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5. oldal Az újvárosi szociális
rehabilitáció részeként újult meg
a Bercsényi liget, ahol pihenő-
park és KRESZ-park is épült. A
tér immár minden generáció ki-
kapcsolódását szolgálja.

11. oldal Mindent megteszek,
hogy a múlttól eltávolodva a jövőt
tudjuk építeni – mondta dr. Vársze-
gi Asztrik annak kapcsán, hogy ne-
ki ítélték életmű kategóriában a
megyei Prima-díjat.

28. oldal A sakk és a zene az a két szeglete a világnak, ahol boldog-
nak érzi magát, mondta Portisch Lajos nagymester, mikor a Győri Nem-
zeti Színház vendégeként a Sakk című musical apropóján Győrbe érke-
zett. Portisch énekelt és húsztáblás szimultánt adott. A Nemzet
Sportolója, minden idők legnagyobb magyar sakkozója, a hősbariton
késő este, a színházi lámpaoltás után adott interjút lapunknak.

Győr lehet az úszás
új központja

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

18–19. oldal  Mik a tökéletes autó hozzáva-
lói? Többek között ez is kiderül lapunk friss Gáz-
fröccs mellékletéből. Tesztünkben a BMW 1-es
második generációját próbáltuk ki.

Írásunk a 4. és 31. oldalon
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millió forintból készült el a győri Graboplast PVC-hulla-
dék-újrahasznosító üzeme Tatabányán, melyet a vállalat
a jövő héten fog hivatalosan felavatni. Az üzem elsősor-
ban a keletkezett gyártási hulladékot és a selejtes termé-
keket használja fel.

600 25 százalékkal csökkentek a szállásköltségek Győrben
szeptemberben az előző év azonos időszakához ké-
pest a hotel.info nemzetközi felmérése szerint, amely
kétmillió szállásfoglalási adat alapján készült. E szerint
77,81 euróról 58,27 euróra csökkentek a szobaárak.

NAPRÓL NAPRA

November 8.

November 9.

November 10.

November 11.

November 12.

November 13.

Megyerikum. A höveji csipke lett az
első „megyerikum”. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Értéktár Bizottság dön-
tött a 160 éves múlttal bíró csipke ér-
téktárba való felvételéről.

Lebukott. Parfümöt lopott egy tizen-
éves lány két társával az egyik drogériá -
ból. Az áruvédelmi eszköz eltávolítása
után a kabátja zsebébe rejtette el és a
pénztárakat kikerülve, fizetés nélkül
akart távozni.

Tanulóverseny. Negyedik alkalom-
mal rendezte meg Szakmák Harmóniá -
ja elnevezésű tanulóversenyét a me-
gyei kereskedelmi és iparkamara: a női
szabó, fodrász, kozmetikus és média
szakos diákokból álló csapatok csap-
tak össze.

Fiatalok. Minél több európai fiatalt visz-
sza kell hozni a munkaerőpiacra – han-
goztatta Járóka Lívia néppárti európai
parlamenti képviselő egy magyar, oszt-
rák és szlovák egyetemistáknak rende-
zett fórum előtt. Ez teljesen új stratégiát
kíván az EU-tól is – tette hozzá.

Audi. A Győrben készülő A3 limuzin
kapta az Arany Kormánykerék díjat kö-
zépkategóriában, mely Európa egyik
legnívósabb autóipari kitüntetése.

Áthelyezett megálló. Vízvezeték-
karbantartási munkálatok miatt a
Zechmeister utca, Klastrom szálló el-
nevezésű megállóhely helyett a Jókai
utca 4. előtt állnak meg a helyi járatos
buszok.

Késések. Másfél órás késésekre kel-
lett készülni az utazóknak a győri vasút-
vonalon, miután a megyeszékhely és
Öttevény között az egyik vágányon
nem működött a vasúti jelző és biztosí-
tó berendezés, a másik vágányon pe-
dig vágányzár miatt nem közlekedhet-
tek a vonatok.

Török Istvánra
emlékeztünk

Török Istvánra emléke-
zett a győri önkormány-
zat és a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottság Győr-
Moson-Sopron Megyei
Szervezete a forradalom
mártírjáról elnevezett
adyvárosi utcában, az ott
található emléktáblánál. 
A rendezvényen Büki La-
jos ’56-os forradalmár, a
mártír Török István egy-
kori nemzetőr társa, a
Történelmi Igazságtétel
Bizottság elnökségi tag-
ja tartott megemléke-
zést, mely során bemu-
tatta Török István életút-
ját és a forradalom ide-
jén végzett tevékenysé-
gét, majd Radnóti Ákos
önkormányzati képviselő
tartotta meg ünnepi be-
szédét. A képviselő el-
mondta, arra a Török Ist-
vánra emlékezünk, akit
1958-ban, mindössze
28 évesen végeztek ki.
Arra a fiatalra, akitől el-
vették a jövőt egyszer
már a második világhá-

Nyitott kapuk
A Kovács Margit-iskola
várja a leendő első osztá-
lyos kisdiákokat és szü-
leiket Nyitott kapuk na-
pi rendezvényeire no-
vember 21-én 8 órakor
és december 12-én 8 óra-
kor. A Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Iskola is ki-
tárja kapuit a leendő el-
sősök előtt november 27-
én 15 órakor a Szabolcs-
ka u. 5. szám alatt.

Civil
konferencia
„Győri civil konferencia
a jogszabályváltozások
fényében” címmel tart
tanácskozást a Győr-
Moson-Sopron Megyei
Társadalmi Egyesülé-
sek Szövetsége és a Győ-
ri Civil Szövetség no-
vember 20-án 9 órától.
A részvételi szándékot
Saáry Tibornál lehet je-
lezni: 96/618-805, 70/318-
0622, saary.tibor@
gmail.com.

Jóságsüti
Az idén újra bebizonyo-
sodhat, hogy saját készí-
tésű finomsággal is le-
het segíteni! Felajánlá-
sokat várnak a Jóságsü-
ti-vásárba. Jelentkezni
lehet a josagsuti@gmail.
com e-mail címen és a
20/573-7122-es telefon-
számon, de a sütiket a
szervezők pavilonjában
november 29-én és 30-
án is fogadják. Az édes-
ségek eladásából be-
folyt összeget a kórházi
gyermekosztály játszó-
házának bővítésére for-
dítják.

borút követő kommunis-
ta hatalomátvétel után,
elvették tőle és a magya-
roktól is a szabadság re-
ményét az 1956-os for-
radalom után. Elvették
tőle végérvényesen, ami-
kor kivégezték. Mint
mondta, a szabadságot
csak a rendszerváltáskor
sikerült elérni, de a folya-
mat még tart a nemzet
határokon átívelő újra -
egyesítésének feladatá-
val. Felszólította a fiatalo-
kat is, hogy mutassanak
példát, legyen vélemé-
nyük, álljanak ki az igazu-
kért és tegyenek a nem-
zetért, mint a forradalom
mártírjai, hiszen minden
korszakban csak akkor
tudunk előbbre jutni, ha
sok-sok áldozatos polgá-
ra van a nemzetnek, olya-
nok, mint ’56-ban, ami-
kor egy kis nemzet a vilá-
got ámulatba ejtve har-
colt a szabadságáért. A
megemlékezést koszo-
rúzás zárta.

November 14.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Hajnali három volt és sza-
kadt az eső. Eger felől jöt-
tem, s közel jártam már az
M3-as autópályához. Az al-
sóbbrendű úton rendőr kö-
rözött a lámpájával, papí-
rokat kért. Udvarias volt,
készséges. Nem hivatalo-
san, inkább csak érdeklőd-
ve tudakolta: hová megyek
ilyen korányosan. Győrbe,
feleltem. Az jó, mondta a
rendőr, messze van még,
de az jó. Aztán odébb lépett,
hogy a fénynél ellenőrizze
az iratokat. Nem akartam
megkérdezni tőle, hogy
szerinte miért jó, hiszen
nyakába esett az eső, azt
meg mégsem illett felaján-
lani neki, hogy üljön be
szót váltani az autómba,
vagy átszállok én a járőrko-
csiba, ahol a társa várako-
zik a volán mögött. Bizo-
nyára szigorúan tiltaná a
szolgálati szabályzat. 
Sose jártam ott, de jó híre
van, jegyezte meg a rend-
őr az esőben. Szép város,
nyugtáztam kurtán. Min-
den város szép, ahol mun-
ka van, válaszolta a rend-
őr, aztán hozzátette: én
nem akarok szakmát vál-
tani, de a testvérem két
éve munkanélküli. Vissza-
nyújtotta az okmányokat,
s már indítottam a mo-
tort, amikor még beszólt
az ablakon: nyernek-e
még BL-t a Görbiczék?
Nyernek, ígértem meg
magabiztosan, aztán be-
kapcsoltam a rádiót és ne-
kivágtam az autópályá-
nak. Üres volt az út, igaz,
még csak nem is hajnalo-
dott, de az M1-esen ilyen-
kor azért már dübörögnek
a kamionok. Pest előtt tan-
koltam – nappal sem na-
gyon vannak vendégek,
nemhogy éjszaka, mondta
a lány a pénztárgép mö-
gött –, ittam egy friss kávét,
még valamilyen pontokat
is adtak érte, aztán elindul-
tam Győrbe. Hazafelé. 

Gy. P.

Hazafelé

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Budapesten rendezték meg a
múlt héten az Automotive Hun-
gary Nemzetközi Járműipari Be-
szállítói Szakkiállítást, ahol a vá-
ros intézményei közös standon
mutatták be a győri autóipari
életpályamodellt. A rendezvé-
nyen a várost Fekete Dávid al-
polgármester képviselte.

Az önkormányzat, a Széchenyi István
Egyetem és több győri szakiskola, a
megyei iparkamara, a munkaügyi köz-
pont, a helyi autóipari klaszter, vala-
mint a járműiparra fókuszáló „tudomá-
nyos játszótér”, a Mobilis közös inter-
aktív standdal várta az érdeklődőket. A
hang-, fény- és füstjelekkel kísért be-
mutatók nagy sikert arattak és sok ér-
deklődőt vonzottak.

Domanyik Eszter, a városháza kom-
munikációs osztályvezetője a helyszínen
elmondta: az intézmények az Audi 100
négyzetméteres standja mellett önállóan
állítottak ki. Közös cél volt a helyi autóipari
életpályamodell bemutatása, valamint
Győr sokszínűségének és a város által
nyújtott kiváló lehetőségeknek a méltó
megjelenítése. Mindezt egy közös kiadvá-
nyon keresztül az ország minden pontjá-
ról érkező érdeklődőkhöz eljuttatták, hi-
szen Győr egyértelmű törekvése, hogy
minden korosztály számára perspektívát
nyújtson, ezzel is biztosítva az állandó
szakképzett munkaerő jelenlétét a helyi
cégek és vállalkozások számára.

Az autóipari életpályamodellről Fe-
kete Dávid alpolgármesterrel a kiállítá-
son beszélgettünk.

Egy új kifejezéssel ismerkedik
a helyi és országos közvélemény,
mit jelent a győri autóipari élet-
pályamodell?

A modell egy tudatos, évek óta folyó
munka eredménye, amelynek lényege,
hogy a város a gyermekkortól kezdve egé-
szen a nyugdíjazásig biztosítja a lehetősé-
get, hogy be lehessen kapcsolódni abba
a rendszerbe, amely a győri családok nagy
részének megélhetését biztosítja.

A fiatalok már egészen kicsi korukban
kapcsolatba kerülhetnek a járműgyártás-
sal. Szinte minden győri családban van
olyan személy, akinek valamelyik hozzá-
tartozója járműipari cégnél dolgozik a vá-
rosban vagy kapcsolatban áll vele. A Mo-
bilis pályaorientációs előadásaival, izgal-
mas kísérleteivel a műszaki tudományok
és szakmák felé tudjuk terelgetni a fiata-
lokat, akik később a város szakképző
rendszerében vagy akár a Széchenyi-
egyetemen műszaki képzést kaphatnak,
s nagy biztonsággal állíthatjuk, el tudnak
helyezkedni valamelyik győri cégnél. A
pályakezdés után pedig törekszünk a to-
vábbképzés, átképzés lehetősé-
geinek megteremtésére is.

Kik vesznek részt az autó-
ipari életpályamodellben?

Legfontosabb partnereink a
járműgyártással foglalkozó vál-
lalkozások, közülük is kiemelke-
dik az Audi Hungaria Motor Kft.,
amely a magyar járműgyártás
zászlóshajója és példamutatón vesz
részt a társadalmi felelősségvállalás-
ban. Az Audin kívül kisebb cégek is
részt vesznek ebben a programban, de
folyamatosan lehet csatlakozni. Ami
pedig az intézményi oldalt illeti: azokat
a szakképző intézményeket kell meg-
említenem, amelyek egy része a Kle-
bersberg Intézményfenntartó Közpon-
ton keresztül működik, másik része pe-
dig a munkaerőpiac igényeinek kielé-
gítését szolgálja. A felsőoktatási intéz-
mények között a Széchenyi-egyetem
kiemelt partner az életpályamodellben.
Együtt gondolkodunk a kamarával, az

Audi Akadémiával, a helyi autóipari
klaszterrel, a Mobilisszel, de éppígy
szerepe van a rendszerben a Győri
Nemzetközi Ipari Parknak vagy éppen
a munkaügyi központnak is. 

Milyen eszközrendszerrel ren-
delkeznek ahhoz, hogy a fiatalo-
kat meggyőzzék?

A győri gazdaság eredményein lát-
ható, hogy folyamatosan bővül a város,
egymást érik a fejlesztések és beruhá-
zások. Elég csak az Audi új járműgyá-
rára gondolni, de utalhatnék az Audit
kiszolgáló logisztikai parkra, amelyet
ősszel adtak át, vagy az ipari park bő-
vítéseire, amelyek újabb munkaerőt
generálnak. S mivel szeretnénk, ha a
cégek és az itt élők is jól járnának,
igyekszünk segíteni, hogy a munkaerő-
piaci kereslet találkozzon a kínálattal.
Ez jó Győrnek, a cégeknek és a mun-
kavállalóknak egyaránt.  

Most indult el az életpályamo-
dell, mikor jelentkezhetnek az el-
ső eredmények?

Az elmúlt években folyamatosan
építettük a járműipari életpályamo-
dellt, most mondhatjuk el, hogy kikris-
tályosodott, és látható is, milyen az irá-
nya az együttműködésnek. Több közös
fellépése volt Győrnek olyan fórumo-
kon, ahol a jövő tehetségei számára
szeretnénk a várost vonzóvá tenni. Pró-
báljuk még intenzívebbé tenni az
együttműködéseket, ez egy folyama-
tos fejlődést jelentett a múltban és je-
lent majd a jövőben is.

Bővül a város,
egymást érik
a fejlesztések

Sok látogatót vonzott
az Automotive győri standja
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KÖZÉLET  FEJLESZTÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban ünnepélyes alap-
kőletétellel jelölték meg a város
ötvenméteres versenymeden-
cével rendelkező új uszodájának
helyét. 

Ahogy már korábban is beszámoltunk,
az új győri uszodában egy nyolcpályás,
50x25 méteres versenymedence mel-
lett egy 16,66x10 méteres bemelegítő-
medence is lesz, a tervek szerint az
épület mellett egy befedhető kültéri
medence is helyet kap. A létesítmény
alapkőletételén Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöke elmondta, mérföldkő ez a nap a
város életében, hiszen egy régi álom
valósul meg az uszoda építésével. Ki -
emelte, Győr nagyszerű eredmények-
kel büszkélkedhet a sportban, és a ver-
senyuszoda megépítésével az úszó -
sport is otthonra lelhet a városban. Az
új létesítmény nem csak az élsportot,
de minden mozogni vágyó győrit szol-
gálni fogja. A polgármester hangsú-
lyozta, az uszoda az első eleme annak
a sportközpontnak, amely a 2017-es
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra va-
lósul meg. Borkai Zsolt reményét fejez-
te ki, hogy városunk a jövőben nagy
úszóegyéniségeket tud adni a váloga-
tottnak.

Letették a városi uszoda alapkövét
Kiss László, a magyar úszóváloga-

tott szövetségi kapitánya kifejtette, az
úszószövetség hálás Győrnek azért,
mert tovább gazdagítja a magyar
úszósport helyszíneit és hagyományait.
A szövetségi kapitány azt kívánta, ered-
ményes, világszínvonalú szakmai mun-
ka honosodjon meg városunkban az új
uszoda megépítését követően.

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft.
ügyvezetője a 3,2 milliárdos beruházás-

sal kapcsolatban kifejtette, a kivitelező
konzorcium augusztusban vette át a
munkaterületet, a szakemberek mára
befejezték a mélyalapozási munkákat. A
több mint kétszáz réspillér elhelyezése

után következik az alaplemez kialakítása,
majd a pinceszint munkálatai. Jövő ta-
vasszal már a föld felett folynak a mun-
kák és várhatóan 2014 augusztusában
elkészül a háromszintes létesítmény. Az
alagsorban kap helyet az öltözőblokk és
a gépészet, a földszinten a medencetér,
orvosi szoba, a szaunatér és egyéb ki-
szolgáló helyiségek, míg felette a nyolc-
száz férőhelyes lelátó, amely szükség
esetén 1200 fősre bővíthető.

A néhány hete városunkba költözött
Jakabos Zsuzsanna olimpikon, Euró-
pa-bajnok úszónő, aki a jövőben a győ-
ri úszósport jeles képviselője lehet, el-
mondta, pontosan tíz évvel ezelőtt ma-

ga is két aranyat szerzett a párizsi
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. A
siker meghatározó szerepet játszott
pályafutásában, ezért örömteli számá-
ra, hogy 2017-ben épp új otthona,
Győr lesz a helyszíne a versenynek.

