

pogrom természetrajzához 
00:45 Család csak egy van 
01:30 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 EgészségKalauz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Ölve vagy halva 
23:40 Brandmánia 
00:20 Reflektor 
00:35 a'la CAR 
01:00 Tengerparti fenegyerek 
01:40 Műsorszünet

04:35 Magyarország, jövünk! 
04:40 Babavilág 
05:05 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 xXx2: A következő fokozat 
23:35 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:40 Propaganda 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 xXx2: A következő fokozat 

07:35 A Balaton-felvidék
egyedi tájértékei 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Nyelvőrző 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Tanyák népe 
10:00 A nap vendége 
10:15 Doc Martin 
11:00 Glóbusz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vidékességek 
12:50 Táncvarázs 
13:45 A 78-as körzet 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Doc Martin
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Köszöntjük a 80 éves 

Sára Dándort
21:55 Tüske a köröm alatt 
23:30 Kultikon 
23:50 MüpArt classic 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Zooo+ (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Széchenyi híradó
20:30 Díva
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Széchenyi híradó (ism.) 
22:30 Díva (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Széchenyi híradó (ism.) 
10:30 Díva (ism.)
11:00 TV shop
17:15 Hat-Agro UNI Győr–Schio

női kosárlabda Euroliga-
mérkőzés

17:55 Híradó 5 percben
18:00 Hat-Agro UNI Győr–Schio

női kosárlabda Euroliga-
mérkőzés

18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Pomodoro
20:05 Nyugdíjas Egyetem
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Pomodoro (ism.)

GYŐR+ TV
07:35 A Balaton-felvidék 

egyedi tájértékei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Tanyák népe 
10:10 Doc Martin 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó s
12:20 Az utolsó remény 
12:50 A nap vendége 
13:00 A világörökség kincsei 
13:20 Közlekedés XXI. 
13:50 A 78-as körzet 
14:30 Kívánságkosár 
15:30 NB2-es labdarúgó-mérkőzés 
17:30 Térkép 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Doc Martin 
20:20 A Kennedy család 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Az elátkozott színház 
22:50 Kultikon 
23:10 Színésznők bálja 
00:55 Koncertek az A38 hajón 
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Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat
vállaló győri lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja – választott tagként – Győr
város területén működő választási bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok 3
tagját és a szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete, Győrben: Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően. 

A képviselő-testület által választott szavazatszámláló bizottsági tagok mellé a választókerületben jelöltet, illetve listát
állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek további két-két tagot bízhatnak meg. Jelen felhívás a megbízott
szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezésére nem vonatkozik. A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások
napján folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. 

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtat-
vány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér
1. szám alatti épületének földszinti portaszolgálatánál vagy letölthető a www.gyor.hu honlapról Választások címszó alatt. 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2014. január 14-ig kell eljuttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iro-
dájának címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, személyesen ugyancsak 2014. január 14-ig munkaidőben a Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városház tér 1. szám alatti épülete földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda

Megcsináljuk?
Együtt!
szerző: deli gabriella szervező

Az idén újra megmutathatjuk, hogy
pár saját készítésű finomsággal is le-
het segíteni!

Vedd elő a fakanalat, porold le a
habverőt, süss egy tálca süteményt,
a felét hagyd otthon a szeretteidnek,
a másik felét hozd ki a Jóságsüti-vá-
sárba! Így segítheted a kórházban
lévő apróságokat ahhoz, hogy szép
és játékokkal teli új játszóházhoz
jussanak!

Mikor is húzódhatna egy beteg
gyermek apró szájacskája mosolyra,
ha nem akkor, amikor egy számára
idegen és riasztó környezetben kitárul
előtte a mesevilág!

Ugye megcsináljuk? Megcsináljuk!
Együtt!

Mi ott leszünk, ugye ti is? A felaján-
lásokat az alábbi elérhetőségeken vár-
juk, de november 29-én és 30-án
(pénteken és szombaton) a karácso-
nyi vásárban is szeretettel várunk a jó-
ságsütisek pavilonjában!

Süss vagy vásárolj egy tálca süteményt,
amellyel támogatod a LURKÓ Győri Kórház
Gyermekosztályért Alapítványt!

Találkozzunk november 29-én és 30-án
az adventi vásár megnyitóján!

Jótékonysági süteményvásár!

A részletekért keresd fel az ÍZES MÁZOS gasztrooldalt
a facebookon: www.facebook.com/IzesMazos
josagsuti@gmail.com • 06-20/573-7122

Kétszáz éve adták ki Jane Austen örök klassziku-
sát, a Büszkeség és balítélet című regényt. Ennek
alkalmából a British Council és partnerkönyvtárai -
nak Brit Sarok hálózata – köztük a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Ká-
roly Könyvtára – kvízversenyt rendez. A kérdősort
a könyvtár honlapjáról lehet kinyomtatni és kitölt-
ve a könyvtárban kell leadni december 16-ig, a
sorsolás december 18-án lesz. A helyes megfejtők

Olvass ismét angolul!
közül három nyertest sorsolnak ki, nyereményük
egy-egy angol nyelvű könyv.

A jubileumhoz kapcsolódóan a könyvtár novem-
ber 26-án délután módszertani foglalkozást tart Jane
Austen világa a 21. század tükrében címmel angol-
nyelv-tanárok számára. Az előadó Price Beatrix, a Bri-
tish Council tanára, az előadás ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken
lehet: 96/328-321 vagy moni@mail.kkmk.hu.szerző: gy. p.

A koraszülöttek világnapján, no-
vember 17-én ünnepelte fennállá-
sának huszadik évfordulóját a Gé-
zengúz Alapítvány győri intézete.
A szakemberekből álló csoport
1993 óta több mint 4 ezer gyerek-
nek és szüleiknek segített. Az ala-
pítvány elsősorban a nehéz szülés-
ből sérült vagy genetikai károso-
dással született gyermekek és
családjaik mindennapjait könnyíti
meg rehabilitációs programjaival.

Az ünneplés húsz napon át tartott: az el-
múlt időszakot a számos koncert mellett
sok mese, kézműves foglalkozás, bábo-
zás színesítette, valamint több szakmai
programmal ünnepelt a győri intézet,
amelynek záróeseményére a Gézengúz-
ház tetőtér-beépítése is elkészült. 

Kovácsné Lengyel Monika intézetve-
zető úgy fogalmazott, nagy öröm szá-
mukra, hogy sikerült bővíteni az épületet,
mert így több terápiás szoba áll rendelke-
zésükre, nőttek a lehetőségeik. 

Játszóházat szerveztek fejlesztő esz-
közökkel, a gyerekek kipróbálhatták a
„vak labirintust” s rajzpályázatot is hirdet-
tek számukra. Az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap finanszírozásával megvalósuló „20
év, 20 program – Győr Újvárosban” pro-
jekt által a részt vevő gyermekek megta-
pasztalhatták a fogyatékkal élő társaik
élethelyzetét, átérezhették nehézségei-
ket, örömeiket. Kovácsné Lengyel Moni-
ka elmondta, munkatársaikkal büszkék
arra, hogy sok ember kötődik hozzájuk
és ennyi család kapcsolódott programja-
ikhoz: a rendezvénysorozaton ugyanis
545-en vettek részt, valamint záró ren-
dezvényüket megtisztelték a hivatalok
képviselői, az alapítvány körül álló támo-
gatók és önkénteseik is.

Fekete Dávid alpolgármester az ön-
kormányzat nevében köszöntötte az ün-
nepelteket és a Városháza ezüst emlék -
érmét adta át a színvonalas szakmai
munka elismeréseként. Mint mondta,
az alapítvány győri intézetét nem vélet-
lenül támogatja az önkormányzat, és
nem véletlenül áll mellettük egy nagyon
széles társadalmi összefogás, hiszen
fontos szerepet töltenek be a gyerme -
kek ellátásában.

Húsz napig
ünnepelt
a Gézengúz
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KULTÚRA  HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Ausztrália kereskedelmi, művé-
szeti és kulturális központjában,
Sydneyben is bemutatkozott a
világszerte ismert győri festő,
Csizmadia István. A nemrégi-
ben hazatért művészt élményei -
ről, októberi tárlatának fogad-
tatásáról és itthoni terveiről
kérdeztük.  

Két évvel ezelőtt történt, hogy a győri
festőt közös, ausztráliai kiállításra biz-
tatta egy ott élő szobrász rokona. Csiz-
madia Istvánnak tetszett Ilosvay Gusz-
táv ötlete, s a szíves invitálást elfogadva,
idén szeptemberben a kenguruk földjé-
re utazott. Nem vitt magával kész mun-
kát, még ecsetet, festéket, vásznat sem,
mindössze egy tubus aranyporral szállt
fel a repülőgépre. Odakint festette meg
alig több mint egy hónap alatt a tárlat-
hoz szükséges képet. 

Csizmadia István elmesélte, tartott
a teljesen új környezettől, az idegen vi-
lágtól, de félelmei azonnal elmúltak a
varázslatos szabadtéri műterem lát-
tán. A harminc fok, a szikrázó napsü-
tés, az agavék és a kaktuszok, a min-
denféle színes madarak, papagájok el-

Győri festő Sydneyben
bűvölték, remekül ment a munka. Azt
mondja, az első képeken még tükrö-
ződtek az itthoni emlékek, aztán egyre
színesebb, vidámabb lett a világ. A
vásznon az univerzumot, a fényt, a rez-
gést próbálta meg visszaadni, képein
ősmadármotívumok és elvont, filozo-
fikus gondolatok jelentek meg.