Az ünnepségen minden korosztály
egy-egy képviselője is megfogalmazta,
miért fontos számára az új uszoda
megépítése. Az óvodás Emma és Bar-
nabás még csak most tanul úszni, de
mindketten örülnek az új uszodának,
mert ott még jobb körülmények között
tanulhatják majd kedvenc sportjukat.
Fias Éva rámutatott, míg unokája edzé-
sen van, maga is úszik, ezzel tartja kar-
ban egészségét. Varga Dominik, az
idei utrechti EYOF ezüstérmese úgy fo-
galmazott, nagy jelentőséggel bír szá-
mára az új városi uszoda megépítése,
hiszen az ötvenméteres versenyme-
dence új dimenziókat nyit a felkészülé-
sében. A vízilabdázó Gudra Gábriel
szerint az egész sportág számára nagy
dolog, hogy Győrben olyan uszoda
épül, ahol hamarosan akár nemzetközi
vízilabda-mérkőzéseket is rendezhet-
nek. Úgy látja, ez az uszoda megnyit-
hatja az utat a győri vízilabdázás fejlő-
dése előtt. A résztvevők egy-egy, a vá-
rosra és a sportra jellemző ikonikus tár-
gyat és a Győr Plusz újság aznapi szá-
mát helyezték az uszodát szimbolizáló
akváriumba, amely az alapkőben őrzi
majd a jeles esemény emlékét.

szerző: z. a.

„Az utánpótlás-nevelés a jövő egyik záloga” – hangsú-
lyozta Major Ernő, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a
múlt pénteken tartott 14. Pályaválasztási kiállításon és
szakmabemutatón. Ennek kapcsán kiderült, szeptem-
berben csekély mértékben emelkedett a pályakezdő
álláskeresők száma, 1140 főt regisztráltak, az előző év
azonos időszakához képest viszont csökkent 5,9 szá-
zalékkal. A legtöbb új belépő szakmunkás végzettségű
volt, a piacképes szakmákkal rendelkezők elhelyezke-
dése folyamatos. Az említett csoportban a nők aránya
55,7 százalék, esetükben azért nehéz az elhelyezés, mi-
vel leggyakrabban fodrász, nőiruha-készítő, élelmiszer-
és vegyiáru-eladó, ABC-eladó, ruházati kereskedő,
pénzügyi vagy kereskedelmi ügyintéző, marketing- és
reklámügyintéző, cukrász, virágkötő, illetve dísznövény-
kertész végzettséggel rendelkeznek.

Szeptemberben a megyei munkaerőpiacon kereset-
tek voltak a forgácsolók, a CNC-esztergályosok, autó-
szerelők, géplakatosok, targoncavezetők többek között,
és folyamatosan igény van az idegen nyelvet beszélő,
gépiparhoz kapcsolódó végzettségű mérnökökre.

Piacképes szakma
az elhelyezkedéshez

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Húsz éve indult el az okta-
tás az Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpontban, ez
alkalomból megszépült az
intézmény előtti tér, ahol a
mártírhalált halt püspök-
nek szobrot állítottak.

A vértanú püspök boldoggá ava-
tásának emléknapján adták át az
iskola előtti megszépült teret, il-
letve a fehér mészkő szobrot,
amely Rieger Tibor szobrászmű-
vész alkotása és a győri Vill-Korr
Hungária Kft. mecénási felajánlá-
sából született meg. 

Simon Róbert Balázs elmond-
ta, példaértékűnek tartja a jóté-
kony támogatást, hiszen tavaly a
székesegyház melletti Szent

Apor Vilmos szobra példaként
áll a diákok előtt

László-szobor, a Püspökvár kert-
jében pedig Boldog Apor Vilmos
vértanú püspök szobrának felál-
lítását is a cég tulajdonosa, Gasz-
tonyi László és családja támogat-
ta. Az iskola előtti tér is megszé-
pült, amelynek költségeihez a
sok támogató mellett Borkai
Zsolt polgármester és Rózsavöl-
gyi László, a városrész képviselő-
je is anyagi támogatással járult
hozzá.

Pápai Lajos megyés püspök
tartott istentiszteletet, majd
megáldotta az intézmény név-
adójának az épület előtt felállított
szobrát.

Az Apor Vilmos Katolikus Is-
kolaközpontban húsz éve indult
el az oktatás, jelenleg 1200 gyer-
mek képzését vállalja az intéz-
mény az óvodától egészen az
érettségi vizsgáig.
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az újvárosi szociális rehabi-
litáció részeként újult meg a
Bercsényi liget, ahol pihe-
nőpark és KRESZ-park is
épült, így a korábban meg-
nyitott műfüves pályával
minden generáció kikap-
csolódását szolgálja a tér.

A mostani beruházással és a ko-
rábban megvalósult műfüves foci-
pályával együtt az egész park fel-
újítása történt meg úgy, hogy egy
elhanyagolt terület kapott új kö-

zösségi funkciót – mondta Borkai
Zsolt. A polgármester hozzátette,
a városban jelenleg számos olyan
nagyberuházás zajlik,  amely Győr
életére jelentős hatással bír. Ezek
közül több Sziget és Újváros fejlő-

Generációkat szolgál
a Bercsényi liget

dését szolgálja, hiszen a szociális
városrehabilitáció mellett itt való-
sulnak meg a 2017-es Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál létesít-
ményfejlesztései is. A polgármes-
ter azt kérte a parkot használóktól,
hogy vigyázzanak az ott megte-
remtett értékekre.

Fekete Dávid alpolgármester, a
terület egyik önkormányzati képvi-
selője kiemelte, a felújítás olyan
komplex átalakulást eredménye-
zett a Bercsényi ligetben, amelynek
révén minden korosztály közked-
velt találkozási helye lehet a terület.

Szeles Szabolcs, a terület má-
sik önkormányzati képviselője

hozzátette, a park megújításával
a Bercsényi liget két terület ösz-
szekapcsolódásának színhelye
lett, ahol a lakók megtalálhatják
a szabadidő hasznos eltöltésé-
nek lehetőségét. Hozzátette, a

körzetben zajló beruházások ré-
vén lépésről lépésre nyerheti
vissza régi fényét a terület.

Papp Gyöngyi, a Kossuth La-
jos Általános Iskola intézményve-
zetője elmondta, a programhoz a
diákoknak készülő KRESZ-mun-
kafüzettel is kapcsolódnak,
amely az elméleti, míg a projekt
keretében kapott kerékpárok és
rollerek a fiatalok gyakorlati tu-
dásának bővülését szolgálják. 

A kialakított játszó- és pihenő-
parkban a zöldterület teljes egészé-
ben megújult. Az új játszóeszközök
több korosztály és a mozgásukban
korlátozott gyerekek számára biz-
tosítanak kikapcsolódási lehetősé-
get, de a park a szülők részére is
komfortos környezetet kínál. A te-
rületen helyet kapott egy „zöldház”,
amelyben nyilvános illemhely, illet-
ve kiszolgáló helyiségek találhatók.
A hármas teknőben a KRESZ-park,
beleillesztve az óvodai és iskolai ok-
tatási rendbe, az eredményes bal-
eset-megelőzést szolgálja. A park
„gyalogos zónája” a terület pihenő-
övezete egyben.

A Bercsényi liget 115 millió fo-
rintos megújítása a „Szociális vá-
rosrehabilitáció Győr-Újváros te-
rületén” című projekt részeként
valósult meg, amihez az Európai
Unió mintegy 1,1 milliárd forint
forrást biztosított az önkormány-
zat 275 milliós önrésze mellett.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Óvodás- és iskoláscsopor-
tok birtokba vették a Kis-
megyer és Szabadhegy ha-
tárán, az Ötház utcában el-
készült új játszóteret. 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter az átadón elmondta, mintegy tíz
évvel ezelőtt a környéken ténylege-
sen öt ház állt, de a folyamatos fej-
lődésnek köszönhetően sok csa-
lád telepedett le a területen. Jogo-
san merült fel az igény, hogy egy
játszótérrel kellene gazdagítani az
itt élő gyerekek szórakozási lehető-
ségeit. Mintegy 7,5 millió forintból
játszóeszközöket szereztek be, pa-
dokat, hulladékgyűjtő edényeket

Új játszóter az Ötház utcában

állítottak a kerítéssel körbevett,
gyeptéglás játszótérre. 

Az összeg nagyobb részét, 4,5
millió forintot Simon Róbert Balázs,
a terület önkormányzati képviselő-
je saját keretéből biztosította, de a
beruházást hárommillió forinttal tá-

mogatta az Epamedia Hungary
Zrt. A cég vezetője, Szalai Szilárd ki-
fejtette, Magyarországon már több
hasonló beruházásban működtek
közre. Fontosnak tartják, hogy
olyan fejlesztések mellé álljanak,
amik jó célt szolgálnak. 
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győrszentiván egykor önálló köz-
ség volt, ma már Győr nyugodt,
csendes, dinamikusan fejlődő,
kertvárosi jellegű városrésze. Az
itt élők közül még ma is sokan
mondják magukat cseróknak,
ami a szentiváni közösségtudat
fontos része. A hagyományőrzés
kiemelkedő eleme például a
Szentiváni Szüreti Napok vagy a
Szentivánéji Varázslatok. A tele-
pülésrész művelődési központjá-
val, iskoláival, óvodáival, hitéle-
tével, részönkormányzatával és
az elérhető kereskedelmi szolgál-
tatásokkal Győrhöz szorosan kö-
tődő, együtt lélegző, mégis önál-
ló közösség otthona. A városrész
könnyen elérhető Győr központ-
jából, az ipari park és az Audi-
gyár közelsége pedig még von-
zóbbá teszi a területet az otthont
keresők számára.

Glázer Péter, a Glázer Transz Kft. ügyve-
zetője igazi lokálpatriótaként maga is
sokat tesz a városrész fejlődéséért.
„Fontos számomra Szentiván, hiszen itt
élek szüleim és testvérem családja mel-
let. Helyi vállalkozóként sokan ismernek,
és úgy gondolom, hogy lehetőségeim-
hez mérten kötelességem támogatni a
településrészt. Az életminőség javulá-
sát szolgálja belső úthálózataink folya-
matos megújulása, a csapadékvíz elve-
zetésében pedig jelentős előrelépést je-
lent a tározótavak megépítése, melyek-
nek kivitelezésében magam is részt vet-
tem. A Győrszentiváni SE vezetőségi
tagjaként nagy öröm számomra a meg-

épült műfüves pálya, ami a tömegsport
és a helyi utánpótlás-nevelés miatt is
fontos. Szeretek itt élni, mert minden
ideköt, jó a közösség, pezsgő a kulturá-
lis élet, önkormányzati vezetőink is min-
dent megtesznek a település érdeké-
ben, nekünk, vállalkozóknak pedig köte-
lességünk segíteni az ő munkájukat.”

László Antal, a Tonio fagylaltozó tulaj-
donosa harmincöt évvel ezelőtt költözött
Szentivánra. Bár lehetősége lett volna
visszaköltöznie Győr központi részébe,
életét ma már csak itt tudja elképzelni.
„Nagyon a szívemhez nőtt ez a városrész,
hiszen nyugodt, kertvárosi jellegű életet
élhetünk itt úgy, hogy közben tíz perc
alatt elérhető a belváros, a több ezer
munkahelyet magában foglaló ipari
park pedig a szomszédban található.
Úgy látom, az elmúlt négy-öt évben any-
nyit fejlődött Győrszentiván, mint az azt
megelőző harmincban összesen.

A megújuló utcák, a hangulatos játszó-
terek, a csapadékvíz-elvezetés megol-
dása fontos kérdés az itt lakók számára.
A fagyizónk előtti terület is jelentős válto-
zásokon ment keresztül, megújult a ját-
szótér, szalonnasütőt is kialakítottunk és
az utca lezárásával a gyerekek számára
is biztonságossá vált a játék. Mindehhez
nagyban hozzájárul, hogy képviselőnkre
mindig számíthatunk, napi kapcsolat-
ban tudunk lenni vele és aktívan keresi a
felmerülő problémák megoldását.”

Sík Sándor, a terület önkormányzati
képviselője nem csak itt él, de itt is dol-
gozik állatorvosként, így hivatása révén
is személyes kapcsolatot ápol a helyiek-
kel. „Munkám miatt is rengeteg ember-
rel beszélgetek nap mint nap, akik biza-
lommal jelzik felém észrevételeiket, ja-
vaslataikat. A városrészben felmerülő
problémákról így gyorsan értesülök, és
a valós gondokat, akárcsak a szentivá-
niak jószágait, megpróbálom mielőbb
orvosolni.” A képviselő úgy látja, hogy
az a dinamikus fejlődés, ami egész
Győrre jellemző, eljutott Győrszentiván-
ra is, ahol a lakóutcaprogram révén si-
került megújítani számos utcát, sőt, a
Szentiváni út külterületi szakaszát is. A
Váci Mihály út Déryné utca és az iskola
közötti részének felújítása a zárt csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer kiépítését és
parkolók kialakítását is tartalmazta, ami
a gyerekek biztonságos közlekedését

segíti. „Talán az egyik leg-
fontosabb jelenleg is zajló
beruházás az itt élők által
évtizedek óta áhított Vo-
nal út megépítése, amely
2014-ben teljesen elké-
szül, ezzel jelentősen javul
Szentiván közúti infra -
struktúrája.” A jövőben

természetesen folytatjuk az úthálózat
karbantartását is, a költségvetési lehe-
tőségek függvényében. A településré-
szen többször okozott gondot a hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű csapadék.
„A közelmúltban történt meg a 2. számú
szentiváni csapadékvíz-tározó munka-
területének átadása. A régi tározók visz-
szaállítása nem csak funkciójuk miatt
hasznos, de egyben hangulatos pihenő-,
sétálóhelyek is létrejönnek. A Vonal út
készítésével egyidejűleg a Szentiváni

Árok is új nyomvonalra kerül, így a tele-
pülésünket terhelő csapadékvíz elveze-
tése is biztosabbá válik. Folyik az Ipar-
csatorna Kis-Dunába csatlakozó kapu-
jának építése is, ami megakadályozza
majd az eddigi visszaduzzasztást. Az
egyre növekvő gyereklétszám miatt vá-
rosrészünk életében fontos beruházás
az idén induló, több mint négyszázmillió
forintos óvodafejlesztés, amelyet rész-
ben pályázati forrás, részben pedig az
önkormányzat finanszíroz. Ha a jövőbe
tekintek, a legnagyobb fejlesztésnek a
városrészünket is érintő keleti elkerülő
megépítése ígérkezik. Az M1-es autó-
pálya és a Vonal úti körforgalom közötti
szakasz mint I. ütem 2015 szeptembe-
réig valósulhat meg a Nemzeti Infra -
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában.
Eddig kell elkészülnie a vasút feletti fe-
lüljárónak, valamint az elkerülőút felett
átívelő Váci Mihály úti felüljárónak. Az el-
kerülő célja, hogy a lakott területek kike-
rülésével váljon elérhetővé az M1-es
autópálya, valamint a Vámosszabadi–
Szlovákia–Szigetköz–Bácsa útirány.
Mindezt követi majd a második ütem,
amely a Vonal úti körforgalomtól a Kis-
Dunán történő átvezetésig tart majd. A
győrszentiváni új temető melletti körfor-
galomból ekkor építik majd ki a szentivá-
ni bekötőutat. Kiemelném, hogy a terve-
zés során különös figyelmet fordítottam
a meglévő 150 éves tölgyes megóvásá-
ra. Javaslatomra a fák térképre kerültek
és az eredetileg közöttük húzódó bekö-
tőutat áttervezték. Képviselői tevékeny-
ségem során épp azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy a városrészünk úgy fej-
lődjön, hogy közben régi értékei is meg-
maradjanak. A jövőben is ebben a szel-
lemben szeretném folytatni munkámat,
a szentivániakkal közösen.

Célom
Szentiván dinamikus

fejlődése

A város, ahol élünk

Az önálló városrész
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JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A címbeli, Juhász Gyula által megfogalma-
zott gondolat a mottója a Gyermekeink Mo-
solyáért Segítségnyújtó Szervezetnek, akik
azt szeretnék, ha általános lenne egymás
megsegítése, ezt kérik tőlünk lapunkon ke-
resztül is.

– A győrszentiváni óvodában dolgozom, és ott let-
tem figyelmes arra, hogy egyre több gyerek él ne-
héz körülmények között környezetünkben. Olyan
családokról van szó, akik átmenetileg vagy tartósan
kerültek nehéz helyzetbe és nem szívesen kérnek
segítséget másoktól. Mi nekik szeretnénk segíteni,
hisz a célunk, hogy lehetőleg ne legyen Szentivá-
non olyan gyerek, akinek az alapvető szükségletei
nincsenek kielégítve. Legyen ruhájuk, élelmük, té-
len fűtött szobájuk – kezd bele a történetbe Holo-
povics Istvánné, a szervezet egyik alapítója, aki Zá-
dorvölgyi Gabriellával, a szentiváni állatorvosi ren-
delő asszisztensével és Madarász Tibornéval, a te-
lepülésrész önkormányzati kirendeltségének mun-
katársával karöltve vágott bele a rászoruló családok
felkutatásába. „A munkába bevontuk a helyi gyer-
mekorvosokat, védőnőket, azokat a személyeket,
akik kapcsolatban állnak a gyermekes szülőkkel, és
jelezni tudnak felénk, ha szegény sorsú családdal
találkoznak.” 

– Ma már személyes, jó kapcsolatot ápolunk azzal
a huszonkét családdal, akiknek rendszeresen segí-
tünk, és akiknek a szá-
ma folyamatosan bővül.
Bár először kicsit bizal-
matlanul fogadták a se-
gítő kezet, ma már tud-
ják, hogy megbízhatnak
bennünk – veszi át a
szót Zádorvölgyi Gabri-
ella. – Az óvodába járó
gyerekek szülei a kezdetektől segítenek elsősorban
élelmiszer-adományokkal, de kisebb üzleteket, vál-
lalkozásokat is sikerült megnyernünk ügyünkhöz.

„A gyermek szeme a lélek tükre,
jaj annak, aki elhomályosítja”

Volt olyan pékség, amely a nap végén megmaradt
pékárukat ajánlotta fel. Egyébként az élelmiszer a leg-
szükségesebb adomány, mert sokaknak gyakran je-
lent gondot a napi élelem megvásárlása. Pénzbeli fel-
ajánlást egyáltalán nem fogadunk el, de például a vá-
sárlási utalvány nagyon hasznos, illetve a hideg idő
beköszöntével egyre nagyobb szükség van a tűzifára

is. Ha valaki fát szeretne adni, mi
abban segítünk, hol tudja kifizetni
azt, és koordináljuk, hogy eljus-
son a családokhoz. 

– Mindezzel azt szeretnénk
elérni, hogy mi, akik itt élünk
egymás mellett, észrevegyük
egymás gondjait, tudjunk adni
és tudjunk elfogadni is. Csak

akkor vagyunk igazi közösség, ha mindezt meg-
tanuljuk, hiszen ma mi segítünk másoknak, de le-
het, hogy egyszer mi szorulunk majd mások se-

gítségére – teszi hozzá Madarász Tiborné, aki azt
is hangsúlyozza, az adományokra nemcsak kam-
pányszerűen, például karácsony előtt, hanem fo-
lyamatosan szükség van, mert enni nem csak ün-
nepnapokon kell. A segítő szervezet az élelmi-
szer eljuttatása mellett tartott már ruhaosztást,
de volt, akiknek babakocsit, kiságyat vagy más
bútordarabot szereztek, emellett információkkal
is segítik a családokat, hogy egyes problémáik-
kal hova tudnak még fordulni.

– Arra kérjük embertársainkat, segítsenek ne-
künk, hogy együtt segíthessünk másokon! Akár egy
csomag cukor vagy egy kiló liszt is sokat jelent. Aki
támogatná törekvéseinket, az a szentiváni részön-
kormányzaton, a Sugár úti óvodában, a Déryné úti
állatorvosi rendelőben vagy a 20/349-7889-es,
20/925-4719-es, illetve 20/468-08013-as telefon-
számon érdeklődhet – zárják a beszélgetést a szent -
iváni segítők.

Segítsenek,
hogy együtt
segíthessünk!

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

ENERGIATAKARÉKOS hetek!

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-igEnergiatakarékos,halogén, led

fényforrások óriási választéka!

Izzók, fénycsövek, füzérek

már 299 Ft-tól!
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A győri Széchenyi István Egye-
tem és konzorciumi partnerei
Magyar Online Egyetem létreho-
zására 1 milliárd 379 millió forin-
tot nyertek pályázat útján, ame-
lyet az Európai Unió és a magyar
állam finanszíroz – jelentette be
sajtótájékoztatón dr. Kovács
Zsolt projektmenedzser és dr. Ko-
vács Miklós szakmai vezető az
egyetem Bridge klubjában.

Elmondták, a projekt célja az intézmé-
nyekben a 21. század követelményei-
nek megfelelő differenciált, komplex fel-
sőoktatási szolgáltatások fejlesztése és
működtetése, valamint olyan magas
szintű együttműködés létrehozása,
amellyel versenyképes, modern szolgál-
tató intézményekké válnak az együttmű-
ködésben résztvevő partnerek. 

A konzorcium tagjai a Széchenyi
István Egyetem mellett az Óbudai
Egyetem Alba Regia Egyetemi Köz-
pont, az Eszterházy Károly Főiskola, a
Dunaújvárosi Főiskola és az Universi-
tas–Győr Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Hungarian Online University
nem más, mint ágazati informatikai
együttműködés létrehozása az új típusú

Magyar Online Egyetem
győri központtal

e-learning alapú képzések hazai és
nemzetközi elterjesztésére. A projekt
keretében résztvevő intézmények hall-
gatói online módon kapcsolódhatnak
be a képzésbe, érhetik el a létrehozott
e-tananyagokat.

Az intézmények nemzetközi ver-
senyképességük fejlesztése céljából
és szervezetfejlesztési célból valósíta-
nak meg további projektelemeket a
HUNline egyetem létrehozása mellett.

A Magyar Online Egyetem jármű-
mérnök, műszaki menedzser és mér-
nöktanár szakokon kínál képzést ma-
gyar, angol és német nyelven, az összes
kreditpontok száma 405. A projekt
2013 áprilisától 2015 áprilisáig tart.

Dr. Kovács Zsolt azt hangsúlyozta,
ez nem egy klasszikus egyetem, nincs
felvételi, új keretrendszerben, új tan-
anyagokkal, új módszerekkel szeret-
nének itthon és külföldön újabb hall-
gatókat megnyerni. 

Dr. Kovács Miklós szakmai vezető a
sajtótájékoztatón arról beszélt, az elekt-
ronikus oktatás és tananyag nagy elő-
nye a könyvekkel szemben, hogy itt kor-
látlan mennyiségű fotó és videó csatol-
ható. Azok pedig, akik munka mellett ta-
nulnak, online módon bármikor csatla-
kozhatnak, s ez a cégek számára nem je-
lent munkaidő-kiesést, s a költségek is
csökkenthetők. 

Bôvebb információ
Baracskai Eszter

akademie.baracskai@audi.hu
30/767-9213

www.audi-akademie.hu

Idegen nyelvû filmnapok
az Audi Akademie-n! 

Nézzen filmeket eredeti német,
angol, francia és spanyol
nyelven, magyar felirattal
november 21. és 24. között
18 és 20 órai kezdettel
az Audi Akademie
épületében a Kossuth Lajos
utca 12. szám alatt, illetve
gyermekfilmeket 16 órától
az Audi Óvoda, Általános Iskola
és Gimnáziumban.

Idén újdonságként
magyar nyelvû filmek is, német felirattal.

A belépés díjtalan.

Idén is megrendezi az Idegen nyelvű
filmnapokat az Audi Akademie Hun-
garia Kft.: november 21. és 24. között
tizenöt filmmel várják a közönséget
eredeti – német, angol, francia és spa-
nyol – nyelven, magyar felirattal. Új-
donságként idén magyar filmeket is
vetítenek, hiszen rengeteg külföldi tar-
tózkodik városunkban.

Horváth Emese, az Audi Akademie
Hungaria Kft. munkatársa elmondta,
már hagyomány, hogy az adventi idő-
szak előtt kínálnak kellemes és igé-
nyes kulturális szórakozást a különbö-
ző kultúrákból jövőknek. Céljuk termé-
szetesen az idegen nyelvek iránti ér-
deklődés felkeltése, elmélyítése, illet-
ve a különböző kultúrák sokszínűsé-
gének bemutatása.

A negyedik Idegen nyelvű filmna-
pok programját a műfaji sokszínű-
ség jellemzi, a műsoron éppúgy
megtaláljuk a vígjátékot, mint a drá-
mát. Horváth Emese hangsúlyozta,
igényes filmeket láthatnak az érdek-
lődők. Műsorra tűzik többek között

Élmény idegen nyelven
a Starbuck (francia), Péntek Barce-
lonában (spanyol) és A messzi dél
vadjai című (angol) filmeket, a gye-
rekeknek pedig az Emil és a detektí-
vek mesefilmmel kedveskednek. A
magyar mozik közül a Csak szex és
más semmi, valamint a Nejem, nőm,
csajom című filmeket vetítik, utób-
bira eljönnek a film rendezői, Szajki
Péter és Szajki-Vörös Adél is.

Horváth Emese hozzátette, a hi-
ánypótló rendezvény egyre sikere-
sebb, tavaly közel hatszázan éltek az
ingyenes mozizás lehetőségével. A
program csütörtökön 19 órakor kez-
dődik pezsgős megnyitóval, majd az
Oh Boy című német filmmel folytató-
dik. A részvétel minden film esetében
ingyenes, de regisztrációhoz kötött,
jelentkezni Baracskai Eszternél
(30/767-9213) és Szentmihályi Csillá-
nál (30/767-3880) lehet.

A hagyományokhoz híven idén is
gyűjtést szerveznek a filmnapok kere-
tein belül, az adományt a Lurkó Alapít-
ványnak adják karácsony előtt. 



Minden szombaton délben 
és este, valamint vasárnap délben
30% kedvezménnyel válogathat 

kedvére étlapunkról.

• HÉTVÉGE  • 
• CARMEN ÉTTEREM •

• 30% •
Kóstolja meg ízeinket most

KEDVEZMÉNYES ÁRON!
Hétköznap délben háromfogásos menü 

950 Ft

–30%

www.carmenetterem.hu

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

2013. november 15.   / + / 9

KONTAKTPONT HIRDETÉS

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Ifjúságsegítéssel foglalkozó há-
lózat képviselete nyílt a  Rákóczi
utcában: az ország harmadik
Kontaktpont irodája a fiatalo-
kat várja tanácsadással, közös-
ségi programokkal.

Pálya- vagy párválasztás – nincs olyan
téma, melyről ne lehetne beszélni az Új
Nemzedék Plusz program Kontaktpont
irodájában – hangsúlyozta a megnyi-
tón dr. Mihalovics Péter új nemzedék
jövőjéért felelős miniszteri biztos. El-
mondta, legfőbb céljuk, hogy informá-
ciókkal, személyes, professzionális ta-
nácsadással segítsék a fiatalok pálya-
választását, karriertervezését, munka-
keresését, valamint ösztönözni szeret-
nék közösségek létrejöttét. Továbbá
szeretnék becsatornázni a fiatalok ér-
dekeit a politikai döntéshozatalba.

A fent felsorolt döntések meghatá-
rozzák a fiatalok jövőjét, fontos tudni,
hogyan lehet a lehetőségekkel élni. A
Kontaktpont munkatársai iskolákat is

A karriertervezést is segítik
a Kontaktpontban

felkeresnek a jövőben, illetve különbö-
ző programokat, például koncerteket
szerveznek az ifjú generációnak.

A Kontaktpont iroda megnyitóján Fe-
kete Dávid alpolgármester is részt vett.
Rámutatott, városunk egyedülálló lehe-
tőségeket tartogat a fiatalok számára is:
az elmúlt években megindult széles kö-
rű együttműködés rájuk is hatással volt,
gondoljunk csak az egyetem, a cégek és

az önkormányzat összefogására. Ki -
emelte, fontos a kiszámíthatóság, hogy
a fiatalok úgy indulhassanak el egy pá-

lyán, hogy látják az elhelyezkedési lehe-
tőséget, a győri életpályamodell pedig
perspektívát nyújt.

Megyei szintű ifjúságsegítő háló-
zatra még nem volt példa, a projekt
megvalósítására hárommilliárd forint
uniós forrás áll rendelkezésre.

Az OTP Bank nagy hangsúlyt fektet a
társadalmi felelősségvállalásra, és en-
nek keretében a speciális igényű
ügyfelek minél magasabb színvonalú
kiszolgálására. Ennek érdekében aka-
dálymentesítés-fejlesztési programot

indított, melynek keretében a győri
belvárosi fiókban nyílt napot tartottak.

A pénzintézet által több éve támo-
gatott Kézenfogva Alapítvány közre-
működésével a Teleki utcai fiókba
mintegy 40-50 siket és nagyothalló, il-
letve mozgáskorlátozott vendég érke-
zett, akik a fióki és önkéntes munka-

„Korlátok nélkül”
Nyílt nap az akadálymentesség jegyében

társakkal együtt járták végig a helyisé-
geket, kipróbálták az ügyintézés és ta-
nácsadás szituációit, közösen tapasz-
talva meg a felmerülő nehézségeket.

Markóné Zecher Márta, a bank
marketingszakértője elmondta, a

bankfiókban komoly
fejlesztéseket valósí-
tottak meg: az aka-
dálymentesen elérhe-
tő és megfelelő ma-
gasságú pultok segít-
séget jelentenek a ke-
rekes székkel érkezők-
nek, az alapfokon jel-
nyelven is kommuni-
káló ügyintéző és a
hallókészülékbe fóku-
szált hangot közvetítő
indukciós hurok a si-
ket és nagyothalló

ügyfelek kiszolgálását könnyíti meg. A
további fejlesztések előkészítésében
nagy segítséget jelenthet az érintettek
bevonása és személyes tapasztalataik
megismerése. A szakember azt ígérte,
további innovációk megvalósítását ter-
vezik az ügyfélélmény és kiszolgálási
komfort növelése céljából. (X)
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szerző: papp zsolt

A világ egyik első Philips Multiva 1,5T MR-
berendezését állították üzembe Győrött,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban
működő Diagnoscan Magyarország Köz-
pontban.

A Diagnoscan Magyarország Kft. a Philipsszel szo-
ros együttműködésben telepítette a győri Petz-kór-
házban lévő egységébe új MR-berendezését. „A ké-
szülék kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a le-
hető legszélesebb spektrumú vizsgálati körre alkal-
mas, olyan modern berendezés kerüljön a korábbi
berendezés helyére, amely a következő évtizedre
méltó partnere lesz a győri kórháznak”  – hangsú-
lyozta dr. Kardos Lilla, a Diagnoscan Magyarország
vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy a több
mint háromszázmillió forint értékű berendezés ha-
zánkban egyedülállónak számít, de Európában is
csak néhány üzemel belőle.

„Egy megyei kórházban feltétlenül szükséges,
hogy a képalkotó diagnosztikai szakma meg tudjon
felelni azoknak a magasabb igényeknek, amelyeket
a klinikusok fogalmaznak meg. A Diagnoscan Ma-
gyarország eddig is magas szakmai ellátást bizto-
sított a 128 szeletes CT-berendezéssel, a múlt év-
ben telepített digitális mammográffal, és ezzel a fej-
lesztéssel a legmodernebb MR-diagnosztika is el-
érhetővé vált számunkra” – nyilatkozta dr. Tamás
László János, a kórház főigazgatója.

Csúcstechnológia a kórházban
Az ünnepségen Borkai Zsolt polgármester,

Széles Sándor megyei kormánymegbízott, Si-
mon Róbert Balázs alpolgármester és Kara Ákos,
a megyei önkormányzat alelnöke ünnepélyesen
is felavatta az új készüléket. Borkai Zsolt lapunk-
nak úgy fogalmazott, a város számára nagyon
fontos ez a fejlesztés, hiszen a győri betegek vá-
rakozási ideje jelentősen csökken azzal, hogy a
berendezésnek köszönhetően a korábbi har-
mincperces vizsgálati ciklust húsz percre csök-
kentették a szakemberek.

„Jelenlegi ismereteink szerint az 1,5 teslás MR
az, amely a betegek legnagyobb részét megfelelő
szinten, minőségben és gyorsaságban tudja ellátni.
Egy olyan intézményben, ahol akár ortopédiai, akár
érsebészeti, idegsebészeti implantátumokat helyez-
nek be, olyan MR-t kell működtetni, amelyben az
ilyen betegek vizsgálatát, terápiás követését is meg
lehet oldani. Ezért döntöttünk egy 1,5 T térerejű,
modern, szoftveres háttérrel nagyon jól felszerelt
MR-berendezés mellett” – emelte ki dr. Szatmári
Ferenc, a győri Diagnoscan Magyarország Központ
orvos igazgatója.

A berendezés nagy, 60 cm-es nyílása 53 cm-es
homogén képalkotó látómezőt tesz lehetővé. A ti-
zenhat csatornás RF-tekercseknek köszönhetően
sokkal részletgazdagabb képeket kaphatnak az or-
vosok. Az eddigi tapasztalatok alapján a Petz-kór-
ház idegsebészei, ideggyógyászai és belgyógyászai
nagyon elégedettek az új MR-berendezésen készü-
lő vizsgálatokkal.
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PRIMA-DÍJ HIRDETÉS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Nemzetiségekért” díj adományozására
A Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított „Nemzetiségekért” díj
adományozására évente egy alkalommal, december hónapban kerül sor.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj adományozására.
A díj adományozására javaslatot tehet többek között párt győri szervezete, győri székhelyű nemzetiségi civil szer-
vezet a legfőbb szerv döntése alapján, Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
valamint az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Nemzetiségekért” díj adományozható azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely a
nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyományok
ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat munká-
jának segítése és támogatása révén a nemzetiségekhez kötődően tartósan kiemelkedő munkát végez.

Beérkezési határidő: Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve személyesen
2013. december 2-án 15 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr,
Városház tér 1., I. emelet 43. iroda), postai úton Győr Megyei Jogú Város polgármesterének címezve (9021 Győr, Vá-
rosház tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2013. december 2. napján megérkezzen a címzetthez.

A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási
helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, az elismerésre javasolt életútjá-
nak, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.
Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és az ismertetett feltéte-
leknek megfelelő javaslatok vehetők figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
és Önkormányzati Osztályán a 96/500-165-ös telefonszámon. A vonatkozó rendelet és a javaslattételi felhívás,
valamint a javaslat benyújtásához használható nyomtatvány letölthető a www.gyor.hu című honlapról.

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

„Igyekszem erőm szerint a
legtöbbet megtenni azért,
hogy a múlttól eltávolodva
a jövőt tudjuk építeni” –
mondta dr. Várszegi Asztrik
pannonhalmi főapát annak
kapcsán, hogy neki ítélték
életmű kategóriában a
Győr-Moson-Sopron me-
gyei Prima-díjat.

A megyei Prima-díjakat immár
kilencedik alkalommal adta át a
Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének (VOSZ)
megyei szervezete az elmúlt hét-
végén. Magyar tudomány kate-
góriában dr. Jereb László, a Nyu-

Prima-díj a kimagasló teljesítményért
gat-magyarországi Egyetem in-
formatikai intézetének alapítója,
művészetek kategóriában Vil-
lányi László költő, a Műhely folyó-
irat főszerkesztője kapta az elis-
merő címet, Várszegi Asztrik pe-
dig életműdíjat vehetett át. A
pannonhalmi főapát hangsúlyoz-
ta, élete egész szolgálata az Is-
ten, s egyúttal az apátság szolgá-
lata. „Igyekszem erőm szerint a
legtöbbet megtenni azért, hogy
a múlttól eltávolodva a jövőt tud-
juk építeni. Vállaltam a felelőssé-
get, hogy nyissunk, építsünk, bő-
vítsünk, hiszen ezzel tudjuk kife-
jezni, hogy hiszünk Istenben, a jö-
vőben és saját jövőnkben is” –
mondta Várszegi Asztrik.

A gálaesten hagyományosan
oklevéllel jutalmazták a kimagas-

ló teljesítményt nyújtó vállalkozá-
sokat is.

A díjátadó ünnepségen külön
köszöntötte a résztvevőket Srag-
ner László, a szervezet elnöke, dr.
Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora, Simon Róbert
Balázs alpolgármester, dr. Sza-
kács Imre, a megyei közgyűlés el-
nöke és Széles Sándor, a megyei
kormányhivatal vezetője, kor-
mánymegbízott.