A győri művész több mint negyven
éve alkot. Kezdetben mestere, Tóvári
Tóth István hatása alatt állt, majd figu-
rális, enteriőr képeket festett, a való vi-
lágot próbálta ábrázolni. Egy évtizedet
töltött el aktokkal, ezután fordult a misz-
tikum felé. Újabban sűrítőkkel, ásvá-
nyokkal komponálja képeit, a legújab-
bakra öröm ránézni, boldogságot, szép-
séget, harmóniát sugároznak.

Sydneyben Francis Keevil, az ismert
kurátor nyitotta meg Csizmadia István
kiállítását, az eseményt a Duna Televízió
internetes adásának jóvoltából Győrben
is élőben láthattuk. A tárlat a helyi szoká-
sok szerint egy héten át volt nyitva, az al-
kotások Ausztráliában maradtak eladás-
ra, a sikerre való tekintettel újabb bemu-
tatásra várva. Közben a művész itthon
dolgozik, hatvanadik születésnapját sze-
retné méltó módon megünnepelni. Jö-
vő év februárjában a Széchenyi-egye-
tem galériájában láthatjuk négy évtize-
des munkásságának legjavát. 

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu
www.facebook.com/KlastromCosmetic

Lélekzet eloadások

Szabó Judit:

A Szférák
A Lélek lakhelyei

az inkarnáció között

2013. november 28., 18.00
Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház

Gyôr, Árpád út 44.
Jegyek elôrendeléssel: 1800 Ft

az elôadás napján: 2300 Ft
Elôrendelés: 06-70/770-5588

lelekzeteloadasok@gmail.com
lelekzet@gmail.hu

www.lelekzeteloadasok.hu

´́
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HIRDETÉS  PR-CIKK

Az ír varázslat ismételten elkápráztatja
a győri közönséget. A nagy érdeklő-
désre és sikerre való tekintettel Cathe -
rine Gallagher és csapata ismételten
ellátogat a kisalföldi megyeszékhelyre.
A Queen of the Dance nevet viselő
előadás a Bartók Béla Megyei Műve-
lődési Központ színpadán látható dec-
ember 18-án 19 órától.

A Queen of the Dance az ír sztepp-
tánc legkiválóbb táncművészeiből álló
társulata. Szólótáncosa és koreográ-
fusa az ír nemzeti bajnok és többszö-
rös világbajnok Catherine Gallagher,
aki tagja volt többek között a világhírű
Riverdance együttesnek.

A Queen of the Dance különleges
színfolt az ír tánc és a táncművészet
világában, amelyet frenetikus, élő ze-

Hatalmas siker
a Queen of the Dance

nekaros dallamok kísérnek. Szabad
szemmel szinte alig követhető, aho-
gyan a profi táncművészekből álló tár-
sulat elképesztő sebességgel sztep-
pel a színpadon.

A győri előadás sztárvendége
Cathe rine testvére, Barry John Gal-
lagher, a Lord of the Dance Las Vegas-i
csapatának principal szólistája. Ritka
pillanatok egyike, hogy a világsztár
testvérpár egy időben egy színpadon
látható.

Jegyek korlátozott számban kap-
hatók a Bartók Béla Megyei Művelő-
dési Központban (Czuczor Gergely u.
17.), a Tourinform irodában (Baross
Gábor út 21.), valamint az Irishdance.hu
weboldalon és az Interticket országos
üzlethálózatán. (X)



2013. november 22.   / + / 21

JÓTÉKONYSÁG  HIRDETÉS

Az erdélyi árvák javára szervez jó-
tékonysági hangversenyt a Ke-
resztény Értelmiségiek Szövetsé-
ge győri csoportja. A részletekről
a szervezet elnöke, dr. Ottófi Ru-
dolfné számolt be lapunknak.

Az Adventi mesék című jóté-
konysági hangverseny december
7-én 18 órakor kezdődik a Richter
Teremben. A Győri Filharmonikus
Zenekar, Héja Domonkos karmes-
ter, valamint Berecz András ének-
és mesemondó önzetlen felaján-

Tízéves az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület,
a születésnapi rendezvényen Borkai Zsolt polgár-
mester köszöntötte az alapítókat, egykori és mai
vezetőket és a tagokat. A polgármester az időse-
kért végzett tevékenységükért elismerésben ré-
szesítette az egyesületet és annak vezetőjét, Bári
Olgát, aki a köszönet szavai mellett az elmúlt tíz
évről is megemlékezett. Az ünnepségen jutal-
mazták azokat a tagokat, alapítókat is, akik kö-
zösségi munkájukkal hozzájárultak a nyugdíja-
sok életének jobbá tételéhez.

Adventi mesék
lással állt a jó ügy mellé. A hangver-
seny védnöke Pápai Lajos megyés
püspök, fővédnöke Böjte Csaba
atya, aki karácsony előtti gondola-
tait is megosztja a Richter Terem
közönségével.

Ottófi Rudolfné elmondta, a jó-
tékonysági est bevételét a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány javára
ajánlják fel, Erdély és Partium gyer-
mekei számára szeretnék szebbé
tenni az ünnepeket az adománnyal.
Az est folyamán az advent jegyé -

szerző: gy. p.

Halmozottan hátrányos helyzetű, többségében ro-
ma gyerekek iskolai előrehaladását és elhelyezke-
dését segíti a Czinka Panna Roma Kulturális Egye-
sület Tanodája, ami az Eötvös József Általános Is-
kolában és Szakiskolában működik. A program cél-
ja, hogy azokat a diákokat segítse, akiknek a család
és az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosí-
tani a továbbtanuláshoz. 

„Csak akkor tudunk felemelni hátrányos helyzetű
fiatalokat, ha taníttatjuk őket, illetve az elhelyezke-
désben segítjük őket” – mondta dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester a Czinka Panna Tanoda ünne-
pélyes projektnyitó rendezvényén. Hozzátette, a vá-
ros erre erkölcsileg és anyagilag is kiemelt figyel-
met fordít.

Hátrányos helyzetűeken
segít a tanoda

ben csendülnek fel a Diótörő és a
Háry János dallamai. Berecz And-
rás felnőtteknek szóló meséi a tőle
megszokott módon tanulságosak,
humorral fűszerezettek lesznek.

A szervezők várják mindazo-
kat, akik eddig is ellátogattak a
KÉSZ hangversenyeire, s öröm-
mel fogadják azokat, akik szere-
tik a zenét és Csaba testvérrel
együtt vallják a „Biztassuk egy-
mást a jóra!” elvét. Jegyek a Rich-
ter Teremben kaphatók. 

Arrabona-jubileum

A programra negyven hátrányos helyzetű fiatalt
várnak, akiknek szakemberek segítenek a hatékony
tanulásban.

Jakus László, a Czinka Panna Roma Kulturális Egye-
sület elnöke kifejtette, játékos fejlesztő foglalkozásokról
van szó, tantárgyi felkészítés, különféle szociális hát-
rányt kompenzáló programelemek vannak a tanoda
projektben. „Megpróbáljuk az iskolai tanulmányaikat ki-
egészítve fejleszteni a fiatalokat, hogy minél magasabb
tanulmányi szintet érjenek el” – mondta az elnök.

A harmincmillió forintos uniós és állami támoga-
tásból zajló tanoda program 21 hónapig tart és a
tervek szerint 2015 februárjában zárul. Ezalatt az
idő alatt a diákok egyénre szabott és komplex fej-
lesztésekben is részt vesznek, így remélhetőleg
könnyebben tudnak majd leérettségizni, majd elhe-
lyezkedni vagy továbbtanulni.

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

A nyúli Márton Lakóotthonban 12
autista és értelmi sérült fiatalt
gondoznak családias környezet-
ben. A lakókkal képzett segítők
foglalkoznak, folyamatosan fej-
lesztik a fiatalok mentális, szociá-
lis és manuális képességeit. Fejlő-
désüket nagyban segíti, hogy szo-
ciális foglalkoztatásban is részt
vehetnek: szőnyeget szőnek,
gyertyát öntenek, fa és kerámia
dísztárgyakat, különleges papírvi-
rágokat készítenek, levendulás-
zsákokat kötöznek.

A csekély támogatás ellenére ki-
lenc éve működteti sikeresen az
otthont a „Híd a jövőbe” Értelmi Sé-
rülteket Segítő Alapítvány. Ehhez
rengeteg munka kell, a lakók által
készített tárgyakat értékesítik a

Látogatóközpontban vagy virág-
boltokban, megjelennek különbö-
ző rendezvényeken, de ők is szer-
veznek összejöveteleket. A múlt hé-
ten például jótékonysági estre hív-
ták néhány tucat támogatójukat a
nyúli Szél Fiai Fogadó és Cellárium-
ba. November 28-án, csütörtökön

pedig ők is kiállítják termékeiket a
Széchenyi téri Segítő Vásáron. A
program célja, hogy a közvéle-
mény felfigyeljen a fogyatékkal élők
közreműködésével készített kiváló
magyar portékákra, valamint a ter-
mékek árusítását támogató Segítő
Vásárlás védjegyre.

„E HETI” AKCIÓ 
ÉTCSOKOLÁDÉS MÁRTOTT PARÁNY

999 Ft/kg 
Gyôr, Híd u. 3. Ny.: 9—17, szo.: 9—12

Már a DRÁFI pékség mintaboltjaiban is beváltható a kupon!
Gyôr, Tihanyi Á út 62., Gyôr, Kossuth u. 94., Gyôr, Temetô u. 

2013. 11. 25—30. között minimum 1/2 kg, maximum 2 kg étcsokoládés parány vásárolható!