Az ünnepségen bejelentették,
hogy december elején Budapes-
ten az országos Prima Primissi-
ma-gála napján adják át az or-
szágos Év vállalkozója díjakat.
Megyénkből a VOSZ helyi szer-
vezete a Galgóczi Autó Kft.-t és
az Innovativ Speciál Kft.-t javasol-
ta a címre.
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HIRDETÉS   

Idén ősszel vette kezdetét a gönyűi
Széchenyi István Általános Iskola
rendhagyó kezdeményezése, mely-
ben az intézmény átfogó fejlesztések,
rendezvények és szemléletformáló
kampány keretén belül a környezettu-
datosságra való nevelést és a fenn-
tartható életmód fontosságát kívánja
bemutatni.

Kiss Béla, a Gönyűi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola igazgatója el-
mondta, a kezdeményezés olyan pozi-
tív kistérségi hatásokat eredményező
helyi fejlesztés, amely alaposan kidol-
gozott, valós társadalmi problémákra,
szükségletekre épül, és előreláthatóan
hosszú távon, sikeresen fenntartható.

A program három különböző mo-
dul (víz-, energia-, hulladékmodul)
segítségével ábrázolja, mennyit te-
het egy intézmény, jelen esetben egy
iskola környezete megóvása érdeké-
ben. A különböző modulok népszerű-
sítése érdekében az iskola számos
beruházást és programot tervez,
mellyel reményeik szerint olyan
szemléletet és magatartásmintát ad-
nak át a térség fiataljainak, amely ké-
sőbb a felnőttkor mindennapjaiban
is visszaköszön.

A kezdeményezés beruházásai kö-
zött szerepel új kerékpártárolók kiala-
kítása, szürkevíz-tározó használatba
állítása, csaptelepek cseréje, kazáncse-
re, padlás hőszigetelése, háromosztatú
szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése
az iskola egész területén. Az iskola vál-
lalásai között szerepel a papírfelhasz-
nálás 20%-kal való csökkentése, esővíz
használata a lehetséges területeken
(például WC-öblítéshez és a mintakert
öntözéséhez), valamint a fűtés korsze-
rűsítésével és a hőszigeteléssel az ener-
giafogyasztás csökkentése.

A kezdeményezés népszerűsítése
érdekében az iskola különböző prog-
ramok lebonyolítását tervezi. Ezért a
térség fiataljai számára a következő

A környezeti nevelés mintaiskolája
időszakban számos lehetőség nyílik a
fenntarthatóbb viselkedésminták já-
tékos formában történő megismerésé-
re. Először egy rajzpályázat keretében
a gyerekek szemszögéből ismerhetjük
meg azt, hogy ők hogyan látják, mit
tesznek szüleik otthon a fenntartha-
tóbb életmódért. A szürkevíz haszná-
latára többek között egy játékos autó-
mosó verseny keretében („Apa vigyáz
a környezetre”) nyílik lehetőség, az is-

kolában történt fejlesztéseket pedig
különböző kiadványokkal és szerve-
zett intézménylátogatásokkal terve-
zik népszerűsíteni a térség egész terü-
letén. 

A vízmodul keretében az iskola két
fő területen kíván fejlesztéseket végez-
ni. Az egyik a csaptelepek cseréje, me-
lyek segítségével csökkenthető a vízfo-
gyasztás, a másik egy szürkevíztározó
használatba helyezése, mellyel az isko-
la az ivóvizet esővízzel helyettesítené
elsősorban az öntözés során és a WC-
öblítés alkalmával. E fejlesztésekkel az
iskola a környezet megóvásáért is tesz,
valamint költségeit is csökkenti, hi-
szen kevesebb a vízfogyasztása.

Az intézmény elsődlegesen a gyer-
mekek tájékoztatására koncentrál, hi-
szen a felnövekvő generációban rejle-
nek az igazi lehetőségek. A fiatalok szá-
mára még természetessé lehet tenni
például a szelektív hulladékgyűjtés
gyakorlatát. Másodsorban a szülők
szemléletét is próbálják alakítani azál-
tal, hogy gyermekeiknek egy olyan kör-
nyezetet teremtenek, melyben a fenn-
tarthatóbb életmód lehetőségei adot-

tak, így ők tapasztalataikat hazaviszik
szüleiknek.

A kezdeményezés annak érdekében
indult, hogy az iskola példát mutasson
mind a háztartásoknak, mind a többi
intézménynek, iskolának, illetve hogy
népszerűsítse és megismertesse a
fenntarthatóbb életmód lehetőségeit a
szélesebb lakosság körében is. A prog-
ram keretében a Gönyűi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola a környezettuda-
tosság egyfajta mintaintézményévé kí-
ván válni, amely jelen esetben nem egy
cím vagy rang, hanem egy átvehető „jó
gyakorlat” intézményi jelzője a hosszú
távon fenntartandó kezdeményezések
teljes felelősségével. 

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

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

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

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

Régi problémája oldódott meg a sárá-
si városrész busszal járó lakóinak a kö-
zelmúltban. Az erre futó tömegközle-
kedési útvonal néhány állomásán hiá -
nyoztak a buszvárók, így az időjárás vi-
szontagságainak kitéve kellett bizo-
nyos helyeken álldogálniuk az utasok-
nak. A gondot többen jelezték Morvai
Lászlónak, az önkormányzat gazdasá-
gi és tulajdonosi bizottságának tagjá-
nak, aki felkarolta a kezdeményezést
és a Győr-Szol Zrt.-től kért és kapott
segítséget a megoldáshoz.

Új buszvárók Sáráson
Közbenjárásának köszönhetően a

sáráspusztai buszfordulóban és a Ga-
lántai út Győr felé vezető oldalán fedett,
három oldalról védett buszvárók épültek.
Előbbi talplemezekre rögzített fém-üveg
szerkezet, míg a Galántai úti megépíté-
séhez rézsűfal kialakítására és alapozás-
ra is szükség volt, s ebben pad is szolgál-
ja a várakozók kényelmét.

A buszvárók a közelmúltban készül-
tek el, az egyre zordabb időjárási körül-
mények között igazán jó szolgálatot tesz-
nek majd a környéken élőknek.

Időpont: 2013. nov. 29., 19 óra. Helyszín: Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, Győr
Jegyinformáció: 96 326 522, 96 524 701. Jegyek a helyszínen és a Tourinform Irodában kaphatók.

Szererposztás:
Julien, fogorvos: Hujber Ferenc, Gergely Róbert; Stéphanie, az asz-
szisztensnôje: Xantus Barbara, Détár Enikô; Antonia, a barátnôje: Ko-
sik Anita, Norbert, a barátja: Harmath Imre; Igor: Sándor Péter, Ma-
dame Chouchou, a betege: Bugár Anna Cochet úr, a betege: Schlan-
ger András, Urmal Gábor; Botticelli „Tavasza”: Gárdonyi Fanni;
Vokál/táncosok: Görgényi Fruzsina, Gere Orsolya,Horváth Gyula An-

tal,Budai Márton Zoltán,Bankó Bencze Író: Pierre Barillet, Jean Pi-
erre Grédy; Fordító: Bognár Róbert, Zeneszerzô: Nádas Gábor, Dal-
szövegíró: Szenes Iván; Koreográfus: Kozma Attila, Koreográfus asz-
szisztens: Horváth Gyula Antal, Jelmeztervezô: Papp Janó, Díszletter-
vezô: Szlávik István; Korrepetitorok: Szegeczky Ágnes, Puskás Dóra,
Czakó Dóra; Rendezô munkatárs: Kickinger Gábor Zenei vezetô:
Tóth Péter; Rendezô: Schlanger András Producer: HCS
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KULTÚRA   PROGRAMKÍNÁLÓ

K U S TÁ N
MELINDA
textiltervező
iparművész
kiállítása lát-
ható a Czirá-
ki Lajos kiál-
lítótérben, a
Liszt Ferenc
u. 42. szám
alatt. A Téli
kert című
tárlat de -
cem ber 21-ig, hétfőtől szombatig
8 és 20 óra között látogatható. 

VARÁZSLATOS SZÁMOK. A
9-es szám kerül sorra a MOKKA
Alkotóműhely következő művé-
szeti foglalkozásán. A mesék-
ben szereplő, rejtélyes és va-
rázslatos számok szempont-
jából vizsgálódnak, gondol-
kodnak, énekelnek, kézmű-
veskednek a gyerekek no-
vember 23-án 10 órától a

Gyermekek Házában.

JÓT TENNI JÓ. A KÉSZ Győri Szerve-
zete várja az érdeklődőket a „Jót tenni jó" cí-
mű rendezvényére, melynek meghívott vendé-
ge Németh Péterné pedagógus. Az előadással Sík Sándor halálá-
nak 50. évfordulójára emlékeznek. A program november 22-én 18
órakor kezdődik a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai-kará-
nak Liszt Ferenc u. 42. szám alatti dísztermében. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

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

KULTURÁLIS 
kínáló

DR. RÉDLY ELE-
MÉR atya tart vetí-
tett képes előadást
a Szentföldről no-
vember 22-én 19
órától a ménfői kö-
zösségi házban, a
Fekete István u. 8.
szám alatt. A progra-
mot a helyi Nagybol-
dogasszony-plébá-
nia szervezi.

KÉZMŰVES KLUB. Felnőttek készíthet-
nek textilből ékszereket, egyedi kitűzőket,
öltözetet kiegészítő divatos darabokat no-
vember 22-én, pénteken 16 órától a Gyer-
mekek Házában. Ugyanekkor kezdődik Pá-
rizs Mónika foglalkozása, aki a piton- és he-
ringkarkötők készítésének rejtelmeibe ve-
zeti be az érdeklődőket. A részvételhez elő-
zetes bejelentkezés szükséges: 96/518-
032, e-mail: info@gyhgyor.hu.

A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
szombaton 10 és 16 órai kezdet-
tel a legkisebbeket várja a Cini-
cini muzsikával. A vasárnap 11
órakor kezdődő matiné műsora
a Csillagszedő Márió.

RÉGISÉGVÁSÁR.
A városréti piacon
november 17-én, va-
sárnap reggel nyolc-
tól ismét megnyitja
kapuit a régiségvásár.
Érdemes körülnézni,
hiszen közeleg a kará-
csony, nyakunkon az
ajándékvásárlás örö-
me és gondja.  

RENOIR. A Bridge
filmklubban novem-
ber 21-én 18 órától
a Renoir című, 2012-
ben készült francia,
feliratos filmet vetítik.
Rendező: Gil les
Bourdos.

A 115 éves Rába Dal- és Társaskör koncert-
tel ünnepel november 15-én 18 órától a Ho-
tel Konferenciában. Fellép a vegyes kar, az
együttes régi és mai tagjai, valamint a Rába
Fúvós Zenekar.

A VÁLSÁGOK TERMÉSZETRAJZA című ta-
nulmánykötetet mutatja be szerkesztője, Szretykó
György november 19-én 13 órától a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Apáczai-karának Barsi Ernő
termében. Ezután Pogátsa Zoltán tart előadást az
euró jövőjéről és a görög esélyekről. 

ODETT ÉS A TAKÁTS ESZTER BAND ad koncertet a Ká-
lóczy téri Bridge hallgatói klubban november 16-án 21 órától.

EGY POLITIKUS, akit rabul
ejtett Isten címmel dr. Molnár
Róbert, Kübekháza polgár-
mestere tart előadást az evan-
gélikus Öregtemplomban no-
vember 17-én 16 órakor. 

EMLÉKTÁBLA.
Az egykori győri
célgépgyár volt
munkatársai no-
vember 20-án,
szerdán 15 óra
30-kor emléktáb-
lát avatnak a Csip-
kegyár u. 6. szám
alatt, a Hörmann-
irodaháznál.

B-DÚR MISE. Franz Schubert
művét a Singgemeinschaft Ra-
velsbach, a Richter János Zene-
művészeti Szakközépiskola ve-
gyeskara és az Il Suono Armonico
zenekar adja elő a győri baziliká-
ban november 17-én, vasárnap
10 órától. Orgonán kísér Cziglényi
László, vezényel Nagy Attila. 

KODÁLY ZOLTÁN „HEGYI ÉJSZAKÁK” című ciklusát elemzi Szabó Miklós nyu-
galmazott egyetemi tanár az egykori Győri Leánykar kórusvezetőjének előadásában
november 18-án 18 órakor a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet nagytermében. 

KATALIN-BÁL. November 21-én 10 órától rendezi a táplánypusztai Dr.
Piróth Endre Szociális Központ immár hagyományos Katalin-bálját, ahol
15 intézmény fogyatékkal élő lakói készülnek meglepetésműsorral a ven-
dégeknek. A délutánt a műsorok mellett élőzene színesíti.

CSODAKUTYA. Öt-tíz
éves gyerekeket vár hét-
főn az Újvárosi Mesemű-
hely (Művelődési Ház, Li-
get út 55.), amely Szép
Ernő meséiből válogat.  A
délutánt P. Tóth Szilvia ve-
zeti és öttől hatig tart.
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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-tanfolyam 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 17., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Hét szentség
09:15 A sokszínű vallás
09:30 Evangélikus magazin
09:55 Református ifjúsági műsor
10:05 Zsinagógák 
10:20 Katolikus krónika
11:00 Katolikus mise
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Tűnt idők mozija  
13:05 A jéghegy, amely 

elsüllyesztette a Titanicot 
14:00 Telesport 
14:30 Kém a jégen - 

Hogy filmezzünk jegesmedvét 
15:25 Ace Ventura 2. - 

Hív a természet 
17:00 Apósok akcióban 
18:40 Híradó este
19:15 Sporthírek
19:20 Időjárás-jelentés
19:30 Forma-1 Amerikai Nagydíj 
22:15 A Lényeg
22:45 Az út 
00:40 MüpArt classic 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:10 EgészségKalauz 
10:45 Teleshop
11:40 Gasztrotúra 
12:10 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:50 Tuti gimi 
13:45 X-Faktor 
15:40 Jóbarátok 
16:20 Támad a Mars! 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:10 Vundersőn és Zuperszexi 
22:40 Showder Klub 
23:50 Portré 
00:30 X-Faktor 
01:40 Tengerparti fenegyerek 
02:05 Műsorszünet

04:15 Kalandjárat 
04:40 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről  
06:25 Tv2 matiné
10:20 Astro-Világ
11:25 EgészségMánia 
11:55 Stahl konyhája 
12:25 Több mint TestŐr 
12:55 Aktív Extra 
13:25 Falforgatók 
13:55 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:55 Békétlen békítő 
15:55 Zathura - Az űrfogócska 
18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Kettős játék 

22:40 Tökéletes célpont 
01:05 A halászkirály legendája 
03:30 Astro-Világ Éjjel

04:30 Táncvarázs 
05:30 Gazdakör  
06:00 Világ-nézet 
07:00 Napok, évek, századok 
07:55 Magyar klasszikusok 

új köntösben  
08:25 WTCC 2013 
10:15 A világörökség kincsei 
10:30 Római riportok
11:00 Önkéntesek 
11:25 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Ízőrzők: Kács 
12:45 A méla Tempefői 
14:30 Hazajáró 
15:00 Szerelmes földrajz 
15:30 Hogy volt 
16:30 A hegyek lánya 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:05 Önök kérték! 
20:00 Régimódi történet 
20:55 Ének a búzamezőkről 
22:20 Heti Hírmondó
22:45 Klubszoba
23:40 Dunasport
23:55 Vers
00:00 Himnusz

NOVEMBER  16., 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 Vízitúra
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Az élő örökség  
12:25 Gyaloglás Gulágföldön 
13:15 100 kép a XX. századból 
13:30 Erzsébet-tábor 
13:55 A világörökség kincsei 
14:15 Találkozások 
14:45 28. SPAR Budapest Maraton, 
15:15 Újrakezdők Ócsán
15:45 Egyszer volt, hol nem volt 
16:30 Gasztroangyal 
17:25 Boxutca
18:00 SzerencseSzombat 
18:45 Forma-1 Amerikai Nagydíj 
20:30 Híradó este
21:05 Sporthírek
21:15 Időjárás-jelentés
21:20 Magyarország, szeretlek! 
22:35 Transz-Szibéria 
00:25 Bűnösök és szentek 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:25 Míg a halál el nem választ 
11:00 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 Nick Fury - 

Zűrös csodaügynök 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
21:50 Az esemény 

23:40 Penge 
02:00 Műsorszünet

04:00 Alexandra Pódium 
04:25 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia  
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:45 Astro-Világ
11:50 Kalandjárat 
12:20 Babavilág 
12:50 Tűsarok 
13:20 Stílusvadász 
13:50 Xena 
14:50 A férjem védelmében 
15:50 Két testvér 

18:00 Tények
19:00 Aktív Extra
19:30 Zathura - Az űrfogócska 
21:35 Az utolsó erőd 
00:10 Családi gubancok 
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:25 A férjem védelmében 

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

Magyarországon 
07:10 Virágzó Magyarország 
07:35 A víz rejtélyes útjai 
08:20 Élő egyház
08:50 Isten kezében
09:20 Nóvum 
09:45 Határtalanul magyar 
10:15 Akadálytalanul 
10:45 Székely kapu 
11:15 Robbie, a fóka 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Pannon expressz 
12:30 Kapásjelző
13:00 Egy lyukas dollár 
14:35 Hagyaték  
15:05 Sírjaik hol domborulnak... 
15:35 Önök kérték!  
16:30 Jaguár 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:10 Futótűz 
21:00 Zsarutörténet 
22:45 Dunasport
23:05 MüpArt 
00:45 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 Találkozás Győrfi Pállal (ism.)
11:20 TV shop
18:15 KultÓra (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

08:50 TV torna (ism.)
09:00 KultÓra (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 ETO-SZESE–Balatonfüred 

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
18:35 Pomodoro (ism.) 
18:50 TV torna (ism.) 
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 KultÓra (ism.) 
20:05 Találkozás Győrfi Pállal (ism.)
21:20 Pomodoro (ism.) 
21:35 Konkrét (ism.) 
21:45 KultÓra (ism.)
22:40 Találkozás Győrfi Pállal (ism.) 
23:55 TV shop

GYŐR+ TV

M1, november 17., vasárnap, 17.00

Apósok akcióban
Amerikai–német akcióvígjáték

Steve Tobias és Jerry Peyser leendő
apósok, de életükben először akkor
találkoznak, amikor gyerekeik már
kitűzték esküvőjük időpontját. Dr.
Jerome Peyser finom modorú orvos,
akinek napirendje gondosan meg
van tervezve. Ezzel szemben a má-
sik jövendőbeli após, Steve Tobias a CIA-ügynökök között is fe-
negyereknek számít. A vagány ügynök számtalan okot ad rá,
hogy Jerry kételkedjen benne, lánya jól döntött, hogy beháza-
sodik ebbe a flúgos famíliába.

TV2, november 16., szombat, 21.35

Az utolsó erőd
Amerikai akciófilm

Az Erőd az utolsó állomás a háromcsillagos Irwin tábornok le-
nyűgöző katonai pályáján. Hadbíróság elé állították, megfosz-
tották rangjától, és az ítélet a legjobban őrzött katonai börtön
bevehetetlen falai közé száműzte. Még az Erőd vasfegyelmet

követelő igazgatója, Winter ezredes
is tisztelettel viszonyul a tábornok-
hoz. Ám ez a tisztelet hamar rosszin-
dulattá válik, amikor Irwin követke-
zetesen szembeszáll az igazgató em-
bertelen, nem ritkán halálos áldoza-
tokat is követelő módszereivel.

TV2, november 19., kedd, 21.30

Tök alsó 2. – Európai turné
Amerikai vígjáték

A jószívű, akváriumtisztításból élő Deuce Bigalow visszatér a
nem sok jót, viszont könnyű pénzt ígérő munkájához. Amikor
korábbi „munkaadója" gyilkossági ügybe keveredik,  mindent
megtesz, hogy tisztázza barátját. Eközben nem elég, hogy lép-
ten-nyomon összetűzésbe ke-
rül a ,,Nemzetközi Selyemfiú
Társaság" európai szervezeté-
vel, de még abnormális nők-
nek kell tennie a szépet, köz-
tük a megrögzötten megszál-
lott, de gyönyörű Eve-nek.



Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

16 / + / 2013. november 15.

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 Ráta (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta
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 20., SZERDA
M1
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 Utcafront
13:50 Gasztroangyal 
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 On the Spot 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Summa
23:35 Angi jelenti 
00:05 Történetek a nagyvilágból 
00:35 Újrakezdők Ócsán
01:00 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 (2013) 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:25 A bosszú angyala 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:50 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:40 Vundersőn és Zuperszexi 
01:10 Tengerparti fenegyerek 
01:40 Műsorszünet

04:35 Magyarország, jövünk! 
04:40 Super Car 
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 Amit a szív diktál 
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 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Ringer - A vér kötelez 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 A Bura alatt 

NOVEMBER 19., 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 Vízitúra 
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 
21:15 King 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Gyilkosság 
23:35 II. Erzsébet 

gyémántjubileuma 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Rocca parancsnok 
02:11 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 A bosszú angyala 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:40 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
00:15 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:25 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 Amit a szív diktál 
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 Tök alsó 2. - Európai turné 
23:15 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:20 Zsaruvér 
00:20 Tények Este
00:55 Aktív 
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 Perlasca - Egy igaz ember 

története 

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
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:35 Angyali érintés 
20:25 Sakk, Kempelen úr! 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Egerek és emberek 
23:10 Kultikon 
23:25 Koncertek az A38 hajón 
00:20 Vers 
00:22 Himnusz
00:25 Hírek 
00:30 Elfeledve: Freskók Gömörből 
01:15 Lamantin Jazz Fesztivál 
02:05 Akadálytalanul 
02:30 Hagyaték 

NOVEMBER 18., HÉTFŐ
M1
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
13:50 Magyarlakta 
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 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Aranymetszés
00:00 KorTárs 
00:30 Család csak egy van 
01:15 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 Portré 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 A bosszú angyala 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:40 A Tudorok 
00:55 Reflektor 
01:10 Tengerparti fenegyerek 
01:40 Műsorszünet

04:35 Napló 
05:25 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 Amit a szív diktál 
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 

07:00 Életkerék
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték  
09:05 Közbeszéd 
09:35 Isten kezében 
10:00 Élő egyház 
10:30 Rome Reports 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:27 Napirend előtt
13:00 Közvetítés a parlament üléséről
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:25 Vivát Benyovszky! 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Dokureflex 
21:41 Összetört álmok sugárútján 
22:35 Kultikon 
22:55 Sportaréna 
23:20 A tér 
00:15 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
10:30 Kitekintő
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Épí-Tech (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 Találkozás Győrfi Pállal (ism.)
11:40 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő (ism.)
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

07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:40 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Sportaréna 
10:05 Virágzó Magyarország 
10:30 Angyali érintés 
11:20 Sakk, Kempelen úr! 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vidékességek 
12:50 Múzeumtúra - francia módra 
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 
19:40 Doc Martin
20:25 Glóbusz 
21:25 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Barbarossa 
23:25 Kultikon 
23:45 Koncertek az A38 hajón 
00:35 Felsőbb parancs 
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SAMSUNG SMART ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK KÖZPONT
értékesítés—szerviz—bemutatóterem

További részletek gyôri központunkról:
https://my.samsung.hu/smartkozpont 

* A++ mosógépek vásárlása esetén br. 10.000 Ft értékû vásárlási utalvány.
A+++  mosógépek vásárlása esetén br. 15.000 Ft értékû vásárlási utalvány. Az akció 2013. 11. 24-ig érvényes. 

Próbálja ki korunk digitális otthonának vívmányait, a Samsung legújabb készülékeit mûködésük
közben Európa elsô 4 az 1-ben koncepciójú, regionális Samsung-központjában!

Gyôr, Türr István u. 20.
Telefon: 96/254-944, 06-30/455-5908

TV-AKCIÓ!
SAMSUNG UE40F6320

159.990 Ft

SAMSUNG mosógép
WF70F5E5W4W/LE
129.990 Ft
Energiatakarékossági akció!*

NOVEMBER 22., 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 P'amende
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
20:10 Boxutca extra
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 Legenda 
21:30 Életművész 
22:25 Az Este
23:00 Híradó
23:15 Forma-1 Brazil Nagydíj 
01:00 Család csak egy van 
01:45 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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos elmék 
23:40 Kemény motorosok 
00:40 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 

04:45 Magyarország, jövünk! 
04:50 Segíts magadon! 
05:15 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 Amit a szív diktál 
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 
21:25 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! 
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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 Slovenski Utrinki
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Életművész 
14:45 Család csak egy van 
15:35 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 Fábry 
21:45 Munkaügyek - IrReality Show 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Nemzeti Nagyvizit 
23:35 Barangolások öt kontinensen 
00:05 Szembesítés - adalékok 

egy pogrom természetrajzához 
01:00 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 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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Életre-halálra 
00:10 Brandmánia 
00:50 Reflektor 
01:05 a'la CAR 
01:45 Tengerparti fenegyerek 

04:00 Magyarország, jövünk! 
04:05 Babavilág 
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 Amit a szív diktál 
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 Twister 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 Propaganda 
00:50 Tények Este
01:25 Aktív 
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Twister 

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben  
09:00 Közbeszéd
09:30 Kultúra a nagyvilágból 
09:45 Pannon expressz 
10:15 Doc Martin 
11:00 Glóbusz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers 
12:25 Vidékességek 
12:55 Táncvarázs 
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 
20:25 Angyalbőrben 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Kölyök 
23:10 Kultikon 

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+
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Zooo+
20:30 Így főznek a bajnokok
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Zooo+ (ism.) 
22:30 Így főznek a bajnokok (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

06:50 Tv torna (ism.) 
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 Zooo+ (ism.) 
10:30 Így főznek a bajnokok (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Így főznek a bajnokok (ism.)
18:25 Pomodoro
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 „Kinyújtózott a vén mihaszna” 

Dokumentumfilm  2013-as 
dunai árvízről

21:00 Híradó (ism.)
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 „Kinyújtózott a vén mihaszna” 

(ism.) 
23:00 TV shop

GYŐR+ TV
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Szerelmes földrajz 
10:10 Doc Martin 
10:55 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers 
12:25 Vidékességek 
13:00 Az utolsó remény 
13:30 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 Labdarúgó-mérkőzés 
21:00 A Kennedy család 
21:45 Hírek
21:55 Dunasport
22:00 Az utolsó rejtély 
23:35 Kultikon 
23:50 Káosz 
01:30 Koncertek az A38 hajón 
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GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

szerző és kép: nagy viktor

Szuperérzékeny kormányzás,
stabil futómű, közvetlen gázre-
akció, halálpontos sportváltó,
passzentos vezetőhely és hát-
sókerék-hajtás. Ezek a tökéletes
autó hozzávalói, és egyben a
legkisebb BMW alapvető ismér-
vei. A bajorok kompakt kocsiját,
az 1-es második generációját
próbáltuk kis alapmotorral, de
különleges karakterrel.

Alig vártam a kis BMW-t, hiszen az a ka-
tegóriájában egyedülállóként, a klasszi-
kus autóépítési módot követve, hátul hajt.
A hosszúra nyújtott motorháztető alá
hosszába beépített motor erejét vaskos
kardánalagúton keresztül viszik a hátsó
tengelyre. A jobb súlyelosztás miatt az
utasteret a lehető leghátrébb tolták, és
még az akkumulátornak is a csomagtér-
ben terveztek helyet. Ettől kiegyensúlyo-
zott a kocsi viselkedése még nagy tempó-
nál, kanyargós úton is. Ami viszont ennél
nagyobb meglepetést okozott, az a hatse-
bességes kézi váltó. Annyira pontosan
kapcsolható és rövid úton jár, hogy még
a legkisebb motorral párosítva is élmény
vele a váltás. Erőt kell kifejteni az egyes se-
bességek bepöccintéséhez, mégsem fá-
rasztó, inkább élvezetes. Ahogy a kor-
mányt forgatni sem munka – pedig a rá-
segítés nem erős –, hanem szórakozás,
hiszen hajtási befolyásoktól mentes.

Az EfficientDynamics alapáras extrával
három vezetési stílus közül tudunk válasz-
tani a váltókar melletti kapcsolóval: ECO
PRO, comfort és sport. Az első beállítás a
takarékosságra épít, visszafogja a gyorsí-

Kicsiben
is nagy

tásainkat, kijelzi a megspórolt üzemanyag
mennyiségét és optimalizálja a hűtő-fűtő
rendszer működését. Így könnyedén 6 li-
ter alá is vihetjük a fogyasztást. A comfort
állás az átlagos vezetői stílushoz igazított,
ahol könnyebb a kormányt tekerni és jól
ötvöződik a kényelem és a dinamizmus. A
sport mód minden érzékünket a vezetésre
összpontosítja, miután közvetlen lesz a
gázreakció, felkeményedik a kormány, és
az 1-es minden rezdülését érezzük. A 114i
tesztautó 102 lóerős egyhatos négyhen-
geres turbómotorja is megtáltosodott, tel-
jesítményét meghazudtolóan elindult,
nem hagyott cserben egy előzésnél sem.

Teszt: BMW 114i

Elérhetőségek: Leier Autó Kft. | 9024 Győr, Szauter út 9. | 96/513-213 | bmw@leier.hu www.bmw-leierauto.hu

start gombos az indítás és prémium szín-
vonalúak a gombok, felületek. Minden kis
BMW kap start-stop rendszert, számtalan
légzsákot, ESP-t. Az utastér 4 főnek elég
helyet ad és 350 literes csomagtér is jár
hozzá. Az Urban Line és Sport Line mo-
dellváltozatok pedig további exkluzív külső
és belső felszereltségeket tartalmaznak,
minden stílusú igényt kielégítve. A motor-
kínálat 102-320 lóerőig terjed és számos
1-es BMW modell az xDrive összkerék-
meghajtási rendszerrel is rendelhető.

Most a tesztben szereplő 1-es BMW
már 4.998.000 forintos indulóártól meg-
vásárolható és a legtöbb modell most
alapáron tartalmazza az ajándék Advan-
tage csomagot is. A csomagban megta-
lálhatók a ködfényszórók, a multifunkci-
ós kormánykerék, a tárolócsomag, az el-
tolható első kartámasz és az automati-
kus klímaberendezés is. Ilyen ajánlatot
nem szabad kihagynia, ennél közelebb
aligha kerülhet egy új BMW-hez!

Persze a 180 Nm-es nyomaték megtette
a hatását, ami ráadásul már 1100-as (!)
fordulaton készen áll – ettől igazán nyoma-
tékból is autózhatunk, miközben takaré-
koskodunk.

A 114 kívül-belül egyedi megjelenésű.
Kívül összetéveszthetetlen hátratolt ará nyai -
val, belül pedig végtelenül letisztult, mégis
minőségi. A körműszerek és a klímasza-
bályozás a klasszikus tervezést követik; ke-
zelésében az sem téved el, aki egy korábbi
évtized BMW-jéből ül át. De a részletek-
ben látható a fejlődés: a rádió (Advantage
csomag) színes kijelzős és iDrive tekerge-
tős menüvezérlést is kapunk, kulcs nélküli,

A sport mód minden
érzékünket a vezetésre
összpontosítja
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A mai napon, november 15-én
nyitja kapuit a nagyközönség
előtt Magyarország első fedett
elek tromosgokar t-pályája.
Szerencsénkre a létesítmény
Győr közvetlen agglomeráció-
jában, Győrújbaráton van, így
könnyen kaphatunk ízelítőt az
előremutató technológiából.
Erről kérdeztük Willisits Vil-
most, aki már régóta a villamos
hajtású közlekedés szószólója,
és most e kezdeményezés
egyik gazdája.

Elektromos élvezet
Talán nem mindenki tudja, hogy
kezdődött az elektromos jármű-
vekkel kapcsolatos tevékenysé-
ged és mi az az ekart?

Több éve kezdtünk el foglalkozni a
villamos hajtású járművekkel. Építet-
tünk már egyedi sportautót, hétközna-
pi kiskocsit és több prototípust elektro-
motorokkal szerelve, de igazi fantáziát
a gokartokban láttunk. Lépésről lépés-
re, saját megvalósításban felépítettünk
egy komplett gokartflottát, amit több
helyi és országos rendezvényen bemu-
tattunk, illetve többen, főként a 6–12

éves gyerekek kipróbálhattak. A növek-
vő érdeklődés hatására az elektromos
gokartoknak aztán az egyszerű, de
hangzatos „ekart” nevet adtuk. Végül
idén nyáron Balatonalmádiban egy
idénypályát nyitottunk Ekart Ring né-
ven, ami nagy siker lett.

Értem, hogy elektromos, de
pont ezért nem lassú? Nem me-
rül le az akksi?

Többek között pont az a célunk, hogy
megmutassuk az embereknek: a villa-
mos hajtás gyors, csendes és füstmen-
tes. Ezért nemcsak környezetbarát, ha-

nem élvezetes is! A villanymotorok álta-
lános tulajdonsága, hogy kis fordulaton
nyomatékosak, ezért a gyorsulás élmé-
nye jobb, mint egy benzines gokartban.
Ráadásul az általunk használt legmoder-
nebb lítiumakkumulátorok több mint 1
órás folyamatos üzemre képesek. Pusz-
tán a számok nyelvén a legerősebb ekar-
tok közel 9 lóerősek, és a pályához igazí-
tott beállítással 50 km/h-ra képesek.

Kiket vártok a pályára?
A pálya kialakítása lehetőséget ad

az izgalmas versenyekre, akár céges
vagy baráti háziverseny rendezésére is
alkalmas; míg gyors átalakítással a
gyermekek 5-6 éves kortól megismer-
kedhetnek az autózással, vagy nyáron,
szabad téren KRESZ-oktatást is kap-
hatnak. A tehetséges fiatalok a junior
ekartokba pattanva pedig akár gokart-
karrierjüket is elindíthatják. Hamarosan
élesítjük honlapunkat, ahol egyre több
információval látjuk el az érdeklődőket.

HÍREK  GÁZFRÖCCS

A győri képviselet jóvoltából villám-
tesztnek vetettük alá a vadonatúj
Skoda OcatviaRS-t. A tökéletes csa-
ládi autó kombi karosszériával és el-
képesztő, 220 turbó lóerővel kápráz-
tatott el. A kétliteres blokk 350 Nm
nyomatékot képes az első tengelyre
szabadítani, ezért sokszor be kell
avatkozni a kipörgésgátlónak, főleg
az olyan esős napon, mint amit kifog-
tunk. A felszereltség és kényelem ki-
fogástalan, alig észrevehető a Volks -
wagennél „gyengébb” minőség.

A DSG automata sebességváltó
gyorsan kapcsol és jó játszani a kor-
mányra helyezett váltófülekkel is. A
tesztautó fekete tetőkárpitja és bőr -
ülései, valamint a 19 colos felnik fel-
dobták az amúgy visszafogott, csalá-
di formát. 610 literes csomagterével
a nagyra nőtt kompakt a család és a
sietős üzletember kiválós társa lehet
egyszerre. És még az ára is kedvező,
miután 8 millió forint alatt hazavihető
az ötajtós változat. Ekkora teljesít-
mény és hely ennyi pénzért?!

Győrben járt az új RS A Nissan Qashqai 2007-ben betört a piacra, és mire megtanultuk, hogy
hogyan is kell ejteni a nevét, már kategóriát teremtett. Azóta létezik a vá-
rosi cross-overek kasztja. A Renult-Nissan Londonban, egy független
sajtóeseményen rántotta le a leplet az újdonságról, ami minden téren
nagyobb és jobb elődjénél. Minden irányban nagyobb pár centivel, ké-
nyelmesebb a hátsó sor és 439 literes lett a csomagtér. Motorokban fele -
más a fejlődés, mivel a dízelek ugyanazok, csak frissítettek, de persze
tökéletesek: 1,5 és 1,6 dCi, 110, illetve 130 lóerővel. A benzinmotoroknál
eltűnik a 2 literes szívó, jön az 1,2 és 1,6 literes turbómotor 115, valamint
150 ló erejével. A beltér követi a mai trendet, ahogy a lemez és lámpa-
formák is dinamikusabbak lettek. Felszereltségben pedig minden mo-
dern vezetéstámogató, aktív és passzív biztonsági rendszer elérhető, és
kiemelendő a 7 colos kijelző, amihez a New Nissan Connect segítségé-
vel okostelefonunkat köthetjük teljes funkcionalítással.