DRÁFI FEHÉR HÁZI KENYÉR 249 Ft/kg
Csak egész kenyér vásárlása esetén!

RReennddeellééssffeellvvéétteell::  7700//331199  44333311
ZZiimmáánnyyii  OOssttyyaa  NNaaggyykkeerreesskkeeddeelleemm

Jótékonysággal a sérültekért
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szerző: prof. dr. dézsi csaba andrás
belgyógyász, kardiológus osztályvezető
főorvos    

fotó: illusztráció

A mellkasi fájdalom sokféle formában je-
lentkezhet, s ember legyen a talpán, aki el
tudja egyből dönteni azt, hogy vajon mi az
eredete. Ennek következtében sokszor még
akár szívkatéterezésre is kerülhet az ember
ép szívkoszorúerekkel. Máskor viszont úgy
hordanak ki egyesek lábon egy szívinfark-
tust, hogy csak később tudatosul bennük,
hogy akár bele is halhattak volna.

A hét orvosi témája:

A mellkasi fájdalomról

Ki kell vizsgálni
Egyvalamit az elején le kell szögezzünk: az életünk-

ben első alkalommal jelentkező mellkasi nyomó, feszí-
tő vagy facsaró jellegű fájdalommal orvoshoz kell for-
dulni! Akkor is, ha úgy érezzük, hogy valami elkapta a
torkunkat, szorítja és csak nehezen engedi. Ugyanis
egy ilyen panasz esetén a beteget ki kell vizsgálni. Ha
a fájdalom nem múlik el perceken belül vagy ismétlő-
dik, akkor azonnal, sürgősséggel. Különösen, ha
mindez még verítékezéssel, elgyengüléssel vagy a
„most itt én meg fogok halni” érzéssel társul.

Nem a beteg feladata eldönteni
Természetesen ezek nem mindegyike jelenti azt, hogy

szívinfarktusunk van, de ennek eldöntése nem a beteg

feladata. Különösen nem első alkalommal. Akkor, ha már
ismerjük az ismétlődő mellkasi fájdalmunk „viselkedését”,
annak okait kiderítették, könnyebben tudjuk saját ma-
gunk értékelni, megoldani az aktuális problémát.

Miért fájhat az ember mellkasa?
A mellkasunkban számos szerv helyezkedik el a

szív mellett. Kívülről befelé haladva a bőr, a bőr alatti
kötőszövet, a bordák, melyek között idegek és erek
futnak körkörösen a gerinctől előre haladva egé-
szen a szegycsontig. Ott van aztán a légcső, a tüdő,
a mellhártya és a nyelőcső. Hátul pedig a gerincosz-
lop. Na, ez mind fájhat! Sőt, még a gyomor- és epe-
köves fájdalom is felsugározhat. Aztán még ott van
ma divatos kifejezéssel élve a „pánikbetegség” is,
ami szintén ijesztő tüneteket tud produkálni.

Kivizsgálás
EKG és laboratóriumi vizsgálatok segíthetnek kizár-

ni vagy igazolni a heveny szív eredetű fájdalmat. Azon-
ban jó tudni, hogy ez általában csak a fájdalom alatt ké-
szült EKG-ra igaz. Ha a fájdalom már elmúlt és nem
alakult ki szívinfarktus, akkor az EKG önmagában sem-
mitmondó, félrevezető is lehet. Erre találták ki a terhe-
léses EKG-vizsgálatot. Ennél futószalagon, egyre gyor-
sabban és nagyobb lejtőn kell gyalogolni, s ha elérjük
az életkori maximális pulzus (220 mínusz életkor) 80%-
át, akkor kellő információt kaphatunk a koszorúér-ka-
pacitás állapotáról. A koszorúerekről pontos képet
azonban csak a koszorúér CT- vizsgálata, illetve a szív-
katéteres úton végzett koszorúérfestés hozhat.
Amennyiben kiderült, hogy a panaszaink nem szív ere-
detűek, tovább lehet keresni a panasz okát a fentebb
említett mellkasi szervekben vagy a lelkünkben.
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a szexualitásról

Válaszol: Rozs Erika szexuálpszichológus

szerző: gy. p.
fotó: illusztráció

Mennyire része az egészségnek a szexuális élet?
Minden egészséges a szexualitásban, ami a testi,

lelki és szociokulturális jó közérzetet biztosítja. Persze
ehhez szem előtt kell tartani a szexuális felelősség kér-
dését, hogy a szexuális megnyilvánulásaink az adott
kultúra és a közösség normáit ne sértsék. Az általános
testi/lelki egészségnek azonban nem része a szexua-
litás. A gyerekek, az özvegyek, a papok, az idősek, bi-
zonyos fogyatékossággal élők nem élnek teljes
szexuá lis életet, mégis lehetnek egészségesek.

Hány éves kortól látszik optimálisnak a
szexuális élet kezdete?

A szexuális érés egy folyamat. Nem szabad, hogy
úgy kezdődjön, hogy a tizenhat éves lányok vagy fiúk

A csontritkulásról
Csontjaink 30 éves korunkban
érik el maximális erősségüket,
majd az évek múlásával fokoza-
tosan veszítenek sűrűségükből.
Az ötven év felettiek felénél előbb
vagy utóbb már kis ütés hatására
bekövetkezik olyan csonttörés,
amelynek a hátterében csontrit-
kulás igazolódik (pl. csukló-, csí-
pő- vagy medencetörés). Ezek az
események különösen a téli idő-
szakban szaporodnak meg.  

Mindkét nemnél
Tévedés azt gondolni, hogy csak az

idős nők betegségéről van szó. A csont-
tömeg csökkenése mindkét nemnél be-
következik. Vannak betegségek, ame-

egy este az ágyban
találják magukat és
próbálkoznak a közösüléssel. Muszáj, hogy legyen
előtte az ismerkedésen és barátkozáson túl érintés,
intimitás, csók, petting. Nem úgy értem, hogy aznap
este, hanem ahogy az olvasást vagy a számolást ta-
nuljuk, ezeknek a dolgoknak is időt kell hagyni.

Az érzelmek mennyire kötelező részei a
szexualitás teljességének?

A szerelem hatása alatt a szervezetünk boldogság- és
stresszhormonokat termel. Tehát eleve a testünkben van
egy pozitív koktél. Ha elkezdjük a szexuális viselkedést,
még több hormont „termelünk”, ez olyan, mintha egy
újabb koktélt kapnánk. A  két koktél együtt nagyon erős
testi élményeket tud produkálni A szerelem azonban nem
örök, a szervezetünk kiégne, ha örökké termelné a szere-
lem alapjait képező hormonokat. Egy hosszú távú kapcso-
latban csak a kölcsönös bizalom és az elmélyülő intimitás
tudja a szexualitás élményeit tovább fokozni.

lyek fokozzák ezt a hajlamot. A vékony
testalkatúaknál, a dohányzóknál, az al-
koholistáknál, az 1-es típusú cukorbe-
tegségben, gyulladásos bélbetegség-
ben vagy reumás betegségben szenve-
dőknél a csontvesztés folyamata még
gyorsabban zajlik. Fontos szerepet ját-
szanak még az öröklött tényezők is.

Tehetünk ellene
Odafigyeléssel, helyes táplálkozás-

sal, rendszeres testmozgással, időben
elvégzett szűrővizsgálatokkal magunk
is tehetünk a csontritkulás ellen. Az ala-
csony kalciumtartalmú étrend, a moz-
gásszegény, egészségtelen életmód
rontja a csontok állapotát. Akinél csont-
ritkulást állapítanak meg az orvosok,

gyógyszeres kezelés válik szükségessé.
A gyógyszeres terápia mellé indokolt a
kalcium és D-vitamin egy idejű pótlása. 

Mit együnk?
Egy pohár tejben 300 mg kalcium

van. A joghurt és sajt, a szardínia is
nagy mennyiségű kalciumot tartal-
maz. A növények közül a kínai kel,
brokkoli, spenót, bab, dió, pisztácia,
mandula, napraforgó rendelkezik
nagy kalciumtartalommal. 

Mit ne együnk? 
A túlzott sófogyasztás káros a csont-

anyagcserére. A túlzott alkoholfogyasz-
tás és a cigarettafüst negatívan hat a
csontépülésre, és a túlzott diétázás, az

anorexia és a bulimia is a csontritkulás
rizikófaktorai közé sorolhatóak. 

Előzzük meg az eséseket
és mozogjunk!
Tegyünk meg mindent az esések

megelőzése érdekében! Távolítsuk el a
lakásból a könnyen elmozduló szőnye-
geket, hordjunk olyan cipőt, amelynek
nem csúszik túlzottan a talpa. A jóga és
a pilates fejlesztik az egyensúlyérzéket.
Kerüljük viszont a hátrahajlást és a csa-
varó mozdulatokat a gerinctorna során.
A rendszeres séta, a kocogás és a teni-
szezés jó hatással vannak a csontépítés-
re. Mozogjunk, mert az inaktivitás továb-
bi leépüléshez vezet a csontokban és az
izmokban is.

Tízévenkénti béltükrözéssel
csökken a rák esélye
Tízévenkénti béltükrözéssel csaknem felére
csökken a rák esélye – derült ki egy hosszú
távú, nagy esetszá-
mú amerikai vizsgá-
latból. Ha az ötven -
évesnél idősebbek
teljes vastagbélrend-
szerét tízévenként
tükrözéssel szűrik,
az negyven százalékkal csökkentheti a rák
kockázatát. Azonban akinek vastagbélrák
fordult elő a családjában, még gyakrabban
kellene szűrésen részt vennie. A vizsgálat so-
rán az orvos időben észre tudja venni az eset-
leges elváltozásokat, melyekből, ha szüksé-
ges, szövetmintát is vesz. Az így felfedezett
polipot például idejében el lehet távolítani,
tehát nem alakul ki belőle daganat.

A gombamérgezés veszélyei
A gombaszedés utáni veszélyekre hívja fel a
figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisz-

tiorvosi Szolgálat. Azt
ajánlják, az össze-
gyűjtött gombákat
minden alkalommal
mutassák meg gom-

bavizsgálónak, hogy elkerüljék a mérgezése-
ket. Mivel a hűvösebbre forduló, csapadéko-
sabb őszi időjárás kedvez a gombák szaporo-
dásának, ezzel együtt jár, hogy a mérgezések
száma is növekszik. Az egyik legveszedelme-
sebb a gyilkos galóca, de több más, hazánk-
ban megtalálható gombafaj is képes komoly
mérgezést okozni, ráadásul a súlyos tünetek
késleltetetten is jelentkezhetnek. 



24 / + / 2013. november 22.

HIRDETÉS   MENHELY, GYŐR HANGJA

Ki lesz Győr Hangja?

A döntőbe végül három hölgy és
két férfi versenyző jutott, akik hétfőtől
sorra mutatkoznak be a Győr+ Rádió-
ban a reggeli órákban mint műsorve-
zetők. Közülük már nem a zsűri vá-
laszt, hanem a hallgatók döntik el, ki
legyen az, aki Orosz Sándor mellett el-
foglalhatja a műsorvezetői széket. A
jelöltekre a Győr+ Rádió Facebook-ol-
dalán, a facebook.com/gyorplusz fe-
lületen lehet majd szavazni, ahol a
Győr Hangja 2013 eseményeit is nyo-
mon lehet követni. A győztes januártól
erősítheti a Győr+ Rádió csapatát.

kép és szöveg: gy. p.

Véget ért Magyarország első rá-
diós tehetségkutatójának, a Győr
Hangja 2013-nak a középdöntője.
A Győr+ Rádió rendkívüli meg-
mérettetésére összesen mintegy
150 ember jelentkezett, akik közül
már kiválasztották a legjobb ötöt,
akik az éterben is bizonyíthatják
rátermettségüket.

Simon Panka, a rádió felelős főszer-
kesztője elmondta, az elődöntőben ki-
választott húsz tehetségre a közép-
döntőben már nehezebb feladatok
vártak. A zsűri, Szarva András, a Sztár
Plusz műsor szerkesztője, a tehetség-
kutató ötletgazdája, Hermann-né
Gesztrich Nikoletta, az önkormányzat
kulturális osztályának vezetője, egyko-
ri televíziós munkatárs és Simon Pan-
ka előtt szituációs feladatokban kellett
bizonyítaniuk. A versenyzőknek Orosz
Sándor műsorvezetővel kellett egy rá-
diós megszólalást bemutatniuk. A te-
hetségekre ezen felül általános mű-
veltségi teszt is várt.

szerző: gy. p.
fotó: győri állatmenhely

Idén már harmadik alkalommal
rendeztek jótékonysági napot a
Győri Állatmenhely lakóiért a
Győr Plazában. A kilátogatók
sokféle módon segíthettek az
árva kutyákon és cicákon. Egy-
részt szerető gazdikat kerestek
a négylábúaknak, másrészt
adományokat is gyűjtöttek a
menhely segítői.

A rendezvényen a már kutyás érdeklő-
dők hasznos tanácsokat kaphattak ar-
ról, hogyan gondozzák állataikat, vala-
mint közös fotót is készíttethettek. De
a rendkívüli programra a győri állat-
menhely több lakója is kilátogatott,
hátha szerető gazdára találnak.

Nagy Péter, a Győri Állatmenhely
vezetője elmondta, úgy készültek,
hogy helyben is lehetett örökbe fo-
gadni, de ezek a programok inkább
előzetes kedvet csinálnak az állat-
tartáshoz. A menhelyvezető tapasz-

Jótékonysági nap
az árva állatokért

talata szerint a jótékonysági napok
után megnő a forgalom a telepen. A
leendő kutyus- és cicagazdikat szí-
vesen várják a menhely nyitvatartá-
si idejében.

Aki nem teheti meg, hogy otthoná-
ba fogadjon valamilyen árva állatot,
máshogy is segíthet. Nagy Péter kö-
zölte, mindenféle támogatásnak örül-
nek, legyen szó élelemről, takarókról,
pórázról, nyakörvről, tisztítószerről
vagy valamilyen gondoskodásról, ön-
kéntes sétáltatásról.
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Megérkezett a műtét nélküli or vos-
esztétikai arcplasztika a Medi -
Shape Esztétikai Szalonba, meg-
tudhatja, mi Madonna és Gwyneth
Paltrow fiatalos arcbőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a napo-
zás és a környezeti ártalmak mind a bőr
károsodásához és öregedéséhez vezet-
nek. Ilyenkor már nem segítenek a ha-
gyományos kozmetikai eljárások, a me-
zoterápia, dermaroller, a mikrotűs eljárá-
sok és a thread lifting csak nagyon rövid
ideig tartó átmeneti megoldást nyújta-
nak, ugyanakkor az áruk ehhez képest
nagyon magas. Egy új, műtét nélküli el-
járásnak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza Má-
lovics Bertold, a MediShape Esztétikai
Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabadalom-

mal védett technológia, amely megfiata-
lítja, lágyítja és helyreállítja a bőr eredeti
állapotát. Egyedülállóan ötvöz öt külön-
böző eljárást: az infravörös lézer, magas
frekvenciás fókuszált ultrahang, a koron-
dumkristályos mikrodermabrázió, a váku-
um- és a mélymasszázs technológiákat.
Nagyon sokan gondolkoznak arc -
plasztikai műtéti beavatkozáson, azon-
ban ez nagyon drasztikus és költséges el-

járás, fájdalmas, szövődményekkel járhat
és a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, akik folyamato-
san keresik a műtét nélküli, magas szín-
vonalú, professzionális technológiákat,
mint ahogy ezt tette a cardiffi klinikán Ma-
donna és Gwyneth Paltrow is. Mindkét
sztár folyamatosan, több alkalommal is
részt vett kezeléssorozaton.

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szaklap-
ban megjelent publikáció bizonyítja,
hogy a mikrodermabrázió akkor a leg-
eredményesebb, ha azt infravörös lézer-
rel és ultrahanggal kombinálják. A világ
vezető orvosai közül sokan ezen komplex
technológiát preferálják az orvosi lézer
vagy a vegyi hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos ese-
tekben végleges hegesedést is okozhat,
a szén-dioxid lézeres hámlasztás pedig
igen fájdalmas eljárás, amit általában alta-
tásban végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan megoldás,
amely eredményesen, fájdalom- és mel-
lékhatásmentesen képes látványos és
hosszú távú megoldást biztosítani.

Műtét nélküli orvosesztétikai arcplasztika a Medishape szalonban 
Milyen elváltozásokra bizto-

sít látványos megoldást?
Az egyedülálló eljárás sikeresen kezeli

a bőr hibáit és elváltozásait az arcon és a
testen egyaránt. Ezen tünetek közé tar-
toznak a ráncok, bőrhibák, öregségi
vagy nap által okozott foltok, hiperpig-
mentáció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas az arc, toka,
nyak, dekoltázs, kéz és kézfej kezelésére.

Milyen a bőr a kezelés után és
milyen utóápolásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvásá-
ra és utókezelésére a technológiához
egyedileg kifejlesztett professzionális
krémek állnak rendelkezésre.

Mit mond a világsajtó?
A Daily Telegraph szerint a legma-

gasabb szintű high tech arcápolás. Az
Eva magazin azt írja, high tech kezelés
ak ne prob  lémákra. A The Sunday Times
– Style Magazine pedig a kezelést kris-
tálytiszta gyógyításnak nevezi.

(X)

Minden
hétköznap

www.tv.gyorplusz.hu

19 órától
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KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT

szöveg: nagy csaba
fotó: marcali gábor

Új termékkel bővült a győri vásárcsar-
nok egyébként is tekintélyes kínálata.
A hagyományos hústermékek és -ké-
szítmények mellett immár biohúst is
vásárolhatunk az emeleten található
Széles húsüzletben. A családi vállalko-
zás vezetője, Széles Zoltán elmondta:
újdonságként van jelen a hűtőpultok-
ban a bio sertéshús, amelynek fontos
jellemzője, hogy az alapanyagul szol-
gáló állatok ökogazdaságban nőnek
fel a Győr mellett, Nyalkán működő ál-
lattartó telepen. Itt a sertések olyan ta-

Hetek óta nem alszik?
Nyugtalanok az éjszakái?

VAN MEGOLDÁS!
Egyedi masszírozástechnikánk segítségével fájdalom-
mentesen megszabadulhat kínzó problémájától!

Ildiko  &  Aniko, Orchidea Szalon
Győr-Szabadhegy, Konini u. 19.  Tel.: 30/951-6627, 30/402-1642

szerző: xantus-állatkert 

A Pálffy utca 4/b alatt új lakók úszkálnak. A 2011
decemberében megnyitott látogatótérben kígyók-
kal, halakkal,
teknősökkel,
kajmánokkal,
békákkal és
természete -
sen Maxival, a
Füles Bástya
sztárjával ta-
lálkozhatnak a
látogatók. A
belvárosi terrárium és akváriumház rájasimogató
medencéjének újoncai a bambuszcápák!