Frissülő sikermodell
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Gyógyító masszázsok
a MediShape szalonban

A masszázs a legrégebbi gyógyeljárá-
sok közé tartozik. A kínaiak masszázs-
terápiája már i. e. 5000 évvel létezett.  A
masszázskezelés az egész személyisé-
günkre kihat, teljes testi és lelki megelé-
gedettséget kelt bennünk. A masszázs
nyugtatja az idegeket, kellemes érzést
nyújt, oldja az izmok feszültségét, segíti
a pácienst, hogy felismerje, milyen jó
érzés is, ha ellazul a teste.

Rosszul alszik? Stresszes a mun -
kája? Görcsösek az izmai? A vi-
lágon nagyon sok ember küzd
hasonló panaszoktól, de sokan
már megtalálták a gyógyírt,
ami nem más, mint a masszázs.
Nyugaton a legelterjedtebb
mas százsfajta a svédmasszázs.
Ez a „csoda” sokakat vonz masz -
 százscentrumokba.

HIRDETÉS PR-CIKK

Miben segít a masszázs?
A svédmasszázs relaxál, oldja a fe-

szültséget és segít az alvászavarok leküz-
désében, sőt, bizonyos típusú fájdalmak
csökkentésére is kiválóan alkalmas.
Nem csak lelki, de olyan szervi problé-
mákban is segítséget nyújt, mint például
a magas vérnyomás, emésztési zavarok,
gerincbántalmak, szívpanaszok és légző-
szervi problémák. Fokozza a nyirok- és a
vérkeringést, változtatja az anyagcserét,
a testhőmérsékletet, a légzést, fokozza a
kiválasztást és ezáltal a méregtelenítést.
Hatással van az idegrendszerre is. Az
erős ingerlő fogások alkalmazása ser-
kentő hatású, fokozza a szervezet aktivi-
tását. A nyugtató hatású fogások a test
elernyedését, pihenését segítik elő.

Mik a masszázs helyi hatásai?
A masszázs helyi hatásai a bőrre, a

bőr alatti kötőszövetre és az izomzatra

vonatkoznak. A masszázzsal együtt já-
ró mechanikai hatások hozzájárulnak
a bőr természetes rugalmasságának
megőrzéséhez, tónusának növekedé-
séhez, megnyílnak a bőrben a faggyú-
mirigyek kivezető csatornái, fokozódik
a faggyú- és verejtékelválasztás, to-
vábbá a bőr alatti kötőszövetekben lé-
vő gazdag vér- és nyirokhálózat össze-
húzódik és kitágul, ezáltal fokozódik a
keringés.

Milyen masszázsok kérhetők?
A MediShape Esztétikai Szalon-

ban szakképzett masszőr végzi a ke-
zeléseket, igény szerint egésztest-
masszázs, részmasszázsok, méreg-
telenítő nyirokmasszázsok, cellulitisz-
masszázsok, aromaterápiás masszá-
zsok és stresszoldó menedzsermasz-
százsok kérhetők. 

(X)
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Az otthon megteremtése mindenki
számára az egyik legfontosabb dolog
az életben. Pár kérdésre válaszolnánk,
ami gyakorta felmerül ingatlan vásár-
lásakor. Az egyik a szocpol, jár-e vagy
sem, ha igen, akkor mik a feltételek.
Jelenleg csak az új építésű ingatlanok
vásárlására és építésére vehető igény-
be. Az alábbi táblázatban nagy vona-

lakban összeszedtük a fontosabb tud-
nivalókat, ha részletesebben szeret-
nék tudni a feltételeket, segítünk mi is
és a pénzintézetek is. 

Ma már, ha értékesíteni szeretnénk
egy ingatlant, energetikai tanúsítvány
szükséges, melyből kiderül, hogy mi-
lyen energetikai  minősítéssel rendel-
kezik. A szocpol szempontjából ez
azért lényeges, mert „B”  besorolás-

Otthon, Édes Otthon
nál rosszabb értékkel rendelkező la-
kásra, házra nem lehet felvenni a tá-
mogatást. Viszont ha „A”-s vagy még
jobb minősítést kap az ingatlan, akkor
magasabb összegű szocpol jár.

Fontos még kiemelni, hogy ha adás-
vétel történik, csak az ingatlan vételárá-
nak 10%-a lehet készpénz, a többit uta-
lással kell kiegyenlíteni. Házastársak

vagy élettársak esetén legalább az
egyik félnek legalább 180 napja folya-
matosan az egészségbiztosítás nyilván-
tartásában biztosítottként kell szerepel-
nie, ezt az okiratot az OEP-től kell kikérni
(nem lehet 15 napnál régebbi). Egyik fél-
nek sem lehet az állami adó- és vámha-
tóságnál  nyilvántartott köztartozása. 

A másik nagy témakör, amit érin-
tenék, a hitelek, különösen az álla-

milag támogatottak. Mivel sokan
megégették magukat a devizahite-
lekkel, félnek felvenni forinthitelt is,
pedig most nagyon jó konstrukció-
kat kínálnak a bankok mind a hasz-
nált, mind az új építésű ingatlanok
megvásárlására. 

A támogatott hitelek piacán választ-
ható még az a konstrukció is, aminél 20

évig jár az állami támogatás, ennél  per-
sze szigorúbb feltételeknek kell megfe-
lelni, mint  az Otthonteremtő hitelnél.
Ez a hitelfajta csak az új építésű ingat-
lanoknál vehető fel. Az új építésű ingat-
lanok óriási előnye, hogy a felépítmény
15 millió forintig illetékmentes, ezzel
már rengeteget spórolhat.

Az Otthonteremtő hitelről is ejtenénk
pár szót, ez  igényelhető használt és új

építésű ingatlanokra is, ennél  az állami
kamattámogatás a futamidő első 5 évé-
ben él, a  6. évtől a hitel piaci kamatozá-
súra vált át. Új lakás vásárlása, építése
esetén maximum 15 millió forint  hitel ve-
hető fel, viszont az ingatlan bekerülési
költsége (telekár és áfa nélkül számítva)
nem haladhatja meg a 30 millió forintot.
Használt lakás vagy ház vásárlásakor az
értékhatár 20 millió forint, melyhez maxi-
málisan 10 millió forint hitel igényelhető. 

Remélem, sikerült pár kérdést tisztá-
ba tenni, de ha még eszébe jut valami,
ami ingatlanhoz köthető, állunk rendel-
kezésükre, akár jogi  tanácsadással is. (x)60–75 m2 800.000 Ft 70–85 m2 1.200.000 Ft 80–95 m2 1.600.000 Ft

75,01–90 m2 1.000.000 Ft 85,01–100 m2 1.500.000 Ft 95,01–110 m2 2.000.000 Ft

90,01–160 m2 1.300.000 Ft 100,01–160 m2 2.000.000 Ft 110,01–160 m2 2.500.000 Ft 

Kelemen Ildikó
06-70/
866-7426

Édes Otthon Győr Ingatlan

Búza Tímea
06-70/
425-5590

Lakás hasznos
alapterülete

2 eltartott
gyermek
esetén

Lakás hasznos
alapterülete

3 eltartott
gyermek
esetén

Lakás hasznos
alapterülete

4 vagy több
eltartott
gyermek esetén
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GASZTRO PALLA D’ORO

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter
receptek: bello fabio 

A győri vendéglős, Szabó Ervin az olasz ten-
gerpart egyik üdülővárosában kóstolta elő-
ször Bello Fabio főztjét. Ízlett neki is, meg a
gasztronómiai túrán résztvevő többi család-
tagnak is, így az olasz mester az idei novem-
bert a Széchenyi tér Palla D’oro éttermének
konyháján töltheti vendégszakácsként a séf,
Nagy Máté István mellett. 

Szabó Helga üzletvezető mesélte, hogy
az egész család imádja az itáliai ízeket, töb-
bek között ezért vállalkoztak a Ristorante
Palla D’oro üzemeltetésére. Idén februárban
vették át az éttermet, amely némi csinosítá-
son átesve immár tökéletes mediterrán han-

Vendégszakács
az olasz tengerpartról  

gulatot áraszt. Helga szerint az első nyár si-
keres volt, az új csapattal felálló Palla D’oro
hazai vendégei körében a pizzák és az olasz
tészták voltak népszerűek, míg a külföldiek
a hagyományos magyar konyha remekeit és
a jóféle magyar borokat kóstolták a legszíve-
sebben. A család az olasz vonalat kívánja
erősíteni, ezt a célt szolgálja Bello Fabio
meghívása is. 

Helga nyolc évig dolgozott egy angliai olasz
étteremben, de ugyanúgy tanulhat a vendég-
szakácstól, mint a séf, Nagy Máté István, akit
a főzés szeretete csábított el a pedagóguspá-
lyáról. Bello Fabio néhány hetes győri szerep-
lése a törzsvendégeknek is kellemes meglepe-
téseket tartogat. Ízelítőként lazacos előételé-
nek, kagylós spagettijének és mangós desz-
szertjének receptjét tesszük közkinccsé. 

Az érett mangót gép segítségével vékony szeletekre vágjuk. A töl-
telékhez a tejszínt felverjük, aztán már csak mascarpone, cukor
és lime kevés leve kell hozzá.

Marinált lazac friss salátával, paradicsommal és pestóval
A lazacra sót öntünk, 48
órán keresztül érleljük,
majd egy nagyon éles
késsel vékony szeletekre
vágjuk. A salátát meg-
mossuk, majd lecsö-
pögtetjük, esetleg cent-
rifugában víztelenítjük.
A salátaöntetet olaj,
ecet, tojássárgája, mus-
tár, só és bors hozzáadá-
sával készítjük el. Ízlés
szerint, de alapszabály,
hogy három egység olaj-

hoz egy egység ecet
kell.

A zselatinlapokat víz-
be áztatjuk, majd hozzá-
keverjük a paradicsom-
mártáshoz. Fél órára hű-
tőbe rakjuk és hagyjuk
megdermedni. A pestó-
val ugyanígy járunk el,
miután a szósz megder-
medt, kis kockákra vág-
juk és ráhelyezzük a sa-
látára, illetve a lazacsze-
letekre díszítésként.

Spagetti
fekete kagylóval
Először a paradicsommártást
készítjük el. A hagymát, fok-
hagymát lepirítjuk, friss bazsa-
likomleveleket tépkedünk rá,
majd hozzátesszük a felaprí-
tott paradicsomokat. Felönt-
jük vízzel és egy órán keresztül
főzzük. Ha kész, turmixoljuk és
szitán átszűrjük egy tiszta
edénybe. Sózzuk, borsozzuk.

Egy serpenyőbe kevés ledarált
fokhagymát teszünk, a fekete
kagylókat átforgatjuk benne, fel-
öntjük egy kevés fehérborral, íze-
sítjük felaprított chilivel. Ráöntjük
a paradicsommártásunkat és ad-
dig főzzük benne a kagylókat, míg
ki nem nyílnak. Mikor elkészült,
hozzátesszük a már kifőzött spa-
gettit. Frissen összevágott petre-
zselyemmel díszítjük.

Mangóravioli
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HIRDETÉS   ÉLETMŰKONCERT
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APRÓ HIRDETÉS

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!

A kupon 2013. 11. 18—2013. 11. 23-ig érvényes. Amíg a készlet tart!
Minimum 0,5 kg, maximum 2 kg kakaós nápolyi vásárlására.

HAPPY CHOCO Édességbolt
Gyôr, Híd u. 3. Ny.: h—p.: 9—17, szo.: 9—12

E HETI AKCIÓ 
ZIMÁNYI KAKAÓS NÁPOLYI

720 Ft/kg 

További rendelés: Zimányi Nagykereskedelem.
Gyôr, Vágóhíd u. 7. Tel.: 70/ 319-4331

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2 szobás, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses, felújított
lakást cserélne belvárosi, adyvárosi, nádorvárosi,
komfortos/összkomfortos, 50 m2-nél nagyobb, 2
vagy 2+fél szobás, határozatlan-határozott bérleti
szerződéses lakásra (hirdetésszám: 47). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció,
szociológia tantárgyakból gyakorlati szakember
korrepetálást, vizsgára felkészítést vállal.
20/922-5716.

ZUMBA, KUBAI SALSA,
TÁRSASTÁNC? ARGENTIN
TANGÓ, CAPOEIRA.  
Tel.: 70/590-7075; 
www.dimenziotse.hu, 
fa c e b o o k . c o m /z u m b a -
gyor.hungary

Budapesten, XII. kerületben, Mese
közben 27 m2-es, jó állapotú, cirkófűté-
ses lakás tulajdonostól eladó. Irány -
ár: 10,5 M Ft. Érdeklődni: 20/329-6877.

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernyara-
ló 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

LAKÁSCSERE 
Adyvárosi, 2 szobás, 53 m2-es, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55–90 m2-es, 2+fél–3 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Marcalváros II., Gyárváros kizárva (hirde-
tésszám: 356). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2 szobás,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne belvárosi, szigeti, összkomfortos,
több mint 50 m2 alapterületű, 2+fél vagy 3 szo-
bás, egyedi fűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetésszám: 41). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi, komfort nélküli, 24 m2-es, 1 szobás,
gázkonvektoros, határozatlan bérleti szerző-
déses, zárt udvarú lakást cserélne belvárosi,
komfortos, 25 m2-nél nagyobb, 2 vagy 3 szo-
bás, gázfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakásra (hirdetésszám: 42). Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjtemé-
nyeket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjteményembe.
Hétvégén is! Pál István, 20/947-3928.

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

Vásárolok régi bútorokat,
órákat, festményeket, porcelánokat, ezüst-
tárgyakat! Németh Csaba, 20/937-9671.

GARÁZS 

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16 m2-es ga-
rázs. 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 kiadók. Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

INGATLAN

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

Győr-Nádorváros csendes, zöldövezeti
részén épült, 49,5 m2-es, renkívül ala-
csony rezsijű, természetes anyagokkal
beépített (fa nyílászárók, parketta, járólap),
szép fekvésű, jó elrendezésű társasházi
téglalakásomat 13,2 M Ft-ért el-
adom. Érd.: 20/575-8819. Közvetítők kí-
méljenek!

Fűnyírás, kaszálás, fakivágás, gyökér-
kivétel, sövénynyírás, bozótirtás, kertásás, fa-
metszés. 96/826-322, 30/403-6810

Frissítő, relaxáló, fizikai közérzetjavító, cellulit-,
alakformáló, arc- és talpmasszázs. Minden ked-
ves vendéget szeretettel várok! 20/289-3691

EGYÉB
Győri középkorú, megbízható
hölgy karácsony előtti nagytakarítást is vállal.
Feleslegessé 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 be-
lül (max. 800 E Ft), Új SZOCPOL,
támogatott lakáshitel, árfolyamrögzítés.
20/951-0235

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

Győrtől 10 km-re lévő telephelyre jövedelemmel
vagy nyugdíjjal rendelkező gondnokot
ottlakásért felveszünk! Elhelyezés
lakókonténerben. 70/3357-368

SZOLGÁLTATÁS 

Beton- és téglafalra tárgyak felfúrá-
sa,  rögzítése és mindennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdeklődni: 06-30/314-3370

Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győrben és vidé-
ken! Tel.: 20/523-4767

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

BABAKOCSIK, babakellékek
adása-vétele! Nálunk olcsón juthat minőségi ba-
batermékekhez. Értékesítésre átveszünk: diva-
tos babakocsikat, kiságyakat, járókákat, etető-
székeket, biztonsági üléseket, téli zsákokat, ano-
rákokat, márkás játékokat. Mini Bizi, Győr, Déry
T. u. 16. 20/918-0643 

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást igény szerint rakodókkal, teljes kö-
rű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is.
20/944-6667. 

Hívjon bizalommal! Teljes körű lom-
talanítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarí-
tom. Feleslegessé vált holmiját ingyen elszállí-
tom. Stuka Tibor: 30/217-0848 

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező 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

Révfalui fazekasáru, monogramos kerámia
rendelésre cégeknek is! Gyógynövénytermékek!

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

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

FAZEKAS PORTÉKÁK

Akció!
(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

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

Raktározás, bértárolás,
téli tárolás cégeknek

és a lakosságnak Gyôrben
2.000 Ft/hótól  

www.
raktarszolgaltatas

.hu

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
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KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

KÉP ÉS SZÖVEG: PANNON-VÍZ 

Akinek ingatlana van, számos óvintézkedést
kell tennie házi vízellátó hálózatának érdeké-
ben. Ha nem vigyázunk, kár érhet bennünket,
nem csak az elfagyott vízmérő pótlásának
költségei, hanem a kiolvadást követően el-
folyt víz díja is minket terhel. Érdemes tehát
gondosan felkészülnünk a télre. A magára ha-
gyott házban az egyik legfontosabb tennivaló
a vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, vala-
mint a vízmérőakna gondos szigetelése.

A télen nem lakott ingatlanok, nyaralók belső vízveze-
tékeiből engedjük le a vizet. Ehhez zárjuk el a vízmérő-
aknában a főelzárót, majd a víztelenítő csonkon ke-
resztül folyassuk ki a belső hálózatból a vizet. A vízte-
lenítő csonknak a fagyhatár alatti vezetékszakaszon,
a belső hálózat legmélyebb részén kell elhelyezkednie.
Ha ilyen még nincs, feltétlen alakíttassuk ki.

Ne felejtsük el a WC víztartályát kiüríteni. A fagy-
veszély érinti a bűzelzáró csőszakaszokban lévő víz-
dugókat is. Akár leszerelhetjük ezeket, vagy kipum-
pálhatjuk belőlük a vizet. Vannak, akik fagyálló, fer-
tőtlenítő hatású folyadékot töltenek a bűzelzárókba.

Víztelenítsünk gondosan, előzzük meg, hogy a
fűtetlen ház vezetékeiben és a vízmérőben víz ma-
radjon. Ez jelenti ugyanis a veszélyt, hiszen fagyás-

A Győr-Szol Zrt. szakemberei lezárták a kutakat a városi sírkertek-
ben, a hétvégétől a köztemetőkben (szabadhegyi, nádorvárosi, rév-
falui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és a Koroncói úti)
már nem lesz vízvételi lehetőség. A kutak tavaszi megnyitásáig
megtörténik a szerkezetek karbantartása. Az említett temetők már-
cius 31-ig egységesen 8-tól 17 óráig lesznek nyitva.

A Győr-Szol Zrt. készültségbe helyezte a síkosságmentesítésben
résztvevő állományát és gépeit. Az év nagy részében egyéb felada-
tokat ellátó járműveket sószórókkal, hótoló ekékkel szerelték fel, a
szükséges javítási munkákat elvégezték. A társaság saját gépei mel-
lett alvállalkozók bevonásával is tisztítja az utakat, így összesen 38
munkagép – nagyobb teherautó, sószóró, hótoló és kisebb jármű –
áll rendelkezésre. November 15-től működik a hóügyelet, a szolgál-
tató munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás ala-
kulását, ha kell, már a tél elején jellemző hajnali lefagyások megelő-
zésére is sózzák az utakat. Az érvényben lévő jogszabályok értelmé-
ben a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a
járda takarítása a tulajdonos, illetve a bérlő feladata, ezeken a terüle-
teken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.

Védelem a fagy ellen 

kor a térfogata megnő és szétfeszíti a vízcsöveket
vagy kettéroppantja a vízórát.

Az aknában lévő vízmérőt még akkor is érdemes
valamilyen nedvességet taszító szigetelőanyaggal be-
borítani, ha úgy gondoljuk, elég mélyen helyezkedik
el. Legjobb a többrétegűre hajtogatott építési fólia
vagy bármi más, nem nedvszívó szigetelőanyag.

Sokan megelégszenek azzal, hogy rádobnak egy
rossz kabátot vagy egy köteg kartonpapírt a vízórára.
Ha a szigetelőanyag átnedvesedik, semmit nem ér,
átengedi a hideget. Használjanak olyan szigetelő-
anyagot, ami nem nedvesedhet át. Ne feledkezzenek
el a kerti csapról sem, engedjék le belőle a vizet és szi-
geteljék, csomagolják be a hideg ellen. A csővezeték
könnyen levezetheti a hideget az aknába.

Legjobb a vízmérőaknát felül is gondosan szige-
telni. Jó szolgálatot tehet egy 4-5 centiméter vastag

hőszigetelő (hungarocell) lap. Ezt vágjuk pontosan
akkora méretűre, amekkora az akna fedőlapja, s
alulról rögzítsük. Ha gondosan szigetelünk, nem ér-
het bennünket meglepetés tavasszal.

Szeretnénk, ha a vízvezetékek téliesítéséről szóló
cikkünk minél több helyre eljutna, ezért a Pannon-
Víz Facebook-oldalán játékra hívjuk olvasóinkat.
Cikkünk megosztói a Demmers teaház kitűnő téli
teakeverékeiből nyerhetnek! A cím: www.face -
book.com/Pannonviz.

Csatornacsere miatt sávlezárásra és útszűkü-
letre számítsanak Győrben a Kálvária úton, a Kert
utcánál. Egy régebbi csőtörés és az árvíz okozta
talajmozgások miatt kimosódott az út alatti talajré-
teg, beszakadt az útburkolat és sérült a szennyvíz-
csatorna. Várhatóan 25-30 méter csatorna cseré-
jére lesz szükség, négyméteres mélységben. Az
építkezés hetekig fog tartani. 

Lezárták a kutakat
a temetőkben

Téli
üzemmód

Kiíró: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 

Az eljárás szervezője: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Társasházkezelő Üzletága, 9024 Győr, Orgona u. 10. 

Kapcsolattartó személy: Tóthné Szalay Éva, a társasházkezelő üzletág vezetője

A pályázat célja: A Győr-Szol Zrt. jelentős számú társasházat képvisel, amelyek komplex biztosítási
rendszerének kialakításához független felügyeleti engedéllyel rendelkező biztosításközvetítőt (alkuszt),
és a társasházak pénzügyeinek koordinálásához független, felügyeleti engedélyekkel rendelkező pénz-
ügyi szolgáltatás közvetítőt keres.

Jelen pályázat kiírásának célja, hogy a közös képviselet kiválassza a társasházak számára azt a biztosítási
alkusz és pénzügyi szolgáltatásokat közvetítő partnercéget vagy cégeket, amely képes:

• elemezni és kivonatolni a társasházak vagyonára vonatkozó összes érvényes
biztosítási szerződést,

• közreműködni a biztosítási ajánlatok kérésében, szakmailag értékelni a beérkezett ajánlatokat,
javaslatot tenni a legjobb ajánlat kiválasztására,

• közreműködni a kárrendezésben,
• közreműködni a hitelintézeti szolgáltatások társasházankénti optimális kiválasztásában

(számlavezetés, hitelfelvétel, lakástakarék-pénztári szerződéskötés, stb.)
• teljes körűen kezelni a megkötésre kerülő biztosítási és hitelintézeti szerződéseket.

A pályázatban való részvétel alapfeltételei, valamint a teljes pályázati kiírás pdf formátumban
itt megtalálható: http://gyorszol.hu/dok/Ingatlan/Palyazat_biztositasi_alkusz_2013.pdf

PÁLYÁZAT
a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházak vagyonbiztosítása
céljából biztosítási alkusz kiválasztására, valamint a társasházak részére
pénzügyi szolgáltatás közvetítő tevékenység nyújtására
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Borkai Zsolt polgármester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke és Simon Róbert Balázs al-
polgármester köszöntötte a nemrég harminc-
szoros ironmanversenyt nyert Rokob Józsefet.
Az ultratriatlonista Győr város ezüst emlék -
érmét vehette át Borkai Zsolttól. A kitüntetést
Simon Róbert Balázs mint Győr-Szabadhegy
önkormányzati képviselője kezdeményezte,
hiszen egy városrészben él az emberfeletti tel-
jesítményt nyújtó sportolóval. Amint arról be-
számoltunk, Rokob József a világ leghosz-
szabb triatlonversenyén, az olaszországi Lo-
nato de Gardában megrendezett harmincszo-
ros ironmanen végzett az első helyen. 

A Rába ETO csütörtöktől va-
sárnapig Lisszabonban szere-
pel az UEFA Futsal Cup elitkö-
rében. A magyar bajnok ellen-
fele a házigazda Sporting CP,
az azeri Araz Naxcivan és a
holland CF Eindhoven lesz-
nek, a csoportból az első he-
lyezett jut tovább a négyes
döntőbe. A győriek csütörtö-
kön 20.30 órakor a Sporting-
gal, pénteken 19 órakor az
Arazzal, vasárnap 15.30 óra-
kor pedig az Eindhovennel ját-
szanak, a mérkőzéseket a
Sport TV élőben közvetíti. 

Drucskó Zoltán ügyvezető
elnök elmondta, erős csoport-
ba kerültek, a portugál Spor -
ting élvezi a hazai pálya elő-
nyét, az azeri Araz az ETO infor-
mációja szerint ezekben a na-

Kick-box. Szépen szerepelt az Unicentral Bulls csapatának „má-
sodik vonala” a Magyar Kick-box Szövetség Debrecenben rendezett
full-contact K-1 országos bajnokságán. Mednyánszky Ádám (75 kg),
Kovács Ervin (71 kg) és Lukács Balázs junior (81 kg) első, Pardavi
Dávid (67 kg), Földes Tamás (71 kg), Böröcz Ádám (81 kg) és Varró
Máté (junior 63,5 kg) második helyezést ért el. Felkészítő edzők: Csá-
nyi János, Vlasich Róbert, Grónai Sándor és Puter János. 

Díj a vasembernek

pokban is erősíti a játékoskere-
tét, a holland Eindhoven ellen
viszont jó esély van a győze-
lemre. A klub célja, hogy minél
több pontot gyűjtsenek, így
előrébb léphetnek a ranglistán.
A csapat így az első kalapba
kerülhetne és eséllyel pályáz-
hatna az elitkör rendezésére is. 

David Madrid vezetőedző
hozzátette, nagy nehézséget
jelent, hogy a talpcsonttörést
szenvedett Victor helyére a ha-
zai szövetség nem engedett új
játékost igazolni, de a csapat
képes lesz megoldani ezt a
helyzetet is. Juanra játékára
van remény, míg Alvarito telje-
sen felépült, az ő segítségük
sokat számíthat. Véleménye
szerint hazai pályán a Spor -
ting a favorit, így az első mér-

kőzésen sok minden eldőlhet.
Hozzátette, érez játékosaiban
annyi erőt, hogy nagy dolgo-
kat is meg tudjanak valósítani
Portugáliában. Lódi Tamás
csapatkapitány úgy fogalma-
zott, olyan eredményt szeret-
nének elérni, amelyre minden-
ki büszke lehet. 

A győriek utolsó két mérkő-
zése jól sikerült a nemzetközi
megmérettetés előtt, a bajnok-
ságban Szegeden 4–2-re
nyertek a zöld-fehérek Lódi,
Harnisch, Alvarito és Dróth gól-
jaival, míg a Magyar Kupában
Fabio (3), Alvarito (3), Carlitos
(2), Harnisch (2) és Püspök ta-
lálatainak köszönhetően 10–3-
ra legyőzték a Dunakeszi Kini-
zsi együttesét és így továbbju-
tottak a legjobb nyolc közé. 

Lisszabonban a Rába ETO
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A sakk és a zene győri barátai
Portisch Lajos társaságában tölt-
hettek egy kellemes délutánt az
elmúlt pénteken a városi színház
vendégeként. A találkozót a teát-
rum az éppen főpróbához érkező
Sakk című musical apropóján
hozta tető alá, megadva azt is,
ami a sakkozóknak, meg azt is,
ami a zene barátainak jár. Por-
tisch énekelt és húsztáblás szi-
multánt adott nagy örömmel. Azt
mondta, a sakk és a zene az a két
szeglete a világnak, ahol bol-
dognak érzi magát. A Nemzet
Sportolója, minden idők legna-
gyobb magyar sakkozója, a nép-
szerű hősbariton késő este, a
színházi lámpaoltás után adott
interjút lapunknak.

Nem fáradt?
Nem különösebben. Inkább az oko-

zott problémát, hogy egy autóbaleset
miatt megfáztam. Végigköhögtem az éj-
szakát, így változtatnom kellett a terve-
zett műsoron. Az áriákhoz komolyabb fi-
zikai felkészültség, nagyobb hang kell,
mint a dalokhoz. Ez a nap egyébként
sem volt hosszú, régebben, egy ameri-
kai körúton húsz szimultánt csináltam
végig húsz nap alatt, röpködve egyik vá-
rosból a másikba. Ezt ma már nem tud-
nám megtenni.

Most húsz táblán játszott. Ho-
gyan lehet hadat viselni egy idő-
ben ennyi ellenféllel? 

Semmi különös nincs benne. Amikor
visszaérek egy-egy táblához, látom az ál-
lást, azt, ami addig történt. Emlékszem
a partikra, de félreértés ne essék, nem
tartok fejben minden játszmát. Itt
most jó volt a világítás, egyformák vol-
tak a sakk-készletek. Az előbb emlí-
tett amerikai turnén gyakran étte-
remben vagy egy jobb kocsmá-
ban kellett játszanom félhomály-

Sakk és zene Portisch Lajossal 
ban, mindenféle táblán és asztalon. Rá -
adásul hatvan ellenfelem volt egyszerre.

Milyenek voltak, milyen játék -
erőt képviseltek a mai, győri
partnerek?

Két kisfiú jól játszott, általában a gye-
rekek jól játszanak. Biztos segítettek is
nekik, de ez nem baj, azért vannak ezek
a partik, szimultánok, versenyek, hogy
fejlődjenek. Azt azért szerettem volna,
ha Bede-Fazekas Csabával döntetlent
tudok játszani, de a jó kezdés után elron-
totta. Őt nagyon tisztelem, nagy egyéni-
sége nemcsak Győrnek, hanem az
egész magyar operaéletnek. Énekver-
senyben ő nyert volna.

Rövid időn belül
másodszor jár a
városban…

Így van, néhány he-
te meghívtak az Apá -
czai-kar sakkünnepé-
re, ahol Vizi E. Szilvesz-
terrel játszottunk egy
bemutató partit. Szép
emlékem, hogy ifjúko-
romban is jártam itt

országos bajnoki elődöntőn és közép-
döntőn. Most mondták, hogy valamikor
egy győri rapid tornát is nyertem, de min-
denre nem emlékezhetek. 

Az Apáczai-kar a sakkpedagó-
gusok hazai képzésének indulá-
sát ünnepelte. Ön szerint a sakk-
tanítók, az általános iskolában
bevezetett sakkoktatás milyen
hatással lesz a magyar sakkélet-
re, a sportág utánpótlására? 

Erre a kérdésre majd a jövő válaszol.
Az mindenesetre jó dolog, hogy bein-
dul a sakkoktatás és már az egyetemen
is foglalkoznak vele. A sakk nem csak
egy szép játék, bizonyos színvonal fölött

komoly sport is lehet. Tanítani,
népszerűsíteni kell, mert jobbít-

ja az emberek hozzáállását a
világhoz, gazdagítja a kultú -
rát, hasznot húzhatunk belő-
le a mindennapi életben.

Mit üzen a leendő
sakkpedagógusoknak,

hogyan bánjanak a
gyerekekkel?

Türelemmel, ami nekem nincsen.
Én nem is tudok a gyerekekkel foglal-
kozni. Néha fiatalabb nagymesterek-
kel összejövök, de ők már komoly játé-
kosok.

Amikor tizenkét évesen meg-
kapta karácsonyra az első sakk-
tábláját, mi fogta meg a játékban? 

Valószínűleg az, hogy van hozzá te-
hetségem. Kijártunk öcsémmel a Zala
partjára, néztük, hogyan sakkoznak a
felnőttek. Meglepő módon nagyon
gyorsan fejlődtünk mindketten.

Mindent megnyert, a legna-
gyobb trófeát, a világbajnoki cí-
met nem. Nincs hiányérzete?

Amikor én a csúcson voltam, olyan
világbajnokoktól kellett volna elvennem
a koronát, mint Bobby Fischer vagy a
nagy orosz sakkozók, Tal, Szpasszkij,
Petroszján, később Karpov és Kaszpa-
rov. Ez sokaknak nem sikerült, termé-
szetesnek veszem, hogy nekem se.
Mindig tiszteltem az ellenfeleimet és
örülök, hogy sokukkal majdhogynem
baráti viszonyt ápolhattam.  

Zene és sakk. Van harmadik?
Nincs. Nem elég ez?
Hogyan látja, milyen a ma-

gyar versenysakk mai állapota?
Nem túl jó. A szövetség nem áll a

helyzet magaslatán, az élversenyzők a
legkülönbözőbb problémák miatt nem
állnak a válogatott rendelkezésére, szó-
val változásokra lenne szükség. 

Névjegy 
Portisch Lajos nemzetközi nagymester, olimpiai bajnok, a Nemzet
Sportolója. Zalaegerszegen született 1937. április 4-én. Tizenkét
évesen már játszott, elsős gimnazistaként lett magyar sakkmes-
ter, 1961-ben nemzetközi nagymester. Kilencszeres magyar baj-
nok, kilencszeres világbajnokjelölt. Hússzor szerepelt magyar szí-
nekben sakkolimpián, az 1978-ban Buenos Airesben olimpiai
aranyérmet nyert csapat első táblása. Az olimpiákon hat, az Eu-
rópa-bajnokságokon három érmet szerzett csapatával. Az Élő-
ranglistán kétszer volt harmadik, 1980-ban Karpov és Korcsnoj,
1984-ben Kaszparov és Karpov előzte meg.
Számos nagy tornát nyert, maga mögé utasítva olyan játékosokat,
mint Geller, Polugajevszkij, Szmiszlov és Hübner. San Antonióban
1972-ben holtversenyben végzett az élen Karpovval és Petroszjan-
nal. Fantasztikus eredményeiről könyvek sora jelent meg, az utolsót
Varnusz Egon írta az ezredfordulón, Mr. Hungarian Chess címmel.
Az öt nyelven beszélő Portisch szakírói munkássága is jelentős, az
1970-es évek közepén tankönyvet adott ki a végjátékokról.  
Portisch Lajos hősbaritonként is sikeres, elsősorban áriákat ad elő
német, olasz, orosz és magyar nyelven. Egy zenei szaklapnak nyi-
latkozva mesélte el, hogy egészen kis gyermekként kezdett hege-
dülni, s csak később, tizenkét éves korában robbant be életébe a
sakk, karácsonyi ajándékként. A zenéhez akkor tért vissza, amikor
belátta, már nem lehet a sakk világbajnoka. A Nemzet Sportolója
címet 2004-ben nyerte el, a Magyar Köztársasági Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal kitüntetést 2007-ben vehette át.
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Kelemen Balázs szombaton ismét szorí-
tóba lép, méghozzá a Ferobox Event
szentesi profi bokszgáláján. A WBO-vi-

lágranglista tizedik helyén álló győri ököl-
vívó számára ez az összecsapás jelent-
heti a főpróbát a Robert Stieglitz elleni

Győr önkormányzata újabb 76,2 mil-
lió forinttal támogatja a Bajnokok Li-
gája-győztes Győri Audi ETO KC-t. Az
erről szóló okiratot Borkai Zsolt pol-
gármester adta át Kelecsényi Ernő
klubelnöknek a városházán. 

„A csapat a város egyik ékköve, en-
nek megfelelően az önkormányzat ed-
dig is jelentős összeggel segítette a
klubot. A közgyűlés az eddigi százmil-
lió forint mellé újabb 76,2 millió forin-
tot szavazott meg a felnőtt- és után-
pótláscsapatok részére” – mondta
Borkai Zsolt, aki szinte minden hazai
mérkőzésen ott van a lelátón. 

„Az első szó a köszöneté” – fogalma-
zott Kelecsényi Ernő. „Győr a klubunk
legrégebbi támogatója, a kapcsolat a
kölcsönös bizalmon alapszik, pozitív ha-
tásait pedig nap mint nap érzi csapa-
tunk minden tagja. Az utánpótlásban
dolgozó szakemberek jelentik a garanci-
át arra, hogy a támogatás jól hasznosul.”