Ennek a cápafajnak körülbelül kétezer egyede
van csak. Az Indiai- és Csendes-óceánban, Indiától
egészen Ausztráliáig a sekély vizekben honos. Álta-
lában korallszirtek közelségét kedveli, így szemfü-
lesnek kell lenni, hiszen szívesen bújik a rejteket adó
sziklák közé.

kép és szöveg: pannon-víz 

November utolsó hetében kezdő-
dik a beszakadt csatorna cseréje
Nádorvárosban, a Kálvária és a
Kert utcák kereszteződésénél. Az
építkezés hetekig eltarthat. 

Csatornacsere a Kálvária utcában 

Bambuszcápa a Füles Bástyában

Tavaly augusztusban hatméteres
csőszakaszt cseréltünk a csomó-
pontban, de az akkor elvégzett loká-
lis javítás nem volt elegendő, a csa-
tornavizsgálat szerint további har-
minchat méter szennyvízcsatornát
kell kicserélnünk – tudósította lapun-

kat Tóth László, a Pannon-Víz Zrt.
diszpécserszolgálatának vezetője.

A szakember szerint ugyanazok a té-
nyezők vezettek a meghibásodáshoz,
mint tavaly augusztusban: az átázott al-
talaj teherbíró képessége lecsökkent, a
régi csatorna megrepedt, a talaj kimo-
sódott, az úttest beszakadt. Az árvízi ta-
lajmozgások és a Kálvária út forgalmi
terhelése gyorsította a folyamatot. Az út-
leszakadás kapcsán egy gépkocsi is sé-
rült, a Pannon-Víz a tulajdonossal felvet-
te a kapcsolatot, rendezi a gépkocsiban
keletkezett kárt.

A csatornacsere négyméteres
mélységben történik, a szennyvízelve-
zetés folyamatos biztosításával, laza ta-
lajban, nagy forgalom mellett. A Pan-
non-Víz türelmet és megértést kér az
okozott kellemetlenségekért. 

Akár 1,5 méteresre is megnőhet, ám emberre nem
veszélyes, habár állkapcsában 244 apró tompa fog ta-
lálható, amelyek simák és karcmentesek. A táplálék ke-
resésében elsősorban szaglásuk, valamint a cápáknál
nem túl gyakori, a harcsáéra emlékeztető bajszuk segíti.
Általában csigákkal, kagylókkal, rákokkal és más puha
testű állatokkal táplálkozik. Mint a legtöbb ragadozó, leg -
inkább éjszaka aktívak, így kutatásuk igen nehéz feladat.
A természetben sem megy 90 méter alá, hiszen a sekély
vizeket kedveli. Legtöbb idejét az aljzaton tölti, ha ve-
szélyben érzi magát, gyorsan beássa magát a homokba.
Leginkább a szaglására hagyatkozik, mivel látása elég
rossz. Agya a legkisebb a halak között (de tudjuk, nem a
méret számít, hanem a barázdáltság)! A bambuszcápá-
kat az élőhely pusztulása mellett a halászat is veszélyez-
teti, mivel húsa értékes és finom. Nemcsak étkezési, ha-
nem állatkereskedelmi célból is fogják.

Ártalmatlan, akár még simogatni is lehet! Gyere
el, csald fel őket vagy bújócskázz velük! Kalandra le!

A november 23. (szombat) 11 órára meghirde-
tett előadás áramszünet miatt elmarad.

www.fulesbastya.hu

Lombgyűjtés
szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési üz-
letágának egyik legnagyobb őszi fel-
adata a falevélgyűjtés megszervezése
és végrehajtásának koordinálása, mi-
vel a takarított felület nagysága eléri a
kétmillió négyzetmétert. A munkában
közel száz ember vesz részt. A város
tömegközlekedési útvonalai mentén
és a fasorral rendelkező utcákban már
október elejétől találkozhattunk a
nagy teljesítményű lombszívó gépek-
kel. A speciális eszközök bővített mű-
szakban, szinte folyamatosan járják az
utcákat. A lombszívás zajjal jár, ezért
a közszolgáltató a lakosság zavarásá-
nak elkerülése érdekében reggeltől
este kilencig működteti a gépeket. 

A zöldterületeken, a lakótelepeken
kézi lombgyűjtés is folyik, az emberek
munkáját például Győr-Belváros, Ná-
dorváros és Révfalu nagyobb, össze-
függő területein önjáró, univerzális
kisgépek segítik. A lombgyűjtéshez a
Győr-Szol biztosítja a kiszolgáló gépi
állományt és a konténereket. A fő cél,
hogy karácsonyig legalább egyszer
össze tudják gyűjteni a lombot, amit a
komposzt-előállítás alapanyagaként
hasznosít a közszolgáltató cég.

Biohús a vásárcsarnokban
karmányt kapnak, amelyek szintén
„zöld” gazdálkodásból származnak,
vagyis vegyszermentesek. További
fontos kritérium, hogy az ökotartás-
ban a disznókat nem gyógyszerezik,
helyette nagy figyelmet fordítanak a
betegségek megelőzésére. A vásár-
csarnokban jelenleg kapható bio tőke-
húsok pietrain és magyar nagyfehér
hússertés fajtákból kerülnek ki. Ezt
azért fontos hangsúlyozni, mert a ter-
mészetközeli állattartás inkább a man-
galicára alapoz. A mangalica húsának
íze megosztja a fogyasztókat, nem
mindenki szereti. A Széles hús által
forgalmazott biohús (pl.: comb, szűz-

pecsenye és lapocka) viszont megje-
lenésében és ízében egyaránt a ha-
gyományos sertéshúshoz hasonlítha-
tó. A kínálatot hamarosan bio füstölt
áru, a későbbiekben többek között
bio sonka és biovirsli is gazdagítja. Az
üzletben a biohús konyhai felhaszná-
lásának lehetőségeiről is szívesen ad-
nak felvilágosítást.

Az oldalon nem látható modelleket is beszerezzük!
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APRÓ HIRDETÉS

Saját készítésû kézi festésû fazekas áru,
feliratozva rendelésre is! Bögrék, étkészletek, 
fôzôedények, hagymatartók, ajándéktárgyak.

Bendegúz Kézmûvesbolt
Tejfölös köz 3. (Dr. Kovács Pál utca)

Nyitva tartás: hétköznap 9—17.30, szombat 9—13 óráig

FAZEKAS PORTÉKÁK

OKTATÁS

Marketing, marketingkutatás, kommu-
nikáció, szociológia tantárgyakból gya-
korlati szakember korrepetálást, vizsgá-
ra felkészítést vállal. 20/922-5716.

ZUMBA, KUBAI SAL-
SA, TÁRSASTÁNC?
ARGENTIN TANGÓ,
CAPOEIRA.  
Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
facebook.com/zum-
bagyor.hungary

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat!
Németh Csaba, 20/937-9671.

GARÁZS 

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban
16 m2-es garázs. Irányár: 1,6 M Ft.
30/8569-664

ÜZLET

Győr-belvárosban 60
m2-es helyiség kiadó.
Érd.: 70/218-9408

Győr, Kálvária utcában 120 m2, 38
m2, 70 m2-es irodák hosszú távra ki -
adók. Érd.: Győr-SzolZrt., 96/511-420.

INGATLAN

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301
m2-es telek (tereprendezés, füvesítés
alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló fa-
házzal eladó. Víz, villany van, gáz az
utcában. Könnyű megközelíthetőség,
helyi járatú buszmegálló gyalog 5
perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/3668-480.

Igényes és megbízha-
tó bérlője lennék egy 1,5-
2 szobás (max. 50 m2), teljesen
bútorozatlan, alacsony
fenntartású, áthallástól és beszi-
várgó cigarettafüsttől mentes, vilá-
gos téglalakásnak, hosszú
távon, normális áron, csen-
des környéken, Győrben vagy köze-
lében! Lehet felújítandó vagy csa-
ládi ház külön bejáratú lakrésze is!
Tel.: 20/575-8819.

Balatonalmádiban eladó kétszintes
ikernyaraló egyik része. A nagy
strandtól 700 m-re, 75 m2-es, két és
fél szobás, berendezéssel, kis kerttel,
terasszal, kocsibeállóval. Irányár:
11,9 M Ft. Telefon: 20/327-8603

Frissítő, relaxáló, fizikai közérzetjavító,
cellulit-, alakformáló, arc- és talp-
masszázs. Minden kedves vendéget
szeretettel várok! 20/289-3691

EGYÉB
Győri középkorú, meg-
bízható hölgy karácsony előt-
ti nagytakarítást is vállal. Felesleges-
sé vált, lakásban használható dolgai -
kat megköszönném, ha felajánlanák
számomra! Pedikűrt is vállalok!
20/211-7884 

Dióbél-felvásárlás! Győr,
Nádor utca 21. Hétfő–péntek 9–13
óráig. 20/979-5105

COFIDIS gyorshitel
48 órán belül (max. 800 E Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
20/951-0235

Magas áron vásárolok
zongorákat, régi hangszereket, antik
varrógépet, bútorokat, vitrintárgyakat,
porcelánokat, festményeket, pénzér-
méket, teljes hagyatékot! Díjmentesen
házhoz megyek! 30/458-7765

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István,
20/947-3928.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet utalvány elfogadása és
beváltása. 70/564-2280. 

ÁLLÁS

Megváltozott munkaképességű va-
gyok, bármilyen könnyű fizikai mun-
kát részmunkaidőben vállalok!
30/290-9134

SZOLGÁLTATÁS 

Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győr-
ben és vidéken! Tel.: 20/523-4767

Szobafestést, mázo-
lást, laminált parkettázást vállalok
azonnali kezdéssel! 30/984-3518

BABAKOCSIK, babakellékek
adása-vétele! Nálunk olcsón juthat
minőségi babatermékekhez. Értéke-
sítésre átveszünk: divatos babakocsi-
kat, kiságyakat, járókákat, etetőszé-
keket, biztonsági üléseket, téli zsáko-
kat, anorákokat, márkás játékokat.
Mini Bizi, Győr, Déry T. u. 16.
20/918-0643 

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
20/944-6667. 

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom. Stu-
ka Tibor: 30/217-0848 

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2.900 Ft-tól. 
30/5420-720. 

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves ko-
rig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, köny-
veket, régi fali- és asztali órákat,
dísztárgyakat, teljes hagyatékot
vásárolunk. 
Tel.: 70/640-5101.  

ÉPÍTŐANYAG

GYÛJTÔTALÁLKOZÓ
GYÔR       GYÔR       GYÔR 

2013. november 24., 9—13 óráig

A KRISTÁLY ÉTTEREMBEN
9024 Gyôr, Bartók Béla út 9.

Info: +36-20/9388-658 • www.kristalyetterem.hu

MILITARIABALÁZS FECÓ
december 27-én, pénteken 19 órától
a gyôri Kristály étteremben!

KARÁCSONYI KONCERT

A belépôjegyek — melyek tartalmazzák
a vacsora árát is — elôvételben
megrendelhetôk a helyszínen!

Kristály étterem,
Gyôr, Bartók B. u. 9. 
Tel: 96/322-676

VÁLTOZNAK AZ ÉVSZAKOK...

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

Rendezze év végi

CÉGES RENDEZVÉNYÉT
az AMSTEL HATTYÚ FOGADÓBAN!

Karácsonyi kerti partival,
finom ételekkel, kiváló borokkal
várjuk Kedves Vendégeinket!

Kérje ajánlatunkat!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

A Siemens Zrt. gyôri munkavégzéssel villamosmérnök
munkatársat keres SZERVIZMÉRNÖK pozícióba.

Feladatok: • Automatizálási, hajtástechnikai, busz- és RFID-rendszerek,
NC-vezérlések szervizelése, üzembe helyezése és karbantartása • szakmai
tanácsadás, terméktámogatás, magyar és német/angol nyelven • PLC-
és NC-orientált projektek végrehajtása, menedzselése.

Elvárások: • Villamosmérnöki végzettség • Siemens PLC-programozási
ismeretek — vagy pályakezdôk esetén automatizálási szakirányon végzett
tanulmányok • NC-vezérlések ismerete elôny • buszrendszerek (PROFIBUS,
PROFINET) ismerete elôny • német vagy angol nyelv középszintû ismerete
szóban és írásban • B kategóriás jogosítvány.

További részletek a www.siemens.hu oldalon!

Az önéletrajzokat és motivációs leveleket a pozíció feltüntetésével
az alábbi e-mail címre várjuk: allas3.hu@siemens.comAkció!

(3 nyelvű) Oklevelet adó
MASSZŐRKÉPZÉS
indul Győrben 
november 30-án.
Ára: 45.000 Ft helyett 40.000
Ft (részletfizetés)
Fnysz: 00777/2012
Érdeklődni: 70/369-8655
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

Nagyszerű évet tudhat maga
mögött Takács Tamara, a Gra-
boplast Győri VSE kajakosa,
akit a szakemberek az egyik
leg ígéretesebb magyar tehet-
ségnek tartanak. A sportoló jö-
vőre még az ifjúságiak között
versenyez, utána pedig már a
felnőttek között bizonyíthat. 

Van valami sorsszerűség abban, hogy
egy toborzó hatására az egész iskolá-
ból mindössze egyetlen gyermek je-
lentkezik kajakedzésre, róla pedig tör-
ténetesen kiderül, hogy hatalmas te-
hetség. Takács Tamara így kötött ki a
vízitilepen hét évvel ezelőtt, a toborzót
tartó Fazekas Tibor legnagyobb örö-
mére. A ma már tizenhét éves sporto-
ló korosztálya egyik legjobbjává vált,
és a szakemberek fényes jövőt jósol-
nak neki a felnőttek mezőnyében is.

„Rögtön megtetszett a kajakozás,
nagyon szép környezetben készülünk,
remek a közösség, a társaim az ed-
zőmmel együtt folyamatosan motivál-
nak. Az első naptól kezdve Fazekas Ti-
borral dolgozom, akivel nagyon jó a
kapcsolatom, sokat segít a magánéle-
temben is. Bármikor fordulhatok hoz-
zá, ha tanácsra van szükségem, min-
dig nagyon megértően fogad. A csa-
ládom is mögöttem áll, ráadásul ná-
lunk nem én vagyok az egyetlen spor-
toló, a testvérem, Kristóf kenuzik” –
mesélt a háttérről Takács Tamara. 

A sportoló rendkívül mozgalmas
szezont tudhat maga mögött, hiszen
az összes nagy nemzetközi versenyre
eljutott. Az évet Sydneyben kezdte az
Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon,
majd részt vett a poznani ifjúsági és
U23-as Európa-bajnokságon és a ka-
nadai Wellandban megrendezett vi-
lágbajnokságon is. Zárásként szep-
tember közepén a koppenhágai mara-
toni világbajnokságon is vízre szállt. 

„Ausztráliába az előző évi eredmé-
nyek alapján utazhattam és több szo-
katlan körülménnyel is meg kellett
küzdenem. Az alapozás közben ültünk
be a hajóba, ami nem a sajátunk volt,
ráadásul a télből a nyárba csöppen-
tünk. Az is furcsa volt, hogy én voltam
a legfiatalabb, de vártam már, hogy
végre egyesben is versenyez-
hessek az idősebbek ellen.
Harmadik lettem, aminek
akkor még nem nagyon
örültem, de itthon átér-
tékeltem a helyzetet és
most már jobban tetszik az

A nagy elődök nyomdokain halad
eredmény. Az EB-n párosban verse-
nyeztem Zsófival (Czéllai-Vörös Zsófia
– a szerk.), és bár választhattam volna
az egyest is, több okból is örülök,
hogy nem így tettem. Egyrészt olyan
időjárási körülmények között rendez-
ték a futamot, amilyeneket egyesben
nem szeretek, másrészt pedig elég
komoly előnnyel nyerni is tudtunk. A
világbajnokságon a páros mellett már
ötszáz méteren egyesben is rajthoz
álltam. A párost sajnos eléggé elron-
tottuk, egyesben pedig éppen le-
csúsztam a dobogóról. Csalódott vol-
tam, de nagyon sokat tanultam Kana-
dában, amiből később még sokat tu-
dok meríteni. A maratoni világbajnok-

ságra először nem is készültem annyi-
ra, de miután nyertem a válogatón,
már komolyabban vettem a munkát.
Az utazás előtt három nappal derült ki,
hogy nemcsak egyesben indulhatok,
hanem Zsófival párosban is, szeren-
csére az előbbi futamot rendezték
előbb, így vállaltam. Tizenhét kilomé-
tert nehéz leevezni kétszer, de olyan
állóképességem volt, hogy az utol-
só körben úgy szóltak rám, hogy
most már a befutó jön, én bírtam
volna tovább is. Végül mindkét
számban aranyérem került a nya-
kamba” – elevenítette fel a verse-
nyeket Takács Tamara.

A sportolónak a következő lesz az
utolsó éve az ifjúsági versenyzők kö-
zött, és természetesen szeretné emlé-
kezetes eredményekkel lezárni pálya-
futásának ezt a szakaszát.

„Inkább az egyesre szeretnék kon-
centrálni a folytatásban, a kedvenc tá-
vom az ötszáz méter, amit idén na-
gyon megszerettem. Jövőre szeret-
nék indulni a szegedi világbajnoksá-
gon is ebben a számban, és jó lenne
bekerülni a négyesbe is. A maratont
sem hagyom ki, szeretném ismét ki-
vívni a világbajnoki szereplést” –
mondta jövő évi terveiről a kajakos,
aki jelenleg az alapozást végzi. 

„Naponta két edzésem van, reggel
úszom, délután pedig erősítek. Nem
mondom, hogy ez a kedvenc idősza-
kom, de meg kell dolgozni a sikere-
kért. Az úszóedzéseket a Móra-is-
kolában végzem, magántanuló-
ként egyébként is ide járok. Az is-
kolától szerencsére minden segít-
séget megkapok a sportoláshoz”
– fogalmazott a tizenhét éves te-
hetség, aki hosszú távú céljait is
megosztotta olvasóinkkal.

„Szeretnék felnőtt szinten is
bizonyítani, a legnagyobb ál-
mom, hogy részt vegyek egy

olimpián és éremesélyesként
indulhassak. Rio talán még túl

korai, de azért jó lenne már ott is
indulni. Tokióban viszont mindenkép-
pen szeretnék vízre szállni.”