Csoportelső az Audi ETO

Öt nap alatt két idegenbeli mérkőzést
játszott az ETO-SZESE a férfi kézilab-
da-bajnokságban, és ugyan az elsőn
még egygólos vereséget szenvedett

az újonc, a második találkozón már
hatgólos sikert aratott Magi Serra
együttese. A zöld-fehérek reaktiválták
a hat éve visszavonult Gerháth Zol-

A csapatot Ambros Martin vezető-
edző és Görbicz Anita csapatkapi-
tány is képviselte a bejelentéskor, a
jelenlévők pedig kézjegyükkel láttak
el egy Győrt népszerűsítő pólót, ame-
lyet a későbbiekben elárvereznek és
a befolyt összeget jótékony célokra
ajánlják fel.

A Győri Audi ETO KC vasárnap be-
biztosította csoportelsőségét a Bajno-
kok Ligájában, miután tartalékosan is
28–27-re győzött a Hypo vendége-
ként. A csapatból ezúttal hiányzott
Eduarda Amorim és Heidi Löke, de a
zöld-fehérek így is megőrizték hibát-
lan mérlegüket. A címvédő a csoport-
kör utolsó mérkőzésén a Nagybányát
fogadja a Magvassyban szombaton
18.30 órakor, ekkor már kapható lesz
a BL-győzelem alkalmából megjelent
könyv is. Ezt követően kedden 18.30
órakor a Vác érkezik Győrbe a Magyar
Kupában. 

Kelemen újra a szorítóban
világbajnoki címmérkőzés előtt. A 35
éves nagyközépsúlyú bokszoló eddigi
mérlege imponáló, a profik között mind
a tizennyolc mérkőzését megnyerte,
ezek közül tizenkettőt kiütéssel. A jelen-
leg legmagasabban jegyzett magyar
profi ökölvívó ellenfele ezúttal Baran At-
tila lesz, az összecsapás tétje a magyar
bajnoki cím. A gálát a Sport1 szomba-
ton 19.15 órától élőben közvetíti. 

„Az összecsapás pikantériáját az je-
lenti, hogy jól ismerjük egymást, együtt
szoktunk készülni. Attila kőkemény ellen-
fél lesz, de én is jó állapotban vagyok,
mindenképpen hozni szeretném a mér-
kőzést. Várhatóan ez lesz a főpróba a jö-
vő évi világbajnoki címmérkőzésemet
megelőzően, ez a találkozó lehet az utol-
só lépcsőfok Stieglitz legyőzése előtt” –
mondta Kelemen Balázs, aki testközel-
ből figyelhette meg leendő ellenfelét, hi-
szen első számú tartalék volt a német
bokszoló legutóbbi címmeccsén. 

Két pont idegenből
tánt, aki Gregor Lorger átmeneti hiá-
nyában állt be a győriek kapujába és
mindkét találkozón remek teljesít-
ményt nyújtott. 

Az ETO-SZESE pénteken
Gyöngyösön lépett pályára,
és a csapat alaposan bennra-
gadt az öltözőben. A rossz
kezdés meghatározta a teljes
mérkőzést, a győriek azon-
ban kemény munkával ledol-
gozták a hátrányukat és a haj-
rában egyetlen gólra zárkóz-
tak fel. Az egyenlítés azonban
nem sikerült a végén, így 25–
24-re a Gyöngyös győzött. 

Kedden Balatonbogláron
játszott a csapat a Juniorválo-
gatott otthonában, és a ki-
egyenlített első percek után
ellépett ellenfelétől a vendég-
gárda. A hazai fiatalok egy-
szer ugyan felkapaszkodtak,
de a győriek újra visszavették
az irányítást, és végig vezetve
magabiztos győzelmet arat-

tak, a végeredmény 25–19 lett az
ETO-SZESE javára. A győriek szom-
baton 16 órakor a Balatonfüredet fo-
gadják az egyetemi csarnokban.



AJÁNLJUK
NOVEMBER 16., SZOMBAT
Férfi kézilabda
16.00 ETO-SZESE–Balatonfü-
red (NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Labdarúgás
16.00 Gyirmót FC Győr–Balmaz -
újváros (NB II-es mérkőzés, Gyir-
mót)

Női kézilabda
18.30 Győri Audi ETO KC–HCM
Baia Mare (Bajnokok Ligája-mér-
kőzés, Magvassy-csarnok)

NOVEMBER 19., KEDD
Labdarúgás
15.00 Gyirmót FC Győr–Szom-
bathelyi Haladás (Ligakupa-mér-
kőzés, Gyirmót)

Női kézilabda
18.30 Győri Audi ETO KC–Vác
(Magyar Kupa-mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)
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A Hat-Agro UNI Győr múlt csütörtökön lejátszotta első
tétmérkőzését a szeptemberi busztragédia óta. A győriek
kérésére a közönség jó része egy-egy plüssállatkával ér-
kezett az egyetemi csarnokba és a csapatok bemutatá-
sakor bedobta őket a pályára. Az apró figurákat a játéko-
sok elviszik majd Belgrádba Natasa Kovacevicnek, akinek
a baleset után térd alatt amputálni kellett az egyik lábát.

A zöld-fehérek a női kosárlabda Euroliga rajtján a
címvédő UMMC Jekatyerinburgot fogadták és dere-
kasan megküzdöttek a világ leggazdagabb női csapa-
tának számító sztáralakulattal. A győriek az első ne-
gyedben megilletődötten játszottak, ezt követően
azonban fokozatosan belelendültek, igaz, az utolsó sza-
kaszra már elfogyott az erő. Az oroszok a papírformá-
nak megfelelően 101–43-ra győztek, de így is vastaps
köszöntötte a visszatérő csapatot. 

Az együttes szerdán Kassán folytatta szereplését az
első számú nemzetközi kupasorozatban, ahol a tavaly
legjobb négybe jutott Good Angels Kosice volt a győriek
ellenfele. Szentendrei Áron vezetőedző előzetesen azt
remélte, játékosai tovább tudják nyújtani a jó perióduso-
kat, ez pedig sikerült is nekik. A zöld-fehérek nagyon szé-
pen helytálltak, a kassaiaknak mindent bele kellett ad-
niuk, hogy megnyerjék a mérkőzést. A végeredmény
75–64 lett a hazaiak javára, de a játék mindenképpen
biztató volt a jövőre nézve.A csapat legközelebb novem-
ber 28-án, csütörtökön 18 órakor az olasz Schio együt-
tesét fogadja az egyetemi csarnokban. 

A Győri ETO FC hazai pályán 1–0-ra
legyőzte a sereghajtó Kaposvárt az
OTP Bank Liga 14. fordulójában, a
megszerzett három ponttal pedig fel-
jött a táblázat ötödik helyére. Az első
félidő rendkívül alacsony színvonalú
játékot hozott, a szakadó esőben
egyik kapusnak sem kellett lövést vé-
denie negyvenöt perc alatt. Az 54.
percben Pintér Attila kettős cserére

A Győr-Szol-Széchenyi Egyetem
együttese 94–78-ra legyőzte a Bajai
Bácska FKE-t a férfi kosárlabda NB
I/B nyugati csoportjának rangadóján.
A hazai pályán szereplő egyetemiek ki-
egyensúlyozott első félidőt követően
magasabb sebességi fokozatra váltot-
tak, és stabil védekezésre alapozva
könnyű kosarakat szereztek. Az ered-
ményesen és szépen kosarazó győri-
ek formalitássá tették a végjátékot és
magabiztos győzelmet arattak. 

A siker értékét növeli, hogy a fordu-
lót megelőzően a bajaiak hibátlan tel-
jesítménnyel vezették a bajnokságot.
Az egyetemiek győzelmükkel a közép-
mezőny elejére léptek, a csapat legkö-
zelebb vasárnap 19 órakor a TF-Buda-
pest vendégeként játszik.

Kiszenvedett győzelem

szánta el magát, Varga és Kronaveter
beállása pedig némi színt vitt a győri-
ek játékába. Előbbi első labdaérinté-
sével kapufát lőtt, majd két lövéssel is
megmozgatta a vendégkapust. A
győztes gólt Kronaveter szabadrúgá-
sa után Lipták fejelte a 65. percben.
Az ETO győzelmét nem fenyegette ve-
szély, hiszen a vendégek egyszer sem
találták el a kaput, de játékban többet

várt volna a stadionba viharban is ki-
látogató közönség. A csapat legköze-
lebb két hét múlva játszik bajnoki mér-
kőzést. 

Az NB II-ben 1–1-es döntetlennel
zárult a megyei rangadó, a Gyirmót
Sopronban nem bírt az SVSE-GYSEV
csapatával. Félidőben még a hazaiak
vezettek egy szabadrúgásgóllal, de
térfélcsere után a Gyirmót szintén egy
pontrúgást követően Papp révén
egyenlíteni tudott. A kék-sárgák leg-
közelebb szombaton 16 órakor a Bal-
mazújváros együttesét fogadják. 

A Ligakupában is folytatódtak a küz-
delmek, a Gyirmót 2–0-ra győzött az Aj-
ka vendégeként, az ETO pedig hazai
pályán mindössze 1-1-es döntetlent
játszott az SVSE-GYSEV ellen, a to-
vábbjutás sehol sem dőlt még el. A foly-
tatásban szombaton 17 órakor FTC–
ETO, kedden 15 órakor Gyirmót–Hala-
dás, szerdán 13 órakor pedig Tatabá-
nya–ETO mérkőzéseket rendeznek. 

További hír, hogy elkészült a Ma-
gyar Kupa ötödik fordulójának páro-
sítása, a Győri ETO FC ellenfele a hét-
végén legyőzött Kaposvár lesz. A
győriek idegenben kezdenek és a
visszavágót játszhatják hazai pályán.
A hivatalos játéknapok november 27.
és december 4. 

Hazai bravúr

Megküzdöttek a címvédővel
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Győr az úszósport regionális köz-
pontjává válik, ehhez az épülő új
uszoda mellett a szakmai feltéte-
lek is adottá váltak. A Győri Úszó
Akadémia a tehetségeket kutatja
a jövőben, de egy neves verseny-
zővel máris büszkélkedhet, hiszen
városunkban folytatja pályafutá-
sát Jakabos Zsuzsanna.

A kormány döntése értelmében tizen-
hat sportág kiemelt támogatásban ré-
szesül, idén 12,5 milliárd forint áramlik
az érintett területekre, köztük az úszás-
ba. Mivel a közeljövőben hazánk több
úszósporttal kapcsolatos rangos nem-
zetközi megmérettetésnek ad otthont,
ezért a Magyar Úszó Szövetség rendkí-
vül fontosnak tartja, hogyan hasznosul
ez a támogatás. Mint ismeretes, 2017-
ben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
rendeznek Győrött, Budapest pedig
ugyanebben az évben junior úszó-világ-
bajnokság, 2021-ben pedig vizes világ-
bajnokság házigazdája lesz. A szövet-
ség célja, hogy az utánpótlásbázist
olyan széles alapokra helyezzék, amely
reményt ad a minél jobb szereplésre a

Regionális úszóközponttá válik városunk
hazai rendezvényeken. A szeptember
végén elfogadott fejlesztési program-
ban szerepel, hogy legtehetségesebb
fiatalokat az ország hat régiójában ké-
szítik majd fel a versenyekre, ilyen után-
pótláscentrum létesül Győrött is. 

Minderről Borkai Zsolt beszélt, aki el-
mondta, a város is kiemelten kezeli a
sportot, mindenkori költségvetésének
minimum egy százalékát az élősportra
fordítja, nem beszélve az infrastruktúra
fejlesztéséről. Hozzátette, szeretnék még
magasabb szintre emelni az eddig is
szép eredményeket elérő győri úszóspor-
tot. A polgármester szerint a városunkba
érkező Jakabos Zsuzsanna személyisé-
ge és eddigi eredménye alapján is példa-
kép lehet a fiatalok számára. 

A nyugat-dunántúli regionális vezető
Petrov Iván lett, aki Jakabos Zsuzsanna
edzője is egy személyben. A szakember
az elmúlt két hétben felvette a kapcsola-
tot a helyi edzőkkel, akik véleménye sze-
rint eddig nagyszerű munkát végeztek a
lehetőségekhez képest, de rendszer nél-
kül a tehetségek beáramlása esetleges.
A régióvezető bemutatta a győri
úszósport fejlesztési tervét is. Kiemelte,
az új uszoda átadása után négyszeresé-
re emelkedik az edzésidő, a munkaidőn
kívül használható órák száma pedig

megháromszorozódik, így minden helyi
polgárnak lehetősége lesz úszni.  

A Győri Úszó Akadémián, melynek
példaegyesülete a Budapesti Sparta-
cus, az óvodától az egyetemig nevelik

majd a fiatalokat, akiknek a tanulmányi
előmenetelével is kiemelten foglalkoz-
nak. Húsz versenyzői csoportban mint -
egy négyszáz úszóval foglalkozhatnak,
az első évben ötezer gyermek felméré-
se szerepel a tervek között, melyet éven-
te ezerötszáz követ majd. A versenyzés
mellett az eddiginél nagyobb hangsúlyt
kap a tömegsport, a diáksport és az
úszásoktatás is. A cél az önfenntartás,
ezért nagy lehetőségként tekintenek az
edzőtáboroztatásra, valamint a verseny-
ző- és edzőképzésre. 

Jakabos Zsuzsanna elmondta,
örömmel jött Győrbe, ahol nagyon jól
érzi magát. A jelenleg vállműtétjéből lá-
badozó olimpikon márciusban már tel-
jes intenzitással készülhet, de szeretné

még előbb belevetni magát a munkába.
Amíg nem készül el az új létesítmény,
addig a Magyar Vilmos Uszodában és
a megszokott külföldi edzőtáborokban
készül majd a versenyekre. 

„Amióta itt vagyok, már sok győrivel
beszélgettem, és ami a legszembetű-
nőbb, hogy az itt élők büszkék arra, hogy
győriek. Remélem, hogy hamarosan én
is ilyen büszke leszek új városomra, és azt
is remélem, hogy rám is nagyon büszkék
lesznek a győriek” – fogalmazott a rövid-
pályás Európa-bajnok úszónő. 

ÚSZÁS SPORT
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

A késő ősz beköszöntével egyre
nagyobb szerepet kap az állatkert
belvárosi terrárium- és akvárium-
háza, a Füles Bástya. A látogatótér-
ben az Amazonas mentén élő álla -
tokkal ismerkedhetnek meg a láto-
gatók, akiket kajmánok, piranhák,
kígyók, halak várnak. Kicsiknek és
nagyoknak egyaránt nagy élményt
jelent, néhány egzotikus állat kéz-
be is fogható. Néhány ott élő állat
simogatására is lehetőség van,
ami kiváló alkalom arra, hogy akik
ezeket az állatokat nem igazán
kedvelték, megbarátkozzanak ve-
lük és leküzdjék félelmeiket. Ép-
pen ezért, a nagy érdeklődésre va-
ló tekintettel előadás-sorozatot in-
dít a Füles Bástya november 22-
től. Minden pénteken 17 órakor,
szombaton 11 órakor havonta vál-
tozó előadástémával várja látoga-
tóit a létesítmény.  Az első előadá-
sok a kígyókról szólnak. Megis-
merhetik életmódjukat, táplálkozá-
sukat, fejlődésüket és megtudhat-

kép és szöveg: győr-szol

A Győr-Szol Zrt. még korábban hulla-
dékgyűjtési programot indított oktatási
intézmények részére, amelynek során a
gyermekek papírt, elektronikai hulladé-
kokat és műanyag kupakokat gyűjtöttek.
A megmérettetés összetett kategóriájá-
ban kiemelkedő eredményt elért takácsi
Bóbita Óvoda a napokban váltotta be
nyereményét, így harminc óvodás tehe-
tett látogatást az állatkertben.

A kirándulás nagy öröm volt a gyer-
mekeknek – mondta el Bíró Lászlóné
óvodavezető a zsiráfházban. Mint kifejtet-
te, korábban az intézmény örömmel kap-
csolódott be a gyűjtésbe, sok papír, elekt-
ronikai hulladék és műanyag kupak gyűlt

Nyeremény
állatkerti látogatás

össze, ami immár nem terheli a környeze-
tet, hanem mind újrahasznosítókhoz ke-
rült. Az állatkerti látogatáson felül tizen-
ötezer forint értékben vehet könyveket az
óvoda és a mostani tanévre kiírt hulladék-
gyűjtési versenybe is beneveztek, a hulla-
dékokat már el is kezdték gyűjteni.

A nyereményt további iskolák is be-
váltották már. A papírhulladék gyűjtésé-
ben jeleskedő győrújbaráti tanulók
Ópusztaszeren kirándultak, amelyhez
az autóbuszt biztosította a Győr-Szol. A
legtöbb kupakot gyűjtő Kölcsey-iskola
diákjai a Mobilisben tölthettek el egy
hasznos délelőttöt.

A legtöbb hulladékot gyűjtő óvodák
és iskolák a tanév végén hasonlóan ér-
tékes nyereményekre számíthatnak.

Előadás-sorozat indul
a Füles Bástyában

ják, van-e a kígyónak lába, hány
hétig bírja ki étel nélkül, vagy hogy
miért öltögeti nyelvét, és hogy az
miért kétágú. Testközelbe kerül
például a szakállas agáma, a világ

második legnagyobb csótányfajtá-
ja, és Pamela, a Füles Bástya sztár-
patkánya is. Az előadások célja az
új ismeretek megszerzése, illetve
a korábban megszerzett tudás
megszilárdítása. További előadá-
sok várhatók még a fenntartható

fejlődés, illetve a felelősségteljes
kisállatvállalás témakörében is,
összekötve látványetetéssel, állat-
simogatással, kézműves foglalko-
zással. Iskolás- és óvodáscsopor-

toknak is ajánljuk. A havi témakört
kérhetik csoportoknak is előre
egyeztetett időpontra, ezzel kivált-
va és izgalmassá téve például egy
biológia- vagy egy környezetisme-
ret-órát.

www.fulesbastya.hu