A klubvezető szemével
„Tamara a női kajak egyik legígéretesebb tehetsége.
Ugyan még jövőre is ifjúsági korú lesz, már három
éve rendszeresen kivívja a világbajnoki és Európa-
bajnoki részvételt, és többnyire mindenhonnan
éremmel jött haza. Nagyon kevés ilyen versenyző
volt a sportág történetében, a hozzáállása és a
munkabírása szép reményekre jogosítja fel. Jó
a természete, ugyanakkor megfelelően vagány
is, ráadásul nagyon jó alkata van, ami a mi
sportágunkban nem mellékes. Képes lehet
akár olimpikonként is olyan nagyszerű elődök
nyomába lépni, mint Kovács Katalin vagy a klu-
bunknál versenyző Fazekas Krisztina, de mond-
hatnék olyan korábbi nagyságokat, mint Pová-
zsán Katalin vagy Horváth Erzsébet. Biztos va-
gyok benne, hogy a jövő évi szegedi ifjúsági és
U23-as világbajnokságon is látni fogjuk verse-
nyezni és érmet szerezni egyaránt” – jellemezte
Takács Tamarát Kadler Gusztáv, a Graboplast
Győri VSE szakosztályvezetője. 
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A Győri Audi ETO KC utolsó csoportmérkőzését is
megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A zöld-
fehérek hazai pályán 28–26-ra győztek a HCM Baia
Mare ellen, így hibátlan teljesítménnyel jutottak be a kö-
zépdöntőbe. A győrieknél ezúttal sem játszott a sérü-
léssel bajlódó Eduarda Amorim és Heidi Löke, míg Kat-
rine Lunde csupán egy hétméteres erejéig szállt be a
kispadról. A címvédő mögött másodikként a Thüringer
HC jutott tovább, a Hypo a KEK-ben folytathatja, míg a
nagybányaiak búcsúztak a további küzdelmektől. 

Az európai szövetség keddi sorsolásán kiderült,
hogy Ambros Martin együttese három korábbi
győztessel, a norvég Larvikkal, a montenegrói Bu-

Megjelent a BL-győztes győri kézilab-
dázók fantasztikus tavalyi szezonjáról
szóló könyv. A kiadvánnyal a klub felejt-
hetetlenné igyekszik tenni a csapat
egyedülálló győzelmi sorozatát, ame-
lyet kis híján megsemmisített a Valcea
elleni BL-elődöntő visszavágója. A lá-
nyok azonban tíz perc alatt megfordítot-
ták a meccset, óriási örömöt szerezve
ezzel a jelenlévő ötezer szurkolónak is.
A döntő és az azt követő ünneplések
pillanatai egy életen át elkísérik mind-
azokat, akik részesei lehettek a régóta
várt győri álomnak.

A könyvből megtudhatjuk, hogyan él-
te meg a csapat a pokol őrjítő és a
menny felemelő pillanatait, és mi adta az
erőt a mérkőzés megfordításához. Elol-
vashatunk továbbá számos kulisszatit-
kot a felkészülésekről, az élsportolók
küzdelmes mindennapjairól, és termé-
szetesen magukról a játékosokról is. 

Az ETO-SZESE hazai pályán 27–25-
re legyőzte a táblázat ötödik helyén ál-
ló Balatonfüredet az élvonalbeli férfi
kézilabda-bajnokság tizenharmadik
fordulójában. A győriek remekül kezd-
ték a mérkőzést, és bár a vendégek
húsz perc után felzárkóztak, a szünet-
re kialakult az addigi legnagyobb, hat-
gólos különbség (14–8). A második
félidőben hatalmas küzdelemben egy
gólra jött fel a vendégcsapat, a közön-
ség által űzött zöld-fehérek azonban a
végjátékban bebiztosították megérde-
melt győzelmüket. A kapuban reme-
kelt a veterán Gerháth Zoltán, táma-
dásban pedig a nyolcgólos Halász Le-
vente és az öt találatig jutó Németh
Gábor voltak a legeredményesebbek. 

„Nagyszerű volt a játékosok hozzá-
állása, egyénileg és csapatként is re-
mekül teljesítettünk. Az elmúlt hetek-
ben jó mérkőzéseket játszottunk, jó
formában vagyunk, örülök, hogy ezt
egy ilyen ellenféllel szemben is meg
tudtuk mutatni. Köszönjük a közön-

Bombaerős csoportban
ducnost Podgoricával és a szlovén Krim Ljubljaná-
val került azonos csoportba. A másik csoportban a
dán Midtjylland, a macedón Skopje, a svéd Sävehof
és a német Thüringer HC csatázik majd a két to-
vábbjutó helyért. A középdöntős játéknapok: 2014.
február 1/2., 8/9., 15/16., március 1/2., 8/9., 15/16.

A zöld-fehérek kedden magabiztosan, 26–16-ra
győztek a Vác ellen a Magyar Kupa negyedik fordu-
lójában, így bejutottak a sorozat legjobb nyolc csa-
pata közé. Az Audi ETO idei utolsó mérkőzésén
szombaton 18 órakor a DVSC csapatát fogadja a
Magvassyban, ezt követően a decemberi világbaj-
nokság miatt hosszabb szünet vár a csapatra. 

Bravúros győzelem
ség támogatását, ők voltak a nyolca-
dik játékosunk, a segítségük nagyon
sokat jelentett” – mondta a találkozó
után Magi Serra vezetőedző. A csapat
legközelebb szombaton 18 órakor a
PLER vendégeként lép pályára. 

Újjászületés
Könyv a BL-sikerről

Az ETO-szurkolók polcáról semmi-
képp nem hiányozhat ez a relikvia, de
ajánljuk mindenkinek, aki olvasni, tanul-
ni szeretne összetartásról, csapatszel-
lemről, fegyelemről, küzdésről, a sikeres
karrier titkairól. A könyv 2.900 forintért
megvásárolható a Magvassyban talál-
ható ETO-shopban, a Látogatóközpont-
ban, a Győr+ pavilonban, továbbá az
Alexandra, Libri és Líra könyvhálózatok-
ban és a Tesco Áruházakban is.



AJÁNLJUK
NOVEMBER 23., SZOMBAT
Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–DVSC
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK
Női kosárlabda
18.00 Hat-Agro UNI Győr–Beret-
ta Familia Schio (Euroliga-mér-
kőzés, egyetemi csarnok)

Futsal
18.00 Rába ETO–Colorspect-
rum Aramis (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

30 / + / 2013. november 22.

SPORT MOZAIK

A Győr-Szol–Széchenyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata a pályaválasztói jog felcserélésével az
egyetemi csarnokban fogadta a TF-Budapest
együt tesét. A vendégek az első félidőben tizennégy
pontos előnyre tettek szert, a hazaiak védekezése
ugyan elfogadható volt, a támadásvezetés azonban
rendre akadozott. Szünet után visszajöttek a
meccsbe az egyetemiek, és a hajrában már fej-fej
mellett haladtak a csapatok. A végjátékban azon-
ban a fővárosiak céloztak pontosabban, így 66–63-
ra megnyerték a mérkőzést. 

„Két teljesen eltérő félidőt láthattunk, a második
játékrészben nagyot küzdöttünk és meg is tudtuk
fordítani a mérkőzést. Sajnos a végén a szerencse
nem állt mellénk, így elmaradt a remélt meglepe-
tés” – értékelt Rátvay Tamás szakmai igazgató. A
csapat legközelebb november 29-én, pénteken 19
órakor az MTK-Törökbálint együttesét fogadja.

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban ezúttal
nem rendeztek fordulót, az NB II-ben azonban pá-
lyára léptek a csapatok. A Gyirmót hazai pályán 2–0-ás
félidőt követően 4–1-re legyőzte a Balmazújvárost,
hazaiaknál Beliczky duplázott, Sós és Magasföldi
egyszer-egyszer volt eredményes. A kék-sárgák a
folytatásban szombaton 13 órakor Tatabányán lép-
nek pályára. 

Véget értek a Ligakupa küzdelmei is, a Győri
ETO FC továbbjutott csoportjából, míg a Gyirmót
búcsúzni kényszerült a sorozattól. Pintér Attila
együttese vasárnap a Ferencváros vendégeként ját-
szott, és ugyan a szünetben Varga góljával még ve-

Hárompontos hazai vereség

Az ETO továbbjutott, a Gyirmót búcsúzott
zettek a győriek, Diallo a második félidőben dupláz-
ni tudott, így a hazaiak nyerték a mérkőzést. Az ETO
szerdán Tatabányán javított, a zöld-fehérek Rudolf
mesterhármasával és Burgos góljával 4–0-ra győz-
tek. A Gyirmót hazai pályán 3–2-es vereséget szen-
vedett el a Haladástól, így kiesett. 

Hétvégén folytatódnak a küzdelmek az OTP
Bank Ligában, az ETO szombaton 20 órakor Mező-
kövesden szerepel, a mérkőzést a Sport1 élőben
közvetíti. Szerdán 17 órakor Kaposváron lépnek pá-
lyára a zöld-fehérek a Magyar Kupa ötödik forduló-
jában, a visszavágót december 4-én 18 órakor
játsszák Győrött. 

Találkozás: Belgrádban újra
együtt volt a csapat
Nagy utazásra indult szerdán a Hat-Ag-
ro UNI Győr női kosárlabdacsapata, az
együttes két hónappal a velük történt
baleset után meglátogatta Belgrádban
Natasa Kovacevicet, aki térd alatt elve-
szítette egyik lábát. A csapat nem üres
kézzel érkezett, hiszen a társak maguk-
kal vitték azokat a plüssállatokat, me-
lyekkel két hete, a Jekatyerinburg elleni
Euroliga-nyitány előtt a győri szurkolók
kifejezték együttérzésüket a szerencsét-
lenül járt sportolóval.

Natasa Kovacevic a Facebook-olda-
lán közzétett fotók szerint már egy lábról
is dobált kosárra, jelenleg protézissel ta-
nul járni, és feltett szándéka, hogy
visszatérjen a parkettre. A 19 éves spor-
toló, mindössze egy botra támaszkodva,
a hotelben lepte meg a látogatókat, akik
nagy örömmel fogadták a szerb játékost.
Hihetetlen lelkiereje egészen biztosan jó
hatással volt a csapattársaira, akik mind
inspirációt meríthetnek példájából.

A Hat-Agro UNI Győr egy jótékonysá-
gi mérkőzést is játszott Belgrádban, me-
lyen a helyi Crvena Zvezda volt a zöld-fe-
hérek ellenfele. A találkozót természete-
sen Natasa Kovacevic is a helyszínen
nézte végig, és a plüssfigurák mellett egy
győri mezt is átvehetett Fűzy András tár-
sadalmi elnöktől. A mérkőzés elején
érezhető volt a vendégeken az utazás
okozta fáradtság, de a folytatásban
belelendültek a zöld-fehérek, és az
egyaránt húsz-húsz pontig jutó Tinkle
és Ivanovic vezérletével végül minimá-
lis, 73–71-es győzelemmel jöhettek le
a parkettáról. 

„A hosszú utazás után kissé fáradtak
voltunk, de hasznos mérkőzést tudtunk
játszani a fiatal belgrádi csapattal. Jó
volt a lányokat és Natasát mosolyogni
és egymásnak örülni látni. Remélem, jö-
vő héten a Schio ellen még jobbak le-
szünk” – mondta a mérkőzést követően
Szentendrei Áron vezetőedző. 

A csapat csütörtökön tért vissza
Győrbe, hogy az élményekkel feltöltőd-
ve tovább készüljön a következő meg-
mérettetésre. A zöld-fehérek legköze-
lebb csütörtökön 18 órakor az olasz Be-
retta Familia Schio együttesét fogadják
az egyetemi csarnokban az Euroliga har-
madik játéknapján. A Hat-Agro UNI
Győr együttesére idén még két nemzet-
közi mérkőzés vár, december 4-én 20
órakor Bourges-ban lépnek pályára,

majd december 19-én a török Kayseri -
spor érkezik az egyetemi csarnokba. 

A győriek december elsején a ma-
gyar bajnokságban is megkezdik sze-
replésüket. Szentendrei Áron együttese
december elsején 18 órakor az MTK-
Budapest gárdáját fogadja, december
8-án 18 órakor az Atomerőmű Szek-
szárd vendégeként játszik, majd decem-
ber 12-én 18 órakor hazai pályán mér-
kőzik meg a Vasassal.
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A Magyar Sportlövők Szövetsége a győrszentiváni Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központban rendezi meg a Hungarian Open nemzetközi meghívásos
sportlövő versenyt november 28. és december 1. között. A felnőtt nők és fér-
fiak mellett a juniorok is összemérik tudásukat légpuska, légpisztoly és futócél
szakágakban. Az ország legrangosabb megmérettetésén erős nemzetközi me-
zőny és a hazai élvonal tagjai vesznek részt, a lőállásokat a csütörtöki edzésnap
után mindennap 9 órakor foglalják el. 

Az Unicentrál Bulls SE versenyzői nagyszerűen szerepeltek a csehor-
szági Olomoucban megrendezett nemzetközi kick-box tornán. K–1-
ben Grónai Sándor (63,5 kg) és Nardelotti Zoltán (junior 81 kg) bajnoki
címet szerzett, míg Mednyánszky Ádám (75 kg) harmadik helyezést ért
el. Full contactban Simon László (67 kg) állhatott a dobogó legmaga-
sabb fokára. Felkészítő edzők: Csányi János és Vlasich Róbert. 

Idén másodszor rendezett a magyar
ökölvívás fellegvárában, Szentesen profi
bokszgálát a Ferobox Event csapata, me-
lyet a Sport Televízió ezúttal is élőben
közvetített. Az est főmérkőzésén a győri
Kelemen Balázs (18-0-0, 12 KO/TKO)
Baran Attilával (13-7-0, 7 KO/TKO) küz-
dött meg a nagyközépsúly magyar baj-
noki címéért. Óvatosan kezdtek mind-
ketten, de már az első pillanatoktól lát-
szott, hogy az esélyesebb Kelemen gyor-
sabb ellenfelénél. Aztán szép lassan be-
indult, a negyedik menetben pedig már
szép tisztákat ütött, melyek után jól moz-

www.vidrauszoiskola.hu

Érdeklődni lehet:

BABAÚSZÁS

Foglalkozások időpontja:
szombat 8.00 (kezdő), 8.45 (haladó), 9.30 („nagyok”)
Ovis előkészítő úszás: szombat 10.15; 11.00

Már három hónapos kortól ajánlott.

szombatonként a zárt uszodában:
GYŐRI SÁTOROS FEDETT USZODA

• A víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól érzik magukat a csecsemők
• A szülő-gyermek kapcsolat erősödik, az anyával és az apával való úszás

mindig az örömről, a felhőtlen együttlétről szól
• Játékos vízhez szoktatás, az életkori sajátosságok figyelembevételével
• A babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük
• Mozgásfejlődésük gyorsabbá válik
• Fokozódik a babák ellenálló képessége, erősödik az immunrendszerük
• A gyakorlatokat sok színes játékkal, labdával és eszközzel végezzük, ami igencsak felkelti

a gyerekek érdeklődését, valamint kiváló alkalmat ad a színek és formák tanulására is
• Az úszásórák után minden baba nagyon éhes és álmos lesz…

Miért ajánlott a babaúszás?

KÁRPÁTI MARIANNA
06-20/350-9392

KOVÁCS ALIZ
06-70/947-9409

November 27-én, szer-
dán 15 órakor Gyurta
Dániellel, a legsikere-
sebb aktív magyar ver-
senyúszóval beszélget
Simon Róbert Balázs,
Győr alpolgármestere a
Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere
János Kar főépületében
(9022 Győr, Liszt F. u.
42., Dr. Barsi Ernő Te-
rem). A rendezvényre in-
gyenes a belépés. 

Kelemen oktatott
a címmeccsen

Nemzetközi bajnokok

Éleslövészet Győrszentivánon

Az év hala
A Magyar Haltani Társaság elnöksége évről évre ki-
írja az Év hala címért folyó versenyt. A „jelöltekre” szil-
veszterig lehet szavazni, majd ezt követően hirdetnek
eredményt. Az év halának választott pikkelyes a
tárgy évben általában nagyobb nyilvánosságot kap,
jobban megismerhetjük például tulajdonságait, élet-
terének jellemzőit. Tavalyelőtt a tízezres szavazótá-
bort megmozgató voksolás eredményeképpen a
széles kárász, míg tavaly a menyhal lett az év hala. 

A társaság az idei év halának a gardát, a sügért
és a magyar bucót jelöli, mindhárom ismerős lehet
a győri horgászoknak. A garda rendszeresen sze-
repel a horgászzsákmányban a Rába és a Mosoni-
Duna városi szakaszain. A sügér szinte minden győ-
ri és megyei horgászvízben megtalálható, különö-
sen szép példányok élnek a folyóvízi kövezések tö-
vében, illetve állóvizekben a bedőlt fák környezeté-
ben. A Győr Plusz horgászcsapatának tagjai félkilós
példányokat fogtak pergetve a Nádorvárosi Sport-
horgász Egyesület kezelésében lévő Pándzsa pa-
takból. A magyar bucó folyóvízi hal, mederlakó, jel-
lemzően a mélyebb részeket kedveli. Gyakran esik
zsákmányul a süllőzéskor, de a finomabb fenekező
felszerelésekkel horgászók gilisztával és csontival
is horogra csalják. Nem nő nagyra, a 30 centimé-
ternél nagyobb példányok már rekordlistásnak szá-
mítanak. A halak egyikére a www. haltanitarsasag.hu
internetcímen lehet szavazni.

gott el. Az ötödik menetben Barannak is
sikerült bevinnie egy jobbegyenest, de
Kelemen egy brutális sorozattal válaszolt.
Kelemen a hatodik felvonásban is irányí-
tott, annyit ütött, amennyit kellett és re-
mekül védekezett. Ez az utolsó három
menetre is kitartott, Kelemen tanári bu-
nyóval oktatta Barant, aki szépen helyt -
állt, de nem tudta felborítani rutinos el-
lenfele ellen a papírformát. Kelemen Ba-
lázs (képünkön jobbra) egyhangú ponto-
zással nyerte meg a magyar bajnoki övet
és készülhet a Robert Stieglitz elleni vi-
lágbajnoki címmeccsre.

Gyurta
Dániel
a vendég
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HIRDETÉS KALAUZ

ADDIG JÁR A KORSÓ A KÚTRA, MÍG

A biztonság minôsége: PATENT TÁVFELÜGYELET
Gyôrben öt kivonulóközponttal 
www.patentsecurity.hu +36-30/203-2222

November 25., 
hétfô 9–12 óráig

MSZP Székház Vásárcsarnok 
Gyôr, Herman O. u. 22.

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügye let Győr, Liezen-Mayer u.
57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16 órá-
tól más nap reggel 7 óráig. Szer-
dán 13 órától 7 órá ig, pénteken
14 órától 7 órá ig. Munka szü -
ne  ti és ünnepnapokon az
ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelen-
tés 0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat a 96/50-50-50-es szá -
mon munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8-16,
csütörtökön 7-19 óráig, pénte-
ken 8–14 óráig. A pénztár 30
perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17, p.:
8–14 óráig. A pénztár 30 perc-
cel előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park 
GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17
órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Köz-
területi hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld szá-
mon. Ügy fél szolgálat: 96/ 522-630.
Hétfőtől csütörtökig 7.30–15.30,
pénteken 7.30– 13.30 óráig.

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ


