
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  I I I .  é v f o l y a m  4 8 .  s z á m  /  2 0 1 3 .  n o v e m b e r  2 9 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 9 . 0 0 0  p é l d á n y b a n

3. oldal Folytatódhat a panel-
program, mintegy nyolcezer la-
kást újítanak fel az országban –
jelentette be a nemzeti fejlesztési
miniszter. Győrben közel 1400 la-
kást érint a beruházás.

5. oldal Győr jövő évi költségve-
tésének koncepciója Fekete Dávid
alpolgármester szerint a város biz-
tonságos, stabil működését, a helyi
feladatok maradéktalan és haté-
kony végrehajtását garantálja.

28. oldal A győri ökölvívás dinamikus fejlődésének újabb bizonyí-
téka, hogy városunk először adhat otthont a felnőtt ökölvívó országos
bajnokságnak. A Magvassy Mihály Sportcsarnokban szerdától szombatig
több mint száz bokszoló lép ringbe. Amennyiben minden jól alakul, tizen-
egy győri versenyzőnek szurkolhatunk a négynapos rendezvényen, akik
közül többen esélyesként vágnak neki a megmérettetésnek. 

A tizedik testvér
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  A Győrkőc+ programötletekkel
járul hozzá a várakozás öröméhez, kis olvasóink
játszhatnak Pingivel és olvashatnak arról is, mi a
legszebb a télben. Talán a jégvirág?
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ezer négyzetméter Graboplast járműipari padló kerül
a jövő februári Szocsi Téli Olimpiai Játékok vendégei-
nek szállítását ellátó autóbuszokba. Az olimpián 335
új autóbusz áll üzembe, ezekkel váltják le a város el-
avult járműveit.

20 2 forinttal emelkedett a gázolaj és a 95-ös benzin
nagykereskedelmi literenkénti ára szerdán. A ben-
zin literenkénti átlagos ára 405 forintra, a gázolajé
423 forintra nő.

NAPRÓL NAPRA

November 22.

November 23.

November 24.

November 25.

November 26.

November 27.

Drog. A Kálóczy téren állítottak
meg egy BMW-t a rendőrök,
melyben kábítószergyanús
port találtak. Az autóban ülő
két huszonéves fiatal elismerte,
hogy fogyasztottak az „anyag-
ból”.

Irodalom. „Színes-forgó” cím-
mel versmondó-találkozót szer-
veztek az Újvárosi Művelődési
Házban a cigány költészet és a
legutolsó évtized friss magyar
verseiből.

Filharmonikusok. Első ka-
marazenei előadását tartotta az
idei évadban a Győri Filharmo-
nikus Zenekar az egyetemi
hangversenyteremben.

Dohány. Több mint ötszáz do-
boz zárjegy nélküli cigarettát ta-
láltak egy román férfi autójában
Lébénynél az autópályán. A fér-
fi ellen európai elfogatóparancs
volt érvényben.

Egyetem. Az időhatékonyság-
ról, az idővel való gazdálkodás-
ról tartott előadást a Széchenyi
István Egyetemen dr. Süle Edit
egyetemi adjunktus és Szalai
Krisztián coach.

Öt Templom Advent. Újra
adventi, hanukai programokkal
várják az ünnepek hagyomá-
nyait és békességét keresőket
Újváros templomaiba decem-
ber 22-ig.

Jótékonyság. Segítő vásárt
rendeztek a Széchenyi téren.
Az országos programsorozat
célja, hogy a közvélemény felfi-
gyeljen a fogyatékkal élők köz-
reműködésével készített kiváló
magyar termékekre.

Ajándék
időseknek

Nyolcvanezer forint érté-
kű ajándékot, vérnyo-
másmérőket, porszívót,
fényképezőgépet, tele-
font és vasalót adott át a
Répce utcai Idősek
Klubjának Kara Ákos, a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Közgyűlés alel-
nöke szerdán. Szeptem-
ber 19-én ugyanis jóté-
konysági kerékpártúrát
rendeztek, melynek
egyik kedvezményezett-
je volt a marcalvárosi
klub, a politikus pedig a
fővédnöke. A jótékony-

Köz-
meghallgatás
Győr Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata decem-
ber 5-én, csütörtökön 17
órától közmeghallgatást
tart a Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat hi-
vatalos helyiségében, a
Győr, Baross G. út 29.
szám alatt. 

Fogadóórák
Bárány István önkor-
mányzati képviselő kö-
vetkező fogadóóráját
december 2-án 17 órától
tartja az Audi Hungaria
Iskolában, december 3-
án 17 órától a Kisbácsai
Tagiskolában és decem-
ber 4-én 17 órától a Bá-
csai Művelődési Házban.
Dr. Kun András is képvi-
selői fogadóórára várja a
lakosokat december 3-
án 17 órától a Nádorváro-
si Ének-Zenei Általános
Iskolában. Vendége: Fá-
bián György.

„Young Talent”
A Rotary Club Győr Rába
soros elnöksége 2011-
ben alapította a „Young
Talent” díjat, melyre
olyan győri vagy környé-
ki fiatal magánszemé-
lyek pályázhatnak, akik
kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak tanu-
lás, sport vagy bármi-
lyen más területen. A pá-
lyázatokat a titkar@rc-
raba.hu e-mail címre
„Young Talent Díj” tárgy
megjelöléssel várják, ha-
táridő december 31.

ság jegyében több száz
iskolás gyűlt össze,
hogy a jó cél érdekében
közösen tekerjenek ki
Táplánypusztára.

Az Egyesített Egész-
ségügyi és Szocális Intéz-
mény igazgatója ugyan
nem tekert, de ott volt a
kerékpártúrán. Panker
Mihály szerint példaérté-
kű az az összefogás, ami
megvalósult Győrben, az
ajándékok mindennap
óriási segítséget nyújta-
nak majd a marcalvárosi
szépkorúaknak.

November 28.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az úszókat és a sportba-
rátokat, hogy a Magyar Vilmos Uszoda sportrendez-
vény (vízilabda-mérkőzés) miatt november 30-án,
szombaton 15 óráig tart nyitva.

Rövidebb nyitva tartás
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Ha felkérne valaki – nem
tartok ettől –, hogy Ger-
gely pápa után szabadon
reformáljam meg a nap-
tárt, egészen biztosan a
novembert törölném el.
Legalábbis itt, Közép-Eu-
rópában.
Nem szeretem a novem-
bert. Az ősz már nyomát
sem mutatja, tél sincs
még, a szürkének nem öt-
ven, hanem száz árnyala-
ta van, korán sötétedik,
megjelennek a ködfoltok,
a csillagok sem ragyognak
az égen.
Naptárreformomban a
decembernek biztos a he-
lye. Advent fény hoz az
életünkbe, nem csak kép-
letesen, a valóságban is. 
Szeretem, amikor felgyúl-
nak a fények. Visszaválto-
zom kisgyermekké, elkez-
dem várni az év legszebb
ünnepét, pedig túljutot-
tam már azon a koron, ami-
kor az ajándékbontogatás
jelentette az örömet és az
izgalmat. Veszteségek is
vannak szép számmal,
akik már sosem lehetnek
velünk, s hiányuk a kará-
csonyvárásban különösen
fájdalmas tud lenni.
Összes nyűgével együtt
szeretem ezeket a decem-
beri heteket. Az önző világ
kicsit kezd megszelídülni,
nem csak magunkra, má-
sokra is gondolunk. Jó ér-
zés olvasni a híreket, há-
nyan, hány helyen moz-
dulnak meg, hogy azok-
nak is segítsenek, akik ön-
hibájukon kívül nélkülöz-
ni kénytelenek.
Emberből vagyok, ezért
szeretem az advent ízeit
is. A sült gesztenye illatát,
a forralt bor zamatát, a
puncsízű, csípős estéket.
Jó ilyenkor végigsétálni a
kivilágított Baross úton.
Szebben ragyognak a csil-
lagok is. 

Koloszár Tamás

Csillagok,
ragyogjatok!

szerző: zoljánszky alaexandra
fotó: marcali gábor

Folytatódhat a panelprogram,
mintegy nyolcezer lakást újíta-
nak fel az országban – jelentette
be városunkban Németh László-
né nemzeti fejlesztési miniszter
kedden. Győrben közel 1400 la-
kást érint a beruházás.

„A marcalvárosi Déry Tibor utca 2–12.-
ben hamarosan indul a lakások korsze-
rűsítése, s ezzel kezdetét veszi az or-
szágos felújítás, amely összesen nyolc -
ezer panellakást érint. „Mindent meg-
tettünk annak érdekében, hogy a prog-
ramot végig tudjuk vinni” – hangsú-
lyozta Németh Lászlóné nemzeti fej-
lesztési miniszter a bejelentés előtt. Ki-
fejtette, az előző kormány 2009-ben
hirdette meg a panelprogramot, 2010-
ben ezt 14 milliárd forintos forráshiány-
nyal vette át az Orbán-kormány, tehát
ennyi összegre pályáztak a tartaléklis-
tán várakozók. 2012-re ezt a hiányt 8,9
milliárd forintra csökkentették, 2012
végéig pedig további 4,6 milliárd forin-
tot sikerült pályázatokra fordítani. Az el-
múlt három évben 215 ezer lakás ener-
getikai korszerűsítése valósult meg,
ami évente 100 ezer tonna csökkenést
jelentett szén-dioxid-kibocsátás tekin-
tetében.

„A Panel II. programot 2009 óta öve-
ző bizonytalanság véget ért, hamaro-
san mintegy nyolcezer lakás felújítása
kezdődik meg országosan. Ez újabb
munkalehetőségeket is biztosít” – jelen-
tette ki a nemzeti fejlesztési miniszter

és hozzátette, a beruházásnak köszön-
hetően Magyarország teljesíteni tudja
az Európai Unió felé tett energia-meg-
takarítási vállalásait, és jelentősen csök-
ken az érintett családok rezsiterhe is. 

Ezt megerősítette Fazekasné Gazdag
Nikoletta, a Déry Tibor utcai ingatlanok
egyik lakója, aki elmondta, a szigetelés, a
nyílászárók és a fűtés korszerűsítése
nagyban hozzájárul, hogy csökkenjen a
lakások rezsiköltsége. A Déry Tibor utcai
ingatlanok 60 millió forintos állami és 40
millió forintos önkormányzati támogatás-
sal újulhatnak meg. „Ilyen nagymértékű
fejlesztés a családoknak önerőből elérhe-
tetlen lenne” – hangsúlyozta.

Borkai Zsolt polgármester sze-
rint a győriekre az elmúlt időszak-
ban számos kérdésben volt jellem-
ző az együttgondolkodás, nincs ez
másként egy ilyen nagyléptékű fej-
lesztésnél sem. A lakóközösségek
döntöttek a pályázatok beadásá-
ról, az állam és az önkormányzat
pedig segít, hogy az otthonuk
megújulhasson: Győrben a közeljövő-
ben 18 épületben 603 lakást érint a
program, s ehhez az állam 300 millió, az
önkormányzat 200 millió forintot bizto-
sít. Ezenfelül a későbbiekben 481 millió
forint állami és mintegy 300 millió forin-
tos önkormányzati forrásból további
790 lakást újítanak fel, így összesen kö-
zel 1400 lakást érint a program.

„A panelfelújítás folytatása több
száz győri családnak jelent segítséget.
Ugyanakkor az is fontos, hogy az or-
szágban több ezer embernek ad mun-
kát. Az elmúlt évek győri önkormányza-
ti és parlamenti munkája ismét jelen-

tős eredményt hozott a városnak” –
tette hozzá Kara Ákos győri országgyű-
lési képviselő.

A sajtótájékoztatón részt vett Horváth
Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint a kiemelt közszolgáltatásért fele-
lős államtitkár is, aki arról beszélt, hogy a
zöldgazdaság-fejlesztés és a hazai klíma-
politika milyen módon támogatja az eh-
hez hasonló beruházások elterjedését. Tá-
jékoztatásából kiderült, Magyarországon
az energia-megtakarítások jelentős része
az épületenergetikai szektorból származik,
eddig 189 petajoule-lal csökkent az ener-
giafelhasználás az országban korszerűsí-
téssel, pazarlás megszüntetésével. Ennek

jelentős hányadát adják a panelfelújítások,
2016-ra 57,4 petajoule/év megtakarítást
írtak elő a cselekvési tervben. Hozzátette,
a most megítélt támogatási csomag ré-
vén a mintegy nyolcezer lakás szén-dioxid-,
azaz üvegház hatású gázkibocsátása
8.700 tonnával csökken. „Annak érdeké-
ben, hogy az épületeink pazarló energia-
felhasználását megszüntessük, a kor-
mány Nemzeti Épületenergetikai Straté-
giát dolgoz ki, amely minden épülettípust
érint, nem csak a panellakásokat.” Hozzá-
tette, legkésőbb 2018-ig megvalósul Ma-
gyarország épületeinek teljes körű ener-
getikai felmérése.

Közel 1400
győri panellakást
újítanak fel

Jelentősen csökken
az érintett

családok rezsiterhe
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TESTVÉRVÁROS  ENERGIAHATÉKONYSÁG

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az oroszországi Nyizsnyij Nov-
gorod Győr új testvérvárosa. Az
erről szóló megállapodást a na-
pokban írta alá a két város pol-
gármestere. 

A testvérvárosi szerződés ünnepélyes
aláírását a győri Zichy-palotában tar-
tották, ahol Borkai Zsolt polgármester
elmondta, nagyon sok a hasonlóság
Nyizsnyij Novgorod és Győr között.
Fontos gazdasági központok és mind-
két város esetében meghatározó az
autóipar. Büszkék egyetemeikre, ame-
lyek a tudás igazi központjai, de a ha-
sonlóság igaz kultúránkra, a sportra
vagy épp a gazdag történelmi múl-
tunkra. Hozzátette, a két város között
számos olyan kapcsolódási pont mu-
tatkozik, amelyek mentén jó barátként,
partnerként segíthetjük egymást. Bor-
kai Zsolt utalt arra, hogy a rendezvény
helyszíne az az épület, ahol a fiatal győri
párok összekötik életüket, és Győr pol-
gármestereként most maga is öröm-
mel mondja ki a „boldogító igent”, mert
ez ha nem is egy házasság, de minden-
képp egy jövőbe mutató barátság kez-
dete, amely számos konkrét projektben
is testet ölthet.

Új partnervárosunk polgármeste-
re, Oleg V. Sorokin kiemelte, rabul ej-
tette Magyarország szépsége, az itt
élők vendégszeretete, történelmünk
és kultúránk gazdagsága, és különö-

szerző: gy. p.

A győri önkormányzat és az E.ON Hungária
alapszerződésben rögzítette együttműkö-
dését, amelynek értelmében a 2017-ben
rendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál kezdetéig Győrt úgynevezett „smart
cityvé” teszik. Az erről szóló együttműködé-
si szerződést Borkai Zsolt polgármester, va-
lamint dr. Eric Depluet, az E.ON Hungária
Zrt. vezérigazgatója írta alá.

A „smart city” összefoglaló elnevezés azokat a vá-
rosokat jelöli, amelyek intelligensen és hatéko-
nyan használják fel az erőforrásaikat, és innovatív
technológiákat alkalmaznak, hogy csökkentsék a
költségeiket és az energia-felhasználásukat, vala-
mint szélesítsék a szolgáltatási kínálatukat, ily mó-
don javítva lakóik életminőségét. Győr régen letet-
te voksát az innovatív megoldások mellett és be-

Alapszerződés a „zöld olimpiáért”
és a holnap energetikájáért

fogadóképes a legmodernebb technológiákra az
energiaellátásban is. Most a fejlődés egy újabb
szakasza kezdődik el a városban – mondta Eric
Depluet vezérigazgató, aki hozzátette, a győri
egyetem kitűnő szakmai műhelye, tudásközpontja
lehet a programnak. 

Borkai Zsolt polgár-
mester kifejtette, a
fenntartható városfej-
lesztés érdekében fon-
tos, hogy a városi be-
ruházások energetikai
szempontból is fenn-
tartható módon való-
suljanak meg. Különö-
sen időszerű ez az elvárás napjainkban, amikor
jelentős infrastrukturális fejlesztések előtt áll
Győr. A megállapodás megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy a XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált mint „zöld olimpiát” rendezzük meg,

vagyis az esemény, a fejlesztések és a későbbi
üzemeltetés minél kevesebb károsanyag-kibo-
csátással valósuljon meg. Hozzátette, a város
fejlődése révén az elkövetkező években a lakos-
ságszám jelentős növekedésével lehet számolni,
így a fenntarthatóság kulcskérdés.

Horváth Attila Imre fejlesztés-
és klímapolitikáért, valamint ki -
emelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár kiemelte, a kormányzat
nem csak üdvözli, de elő is segíti az
ilyen jellegű beruházásokat. Hozzá-
tette, Győr nem csak földrajzilag a
nyugat kapuja, élen jár az innovatív
fejlesztésekben és példaértékű be-

ruházásokat hajt végre. Mint mondta, az első hazai
olimpiai esemény megrendezése nem csak meg-
tisztelő, de egyben komoly felelősség is, és a mos-
tani aláírás mutatja, hogy Győr ennek megfelelően
készül a világeseményre.

Nyizsnyij Novgorod az új testvérváros
sen Győr. Nyizsnyij Novgorod első em-
bere ugyancsak a két város közti ha-
sonlóságokat emelte ki, és azt, hogy
ezáltal valódi, élő kapcsolatok alakul-
hatnak ki, amelyek a turizmusban, a
gazdasági együttműködésekben, az
egyetemek közös programjaiban, gye-
rekcsoportok cserekapcsolataiban, a

vendégművészek egymás kulturális
fesztiváljain való szerepeltetésében
ölthetnek testet. Oleg V. Sorokin a
testvérvárosi szerződéssel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, „ezzel a doku-
mentummal nem fogjuk átírni a törté-
nelmet, de mindenképp új fejezetet kí-

vánunk nyitni benne.” Hozzátette, az
együttműködés hatása nem csak két
várost, de két országot is érint.

Az ünnepségen a két ország kultú -
rá jából is ízelítőt kaphattak a résztve-
vők, köztük Elada Nagornaya, Ma-
gyarország tiszteletbeli konzul asszo-
nya, Valery Nikulin, az Orosz Föderá-

ció Magyarországi Nagykövetségé-
nek I. titkára és Valerij Platonov, a bu-
dapesti Orosz Kulturális Központ igaz-
gatója.

Nyizsnyij Novgorod Oroszország
ötödik legnépesebb települése. Gaz-
dasági erejére jellemző, hogy számos

világcég működik itt, és Győrhöz ha-
sonlóan az autógyártás egyik köz-
pontja, ahol többek között Volkswa-
gen és Skoda modelleket is gyárta-
nak. Új partnerünk is igazi egyetemi
város, ahol több felsőoktatási intéz-
mény is működik, köztük a Loba-
csevszkij Állami Egyetem, ahol hu-
szonhét karon folyik az oktatás. A vá-
rosban rengeteg műemlék jellegű
épület őrzi a történelem gazdagságát,
és számos orosz híresség is ebből a
városból származik. Itt született Mak -
sz im Gorkij író, drámaíró, itt alkotott
például Alexander Popov fizikus, fel-
találó, de még számos tehetség in-
dult Novgorodból a kultúra, a tudo-
mányok és a sport területéről is. A vá-
rosban a történelmi épületek és mű-
emlékek mellett a modernitás is erő-
sen jelen van, óriási bevásárlóközpon-
tok, üzletházak várják a látogatókat.
Egyik legfőbb látványossága a Kreml.
Az erődítmény egykor a várost védte,
ma múzeumkomplexum fontos nem-
zeti és nemzetközi jelentőségű kin-
csekkel. Nyizsnyij Novgorod 2018-
ban a labdarúgó-világbajnokság
egyik helyszíne lesz, így az ifjúsági
olimpiára készülő Győrrel a sportfej-
lesztések terén is lehetőség nyílik a
tapasztalatcserékre.

Az ünnepség végén Borkai Zsolt és
Oleg V. Sorokin látta el kézjegyével a
megállapodást, amivel Nyizsnyij Nov-
gorod Győr tizedik testvérvárosa lett,
amihez Íjgyártó István moszkvai ma-
gyar nagykövet levélben gratulált.

Győr elkötelezett
a fenntartható

fejlődés mellett
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SZOCIÁLIS HÁLÓ HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Molnár Imre, a kereskedők és iparosok me-
gyei kamarájának alelnöke két vendéget mu-
tathatott be a győri térség vállalkozóinak
kedd délutáni fórumán. A kamarai székház
Baross termében először Fekete Dávid alpol-
gármester adott tájékoztatót a város jövő évi
terveiről, készülő költségvetéséről, majd Haj-
du Elemér pályázati tanácsadó beszélt arról,
hogy 2014-től milyen uniós forrásokra számít-
hatnak a hazai és a helyi vállalkozók.       

Az önkormányzat képviselő-testülete a napokban fo-
gadta el Győr jövő évi költségvetésének koncepcióját,
amely Fekete Dávid szerint a város biztonságos, stabil
működését, a helyi feladatok maradéktalan és haté-
kony végrehajtását garantálva készült el. Az átfogó vá-
rosfejlesztés saját, állami és uniós forrásokból folyta-
tódik, s több olyan jelentős vállalkozás időarányos fel-
adatai várnak az önkormányzatra, mint amilyen a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sportléte-
sítményeinek építése. A kisolimpia rendezése állami
támogatást élvez, s jelentős központi források nyílnak
meg a város számára a multifunkcionális városi aréna
és a keleti elkerülő út építésének kapcsán is.   

Fekete Dávid elmondta, a 2014-es költségvetés
bevételeinek és kiadásainak főösszege a strukturá-
lis változások, az állam köznevelési, igazgatási sze-
repkörének bővüléséhez igazodik, de a büdzséké-
szítés elvei és módszerei nem változtak. A város
adósságok nélkül vághat neki a 2014-es évnek, s
nem lesz szükség hitelfelvételre, adóemelésre, új

Kamarai fórum
a holnapról 

adók kivetésére. Az alpolgármester beszélt arról,
hogy az ifjúsági olimpia idejére jelentősen növeked-
ni fog a város szálláshelyeinek száma, a kapacitás-
bővítés külső befektetők bevonásával valósul meg.
Az önkormányzat helyszíneket és terveket kínál a
panziókat, szállodákat felépítő vállalkozóknak, akik
akár már jövőre munkához láthatnak.      

A közösségi kerékpárkölcsönző projektje az új
évben közbeszerzési pályázat kiírásával folytatódik,
a szolgáltatás várhatóan az év végén, 2015 elején
indulhat meg. A fórum egy résztvevője érdeklődött,
mikor lesz Győrnek golfpályája, amire válaszként az
hangzott el, hogy az önkormányzat nyitott minden
ötletre. Hely van, már csak a befektető hiányzik.

A kamarai találkozón az érdeklődők tájékoztatást
kaptak a 2014-ben induló uniós költségvetési cik-
lus hazánknak jutó forrásairól. Hajdu Elemér szerint
örömteli fejlemény, hogy a hét év alatt rendelkezés-
re álló 7.300 milliárd forint hatvan százaléka gazda-
ságfejlesztésre fordítható, s az eddiginél nagyobb
eséllyel pályázhatnak majd a legkisebb vidéki vállal-
kozások is. A programok jövőre indulnak, az előadó
arra hívta fel a figyelmet, hogy a siker érdekében
már most érdemes megismerkedni a lehetőségek-
kel és megkezdeni a pályázatra való felkészülést.

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

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

Samsung TV
UE42F5000

124.990 Ft

SMT-310
galaxy tab3 8"
79.990 Ft

Hűtőszekrény
RB29FSRNDWW/EF 

117.990 Ft

Porszívó 
VCC5225V3O/XEH   

17.990 Ft

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

SAMSUNG SMART ÉS PRÉMIUM
MEGOLDÁSOK KÖZPONT
értékesítés—szerviz—bemutatóterem

szerző: gy. p.

Az önkormányzat magas színvona-
lon gondoskodik szociális ellátó-
rendszerén belül a Győrben élő
hajléktalanokról. Az utcai szociális
munkások az idén ősszel is szám-
ba vették azokat, akik közterületen
kénytelenek élni. Az adataik szerint
az elmúlt évekhez képest egyhar-
madával kevesebb, 130 ember töl-
ti fedél nélkül mindennapjait Győr-
ben. Ennek a kedvező tendenciá-
nak fő oka, hogy a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat és a Segítőház
Alapítvány közös programjának
köszönhetően közel 50 fő költöz-
hetett albérletbe, munkásszállásra.
Természetesen az önkormányzat
az utcán élők téli ellátásáról is gon-
doskodik. Az év elején átadott, új
Nappali Centrum, amit 270 millió

Győr gondoskodik
a hajléktalanokról

forintból hozott létre az önkor-
mányzat, nyitott kapukkal várja
őket a nappali melegedőben, ahol
tisztálkodási, mosási lehetőséget
biztosítanak számukra, orvosi ellá-
tást vehetnek igénybe és a hetven
fő a népkonyhán meleg ételhez is
juthat. Mint minden évben, az idén
is igénybe vehetik a téli krízisellá-
tást is, ugyancsak a korszerű, Szar-
vas utcai telephelyen, így éjszakái-
kat meleg helyen tudják tölteni.

Az önkormányzat a hajlékta-
lan szociális ellátórendszer teljes
vertikumát működteti, ehhez
több mint 350 millió forintot biz-
tosít. Jelenleg 270 bentlakásos
férőhelyen történik a hajléktalan
személyek ellátása. A Hajléktala-
nokat Segítő Szolgálat vezetése
és az önkormányzat között folya-
matosak a szakmai egyezteté-

sek. Ennek eredményeként cél-
ként határozták meg, hogy minél
több hajléktalan ember számára
tudjon az önkormányzat a szociá -
lis szolgáltatások keretében fe-
delet nyújtani. Jelenleg a város-
ban 150 fő hajléktalan átmeneti
ellátására van lehetőség. Ahhoz,
hogy a közterületen élők száma
csökkenjen, hogy ellátásuk biz-
tonsága tovább fokozódjon, el-
kezdődött az átmeneti ellátás fé-
rőhelyszámának növelésére irá-
nyuló munka. Várhatóan 2014
végére új, 100 fő ellátására alkal-
mas épülettel bővül a szolgálat
Avar utcai telephelye. Ez lehető-
vé teszi a 37 férőhelyes bővítést
és egy korszerűtlen külső telep-
hely megszüntetését. A beruhá-
zás várhatóan 180 millió forintba
kerül.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Városi sétánk következő állomá-
sa a Győr-Ménfőcsanakon talál-
ható 15-ös választókörzet. A vá-
rosrész Győr egyik közkedvelt la-
kóövezete, ahol a tradicionális, fa-
lusias jellegű lakókörnyezet mel-
lett megjelentek a modern társas-
házak, lakóparkok is. Győr-Mén-
főcsanakra az utóbbi időben sok
fiatal család költözött, így a tős-
gyökeres ménfőcsanaki családok
mellett egyre több a betelepülő,
és egyre nagyobb a gyermeklét-
szám is. A terület népszerűsége
nem véletlen, hiszen nyugodt, bé-
kés és biztonságos otthont kínál
egy karnyújtásnyira Győr köz-
pontjától. Az elmúlt évek útfelújí-
tásai, korszerűsítései még élhe-
tőbbé teszik az amúgy is élhető
városrészt.

Szilbekné Cseh Györgyi, a ménfőcsana-
ki iskola igazgatónője 27 éve költözött
családjával a városrészbe. „A férjemmel
annak idején több Győr környéki telepü-
lést is megnéztünk, de már akkor is Mén-
főcsanak fogott meg bennünket a legin-
kább. Nyugodtságához, természetköze-
liségéhez a városi szolgáltatások közel-
sége párosul. Ami szintén nagyon pozitív,
hogy a településrészen jelen van a lokál-
patriotizmus, erősek az itt élők gyökerei,
így a közösség is erős. Nem véletlen,
hogy napjainkban is nagyon népszerű a
városrész, az ország más részeiből is töb-
ben választják otthonuknak ezt a kelle-
mes környezetet. Rengeteg fiatal költözik
hozzánk, így sok a gyermek, és ez jó ha-
tással van iskolánkra is. Szerencsére a

városrészt az önkormányzatban is nagy-
szerű képviselők reprezentálják, Takács
Tímeához iskolánk egykori tanulójaként
bármikor bizalommal fordulhatunk, és
Szabó Jenő is szívén viseli az intézmé-
nyünk sorsát, aki mindig segítségünkre
siet, ha szükség van rá.”
Dr. Törzsök Ferencné, a Borostyán Pa-
tika vezetője férje révén került Ménfő-
csanakra, ahol 1979 óta él. „A családi
környezet a legfontosabb, ami ideköt,
de a táj is szeretni való, barátságos és
változatos. Négy gyermekünket kertes
házban nevelhettük fel, sokat kirándul-
tunk, nyáron horgásztunk, télen korcso-
lyáztunk a Holt-Marcalon. A csanaki ka-
tolikus egyházközösség is befogadott,
közben barátságokat kötöttünk más
családokkal. Amióta itt élek, sok min-
den épült Ménfőcsanakon. A 83-as út
falut elkerülő szakaszának elkészülését,
majd a biztonságos kereszteződések

kialakítását, az utak rendbetételét tar-
tom a legfőbb eredménynek. A helyi kö-
zösség erejét mutatja, hogy a csanaki,
240 éves templom tetőzetét döntő
többségében a lakosok és vállalkozók
adományából sikerült felújítani. Az
utóbbi években nagyon sokan ideköl-
töztek. Azt tanácsolom, hogy vegyenek
részt a helyi programokon, találjanak
kapcsolódási pontokat, barátokat az itt
már hagyományosan jól működő kö-
zösségekben.”

Takács Tímea, a terület önkormányzati
képviselője azon fiatalok egyike, akik
úgy gondolkoznak, hogy felelősséggel
tartoznak azért a környezetért, ahol ne-
velkedtek. „Régi ménfőcsanaki család-
ból származom, a nagyszüleim gomba-
termesztéssel foglalkoztak, így őket
szinte minden itt élő ismeri. Én magam
itt jártam óvodába és iskolába is, nagy
hatással volt rám ez a környezet, ezért
is éreztem fontosnak, hogy szerepet vál-
laljak a városrész érdekeinek képvisele-
tében.” Takács Tímea úgy látja, Ménfő-
csanak a családok ideális otthona, ezért
olyan népszerű városrész Győrben, ő
maga is békés, nyugodt jellege miatt
szereti igazán. „2010 óta képviselem a
területet az önkormányzatban, azóta
nagy hangsúlyt fektettünk a lakóutcák
felújítására, illetve kerestük a lehetősé-
get a csapadékvíz okozta problémák or-
voslására. Fontos eredménynek tartom,

hogy európai uniós for-
rásból megújult a Hegyal-
ja utca, amihez a város jár-
daépítésekkel is hozzájá-
rult. Az itt élők hosszú
évek óta várták ezt a felújí-
tást, hiszen egy nagyon
forgalmas útról van szó.
Talán még ennél is fonto-

sabb, és még jobban várt beruházás a
Győri út–Malom út–Hegyalja út veszé-
lyes és forgalmas kereszteződésének
átalakítása. Hosszú tervezés után meg-
kezdődött a lámpás csomópont kialakí-
tásának kivitelezése, amely biztonságo-
sabbá és gördülékenyebbé teszi majd
az átkelést.” Az új társasházas részen
nagyon sok a fiatal, kisgyermekes csa-
lád, ezért itt a jövőben a képviselő továb-
bi játszóeszközök és fák telepítésével is
komfortosabbá tenné a környezetet, és

a hiányzó járdaszakaszokat is folyama-
tosan pótolják. „Mindemellett parkosí-
tásokat, virágosításokat végzünk annak
érdekében, hogy minél szerethetőbb,
minél otthonosabb legyen lakókörnye-
zetünk. Az iskola melletti parknál példá-
ul egy mély árok jelentett veszélyt a
gyermekekre, ezért azt feltöltettük és a
helyén parkolókat alakítottunk ki. Mun-
kámban szerencsére sokan segítenek.
A városrész másik képviselőjével, Szabó
Jenővel rendszeresen együttműkö-
dünk, hiszen településrészünk fejlődése
közös érdekünk. Számíthatok a civilekre
is, akik a szemétgyűjtésben vagy akár a
különböző helyi rendezvények lebonyo-
lításánál is szívesen segítenek. Jó kap-
csolatot ápolok az egyházzal, magam is
támogatom a Horgas úti temető gondo-
zását, a domboldalban lévő sírok köny-
nyebb megközelíthetősége érdekében
pedig egy új, murvás utat is létrehoz-
tunk. A templom körüli nehézkes parko-
lást várhatóan jövőre sikerül megoldani,
amikor parkolókat alakítunk ki a Csana-
ki utcában. Az óvodával és az iskolával
is kitűnő a kapcsolat, a gyerekek körül-
ményeinek jobbá tétele érdekében min-
den évben megpróbálok támogatást
nyújtani az intézményeknek. Leginkább
persze az itt élőkre számítok, hiszen ők
azok, akik a legjobban látják azokat az
apró gondokat, amiket együtt ki tudunk
javítani. Szerencsére sokan meg is ke-
resnek akár személyesen, akár a részön-
kormányzaton keresztül, és javaslataik-
kal támogatják munkámat.” Takács Tí-
mea általában maga is jegyzetfüzettel
sétál a körzetben, és ha olyat lát, ami ja-
vításra szorul, azt rögtön lejegyzeteli.
„Néha rám is szólnak, hogy hagyjam
már abba, de nem tehetek róla, Ménfő-
csanak a szívügyem!”

Ménfőcsanak
a családok

ideális otthona

A város, ahol élünk

Tradicionális és modern
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: ozsvárt tamás

Ebben az évben a Budapesti Műszaki Egyetem a
Static Electricity Industry (EFCE) európai munka-
csoportjának közreműködésével rendezte meg az
ipari alkalmazásokat érintő, kiállítással egybekötött

Adventi kirándulások
Bécs – Schönbrunn .................................................................................................. dec. 15...........5.300 Ft/fő
Schlosshof – Pozsony ............................................................................................ dec. 15...........4.500 Ft/fő
Shopping City Süd – Bécs .......................................................................... dec. 7., 14...........5.000 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell ....................................................................... dec.15...........6.200 Ft/fő
Graz adventi díszben............................................................................................ dec. 21...........7.500 Ft/fő
Advent Szentendrén és Budapesten........................................................ dec. 8...........6.200 Ft/fő
Steyr-Steinbach A.D. Steyr .............................................................................. dec. 21...........8.000 Ft/fő
Parndorf/Kittsee csokoládégyár – Bécs ............................................... dec. 21...........5.000 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

December közepétől foglalhatók
a 2014. évi társasutazások és nyaralóprogramok

előfoglalási kedvezménnyel!

utazási utalvány

... hogy álmok valóra váljanak ...

5.000–10.000 Ft-os

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Átalakítási, felújítási munkákat
végzett el Szabó Jenő önkormány-
zati képviselő kezdeményezésére
a Győr-Szol Zrt. Ménfőcsanakon,
a Koroncói úti temetőben. A befe-
jezést követően ünnepélyesen át-
adták a megújult ravatalozót és Is-
ten áldását kérték az épületre.

Szabó Jenő az ünnepélyes át-
adáson elmondta: régóta vártak
a környék lakói a szükséges fel-
újítási munkák elvégzésére, me-
lyek első üteme a képviselő saját
keretéből, a győri önkormányzat
által biztosított forrásból és a köz-
szolgáltató hozzájárulásával való-
sulhatott meg, összesen mintegy
13 millió forintból. A temető bő-
vítésének, a környezet megszépí-
tésének, a ravatalozó rekonstruk-
ciójának köszönhetően a hozzá-
tartozók méltó környezetben ve-

Nemzetközi konferencia
konferenciát, amelyen a Győri Ipari Parkban műkö-
dő Rondó Kft. is részt vett.

Az Európa-szerte négyévenként megtartott vitafó-
rum egyedülálló lehetőséget teremtett a kutatók és a
felhasználók eszmecseréjére, és az elektrosztatikus je-
lenségek témakörében felmerülő problémák kezelésé-
nek legkorszerűbb megoldásainak bemutatására. A je-
lenség a hétköznapokban is felbukkan, a lézernyomtató
működésétől kezdve a fóliacsomagoláson át a gabona-
tárolók öngyulladásáig rengeteg esetben találkozha-
tunk az elektrosztatikus feltöltődéssel, amely napjainkra
szerves részévé vált a legkülönfélébb technológiáknak. 

Egyedüli magyar kiállítóként a Rondó Kft. vett
részt az eseményen, Kovács Attila, a cég munkatár-
sa a konferencián tartott beszédében azokat a ta-
pasztalatokat osztotta meg a szakemberekkel, me-
lyeket a káros elektrosztatikus kisülések megakadá-
lyozásában szereztek a győri üzemben.  

Megújult a ménfői temető
hetnek végső búcsút szeretteik-
től – összegezte a képviselő.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója a kivitelezés

részleteiről is szólt. Az ünnepsé-
gen a zord időjárás ellenére meg-
jelent érdeklődők megtudhatták: a
temető kibővült területét új kerítés
védi, a veszélyes fákat kivágták.
Megtörtént a ravatalozó teljes re-
konstrukciója: teljes tetőcsere, nyí-
lászárók cseréje, villamoshálózat

felújítása, a belső térben álmeny-
nyezet, kívül új, szigetelt homlokzat
kialakítása, festése. A ravatalozó-
hoz immár 60 négyzetméteres elő-

tető csatlakozik, korszerű vizesb-
lokkot alakítottak ki, azt utak mur-
vás burkolatot kaptak.

A temető megújulása ezzel nem
zárult le. A következő évben padok
kihelyezését, a növényzet felfrissíté-
sét, díszburkolat lerakását, világító-
testek kihelyezését tervezik.
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KÖZÜGYEK  GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
illusztráció: marcali gábor

A szocialista kormányok idején
először csak csökkent, majd teljes
egészében elkerült a területfej-
lesztés a megyétől, ez rossz dön-
tés volt, 2012-ben azonban ismét
visszakaptuk a feladatot – fogal-
mazott Kara Ákos, a megyei köz-
gyűlés alelnöke, országgyűlési
képviselő azon a sajtótájékozta-
tón, ahol bejelentette, a kormány
pályázat útján kilencvenmillió fo-
rinttal támogatja a munkát. 

A megyei helyzetértékelés tavaly elké-
szült, a most elnyert támogatás segít-

LAKOSSÁGI KÖZZÉTÉTEL

A polgármester nevében a Településfejlesztési Főosztály Főépítészi Csoport bemutatja
Győr város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott településrendezési tervének: 
SZTM 2013-001 számú Győrszentiván, Vonal út volt gázcseretelep területének hasznosítása
SZTM 2013-002 számú Győr-Győrszentiván külterület, Győr–Gönyű kikötő déli bővítési terület, bányatelek kijelölés. Győr Iparpark alatti homokbánya övezethatár pontosítása kialakult állapotokhoz igazodóan
SZTM 2013-003 számú Győr, külterület, Banai út melletti különleges sportterület funkcióváltása
SZTM 2013-004 számú Győr-Ménfőcsanak, Mandula utca meghosszabbítása, lakóterület szabályozási mutatóinak pontosítása
SZTM 2013-005 számú Győr, Szt. István út, felüljáró-lehajtó, Bécs–Budapest vasútvonal, Amadé László utca által határolt terület. Telektömbök beépíthetőségének, telekalakítási lehetőségének vizsgálata
SZTM 2013-006 számú Győr-Szabadhegy, Fuvaros utca, József A. út, Gyopár utca, Tárogató utca által határolt telektömb övezeti határ módosítása
SZTM 2013-007 számú Győr-Újváros, Töltés, Vasas utca, 9664/15, 9664/13, 9664/7, valamint Liget utca vége által határolt telektömb telekalakítási lehetőségek vizsgálata, övezeti lehatárolás módosítása
SZTM 2013-008 számú Győr-Kisbácsa, Fenyőszer utca, Kinizsi Pál utca, Ergényi utca, Csonkaér utca által határolt telektömb, építési telkek és közműterület kijelölése
SZTM 2013-009 számú Győr-Pinnyéd, Új sor és Holt-Duna ártér közötti terület, építési kötelezés felülvizsgálata
SZTM 2013-010 számú Győr-Révfalu, Báthori köz, Árvíz utca, Ady E. utca és Dózsa Gy. rkp. által határolt telektömb, tömbátkötések módosítása
SZTM 2013-011 számú Győr-Gyirmót városrész, Ménfői utca mögötti sportterületek bővítése
SZTM 2013-012 számú Győr-Ménfőcsanak, Garan János utca, 01532/1 hrsz-ú út, Új élet utca–83-as számú főút közötti telektömb. Játszótér kialakításának és közlekedési feltárás biztosításának vizsgálata
SZTM 2013-013 számú Győr-Révfalu, Báthori utca, Damjanich utca, Rónay Jácint utca, Szövetség utca által határolt telektömb vizsgálata
SZTM 2013-015 számú Győr, 1-es számú főút melletti, 0678/14 hrsz-ú ingatlanon biogáztermelő üzem létesítése
SZTM 2013-016 számú Győr-Kismegyer, Agroker telephelyen belül jelölt közlekedési hálózat módosítása
SZTM 2013-017 számú Győr-Szabadhegy, Integrál park területe telephelyek övezeti lehatárolásának pontosítása
SZTM 2013-018 számú Győr-Szabadhegy, Zichy Ottó utca gyalogos átkötés törlése, feltáró út kijelölése
SZTM 2013-021 számú Ménfőcsanak, Tas vezér út, Szertár utca, Győri út közötti tömbfeltárások vizsgálata
SZTM 2013-022 számú Ipari park, iparvasút építése, övezeti lehatárolások módosítása
SZTM 2013-024 számú Győr-Szabadhegy, Pattantyús utca, Új utca, 1689/8 hrsz-ú utca által határolt telektömb
SZTM 2013-033 számú Győrszentiván, Lőtér u., Lehár F. u, Vajda J. u., Sugár u., által határolt telektömb
SZTM 2013-034 számú Kandó Kálmán utca melletti iparvasút gazdasági területbe sorolása
SZTM 2011-010 számú Pándzsa-ér, Győr–Celldömölk vasútvonal és győrújbaráti közút által határolt gazdasági terület. 04190 sz. övezet

tárgyú településrendezési eszközök módosítását. 

A tervmódosítási javaslatok november 29-től tekinthetők meg az önkormányzat előcsarnokában.

Az év
polgár-
mestere
A Magyarrégió országos informá-
ciós portál második alkalommal
rendezte meg „Magyarország
polgármestere” versenyét, ame-
lyen Borkai Zsolt végzett az élen.

A Magyarrégió portál azon túl,
hogy összegyűjti a hazánkról szó-
ló hasznos információkat, váro-
sokról, falvakról közöl prezen tá -
ció kat, bemutatja a legszebb vi-
dékeinket és közli a sikeres városi
és községi terveket, évente meg-
hirdeti a Magyarország legszebb
városa és falva, illetve a Magyar-
ország polgármestere versenyt. 

Az idén az öt hónapon át tartó
internetes versenyen a városi ka-
tegóriában Borkai Zsolt nyerte el
a „Magyarország polgármestere
2013“ címet. A hazai polgármes-
tereket a lakosság egy a városve-
zető tevékenységét bemutató
ajánlással támogathatta, végül a
zsűri nevezte meg az év polgár-
mesterét. A „Magyarország leg-
szebb városa és falva 2013” ver-
senyen a portálon szavazók vok-
sai alapján a győztes város Zala -
egerszeg lett, Győr pedig a hato-
dik helyet szerezte meg.

Kara Ákos: A kormány 90 millió forinttal támogatja a területfejlesztési tervezést

Középpontban a gazdaságfejlesztés
ségével a további tervezési, koncep-
ció-készítési, illetve koordinációs fel-
adatokat valósítják meg, várhatóan a
jövő év szeptember végéig.

A területi tervek alapul szolgálnak
a 2014 és 2020 közötti európai uniós
pályázati források elnyeréséhez. Kö-
zéppontban a gazdaságfejlesztés és
munkahelyteremtés áll, ez teszi ki
majd a felhasználható források hatvan
százalékát. Ezenkívül a közösségi te-
rek – iskolák, intézmények – felújítása
is prioritást élvez.

– Külön koncentrálunk a mezőgaz-
dasági feldolgozó ipar megerősítésé-
re, akkor is, ha az EU-ban szigorú kor-
látozó szabályok vannak. A feldolgozó-
ipari tevékenységek újraindításához,

támogatásához különböző csatákat
kell megvívni az EU-s intézményekkel
– fogalmazott Kara Ákos.

Elmondta azt is, figyelemmel kísé-
rik Győr integrált városfejlesztési stra-
tégiája készítésének folyamatát, ösz-
szedolgoznak a várossal. Könnyíti a
helyzetet, hogy a megyei önkormány-
zat is, a város is a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetemmel dolgozik együtt.

– A kormány azt ígérte, ha elkészít-
jük a megyei helyzetértékelési doku-
mentumokat, akkor a további mun-
kákra pénzt biztosít. A kormány tartot-
ta szavát, így pályázati úton a megyei
önkormányzat kilencvenmillió forintot
nyert – jelentette ki a sajtótájékozta-
tón az alelnök. 
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IDŐSÜGY HIRDETÉS

Az „Idősvonal” lehetőséget
nyújt a telefonos, e-mailes kap-
csolatteremtésre, és egy inter-
netes fórumon is feltehetjük
kérdéseinket az idősödéssel
kapcsolatos problémákról.

Győrben jól felépített, hatékonyan mű-
ködő szociális ellátórendszer gondos-
kodik a rászorulókról. Az idősek szá-
mára biztosított alapszolgáltatások
fejlesztését évek óta az a koncepció
határozza meg, mely azt tűzte ki célul,
hogy a lakosságból egyre nagyobb
hányadot képviselő időskorúak min-
den segítséget megkapjanak ahhoz,
hogy minél tovább otthonukban ma-
radhassanak.

Ehhez a célhoz nagyon jól illeszke-
dett a Társadalmi Megújulás Operatív
Program alapszolgáltatások moderni-
zációját célzó pályázati kiírása. Győr
önkormányzata az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézménnyel,
építve a szociális szakemberek szak-
mai igényességére és a különböző
szakterületeken dolgozók együttmű-
ködési készségére, e program kereté-
ben vállalta a meglévő alapszolgálta-
tási formák hozzáférésének javítását.

A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0021
azonosító jelű „Fejlesztés a szolgálta-
tásokban rejlő lehetőségek jobb kiak-
názásával és a partnerkapcsolatok
erősítésével” elnevezésű projektben a

Idősvonal indult
fő hangsúly arra helyeződik, hogy az
idősek és hozzátartozóik minél több
információhoz jussanak az idősödés
folyamatáról, az ezzel együtt járó prob-
lémákról és szükség esetén az igény-
be vehető szolgáltatásokról. Ennek
megvalósulása érdekében megkezd-
te működését az „Idősvonal”, mely le-
hetőséget nyújt a telefonos, e-mailes
kapcsolatteremtésre. Ezen túl az EE-
SZI honlapjáról – www.eeszi.hu – elér-
hető internetes fórumon kérdéseket
tehetnek fel a szakembereknek az idő-
södéssel kapcsolatos problémákról.
Az e-mailben feltett kérdésekre két
munkanapon belül válasz érkezik. A
leggyakrabban ismételt kérdések és
az azokra adott válaszok a felületen ol-
vashatók lesznek. Az otthonukban
idős hozzátartozójuk gondozását vég-
zőket a „Hozzátartozói fórumra” vár-
ják, ahol a személyes találkozás során
az otthoni gondozás gyakorlati kérdé-
seivel foglalkoznak. A tájékoztatást se-
gíti a napokban elkészült „6 fontos
kérdés, amiről időskorban beszélni
kell…” című kiadvány is, melyben né-
hány, az idősek számára aktuális kér-
dést dolgoztak fel. A kiadvány elérhe-
tő a szociális szolgáltatást biztosító in-
tézményekben.

A szociális, egészségügyi, oktatási
területen dolgozó szakemberek a na-
pokban zárták a projekt első szaka-
szát. A tanácskozáson nagy hang-
súlyt kapott annak a szakmai anyag-
nak a bemutatása, mely a különböző
szakterületeken dolgozók együttmű-
ködésének hatékonyabbá tételét segí-
ti. Egységes eljárásrendet, eljárási
utakat dolgoztak ki, melyek alapján az
idősekkel kapcsolatba kerülő szakem-
berek – probléma észlelése esetén –
jelezni tudnak az ellátást biztosító in-
tézményhez, hogy minél gyorsabban
tényleges segítséget kapjon a bajban
lévő idős ember.

Elérhetőségek: 
9025 Győr, Köztelek u. 15.
Telefon: 96/527-899
Fax: 96/823-399
E-mail cím:
ellatasinfor@eeszi.hu
Weboldal: www.eeszi.hu
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GÉZENGÚZ  PR-CIKK

„Nekünk a hét első napja Gézen-
gúz-hétfő” – mondták egybehangzóan
az anyukák az utolsó tanodás foglalko-
záson. Az elmúlt másfél évben ugyanis
egy projektnek köszönhetően Családi
erőforrás központot alakítottak ki a Li-
get utcában, ahol különféle programo-
kat szervezett a családoknak a Gézen-
gúz Alapítvány. Gyakori téma volt pél-
dául a testvérféltékenység, a hiszti, az
altatás, vagy hogy több otthon töltött
év után hogyan illeszkedhetnek vissza
az anyukák a munkába.

A Gézengúz Alapítványt  a születés
körüli időszakban kialakuló vagy vele-
születetten sérült csecsemők és kisgyer-
mekek gyógyítása, rehabilitációja érde-
kében alapította dr. Schultheisz Judit
1990-ben. A győri intézet 1993 óta műkö-
dik, igazgatója, Kovácsné Lengyel Moni-
ka elmondta, a családsegítő szolgáltatá-
sok célja összefügg az alapítványéval: ko-
rai, összetett rehabilitációval segítsenek
a születési károsodott gyermekeknek és

családjuknak. Ennek érdekében gyógy-
tornászok, gyógypedagógusok, pszicho-
lógusok és orvosok működnek együtt. A
győri csoportban több mint négyezer
gyermek kapott már ellátást. Hozzátette,
kiemelt szerepet szánnak a szemléletfor-
málásnak, a másság elfogadtatásának is.

Az egész családra figyel a Gézengúz
Az alaptevékenységük mellett egy

másfél évig tartó projektnek köszönhe-
tően kiszélesíthették szolgáltatásaikat: a
Családi Erőforrás Központ programjai
nemcsak a terápiáról, hanem többek
közt a gyereknevelésről, a szülőség meg-
éléséről szóltak. „Bármilyen problémá-
val fordulhatnak hozzánk, nemcsak a
gyerek, hanem az egész család fókuszban
áll nálunk” – hangsúlyozta a vezető.

A Családi Erőforrás Központ kiala-
kítása a Győri Kistérségben című pá-
lyázat keretében elnyert közel 23 mil-
lió forintos támogatással számos prog-
ramot megvalósítottak a Gézengúzban:
pszichológiai tanácsadás keretében az
alapítvány szakemberei egyéni konzul-
tációt biztosítottak például a családi
élettel, gyermekneveléssel, magánéleti
problémákkal összefüggő kérdések-
ben. Fogadóóra és Visszatérők elneve-
zéssel tanácsadásra várták a szülőket
szociális és munkaügyi kérdésekben.
Közösségépítő programokat is tartot-

tak, Tanoda I. elnevezéssel baba-ma-
ma csoportos foglalkozásokat 0–7 éves
gyerekeknek és szüleiknek, Tanoda II.
címmel pedig szülőcsoportos foglalko-
zásokat, hogy egymást jobban megis-
merjék a szülők, s kialakulhasson egy
összetartó közösség. A szülőknek szer-

vezett programokon a Gézengúz gyer-
mekfelügyeletet is biztosított.

A projekt utolsó tanodás foglalkozá-
sait hétfőn tartották. Rimovszki Györ-
gyi kislányával, Emmával a Csepp cso-
portba, babaúszásra érkezett a Gézen-
gúzba másfél éve, s lelkes résztvevői
lettek a projekt kínálta programoknak
is. Mint mondja, az anyukákkal sokat
tanulhattak a gyerekekről, a szakembe-

rekhez bármilyen kérdéssel fordulhat-
tak. „A gyerekek közösségbe való beil-
leszkedését is segítették a programok,
és az is fontos, hogy már kicsi koruk-
ban találkozhattak sérült gyerekekkel
is. Mi, anyukák pedig a babánkkal
együtt tudtunk kikapcsolódni” – hang-
súlyozta. Egy másik anyuka, Kovácsné
Marafkó Bernadett is megerősítette az
elmondottakat, kisfia, Bulcsú a kezde-
tekben félénk volt, de itt magabiztossá-
got szerzett. „Én pedig tapasztalatot
cserélhettem a többi anyukával” – tette
hozzá. „Fontos, hogy 2-3 éves kor előtt
is részt vegyenek a kicsik közösségi
programokon, így sokkal könnyebben
illeszkednek be az óvodában” – ezt már
Károlyi Kinga mondta, a projekt szak-
mai vezetője. A programok erősségét
abban látja, hogy nemcsak a gyerekne-
velésről, hanem a mindennapi problé-
máikról is beszélhettek a szülők. El-
árulta, leginkább az foglalkoztatja őket,
hogy az anyaság melletti szerepeket

hogyan tudják összeegyeztetni, miként
tudnak feleségként és nőként is teljesí-
teni, illetve 3-4-5 év gyed és gyes után
munkába állni.

A projekt keretében minden hónap-
ban nyílt napot is szerveztek, ahol más-
más témákról beszélgettek, többek kö-
zött koraszülöttségről, etetési és alvási
problémákról, óvodaérettségről, ag-
ressziókezelésről, vagy az anyóssal va-

ló konfliktusok megoldásáról, és több
családi napot is tartottak.

A pályázat sikerét az is mutatja,
hogy a vállalt 600 főnél sokkal töb-
ben, csaknem 2.700-an vettek részt a
programokon. A Gézengúz szakembe-
rei a győri kistérségbe is kivitték a
szolgáltatásrendszert, tizenkét Győr
környéki településen szervezték meg
a foglalkozásokat.

Az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával megvalósuló, TÁMOP-5.5.1.B-
11/2-2011-0312 kódszámú projektnek
köszönhetően a szolgáltatások mellett
a Liget utcai központ tetőterét is fel-
újíthatták, valamint különböző kiadvá-
nyok is megjelentek, például a nagy si-
kerű Gézengúz Magazin gyermekneve-
lési témákról. A projekt indulásakor
fenntartási időt is vállalt az alapítvány,
így a jövőben is Gézengúz-hétfő lehet
a hét első napja.

(X)



2013. november 29.   / + / 11

FELÚJÍTÁS KULTÚRA

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az idei év óvodafelújítási programjának
utolsó eleméhez érkeztünk – mondta dr.
Somogyi Tivadar a korszerűsített Gyár-
városi Óvoda Kiskúti Tagóvodájának át-
adóján. Az alpolgármester kifejtette, az

önkormányzat mintegy 130 millió forin-
tot fordított erre a célra, s szándékuk
szerint jövőre folytatódik a felújítási so-
rozat. 2014-ben minimum két új ovifo-
cipályát is szeretnének, az egyiket épp
a Kiskúti Óvodában, a másikat a Bisin-
ger oviban. Hozzátette, a gyermekek ne-
velésére, az egészséges környezetük ki-
alakítására fordított forintok sokszoro-
san megtérülnek, hiszen fiataljaink
megfelelő fejlődéséről van szó.

szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

Adventi és hanukai programok-
kal várják az ünnepek hagyo-
mányait és békességét kereső-
ket az Öt Templom Fesztivál
szervezői Újváros templomaiba
december 22-ig. A fesztivál ki -
emelt programja a Moszkvai
Patriarchátus Ortodox Férfika-
rának koncertje a Kossuth utcai
református templomban de -
cember 19-én este.

Az ünnepi hetekre a gyülekezeti alkalma-
kon túl koncertekkel, előadásokkal, báb-
színházzal, kézműves foglalkozásokkal, já-
tékokkal készülnek a szervezők. A Kos-
suth utcai református templom novem-
ber utolsó szombatjának délutánján kür-
tőskalácssütéssel, kézműves műhellyel
és játékokkal várja a családokat. A Győri
Zsidó Hitközség hanuka ünnepe másnap,
vasárnap negyed ötkor kezdődik a zsina-

Advent öt templomban 
gógában. Közreműködik Totha Péter Joel,
a Páva utcai körzet rabbija és Fekete Lász-
ló, a Dohány utcai zsinagóga főkántora.

Angyalok fényből és sötétből címmel
Kurcsis László képzőművész kiállítása
nyílik december 7-én 18 órakor a zsina-
góga téli templomkarzatán. A kiállítást
Komálovics Zoltán költő, kritikus nyitja
meg. Este héttől ugyanitt a Capella Sa-
varia adventi koncertjére kerül sor Kalló
Zsolt vezetésével. Az Öt Templom Ad-
venten hagyománnyá vált családi kon -
certek sorát napjaink egyik legkiválóbb
magyar prímása, népzenésze, Pál István
Szalonna és családja folytatja. A koncert
december 12-én 19 órakor a Kossuth
utcai református templomban lesz.

A Teatro Piki zenés bábjátéka a szlo-
vák és a cseh karácsony népi hagyomá-
nyait mutatja be. A családoknak ajánlott
előadás december 21-én 16 órakor kez-
dődik a görög katolikus templomban. A
programsorozat december 22-én a re-
formátus templomban, a gyermekek ka-
rácsonyával ér véget. 

Megújult a kiskúti óvoda
A programhoz csatlakozott a Győri

Audi ETO KC is. A klub elnöke, Kelecsé-
nyi Ernő elmondta, kiemelt figyelmet for-
dítanak a gyerekekre, hiszen ők jelentik a
csapat utánpótlását. A test nevelésének
fontos állomása az óvoda, ezért is ado-
mányoz a klub az intézménynek a moz-
gás fejlesztését szolgáló játékokat. Hoz-

zátette, a város jelentősen támogatja az
egyesületet, viszont ez az együttműkö-
dés nem lehet egyoldalú, ezért a klub fon-
tos küldetése a társadalmi szerepvállalás.

Baricz Anita, tagóvoda vezető kifejtet-
te, a mintegy nyolcmillió forintos fejlesz-
tésből megvalósult az ablakcsere, külső
vakolatjavítás, belső burkolatcsere, a
csoportszobában lambériázás, a villa-
moshálózat felújítása, tisztasági festés
és különböző javítási munkálatok.
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szerző: földvári gabriella

Horányi László színész lép
december 7-én 18 órakor az
Újvárosi Művelődési Ház
színpadára. Az est Vlagyi-
mir Viszockij előtt tiszteleg,
a 75 évvel ezelőtt született,
sokoldalú orosz művész a
brezsnyevi korszak fene-
gyereke volt. Horányi Lász -
lóval beszélgettünk.

Miért pont Viszockij?
Honnan az indíttatás,
hogy vele foglalkozzon?

A nyolcvanas évek közepén
eltévedtem Moszkvában, ezért
taxival vitettem magam a szál-
lodába. Félórás néma autózás
után a sofőr egyszer csak meg-
szólalt. Azt mondta, Viszockij,
és rámutatott a Taganka szín-
házra. Meglepő volt, hogy egy
orosz taxis csak azt tartja érde-
mesnek megmutatni Moszkvá-
ból, hogy hol játszott Viszockij.
Úgy gondoltam, ez valami
nagy dolog lehet, és elkezd-
tem foglalkozni vele.

Mit kell tudnunk róla? 
A Hamlet-előadása tette vi-

lágszerte ismertté. Rövid életé -
ben huszonnyolc filmet készí-
tett, amelyekben játszott is,
több száz dalt írt, amiket el is
énekelt. Számtalan lemeze je-
lent meg életében és azóta is
készülnek albumai, filmet is

Farkasvadászat
forgattak róla. Engem az fo-
gott meg, ahogy az emberi vi-
szonyrendszereket láttatta.
Azokat, amelyek végigkísérnek
egy életen át, a munkával, a ha-
talommal, a barátokkal, a sze-
relemmel kapcsolatban. Na-
gyon jól megfogalmazta eze-
ket a helyzeteket és nagyon
szuggesztíven adta elő.

Ön szerint Viszockij ma
is időszerű? 

A gondolatai, érzelmi dimen-
ziói mai napig aktuálisak. A klasz-
szikusok már csak ilyenek.  

Viszockij fellépett Ma-
gyarországon? 

A ’70-es évek végén a legen-
dás Hamlet-szerepben a buda-
pesti Vígszínházban láthattuk, s
egy epizódszerepben feltűnt Mé-
száros Márta Ők ketten című
filmjében, amelyben felesége,
Marina Vlady is játszott. Számos
verse, verseskötete látott napvilá-
got magyar fordításban, én a Far-
kasvadászat című versét válasz-
tottam az estem címadójának. 

December 7-én egye-
dül, egy szál gitárral áll a
győri közönség elé. Mire
számítsunk? 

Versek, prózák követik majd
egymást. Bepillantást, kereszt-
metszetet adok Viszockij mű-
vészetéből. Akik fogékonyak a
zenés versekre, akik katartikus
élményre vágynak, jöjjenek el
és hallgassák meg.

A győri a legszebb adventi
vásárok között

Újváros megújul. Az épületek és közterek
megújulása mellett a Szociális városrehabili-
táció Győr-Újváros területén projekt keretén
belül a helyi kultúra is új életre kel számos szí-
nes program segítségével. 

A Városközponti Tulipános Általános Kos-
suth Lajos Általános Iskolája megújult könyvtá-
rában Kossuth Könyv Szalon címen rendez-
vénysorozatot tart a szervező, az OGMK. A
Könyv Szalon vendége volt már Détár Enikő szí-
nésznő, P. Nagy Gabi költőnő, november 28-án
pedig Jáger András és Mihály Orsolya, a Győri
Nemzeti Színház színészei beszélgettek köny-
vekről, a színházról, és énekeltek dalokat az el-
múlt évek sikerdarabjaiból. A nagyszámú érdek-
lődő számára jó hír, hogy a sorozat folytatódik.
Jövő tavasszal híres sportolók és zenészek láto-
gatnak a Kossuth Könyv Szalonba.

Kulturális
megújulás

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Pénteken kétezer fényfüzéren mint -
egy negyedmillió LED fényforrás
gyúl fel egyszerre a belvárosban.
Nem véletlenül emlegetik a győrit Eu-
rópa legszebb és leghangulatosabb
adventi vásárai között.

Az egyik országos sajtóorgánum összeállítá-
sa szerint városunk Riga, Koppenhága, Köln
és Prága mellett helyet érdemel a kontinens
öt leghangulatosabb karácsonyi vására kö-
zött – nyilatkozta lapunknak Fekete Dávid al-
polgármester. Mint mondta, az idén a koráb-
bi éveknél is több és látványosabb dekoráci-
ót láthatnak az érdeklődők, ráadásul ener-
giatakarékos módon, LED-es fényforrások-
kal. A gyerekek örömére megújul a rénszar-
vasszán, az eddigieknél is látványosabb lesz

a fényjáték, de a pénteken 17 órakor kezdő-
dő megnyitón további meglepetésekkel is
találkozhatnak a kilátogatók.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet ve-
zetője hozzátette, a belvárosi világítás mellett
összesen 35 köztéri karácsonyfát állítottak és
díszítettek fel a Győr-Szol Zrt.-vel közösen a vá-
rosrészekben és a temetőkben. A belvárosi
díszvilágítás összesen kétezer fényfüzért és
negyedmillió LED fényforrást tartalmaz. Új lát-
ványelemekkel is találkozhatunk az idén, kilenc
új átfeszítés lesz látható a Jedlik Ányos, a Ka-
zinczy, a Szabadsajtó utcában, és kilenc vil -
lany oszlopra kerül új látványelem.

Gasztonyi Péter, a Vill-Korr Hungária Kft.
építésvezetője kiemelte, cégük három héten
át hat kosaras autóval és 18 munkatársukkal
dolgozott a város feldíszítésén, amelynek
végeredményét mindenki megcsodálhatja a
megnyitón, és persze azt követően advent
minden napján.
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Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzata az immár hagyománnyá vált Mikulás-
napi ünnepségét rendezi meg december 5-én 10
órakor a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézetben,
valamint december 6-án 10 órakor a darnózseli Gó-

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Szekeres Adrien a Győri Fil-
harmonikus Zenekarral kö-
zös adventi hangversenyt
ad december 18-án este hét
órától a Richter Teremben.
Az énekesnőt Párizsban ér-
tük utol telefonon.

Munka miatt vagy kedvtelés-
ből időzik Párizsban?

Decemberben tizennyolc kon-
cert vár rám, erre és a karácsonyra
készülök fel lélekben ezzel a pár na-
pos párizsi kikapcsolódással.
Egyébként éppen ma jutott eszem-
be Győr. Párizs, benne a Champs-
Élysées már karácsonyi lázban ég,
s a sugárúton sétálva vettem egy
olyan forralt boros adventi bögrét,
mint amivel kedves győri kollégáim
leptek meg az elmúlt években a vá-
ros karácsonyi vásárában. Szép
emlék, igazán jó ötlet.

Többször adott koncertet
a Győri Filharmonikus Zene-
karral. Milyen lesz az idei kö-
zös munka? 

Háromszor koncerteztünk
együtt, a győri az egyik legjobb
szimfonikus zenekar. Megvan ben-
nük az a rugalmasság, ami az én

Mikulás-napi ünnepség

Karácsonyi ajándék
zenebarátoknak 

dalaimhoz szükséges. Sajnos
nincs napi kapcsolatunk és nem is-
merhetik a repertoáromat sem, hi-
szen nem ismert, klasszikus mű-

vekről van szó. Nagyon sok jó em-
ber fog együttműködni a sikerért. 

A napokban jelent meg az
a DVD-je, amelyet tavaly, a
Budapest Sportarénában
rögzítettek egy karácsonyi
szimfonikus koncerten…

A debreceni filharmonikusok
közreműködésével a legszebb,
legismertebb dalaim kerültek fel
a DVD-re. Ezt hallhatja majd a
győri közönség is. Az adventi
hangulat varázslatos zenei él-
ménnyel párosul majd.

Említene néhányat a
Győrben is elhangzó, ismer-
tebb dalok közül? 

A saját karácsonyi dalaim közül
említhetem például az áthangsze-
relt, Szeretet ünnepén címűt. Köz-
ismertebb a Csendes éj, ami az én
hangnememre lett átírva és hang-
szerelve, s felcsendül például a Híd
a folyót című dalom is. Ígérhetem,
mindenkinek csodálatos élmény-
ben lesz része. 

Sok műfajban kipróbálta
magát. Melyik a kedvenc? 

Ha szimfonikus zenekarral le-
het koncertem, akkor az opera.
Ez a műfaj igazán hangulatossá,
széppé teszi a karácsonyi dalai-
mat. Egyébként be kell vallanom,
fanatikus karácsonyi zenehallga-
tó vagyok. Rengeteg felvételem
van a legkülönfélébb stílusokban,
eltérő korokból, mindenféle nyel-
ven. Nagyon szeretem az évnek
ezt az időszakát. 

Magánemberként ho-
gyan készül a karácsonyra?

A ráhangolódást már megkezd-
tem Párizsban, ez a város ihletet ad.
Tervezem, milyen színekben úszik
majd a lakás, milyen teríték lesz, mi
lesz a menü. A Jézuska-járatot is
idejében elindítottam a koncertek
miatt. Szenteste nálunk jön össze
a család, én főzöm a karácsonyi va-
csorát, ezúttal nyolcan üljük majd
körbe az ünnepi asztalt.

lyavár Körzeti Napközi Otthonos Óvodában és a Szi-
getköz Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményben. A rendezvény ingyenes, mely-
re az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel
vár minden kedves gyermeket! 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

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

KULTURÁLIS 
kínáló

HÍRHOZÓ ANGYALOK címmel
Pusztai Csaba képzőművész tárlata
nyílik december 4-én 17 órakor a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. A kiál-
lítás december 20-ig tekinthető meg.   

HOBO ÉS BANDÁJA
ad koncertet december
7-én 20 órától a Bridge
hallgatói klubban. 

AZ OROSZ ROMÁNC
VARÁZSA címmel ad kon-
certet az Orosz-Magyar
Egyesület meghívására vá-
rosunkba érkező Tánya Já-
nosova énekesnő és Filipp
Szubotyin zongoraművész.
A prágai páros november
30-án 15 órától Grieg, Csaj-
kovszkij, Varlamov és Rah-
manyinov műveit szólaltatja
meg a zsinagógában. 

COMING OUT. A Cinema
City moziban november 29-
én 18 órától exkluzív, premi-
er előtti, közönségtalálkozó-
val egybekötött vetítésen
vehetnek részt azok, akik
jegyet váltanak a Coming
out című filmre. A vetítés
után találkozhatnak a film al-
kotóival, szereplőivel, Orosz
Dénes rendezővel és Csá-
nyi Sándorral. 

K É P E S L A P -
GYŰJTŐKorszá-
gos találkozójának
ad helyet decem-
ber elsején 8-tól
14 óráig a Petőfi

Sándor Művelődési Központ. A
rendezvényen lehetőség nyílik
régi képeslapok, papírpénzek,
fotók, részvények, plakátok, met-
szetek, bélyegek, telefonkártyák
cseréjére és adásvételére. 

HANGRAFORGÓ KLUB. „Havazás
lennék, lengőn áldó" címmel adventi
énekek szólalnak meg a klub december
6-án 17 órakor kezdődő összejövetelén
a Dr. Kovács Pál Könyvtár klubjában. 

A KILIMANDZSÁRÓ
meghódításáról tart vetí-
tett képes előadást Csik
Tibor Zoltán magashegyi
túrázó december 3-án fél
hattól a ménfőcsanaki
Bezerédj-kastélyban.  

Az ADVENTI időszakban
szombatonként ingyenes
kézműves foglalkozásokra
várják a gyerekeket a Baross
úti Látogatóközpontba, me-
lyeken a Gyermekek Háza
oktatói közreműködésével
karácsonyi füzért, csengőt
és dióbabát készíthetnek.
Az első foglalkozás ideje
december 7., 10–12 óra.

AZ ALMA
EGYÜTTES
tart gyerme -
keknek szóló
k o n c e r t e t
december 5-
én 18 órától
Győrszentivá-
non, a Mol-
nár Vid Berta-
lan Közössé-
gi Házban. 

TÉR/NYITÁS. Fiatal győri alkotók mutat-
koznak be a Napóleon-házban és a Rómer
Teremben december 6. és 31. között. A tár-
latok hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogathatók.

A ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT
megnyitja kreatív műhelyét, ahol november 30-
án 10 és 18 óra között adventi kalendáriumot, ko-
szorút és karácsonyi díszeket készíthetnek a gye-
rekek. December elsején fél négytől dr. Lanczen-
dorfer Zsuzsanna néprajzkutató és dr. Martos
Levente Balázs atya adventi előadását hallgathat-
ják meg az érdeklődők, majd kötetlen beszélge-
tésre kerül sor. Az est folyamán adventi dallamok
csendülnek fel a Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola tanulóinak előadásában.   

ADVENTI MESE KUC -
 KÓ várja a gyerekeket
szombatonként 15 órától
a ménfői közösségi ház-
ban. Filmvetítést, kézmű-
ves foglalkozást követően
fél öttől gyertyagyújtás a
templomban. 

TÓTH ÉVA-EMLÉK-
HANGVERSENY. A
Liszt Ferenc Zeneiskola ta-
nárai adnak koncertet
december 6-án, pénte-
ken 18 órától a zsinagógá-
ban. A hangversenyt Buj-
dosó Nóra tanárnő vezeti.  

PITTI KATALIN ad jó-
tékonysági hangver-
senyt december 8-án
15 órától Győrszentivá-
non, a Keresztelő Szent
János-templomban.
Közreműködik a József
Attila Kórus, a Móricz
és a Váci-iskola kórusa,
valamint Hegedűs Va-
lér zongora- és orgona-
művész. 

SZULÁK ANDREA és
a Győri Filharmonikus Ze-
nekar Silló István vezény-
letével ad koncertet vi-
lágslágerekből, karácso-
nyi örökzöldekből decem-
ber elsején 19 órától a
Richter Teremben. A kon-
certre minden jegy elkelt. 

AZ APÁCZAI-KAR zenekara, vegyes kara és női kara, valamint
a Hittudományi Főiskola Halmos-kórusa ad adventi hangversenyt
december 3-án 18 órától a kar Dr. Barsi Ernő Termében.

HIRKÓNÉ KUN MÁRIA
ÉS CSÁTI ANGÉLA festő-
művészek kiállítása nyílik
december 2-án 17 órakor a
Hotel Kálvária Kamillus ter-
mében. A tárlat január 10-ig
tekinthető meg.

A GYŐRI EGYETEMI ZENEKAR koncertje december 3-án
18.30-kor kezdődik a zsinagógában. Műsoron Weber Bűvös va-
dász-nyitánya és F-dúr fagottversenye, valamint Mozart Sinfonia
concertante című műve. Vezényel Ménesi Gergely.

ADVENT FÉNYEI. Képzőművészek közre-
működésével lehet gyertyát meríteni az Ester-
házy-palotában december elsején 15 órától.

IDŐSEK ADVENTJE. Győr
Idősügyi Tanácsa a Liszt Fe-
renc Zeneiskola közreműkö-
désével szervez koncertet a
város idősei számára decem-
ber 3-án 15 órától a Széche-
nyi téri bencés templomban. 

ÉJSZAKA IS NYITVA. Decemberben
szombatonként 10-től 22 óráig várja láto-
gatóit a Püspökvár toronykilátója. Negy-
ven méter magasból csodálható meg az
adventi díszkivilágítás, a város éjszakai
panorámája. 
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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
• 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)

DECEMBER 1., VASÁRNAP
M1
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Úton-útfélen
09:45 Útmutató
10:10 Útmutató 
10:40 A sokszínű vallás
10:55 A Heidelbergi káté 
11:20 Református ifjúsági műsor
11:30 Az utódok reménysége
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Tűnt idők mozija 
13:05 FIFA World Cup 2014
13:35 Telesport 
14:05 A Nagy Versmondás 
14:30 Páratlan Sikerekről 

Álmodó Tudósok
14:55 OTP Bank Lovas Világkupa 
16:20 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Szigorúan bizalmas 
23:55 Mindent anyámról 
01:35 Szenthelyi Miklós hangverse-
nye 60. születésnapján

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra 
12:00 A Muzsika TV bemutatja
12:35 Tuti gimi 
13:35 X-Faktor 
15:40 Jóbarátok 
16:25 Csonthülye 2. - 

Csapás a múltból 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:10 Vundersőn és Zuperszexi 
22:35 Showder Klub 
23:45 Portré 
00:20 X-Faktor 
01:30 Tengerparti fenegyerek 
02:00 Műsorszünet

04:45 Műsorszünet
06:00 Látlelet a Földről  
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Falforgatók 
13:05 Psych - Dilis detektívek 
14:05 Békétlen békítő 
15:05 Doktor House 

16:05 Bajos csajok 2. 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Charlie angyalai: Teljes gázzal 
22:10 Füstölgő Ászok 
00:25 Távol Afrikától 
03:20 Astro-Világ Éjjel

06:25 Másfélmillió lépés 
Magyarországon 

07:00 Santa Lucia fényei 
07:45 Világ-nézet 
08:40 Új nemzedék 
09:10 Rome Reports 
09:35 Napok, évek, századok 
10:30 Magyar klasszikusok 

új köntösben  
11:00 Élő világegyház 
11:25 Beavatás 
11:40 Beavatás 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:04 Vers 
12:05 A világörökség kincsei 
12:25 Ízőrzők: Mencshely 
13:00 Egy fiúnak a fele 
14:25 Hazajáró 
14:55 Szerelmes földrajz 
15:30 Hogy volt!? 
16:25 Katyi 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:00 Önök kérték! 
20:00 A Zebegényiek 
21:15 Feldobott kő 
22:40 Heti Hírmondó
23:10 Klubszoba
00:05 Dunasport

NOVEMBER  30., 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 Vágtass velem!
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Az élő örökség  
12:25 Topmodell a barátnőm 
13:55 Telesport 
16:00 A világörökség kincsei 
16:20 Szeretettel Hollywoodból 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Apám, a hős 
21:55 Váltság-Nobel-díj 
23:45 A végzet őrei 
01:20 Il Divo - Live in London 
02:18 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:30 Ízes élet - Mautner Zsófival 
10:50 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:20 Házon kívül 
11:55 a'la CAR 
12:20 4ütem 
13:00 Gossip girl - A pletykafészek 
13:55 Kőgazdagok 
14:55 A hős legendája 
15:50 Jóbarátok 

16:25 Mama pici fia 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:05 Halálos sebesség
00:25 Valami van odalent 

06:00 Egzotikus Ázsia  
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
11:00 Astro-Világ
12:05 Állatőrség 
12:35 Babavilág 
13:05 Tűsarok 
13:35 Stílusvadász 
14:05 Xena 
15:15 A férjem védelmében 
16:05 Bébicsőszök klubja 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Bajos csajok 2. 
21:30 Égszakadás 
23:40 A sebhelyesarcú 

02:50 Astro-Világ Éjjel
03:55 A férjem védelmében 

06:25 Másfélmillió lépés 
Magyarországon 

07:05 Reguly Antal északi utazása 
08:00 Élő egyház
08:30 Isten kezében 
09:00 Nóvum 
09:25 Határtalanul magyar 
10:00 Akadálytalanul 
10:30 Székely kapu 
11:00 Hagyaték  
11:30 Sírjaik hol domborulnak... 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers 
12:10 Meisenthal, az üveg próbája 
12:40 Pannon expressz 
13:10 Robbie, a fóka 
13:55 Adios, gringo! 
15:30 Önök kérték!  
16:30 Ártatlan gyilkosok 
18:00 Híradó 
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:05 Futótűz 
21:00 Egy zsaru bőréért 
22:50 Dunasport
23:05 MüpArt 

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 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:00 TV shop
16:50 Hat-Agro UNI Győr–Schio női

kosárlabda Euroliga-mérkőzés
18:15 Díva (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.)

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Díva (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
17:35 Széchenyi híradó (ism.)
18:05 Ráta (ism.)
18:35 Pomodoro (ism.) 
18:50 TV torna (ism.) 
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 KultÓra (ism.)
20:05 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 Pomodoro (ism.)
21:15 Konkrét (ism.)
21:25 KultÓra (ism.)
22:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:15 TV shop

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

GYŐR+ TV

DECEMBER 4., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:35 Jelfák 
13:50 Gasztroangyal 
14:45 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:30 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Retró kabaré 
21:20 On the Spot 
22:20 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Summa
23:35 Angi jelenti 
00:05 Történetek a nagyvilágból 
00:35 Újrakezdők Ócsán
01:05 Család csak egy van 

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

05:00 Magyarország, jövünk! 
05:05 Super Car 
05:30 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 A Bura alatt 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:35 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:40 A médium 
00:40 Tények Este
01:15 Aktív 
01:40 Astro-Világ Éjjel
02:45 A Bura alatt 
03:45 A médium 

DECEMBER 3., 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
13:35 Vízitúra 
14:05 Hacktion Újratöltve 
15:00 Család csak egy van 
15:45 A múlt fogságában 
16:35 Híradó+
16:50 Az élet sava-borsa 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:15 King 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Gyilkosság 
23:35 Az ellenség köztünk van 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Rocca parancsnok 
02:10 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
11:45 Asztro Show
12:50 Brandmánia 
13:30 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 A mentalista 
22:45 Döglött akták 
23:55 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
00:30 Reflektor 
00:45 Hazudj, ha tudsz! 
01:40 Hazudj, ha tudsz! 
02:35 Műsorszünet

04:05 Magyarország, jövünk! 
04:10 Aktív Extra 
04:35 Műsorszünet
06:00 Aktív 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 Üvegtigris 2. 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Zsaruvér 
00:55 Tények Este
01:30 Aktív 
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 A titok gyermekei

05:25 Gazdakör 
05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Camino 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:30 Doc Martin 
20:20 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Wallis és Edward 
23:20 Kultikon 
23:40 Koncertek az A38 hajón 
00:30 Himnusz
00:35 Hírek 
00:40 Pásztóiak 
01:25 Koncertek a periférián 
02:05 Akadálytalanul 

DECEMBER 2., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:15 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta 
14:50 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 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 
02:12 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:40 Reflektor 
13:00 Portré 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Dr. Csont 
22:45 CSI: A helyszínelők 
23:55 A Tudorok 
01:10 Reflektor 
01:25 Dilinyósok 
01:50 Műsorszünet

04:25 Napló 
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 Eva Luna 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:25 Aktív 
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:25 Jóban Rosszban 
21:30 NCIS 
22:30 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 

07:35 A Balaton-felvidék 
egyedi tájértékei 

08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték  
09:05 Közbeszéd 
09:30 Isten kezében 
10:05 Élő egyház 
10:30 Rome Reports 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:30 Doc Martin 
20:15 Vivát Benyovszky! 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Dokureflex
21:31 Flow - Áramlat 
22:55 Kultikon 
23:15 Sportaréna 
23:40 Erdélyi történetek 
00:35 Koncertek az A38 hajón 

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:55 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:55 Győr+ Impro (ism.)
10:00 Ráta (ism.)
10:30 Kitekintő (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Ráta (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

07:50 Ráta  (ism)
08:20 Széchenyi híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 KultÓra (ism.)
10:20 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:15 TV shop
17:15 DVTK–Győri ETO FC NB I-es 

bajnoki labdarúgó-mérkőzés
17:55 Híradó 5 percben
18:00 DVTK–Győri ETO FC NB I-es 

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

GYŐR+ TV

07:30 Híradó 
07:35 Camino 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Sportaréna 
10:00 Doc Martin 
10:50 Én, Strasznov Ignác, 

a szélhámos 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Három királyok 
13:15 Mediterraneo  
13:50 Dániel 
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 
19:30 Doc Martin 
20:20 Glóbusz 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Csoda Krakkóban 
23:10 Kultikon 
23:25 Ülök és meditálok - 

Szabadulás a börtönben 
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DECEMBER 6., 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 A Rózsaember: Márk Gergely 
13:55 Angi jelenti 
14:25 Történetek a nagyvilágból 
14:55 Család csak egy van 
15:35 Jövő-időben
15:45 Ridikül 
16:35 Híradó+
16:50 FIFA World Cup 2014 (élő)
18:45 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Prima Primissima 2013
22:25 Híradó
22:40 Szeretettel Hollywoodból 
23:10 Cserbenhagyás 
00:55 Család csak egy van 
01:35 Rocca parancsnok 
02:33 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
11:45 Asztro Show
12:50 Gasztrotúra
13:30 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 CSI: Miami helyszínelők 
22:45 Gyilkos elmék 
23:55 Kemény motorosok 
01:15 Reflektor 
01:35 Gasztrotúra (2013) 
02:05 4ütem 
02:35 Műsorszünet

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

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
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 Slovenski Utrinki
12:55 Kvartett
13:25 Virágzó Magyarország 
13:45 Életművész 
14:45 Család csak egy van 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 Az élet sava-borsa 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek - IrReality Show 
22:15 Az Este
22:50 Híradó
23:05 Nemzeti Nagyvizit 
23:35 Barangolások öt kontinensen 
00:05 Székelyek Nagy Menetelése 
01:00 Család csak egy van 
01:40 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
11:45 Asztro Show
12:50 EgészségKalauz 
13:30 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Fókusz 
15:20 Dél Királynője 
16:20 Csók és csata 
17:25 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:30 Fókusz 
19:55 Éjjel-nappal Budapest 
21:10 Barátok közt 
21:45 Terminátor 3.: 

A gépek lázadása 
23:55 Brandmánia 
00:40 Reflektor 
00:55 a'la CAR 
01:35 Dilinyósok 
02:00 Műsorszünet

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

07:30 Híradó 
07:35 Camino 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Magyar klasszikusok 

új köntösben  
09:05 Közbeszéd 
09:30 Pannon expressz 
10:00 Magyar történelmi 

arcképcsarnok 
10:15 Doc Martin 
11:00 Glóbusz 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:25 Fiatal miskolci muzsikusok 

Belfortban 
13:00 Táncvarázs 
13:55 Dániel 
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 
19:30 Doc Martin 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Magyarok 
23:20 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 Széchenyi híradó (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Városvezető
20:30 Így főznek a bajnokok
21:00 Híradó (ism)
21:30 Vény nélkül  (ism.)
21:55 Győr+ Impro (ism.)
22:00 Városvezető (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 Városvezető (ism.)
10:30 Így főznek a bajnokok (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Díva (ism.)
18:25 Pomodoro
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Príma Gála
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.)
21:40 Programajánló (ism.)
21:45 Príma Gála (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:30 TV shop

GYŐR+ TV
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó 
07:35 Camino 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Szerelmes földrajz 
10:10 Doc Martin 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Az utolsó remény 
12:45 A világörökség kincsei 
13:00 Insequence 
13:20 Gyógyító természet 
13:50 Dániel 
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
21:50 Dunasport
22:00 Szemfényvesztés 
23:35 Kultikon
23:55 Dillinger halott 
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Megújul a Kristály étterem
szerző: gy. p.
látványterv: kristály étterem

Folyamatosan fejlődik a város, ebbe a rit-
musba kapcsolódik be a belvároshoz közeli
Kristály étterem, ami a most zajló fejlesz-
tésnek köszönhetően a jövőbe lép, január
közepétől elegáns, exkluzív környezetben
várja vendégeit.

Öt éve dédelgetett terve válik valóra hamarosan a
Kristály étteremnek. Huszár Krisztián üzletvezető
tulajdonos célja, hogy a hely lépést tartson a város
fejlődésével. A most zajló beruházással bebizonyít-
ják, nem csak a belvárosban pezseg az élet.

A Kristály étterem januártól ugyanis kibővül. Az új
térben többek között rendezvényeknek, esküvőknek,
konferenciáknak tudnak majd helyet biztosítani 21.
századi körülmények között. Az IDM Group technikai -
lag és belsőépítészetileg egy elegáns, exkluzív belsőt
tervezett Huszár Krisztián elképzelései alapján. A leg-
modernebb berendezésekkel felszerelt új rész, a le-
tisztult belső terek kiváló színterei lehetnek majd hi-
vatalos, családi és baráti rendezvényeknek.

A vendégeket a bejáratnál kávézó fogadja, ahon-
nan tovább lehet menni az étteremrészbe. Az üzlet-
vezető hangsúlyozta, a kínálatot is a megújult kül-
sőhöz igazítják, megreformálják a menüt. Mindezek
mellett újdonsággal is készülnek, a pincerészben
különleges borozót alakítanak ki széles választékkal

és látványvitrinnel. A kiváló magyar nedűk mellé pe-
dig az ízeket igazán kiemelő ételeket kínálnak.

A fejlesztés a bővítéssel nem ér véget, Huszár
Krisztián elmondta, tavasszal megnyitják teraszu-

kat. A kerthelyiséget úgy alakítják ki, hogy ott akár
polgári esküvőt is lehet tartani.

A fejlesztéssel az étterem legalább hat emberrel
többet tud foglalkoztatni a jövőben. (x)
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„Nem szabadott volna engedni, hogy
kezdôtôke nélkül a havi rendszeres jöve-
delem több mint 50%-áig eladósítsák
magukat a háztartások, és azt sem le-
hetett volna engedni, hogy a bankok a
kamatemelés által egyoldalúan, a még
talpon álló ügyfelekre terheljék a nem fi-
zetô  adósokon elszenvedett vesztesé-
geiket” — mondja Szepessy Anita, a gyô-
ri Openhouse irodák vezetôje.

Pedig a hitellel nincsen semmi
prob léma. A válság jó volt arra, hogy
a szabályozások mind a hitelközvetí-
tôkre, mind a bankokra nézve sokat
szigorodtak. 

Mire kell figyelni hitelfelvételnél? 
Kalkuláljuk ki a családi költségve-

tést és csak annyit vegyünk fel,
amennyit a bevételünk akkor is el fog
bírni, ha a jegybanki alapkamat válto-
zásával a fizetendô  kamatterhünk 3-
4%-kal emelkedik. Jön a választás, és
elképzelhetô, hogy olyan politikai ha-
talom kerül pozícióba, amelyik az
alapkamat-emelés politikáját folytatja.  

Ha ingatlant veszünk, ne költekez-
zünk ki teljesen, legyen mindig egy kis
tartalékunk, inkább kicsivel több hitelt
vegyünk fel, ha elbírja a családi költ-
ségvetés. Ha bármi probléma van, ak-
kor van mihez nyúlni, nem kell drá-
gább hitelforrásból finanszírozni. 

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Hitel? Lehet, de csak okosan!

Apróhirdetés

Gyôr-Szabadhegyen egyszintes
családi ház garázzsal, mûhellyel
eladó. Ár: 19,9 M Ft. Érd.: 06-
70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy
85 m2-es, kétszobás, felújítandó
társasházi lakás. Ár: 10,7 M Ft.
Tel.: 06-70/459-2409 
Gyárváros kellemes utcájában
belsô kétszintes, kettô+kettô fél
szobás, teljesen felújított, 80 m2-
es lakás eladó. Irányár: 15,99 M
Ft. Tel.: 06-70/333-3839
Gyôrszentiván csendes utcájá-
ban új tetôs, mûanyag nyílászá-
rós, jó állapotú, 2+2 fél szobás
családi ház parkosított telken, ga-
rázzsal, kis pincével, eladó! Irány -
ár: 19,9 M Ft. Elérhetôség: 06-
70/977-7841
Pannonhalmán egy társasház
jellegû családi házat ajánlok fi-
gyelmébe kis rezsivel. 70 m2-es,
kétszobás, felújított ház terasszal.
Irányár: 4,3 M Ft. Érd.: 06-70/977-
7837
Gyôr-Révfalu klasszikus részén el-
adó egy 46 m2-es, földszinti, je-
lenleg 1 szobás, felújítandó tár-
sasházi lakás. Ár: 9,8 M Ft. Tel.:
06-70/9777-832
Eladó Gyôrben 136 m2-es, 1996-
os építésû, 2011-ben kor sze rû sí -
tett, három és fél szobás, dupla
garázsos, egyszintes családi ház
800 m2-es telken. Irányár: 31,6 M
Ft. Tel.: 06-70/372-0114
Gyôrzámoly legszebb utcájában
nappali+3 szobás, újszerû csa-
ládi ház garázzsal, parkosított te-
lekkel eladó. „Családra tervez-
ve!” Ára: 28,9 M Ft. Tel.: 06-
70/372-0110
Gyôr-Szabadhegyen, csendes
utcában 3 szobás, 80 m2-es csa-
ládi ház garázzsal eladó. Ár:
17.800.000 Ft. Érd.: 06-70/703-
0865
Gyôr-Nádorváros frekventált ré-
szén 840 m2-es telken álló, há -
rom  szintes ingatlan társasház iro-
daház, szolgáltatói egység vagy
befektetés céljára eladó. Ár: 52 M
Ft. Tel.: 06-70/459-3010
Gyôr-belvárosban 61 m2-es, két -
szo bás, mûanyag nyílászárós,
egyedi fûtéses társasházi lakás
eladó. Ár: 10,5 M Ft. Tel.: 06-
70/977-7830
Csornán, 485 m2-es telken 160
m2 lakóterû, 2002-ben épült csa-
ládi ház eladó. Ár: 22 M Ft. Tel.:
06-70/977-7831

Jól válasszuk meg a pénzintézetet,
mert hosszú évek alatt milliós különb-
ségek lehetnek a visszafizetett összeg-
ben. Válasszunk ezért profi, független
hitelközvetítôt, aki sok bank ajánlatát
hasonlítja össze egy pillanat alatt és
abban érdekelt, hogy a legjobb ajánla-
tot adja. Ezeket a közvetítôket a bank
fizeti és az MNB szabályzata alapján
az ügyféltôl nem kérhetnek pénzt. 

Ha belefér a költségvetésbe, gondol-
kodjunk el a hitel mellé köthetô  lakás-ta-
karékpénztár terméken. Egyre többen
használják ezt a lehetôséget a törlesztô-
részlet csökkentésére, kihasználva ezzel
a többszörös állami támogatást. 

A jegybanki alapkamat csökkené-
sével a piaci alapú kamatok némelyik
banknál 6% alá mentek, ami azt je-
lenti, hogy egy 20 éves hitel eseté-
ben 7.714 forint a havi törlesztôrész-
let milliónként, és ez a kamat külön-
bözô feltételek teljesítése esetén
még tovább csökkenthetô. Ez az ösz-
szeg támogatott hitel esetén 6.634
forint is lehet az elsô öt évben, mivel
a kormányrendelet a 6%-os hitelka-
matot  engedi. 

Cégünk, az Openhouse szívesen se-
gít önnek is eligazodni a hitelek és pénz-
ügyi konstrukciók világában — és nem
csak akkor, ha nálunk vesz ingatlant!

A devizahitel-válság rányomta a bélyegét Magyarországon a hitelfelvételi kedvre. Sokan nem az elhibázott de-
vizahitelekben látták a probléma okát, hanem magukban a hitelekben. Pedig nem a hitel a fô bûnös, hanem
a kapzsiság, amely mögött a hitelfelvevôk, a bankok nagyravágyása és az állami szabályozatlanság álltak. 

Orosz Ildikó
Tel.: 06-70/621-0777
ildiko.orosz@oh.hu

Valiczkó Csilla
Tel.: 06-70/977-7834
csilla.valiczko@oh.hu
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Ingatlant karácsonyra?

Apróhirdetés

Ismét eltelt egy év, újra közeledik a
karácsony. Az idô  múlásának nem
örülünk kimondottan, ilyenkor csak az
vigasztal minket, hogy nemsokára itt
az ünnep, ami sokak számára az év
fénypontja, a legmeghittebb napok
sorozata, amikor együtt a család. Az
ingatlanpiac viszont karácsonykor is
mozgásban van: vannak, akik elad-
nak, olyanok is szép számmal akad-
nak, akik már az új otthonukban terve-
zik az ünnepeket. Akiknek még el-
adás alatt van az otthona, azoknak ér-

demes elgondolkodni azon, hogy a
vevôjelöltet mennyire fogja meg az ott-
hon melege. Vajon a saját karácsonyi
ünnepeit is el tudja ebben az ingatlan-
ban képzelni?

Az Openhouse munkatársai egy új
jelenségre is felfigyeltek. Az elmúlt két
évben többször elôfordult, hogy a férj
ingatlannal lepte meg a feleségét. 

Hogyan történt ez? 
Természetesen az ingatlan közös

döntés, azt a család minden tagjá-
nak látnia kell. A férj látta, hogy a fe-

lesége beleszeretett az ingatlanba,
szinte ki sem akart jönni belôle be-
mutatásakor, annyira otthon érezte
magát. Annak rendje és módja sze-
rint tettek is ajánlatot az ingatlanra,
de azt az eladó nem fogadta el. Itt
lépett akcióba a férj. A feleség kiha-
gyásával, az iroda segítségével vitte
végig az áralkut és egyezett meg az
ingatlanra! Volt nagy meglepetés a
fa alatt, amikor kibontásra került az
elôszerzôdés és hozzá egy Swa-
rovski-kulcstartó.  

Gyôr, Somogyi u. 32.
telefonszám:
06-96/527-675

Gyôr, Verseny u. 32.
telefonszám:
06-70/372-0113
06-30/757-2991

Gyôr-Szabadhegy csendes ut-
cájában új építésû, minimál stí-
lusú, szerkezetkész, külsôleg
szigetelt családi ház garázzsal,
szaunaépülettel, faházzal eladó.
Irányár: 39,9 M Ft. Elérhetôség:
06-70/977-7841
Gyôrben 2 szobás panellakást
keresek 8—10 M Ft-ig, erkélyes
elônyben, készpénzért! Tel.: 06-
70/338-6708
Gyôr-Nádorváros központjának
közelében pazar elrendezésû,
minôségi anyagokból épült iker-
ház ajándék konyhabútorral el-
adó. Ár: 28 M Ft. Érd.: 06-
70/977-7844 
Gyôr egész területén szebbnél
szebb kiadó lakások keresik új
bérlôiket, akik hosszú távú bérlet-
ben gondolkodnak. Ár: 95 E
Ft/hó—160 E Ft/hó bérleti díj. Érd.:
06-70/372-0105
Nagybajcson eladó egy szerkeze-
tileg jó állapotban lévô, felújítan-
dó, 2 szobás családi ház. Ár.: 6,9
M Ft. Tel.: 06-70/9777-832
Gyôr-Szabadhegyen 2+fél szo-
bás, 2. emeleti, zöldre nézô, felújí-
tott lakás eladó. Ár: 12.600.000
Ft. Érd.: 06-70/703-0865
Gyôr-Szabadhegyen 63 m2-es,
nappali+2 szobás újszerû lakás
terasszal, saját kerttel eladó Ár:
22.800.000 Ft. Érd.: 06-70/703-
0865
Eladó Gyôr belvárosában 3 szo-
ba és nappalis, 117 m2-es, kéter-
kélyes, garázsos, elsô emeleti la-
kás. Irányár: 26,9 M Ft.
Gyôr-Révfaluban eladó lakást ke-
resek 60—100 m2-ig. Érd.: 06-
70/977-7842
Gyôr-Marcalvárosban eladó pa-
nellakást keresek. Minden megol-
dás érdekel, lehet felújított vagy
felújítandó is. Érd.: 06-70/977-
7842
Eladó Gyôr belvárosában 3 szo-
ba és nappalis, 117 m2-es, kéter-
kélyes, garázsos, elsô emeleti la-
kás! Iár: 26,9 M Ft. Tel.: 06-
70/372-0114
Gyôrben, belvárostól 5 percre tá-
gas,  elsô emeleti polgári lakás el-
adó! Irányár: 29,9 M Ft. Elérhetô-
ség: 06-70/977-7841
Gyôr belvárosában 127 m2-es,
belsô kétszintes, téglaépítésû la-
kás eladó. Irányár: 27,9 M Ft.
Érd.: 70/977-7836

Gyôrben új építésû
társasházban lakások

december 31-ig egyedi
akciókkal még leköthetôk

gyongyhaz@oh.hu
Tel.: 06-70/977-7832
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A Hotel Kálváriában várja a gasztro-
nómiai élvezetek rajongóit a Carmen
étterem. Az étlapon a nemzetközi
ízek, a magyaros ételek és az igazi
különlegességek kedvelői egyaránt
megtalálják az ízlésüknek megfelelő
fogásokat. A kínálatban bajor ételek,
steakek és borkóstolókkal összekö-
tött kulináris rendezvények is szere-

Egyedi ízek Győrben

Elérhetőségek: 9024 Győr, Kálvária u. 22/D    |    +36-96/510-800    www.carmenetterem.hu

pelnek. A színvonalas vendéglátást
az étterem csapatának szakértő és
udvarias hozzáállása garantálja. A
szálloda rendezvénytermei családi,
baráti és céges rendezvények lebo-
nyolítására is lehetőséget biztosíta-
nak, a parkosított udvaron elhelye-
zett rendezvénysátor pedig akár 150
fős esküvő megrendezésére alkal-

mas. Segítségként az ételválasztás-
hoz komplett menüajánlatokkal vár-
ják az érdeklődőket, melyekről az ét-
terem honlapján lehet tájékozódni.
Igény esetén teljes körű szolgálta-
tást nyújtanak az esemény körül. A
Carmen étterem célja, hogy minden
rendezvényt olyanná varázsoljon,
amilyennek azt megálmodták.

Vannak olyan családok, akiknek a karácsony ugyanolyan nap,
mint a többi. Képzelje el milyen lehet az, amikor a saját gyermeke
azt kérdezi Öntől: Nekünk miért nincs karácsonyfánk?

Ha ismer olyan gyôri családot, akinél gond lehet karácsonyfát
állítani, töltse ki az alábbi szelvényt és adja le a Győr+ pavilonban
vagy a Győr Plazában, illetve az interneten december 2-ától.
A Győri Civil Szövetség és Simon Róbert Balázs összefogásának
eredményeként 100 család számára válik meghittebbé
a karácsony. Legyen Ön is részese ennek a kezdeményezésnek.

Az Ön neve: ..........................................................................................................................

Az Ön telefonszáma: ......................................................................................................

Javasolt személy neve: .................................................................................................. Életkora: ............................

Javasolt személy telefonszáma: ..................................................................................................................................................

Javasolt személy e-mail címe: ......................................................................................................................................................

Egyéb kérés, megjegyzés:................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

JAVASLÓSZELVÉNY

www.carmenetterem.hu

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

BORVACSORA
Szepsy Istvánnal

december 6-án,
pénteken 19 órától.

További információk
elérhetők

a www.carmenetterem.hu-n.

www.gyoricivil.hu    |    www.simonrobertbalazs.hu    |    www.facebook.com/SimonRobertBalazs
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A munkával töltött hétköznapok, a ro-
hanós hétvégék mellett mindenkinek
szüksége van arra, hogy megálljon
egy pillanatra és tegyen valamit az
egészségéért, annak megőrzéséért,
visszaszerzéséért.

Ehhez nyújt most segítséget minden
dolgozó, aktív korú munkavállalónak a
tíz éves győri Rába Quelle Fürdő. Balneo -

Mindenkinek jár egy kis felüdülés! 

Ajándékozza meg
testét-lelkét egészséggel!

terápiás kezelések most 13 ezer forintos
akciós áron vehetők igénybe, melyért
cserébe egy háromhetes kúra után (15
alkalom, napi fürdőzéssel és plusz 3 ke-
zeléssel) újult erővel vetheti bele magát
a hétköznapok kihívásaiba.

Kérjen időpontot
2013. december 23-ig a
fürdő gyógyászati re-
cepcióján (96/514-905),
hogy a fürdőorvos a díj-
mentes vizsgálat után ki-
írhassa önnek a fürdő-
zés mellett azt a 3x15
kezelést (kádfürdő,
iszappakolás, súlyfürdő,
gyógymasszázs, víz alat-
ti vízsugármasszázs,
gyógytorna), mely a leg-
nagyobb hatékonyság-
gal szabadíthatja meg
panaszaitól. 

217 Ft napi három
óra fürdőzésért, és plusz három keze-
lés (3x217 Ft) az egészségéért… Mi-
kor, ha nem most? (X)

Segítsen,
hogy

segíthessünk! 

A győri Segítőház Alapítvány idén is megszervezi
„Szívesen adom” programját, amellyel szebbé sze-
retnénk tenni a legnehezebb körülmények között élők
karácsonyát. Az ünnepek előtti hetekben a Gyárvárosi
Iskola diákjai segítenek a gyűjtésben és várjuk a csat-
lakozókat, akik akár az iskolába, vagy a likócsi Segí-
tőházba juttatják el a tartós élelmiszert, me  s e -
könyvet, játékot, mindent, amit munkatársaink

házhoz, a családokhoz juttatnak el.

„Szívesen adom” – idén is

„Szívesen adom”
– a Segítőház Alapítvánnyal

www.elektrosomogyi.hu

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

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

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

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!
2013. 12. 31-ig

Fehér vagy színes, hagyományos és LED-es
KARÁCSONYFAÉGÔK
10, 20, 30, 50 és 100 darabos kiszerelésben.

• Ablakdíszek • Világítócsövek • Pótizzók • Kiegészítők

Nálunk biztos megtalálja, amit keres!

KÜL- ÉS BELTÉRI KARÁCSONYI DEKORÁCIÓK! 
Kerti díszek, izzósorok, hálók, fényfüzérek
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KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: tóth lászló 

Véget ért a rekonstrukció az Ár-
pád és az Aradi vértanúk útja
csomópontjában. A Pannon-Víz
Zrt. köszöni a türelmet. 

Oross Sándor, a Pannon-Víz Zrt. víz-
hálózatának főművezetője a csőtörés
napjára emlékezve mesélte, hogy ami-
kor a lottózó mellett feltört a víz az asz-
falt alól, azonnal ivóvizes kocsit irányí-
tottak a helyszínre és felbontották az
útburkolatot. A hibás vezetéket még
aznap délelőtt megjavították, a déli
órákra helyreállt a vízszolgáltatás. 

A csomópont vízvezetékeinek fel-
újítását régóta terveztük, s mivel fel

szerző: győr-szol 
fotó: marcali gábor

A Győr-Szol Zrt. a napokban elkezdte a faül-
tetéseket Győrben. Bár furcsának tűnhet,
hogy novemberben, a fagyok közeledtével
végzik ezt a munkát, de szakemberek szerint
erre a legalkalmasabb időszak a lombhullás
utáni, mert ilyenkor a fák nyugalmi állapot-
ban vannak. Idén több mint ötszáz fát ültet-
nek el, ebből a legtöbbet, 103-at Nádorvá-
rosban, de a fapótlás minden városrészt
érint. A telepítésnél figyelembe veszik, hogy

szerző: győr-szol 
fotó: marcali gábor

Az adventi készülődés jelei immár a városi
közterületeken is láthatóak. A Győr-Szol
Zrt. városüzemeltetési üzletágának koordi-
nálásban hétfőn a Széchenyi téren felállí-
tották az első Mindenki karácsonyfáját.

A gyönyörű, több mint tizenegy méter magas fenyő-
fa Győr-Szabadhegyről, a Kakashegy utcából szár-
mazik. Eredeti élőhelyén a fa túlnőtte az életterét,
ezért egyébként is kivágták volna. Mivel a fenyő
rendkívül szép, az előzetes szemlét követően úgy
döntöttek a szakemberek, hogy a Széchenyi tér ad-
venti díszítésére használják fel.

A hagyományoknak megfelelően Győr városré-
szeinek központjaiban, illetve a városi köztemetők-
ben láthatóak a Mindenki karácsonyfái, amelyek
idén összesen 34 helyszínen díszlenek péntektől. Ti-
zenkilenc helyen már meglévő, élő fa az ünnep szim-
bóluma, tizenöt helyszínen pedig fát állítottak. Új-

Korszerűsítés
csőtörés után

kellett bontanunk az útburkolatot, elő-
rehoztuk a rekonstrukciót is. A lottózó
mellett egy föld alatti vasbeton akná-
ban voltak az elzárók, többségük már
bőven megérett a cserére. Helyettük
korszerű kompakt záróegységeket
építettünk be az útkereszteződés szé-
leire. Itt kisebb a forgalmi terhelés, ha
kell, jóval egyszerűbb a javítás –
mondta Oross László. 

A szakemberek az útkereszteződés
minden sarkát felbontották, összesen
négy vízelzárót építettek be. A munkát
úgy ütemezték, hogy a forgalom útszű-
külettel, de folyamatosan tudjon haladni,
s a vízfogyasztás átterhelhető legyen
más vezetékszakaszokra. Ez gyakorlati-
lag azt jelenti, hogy nem egyszerre, ha-

nem egymás után cserélték ki a szerel-
vényeket. Ha az egyik kész volt, csak utá-
na kezdhettek neki a másiknak. Legutol-
só lépésként pedig elbontották a lottózó
mellett feleslegessé vált vasbeton aknát,
ami további hibaforrás lett volna. A tize-
dik napon tehát a járókelők egy hatal-
mas kráterrel találkozhattak, melyet az-
tán gyorsan be is temettek. 

A forgalmasabb belvárosi útkeresz-
teződésekben gyakran épült ilyen vas-

beton csomóponti akna. Az utóbbi év-
tizedekben megjelentek a korszerű,
kompakt kivitelű utcai vízelzárók, me-
lyek nem igényelnek aknát, a korsze-
rűsítéseknél ezeket használja a Pan-
non-Víz. Oross László szerint a Bajcsy-
Zsilinszky úti csomópontnál néhány
éve ugyanígy korszerűsítettek, s no-
vember végére birtokba vehetik a köz-
lekedők az Árpád út és a Aradi vérta-
núk útja kereszteződését is. 

Faültetések városszerte
a helyi adottságoknak megfelelő növényt ül-
tessenek el, illetve az is fontos szempont,
hogy az utcakép egységes maradjon.

A fákat földlabdában ültetik el, majd kika-
rózzák és megkötözik őket, hogy az erős szél
és a viharok ne tegyenek kárt bennük. Addig
maradnak így, amíg kellőképpen megerősöd-
nek. Amennyiben kedvezően alakul az időjá-
rás, az ültetés várhatóan egy hónapig tart. Ha
korábban beköszöntenek a nagy fagyok, ta-
vasszal fejezik be telepítést a szakemberek,
akik kérik a lakosságot, hogy mindannyiunk
érdekében vigyázzanak a fákra.

Mindenki karácsonyfái
donság, hogy a Pinnyédi Művelődési Ház melletti
fenyőre is fénydísz kerül. Az égősorok felszerelését
az Útkezelő Szervezet koordinálja. A karácsonyfák
vízkeresztig díszítik majd a közterületeket. 

A Győr-Szol Zrt. a városháza épületének díszítésé-
be is bekapcsolódott, hétfőn megtörtént az épület fő-
bejárati oszlopainak dekorálása. A Szent István út felőli
bejárat fölötti erkélyre adventi koszorú került.

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

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

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

További részletek a www.siemens.hu oldalon!

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



2013. november 29.   / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

Neopor technológia, biológiailag semleges, 100%-ban új-
rahasznosítható! E technológia segítségével lényeges
többletköltség és extra technikai megoldások nélkül is el-
érhetô közelségbe kerül akár a passzív ház kivitelezése is.

Az IsoShell falazati rendszerének használatával már akár
a 30 cm-es vastagság alkalmazása esetében is megvaló-
sítható A+ energiaosztályú besorolású épület.

Fokozott hôszigetelt
ÉPÍTÉSI RENDSZER!
U=0,29-0,12 W/m2K

Érd.: Several Build Kft. Gyôr, területi képviselete
GSM: +36-20/405-0699
E-mail: horijani@t-online.hu

Hetek óta nem alszik?
Nyugtalanok az éjszakái?

VAN MEGOLDÁS!
Egyedi masszírozástechnikánk segítségével
megszabadulhat kínzó problémájától!

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

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!

„Minden, ami ma történik,
az egyszer a jövô emléke lesz!”

FOTÓKIDOLGOZÁS ONLINE IS!
Óriási keret- és albumválaszték!
Naptárkészítés a kedvenc képekből!

Adatmentés, családi felvételek digitalizálása bármely adathordozóról!
Nálunk minden képtelen KÉPes ötlet megvalósul!
Filmelôhívás és képkészítés akár egyedi elképzelések alapján is!

www.sprintfotó.hu     96/438-620     Gyôr, Lajta u. 26.

Adyvárosi, összkomfortos, 49 m2-es, 2 szo-
bás, távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne győri, komfortos vagy
összkomfortos, 45-50 m2-es, 1+fél szo-
bás, gáz-, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra. Újváros, Sziget ki-
zárva (hirdetésszám: 53). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Adyvárosi, összkomfortos, 55 m2-es, 2 szo-
ba+hallos, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne adyvárosi, ná-
dorvárosi vagy gyárvárosi, 35-40 m2-es, 1
vagy 1+fél szobás, határozatlan-határozott
bérleti szerződéses lakásra (hirdetésszám:
58). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS

Marketing, marketingkutatás, kommuni-
káció, szociológia tantárgyakból gyakor-
lati szakember korrepetálást, vizsgára fel-
készítést vállal. 20/922-5716.

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

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

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es, 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 megkö-
zelíthetőség, helyi járatú buszmegálló gya-
log 5 perc. Ár: 4,19 M Ft. 20/3668-480.

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernya-
raló 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

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 m2-es, egyedi gáz-
fűtéses, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 44–47 m2-es, 1+fél szobás,
távfűtéses, maximum 2-3. emeleten lévő,
határozott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros kizárva (hirdetésszám: 358).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, távfűtéses,
teljesen felújított, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne adyvárosi, 36–
50 m2-es, 1-2 szobás, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre (hirdetésszám: 359).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511.

Adyvárosi, 2 szobás, 42 m2-es, távfűté-
ses, részben felújított, zöldövezeti, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 36 m2-es, 1+fél szobás, határo-
zatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán A. u. kizárva (hirdetésszám: 360).
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 48 m2-es, 1 szobás,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne nagyobb, 1+fél vagy 2 szo-
bás, gáz-, távfűtéses, határozott-határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra (hirdeté s -
szám: 52). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Győri középkorú, megbízható
hölgy karácsony előtti nagytakarítást is
vállal. Feleslegessé vált, lakásban hasz-
nálható dolgai kat megköszönném, ha fel-
ajánlanák számomra! Pedikűrt is vállalok!
20/211-7884 

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 E Ft), Új
SZOCPOL, támogatott lakáshi-
tel, árfolyamrögzítés. 20/951-0235

Magas áron vásárolok zongorá-
kat, régi hangszereket, antik varrógépet, bú-
torokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, festmé-
nyeket, pénzérméket, teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! 30/458-7765

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénzeket,
pénzgyűjteményeket, plaketteket, kitün-
tetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is!
Pál István, 20/947-3928.

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

Vásárolok régi bútoro-
kat, órákat, festményeket, porce-
lánokat, ezüsttárgyakat! Németh
Csaba, 20/937-9671.

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

ÜZLET

Nádorváros központjában
38 m2-es iroda azonnal kiadó!  Érd.:
20/373-1682

SZOLGÁLTATÁS 
Kárpitos! Bútoráthúzás, javítás Győrben
és vidéken! Tel.: 20/523-4767

Dunántúli társkereső iro-
da várja életkortól függetlenül hölgyek,
urak jelentkezését. Tel.: 30/369-7305,
30/217- 1234 

Gyönyörű, egészséges barna bőr télen
is? UV-mentes barnítás Győrben, akár
karácsonyi ajándékként! Gyöngy-
szem Szépségstúdió:
70/383-3484

LEGÓK nagy választékban már 500
Ft-tól. ROCES korcsolyák 25–45-ös mé-
retig már 3.000 Ft-tól. BABAKOCSIK, kis -
ágyak, biztonsági ülések, babakellékek,
overallok, zsákok. Adás-vétel. Mini Bizi
Győr, Déry T. u. 16. 20/259-9175

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást igény szerint rako-
dókkal, teljes körű elszállítással, akár díj-
mentesen, hétvégén is. 20/944-6667. 

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját ingyen
elszállítom. Stuka Tibor: 30/217-0848 

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 30/5420-720. 

Frissítő, relaxáló, fizikai közérzetjavító, cel-
lulit-, alakformáló, arc- és talpmasszázs.
Minden kedves vendéget szeretettel vá-
rok! 20/289-3691

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

ÉPÍTŐANYAG

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

www.y-ytong.hu

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.  

Saját készítésû, kézi festésû fazekasáru
feliratozva, rendelésre is! Bögrék, étkészletek, 

fôzôedények, hagymatartók, ajándéktárgyak.

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

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

FAZEKASPORTÉKÁK
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szerző: lakner gábor
fotó: marcali gábor

A győri ökölvívás dinamikus fej-
lődésének újabb bizonyítéka,
hogy városunk december 4. és 7.
között először adhat otthont a
felnőtt ökölvívó országos baj-
nokságnak. A Magvassy Mihály
Sportcsarnokban szerdától
szombatig több mint száz bok-
szoló lép ringbe. 

Garázstól az akadémiáig
A verseny házigazdája a Nagy Zol-

tán vezetőedző nevével fémjelzett
Győri Patent Gladiátor SE lesz, amely-
nek története 1996 óta íródik. Az
egyesület egy huszonöt négyzetmé-
ter alapterületű kis helyiségből indul-
va hosszú utat járt be, míg eljutott a
minden igényt kielégítő, 650 négyzet-
méteres edzőkomplexumig. A K. O.
Gym egyszerre edzőterem és közös-
ségi tér, ami a győri ökölvívás központ-
jának számít. 

Az egyesület a kétezres évek elejé-
től foglalkozik neveléssel, 2004 óta
pedig folyamatosan szerveznek külön-
böző rendezvényeket. Állandó részt-
vevői az országos bajnokságnak, az el-
ső nemzetközi sikert pedig
Gschwendtner László érte el 2006-
ban, aki az Európa-bajnokságon a 91
kg-os súlycsoportban harmadik lett.
A klub 2008-ban belépett a Boxing -
One Championship elnevezésű nem-

zetközi ökölvívó csapatbajnokságba,
ahol két második helyezést is elért. A
versenysorozat új szezonja januárban
kezdődik a győriek számára.

Az idei év mérföldkő az egyesület
életében, hiszen négy ökölvívó-akadé-
mia létesült az országban, ebből az
egyik Győrött. A Gladiátor Akadémia
Nagy Zoltán vezetőedző irányításával

Győrött száll ringbe
a magyar élvonal

végzi a szakmai munkát, központja
természetesen a K. O. Gym lett. 

Tehetséggondozás
magas szinten
„Nagy elismerés, hogy Győrött alapít-

hattunk akadémiát, de ez nem jöhetett
volna létre a városvezetés támogatása
nélkül. Az infrastruktúra és a tanulási le-
hetőségek széles választéka is hozzájá-
rult ahhoz, hogy megvalósuljon az ál-
munk. Tizenhárom éves kortól tizen-
nyolc éves korig gondozzuk a tehetsége-
ket, akiket az ország minden részéről fo-
gadunk. Jelenleg négyen már megér-
keztek, az év végéig tíz fiatallal számo-
lunk, a távolabbi jövőben pedig tizenöt
potenciális bajnokkal szeretnénk foglal-
kozni. Az iskolájuknak megfelelő kollé -
giu mokban helyezzük el a fiatalokat, aki-
ket mi szállítunk edzésre, nekik csak a ta-
nulással és az ökölvívással kell foglalkoz-
niuk” – részletezte az akadémia műkö-
dését Nagy Zoltán vezetőedző, akinek
tanítványai gőzerővel készülnek az or-
szágos bajnokságra. 

„Tavaly tizenkét versenyzőnk vett
részt az országos bajnokságon, két-két
második és harmadik helyezést értünk
el, amit kudarcként éltem meg. Idén
jobban készülünk, szeretnénk legalább
egy bajnoki címet begyűjteni, mellette
két-három helyezést elérni.”

Méltó házigazda lesz
városunk
Győrnek évek óta stabil felnőtt csapa-

ta van, így megérett arra a város, hogy or-
szágos bajnokságot rendezzen. Decem-
ber 4-től 7-ig a Magvassyban több mint
száz bokszoló lép ringbe, a mérkőzések
szerdától péntekig négy órakor kezdőd-
nek, a szombati döntőkön pedig 18 óra-
kor szólal meg először a gong. A rendez-
vényre 16 év alatt és 65 év felett ingyenes
a belépés, további információ a facebo-
ok.com/boxob2013gyor oldalon találha-
tó. Az európai szövetség új szabálya értel-
mében a közvetlen utánpótlásnak számí-
tó ifjúsági korú, 17-18 éves versenyzők
nem vehetnek részt felnőttviadalokon.
Így fordulhat elő, hogy Hámori Ádám ta-
valy bajnok lett 81 kg-ban, idén viszont
nem védheti meg címét.

Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölví-
vó Szövetség elnöke egy keddi sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy Győr öt-
hat éve nagyon komoly erőfeszítése-
ket tesz a magyar bokszért, így ami-

kának köszönhetően akár már a riói
olimpián is lehet győri bokszoló. 

Akiknek szurkolhatunk
Amennyiben sérülések egy esetben

sem akadályozzák az indulást, tizenegy

győri ökölvívónak szurkolhatunk a hely-
színen. Többen közülük esélyesnek szá-
mítanak súlycsoportjukban, míg Nagy
Zoltánnak van egy titkos favoritja is, akit
nyilvánosan egyelőre nem szeretett vol-
na megnevezni.

A győri versenyzők. 49 kg: Sárga
Attila. 52 kg: Sárga István. 56 kg: Kun
Ádám. 64 kg: Sárközi Attila és Nyéki
Georgian. 69 kg: Zámbó Dániel. 75
kg: Bugyik Imre. 81 kg: Martinek Fe-
renc. 84 kg: Lányi Vitalij. +91 kg: Kö-
vesdi Marcell és Szabó Tamás. 

kor pályázott, az elnökség egyhangú-
lag támogatta rendezését. Jelezte,
szerinte a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban az elmúlt évek legszínvo-
nalasabb ob-ját láthatjuk majd, me-
lyen Kovács László szövetségi kapi-

tány információi szerint valamennyi
felnőtt válogatott elindul.

A sajtótájékoztatón Simon Róbert
Balázs alpolgármester úgy fogalma-
zott, az ökölvívás komoly hagyomá-
nyokkal rendelkezik Győrött, és a vá-
ros igyekszik méltó házigazdája lenni
az országos bajnokságnak. Szeretnék
bizonyítani, hogy a győri ökölvívással
a következő időszakban is számolni
kell a legjobbak között. Kifejezte to-
vábbá reményét, miszerint a Gladiátor
Akadémián végzett színvonalas mun-

A Magvassy-
csarnokban
több mint száz
bokszoló
lép ringbe
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Az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) Ró-
mában tartotta 42. közgyűlését, melyen
Borkai Zsolt, Győr polgármestere és a
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnö-
ke a 2017-es, győri rendezésű Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületei-
ről tartott prezentációt. Mint az előadás-
ból kiderült, az EYOF előkészületei
ütemterv szerint haladnak, a rendezvény
anyagi háttere biztosított. Mivel a római
tanácskozáson tisztújítás is történt, a
szervezet később dönt arról, hogy a ka-
jak-kenu is bekerülhet-e a sportfesztivál
programjába. Magyar sikersportágról
lévén szó, Győrött erre határozottan

A Rába ETO a harmadik helyen zárta az UEFA Futsal Cup lisszaboni
elitkörét, melyből meglepetésre nem a házigazda Sporting, hanem
az azeri Araz jutott tovább a legjobb négy közé. A zöld-fehérek első
két mérkőzésükön egyaránt ötgólos vereséget szenvedtek el, a Spor -
ting a nyitónapon 6–1-re bizonyult jobbnak, míg másnap az Araz 5–
0-ra nyert a magyar bajnok ellen. Az utolsó találkozónak a továbbju-
tás szempontjából már nem volt tétje, a győriek azonban szerettek
volna szépen búcsúzni a sorozattól, és ez végül sikerült is nekik. A CF
Eindhoven ellen 7–2-re nyert a Rába ETO, ekkor Dróth mesterhár-
masa mellett Alvarito, Bognár, Carlitos és Fabio szerzett gólt, míg a
Sporting elleni szépítő találatot Harnisch jegyezte. 

A zöld-fehérek csütörtökön, lapzártánk után pótolták be a ti-
zedik fordulóból elhalasztott Aramis elleni mérkőzésüket, legkö-
zelebb pedig december 9-én, hétfőn 18.30 órakor a Haladás ven-
dégeként lépnek pályára. 

A Magyar Sportlövő Szövetség új idő-
pontban, de a megszokott helyszínen
rendezi meg hazánk legnagyobb
sportlövő versenyét, a Hungarian
Opent. A nemzetközi megmérettetés-
nek péntektől vasárnapig a győrszent -
iváni Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ ad otthont. 

„ I s m é t
régi fényé-
ben csillog
a verseny,
hiszen ti-
zenegy or-
szág képvi-
selői jelez-
ték részvé-
teli szándé-
kukat. A
versenynaptár átszervezésével új idő-
pontot találtunk a Hungarian Open-
nek, így semmi nem akadályozza meg
a hazai és nemzetközi élmezőny rész-
vételét” – mondta Laczik Zsolt, a házi -
gazda Patent Győri LK vezetőedzője.
„Légpuska, légpisztoly és futócél szá-
mokban rendezzük meg a tornát, a
versenyzők a legmodernebb gépekre
lőhetnek, a technikának köszönhető-
en pedig a nézők számára is élvezhető
lesz a látvány. A tízéves múltra vissza-
tekintő verseny jó felkészülési lehető-
ség lesz a 2016-os győri Európa-baj-
nokságra is.” 

A versenyzők mindennap 9 órától
foglalják el a lőállásokat, a rendez-
vényre ingyenes a belépés. Természe-
tesen győriek is indulnak, a világbaj-
nok Sike József és a világbajnoki ezüst -
érmes Boros László mellett több te-
hetséges fiatal is bemutatkozik.

Régi fényében
a verseny

megvan a szándék, kedvező döntés ese-
tén pedig a szükséges infrastruktúra ki-
alakítható. 

A közgyűlés zárónapján az európai
olimpiai bizottságok küldöttjeit Fe-
renc pápa fogadta audiencián a Vati-
kánban, így Borkai Zsoltot, a MOB el-
nökét és Szabó Bencét, a MOB főtit-
kárát is. Ferenc pápa beszédében fel-

hívta az olimpiai mozgalom és a nem-
zetközi sportvilág vezetőit, hogy a
sportot nevelési céllal használják a
társadalmak és a fiatal generációk fej-
lődése érdekében. Kiemelte, hogy a
sport maga a harmónia, de ha a pénz
és siker utáni erkölcstelen hajsza el-
uralkodik rajta, a sport és annak har-
móniája elveszhet.

Harmadik helyen az elitben

Pápai
audiencia
a közgyűlés
után
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A Győri ETO FC súlyos vereséget szen-
vedett el Mezőkövesden az OTP Bank
Liga utolsó őszi fordulójában, az újonc-
csapat 3–0-ra győzött a címvédő ellen.
Az első negyedórában az ETO irányítot-
ta a játékot, majd fokozatosan magá-
hoz tért a házigazda, és a 29. percben
Melczer révén megszerezte a vezetést.
A szünetben kettős cserét hajtott végre
Pintér Attila, ettől feljavult a zöld-fehé-
rek támadójátéka, és Kalmár a kapufát
találta el. A kontrákra berendezkedő
Mezőkövesd Balajti fejesével a 81.
percben növelte előnyét, majd a lefújás
előtt Harsányi is betalált. 

A győriek a bajnokság felénél járva
mindössze a táblázat hatodik helyét fog-
lalják el, kilenc pontra lemaradva az őszi
bajnok DVSC-től. Az ETO hat győzelem
mellett hat döntetlent és három veresé-
get könyvelhetett el. A téli szünet még
nem kezdődik el, hiszen két tavaszi for-
dulót még idén lebonyolítanak, a győri-

A Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub megtartotta hagyományos évzá-
ró ünnepségét, melyen értékelték a
mögöttük hagyott esztendőt. A klub
csaknem megduplázta bajnoki aranyai -
nak számát, és a pontversenyben a
harmadik helyen végzett. Az egyesü-
let 136 éves története során először

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a hagyományoknak
megfelelően ismét megválasztotta az év legjobb spor-
tolóit. A Graboplast Győri VSE több versenyzője is dí-
jazott lett, gyorsasági szakágban az év legjobb női ke-
nusának Lakatos Zsanettet választották, maraton szak -

Sportcsillagok és az év legjobb kajak-kenusai
ágban az év női kajakosa címet Csay Renáta érdemel-
te ki, míg az év női ifjúsági kajakosa Takács Tamara lett.

További hír, hogy a Graboplast Győri VSE öt ver-
senyzője részesül Magyar Sportcsillagok-ösztöndíj-
ban. Száztizenegy, felsőoktatásban tanuló élspor-

toló kapja meg a támogatást a tanév első félévében,
köztük Varga Dávid, Lakatos Zsanett, Kadler Viktor,
Hérics Dávid és Szomolányi Máté. A névsorban sze-
repel a szegedi Kárász Anna is, aki szeptember óta
Győrött készül. 

AJÁNLJUK
NOVEMBER 29., PÉNTEK
Sportlövészet
9.00 Hungarian Open (nemzet-
közi verseny, Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ)

Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol-Széchenyi Egye-
tem–MTK-Törökbálint (NB I/B-s
mérkőzés, egyetemi csarnok)

NOVEMBER 30., SZOMBAT
Sportlövészet
9.00 Hungarian Open (nemzet-
közi verseny, Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ)

Labdarúgás
15.00 Gyirmót FC Győr–Szolno-
ki MÁV FC (NB II-es mérkőzés,
Gyirmót)

DECEMBER 1., VASÁRNAP
Sportlövészet
9.00 Hungarian Open (nemzet-
közi verseny, Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Központ)

Női kosárlabda
18.00 Hat-Agro UNI Győr–MTK-
Budapest (NB I-es mérkőzés,
egyetemi csarnok)

DECEMBER 4., SZERDA
Ökölvívás
16.00 Ökölvívó magyar bajnok-
ság (felnőttverseny, Magvassy-
csarnok)

Férfi kézilabda
18.00 ETO-SZESE–Csurgó (NB I-
es mérkőzés, egyetemi csarnok)

Labdarúgás
18.00 Győri ETO FC–Kaposvári
Rákóczi (Magyar Kupa-mérkő-
zés, ETO Park)

DECEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
Ökölvívás
16.00 Ökölvívó magyar bajnok-
ság (felnőttverseny, Magvassy-
csarnok)

Sikeres évet zártak az evezősök
nyerte meg a felnőtt férfi nyolcasok
versenyét, az egység tagjai városi elis-
merést is átvehettek Simon Róbert
Balázs alpolgármestertől. A Némethy
család által felajánlott serleget első-
ként Bedők Gergely kapta, míg a 36.
Pák-Ász-kupát Révész Péter vehette
át. Papp Oszkár klubigazgató elmond-

ta, az árvízkárok helyreállítására a kor-
mánytól kapott 23 millióval, a várostól
kapott 5 millióval és a vízügy által át-
csoportosított 6 millióval összesen 34
millió forint áll rendelkezésre. Kiemel-
te továbbá, hogy idén új hajókat tud-
tak vásárolni, és összesen mintegy 20
millió forintot költöttek eszközökre. 

Féltávnál a hatodik helyen

ek vasárnap 16.30 órakor a DVTK ottho-
nában lépnek pályára. Az ETO szerdán
lejátszotta a Magyar Kupa 5. fordulójá-
nak első mérkőzését, melyen a zöld-fe-
hérek 2–1-re győztek a Kaposvár vendé-
geként. A visszavágót december 4-én,
szerdán 18 órakor játsszák Győrött. 

Az NB II-ben a Gyirmót Papp góljá-
val 1–0-ra győzött Tatabányán, és fél-

távnál szintén csak a hatodik helyen
áll a táblázaton. A hét győzelmet, há-
rom döntetlent és öt vereséget jegyző
kék-sárgák tizenegy ponttal maradtak
le a listavezető Nyíregyháza mögött.
Sisa Tibor együttese szombaton 15
órakor a Szolnokot fogadja a másod-
osztály egyetlen előrehozott tavaszi
fordulójában. 

Győrújbarát szélén mostantól rendelkezésre áll az E-kart Ring szóra-
koztató központ. Elektromos hajtású gokartok várják az 5-6 éves gye-
rekeket, akik megismerkedhetnek a vezetés élményével. A junior kate-
góriában a serdülő fiatalok lehetnek pilóták, akik már komolyan veszik
az autósportot. Azokat a felnőtteket is várják, akik pusztán a füstmentes
száguldást keresik. A megnyitón a tulajdonosok elmondták, hogy a
család- és gyerekbarát épület, a büfé, a maximálisan biztonságos pá-
lya, valamint az előremutató, egy új élményt nyújtó villanymotoros go-
kartflotta együtt komplex programlehetőséget adnak mindenkinek.
Ráadásul online időmérő rendszerrel szerelték fel a ringet, így online
követhető az alkalmi versenyzők körideje a www.ekart.hu oldalon.

Megnyitott az E-kart Ring
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A Győri Audi ETO KC a vártnál ugyan
nehezebben, de legyőzte a DVSC-t az
év utolsó bajnoki mérkőzésén. A zöld-
fehéreknél kisebb sérülés miatt nem
léphetett pályára Eduarda Amorim,
Görbicz Anita és Heidi Löke, az első fél-
időben pedig érezhető is volt a hiányuk,
hiszen szünetben 13–13 volt az állás. A
második játékrészben aztán magára ta-
lált a győri csapat és végül magabiztos,
33–26-os győzelmet aratott. 

„Úgy láttam, mintha a csapat már
ma szabadságra ment volna, sajnálom,
mert a szurkolók több élményt érdemel-

Az ETO-SZESE a Balatonfüred bravú-
ros legyőzése után jókora pofonba fu-
tott bele a sereghajtó PLER otthoná-
ban. Az élvonalbeli férfi kézilabda-baj-
nokság tizenharmadik fordulójában a
fővárosiak 28–24-re győztek a zöld-
fehérek ellen. A mérkőzés elején sem-
mi nem utalt a meglepetésre, azon-
ban a félidő közepén elléptek a hazai-
ak és a szünetre hatgólos előnyt har-
coltak ki. A második játékrészben a
győriek hiába tettek meg mindent a
felzárkózás érdekében, három gólnál
közelebb nem jutottak ellenfelükhöz,

Győzelemmel búcsúztak
tek volna az év utolsó mérkőzésén. Ösz-
szességében viszont elégedett vagyok
a szezonnal idáig, hiszen egy kivételével
minden mérkőzésünket megnyertük” –
értékelte a találkozót és egyben a fél -
évet Ambros Martin vezetőedző.

A csapat legközelebb január ne-
gyedikén lép pályára, hiszen decem-
ber 6. és 22. között rendezik Szerbiá-
ban a női kézilabda-világbajnokságot.
A magyar válogatottba öt győri játé-
kos, Herr Orsolya, Bognár-Bódi Ber-
nadett, Soós Viktória, Görbicz Anita
és Kovacsics Anikó kapott meghívót
Hajdu Jánostól. Mellettük Katrine
Lunde és Heidi Löke a norvég, Eduar-
da Amorim a brazil, míg Katarina Bu-
latovic a montenegrói válogatottban
lehet világbajnoki résztvevő. 

Múlt héten az is eldőlt, hogy jövőre
először zárul négyes döntővel a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája, és az ese-
ménynek a budapesti Papp László
Sportaréna adhat otthont. A Final Four
kétnapos lesz, a további részletekről,
így a jegyárakról is december elején
számolnak be. Annyi azonban már
most biztos, hogy az elődöntőket má-
jus 3-án, a bronzmérkőzést és a dön-
tőt pedig május 4-én bonyolítják le a
12.500 férőhelyes csarnokban.

így Budapesten hagytak két bajnoki
pontot. Magi Serra vezetőedző a mér-
kőzés után úgy értékelt, reméli, jókor
jött a pofon csapatának, amely többet
egyetlen mérkőzést sem vesz könnye-
dén. A zöld-fehérekre komoly feladat
vár legközelebb, hiszen december 4-
én, szerdán 18 órakor a táblázat má-
sodik helyén álló Csurgót fogadják az
egyetemi csarnokban. Ezen a találko-
zón már újra az a Gregor Lorger védi
a győriek kapuját, aki az Ázsia-kupáról
visszatérve csereként a PLER ellen is
pályára lépett. 

Váratlan
vereség
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HIRDETÉS JÁTÉK

Hívja irodánkat! 
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Nyitva tartás: H—P. 8—16
Tel.: 96/595-080, 70/453-5576 
E-mail: info@galbusz.hu 

www.galbusz.hu

Színházlátogatás Budapesten
Madách Színház: 
Betörô az albérlôm 
december 29. ..................6.700 Ft/fô
Operaház: Bohémélet
december 29. ..................5.300 Ft/fô

2014-es programajánlatunk
Velencei karnevál nonstop
március 1. ......................20.000 Ft/fô
Velencei karnevál 
február 22—23.................32.000 Ft/fô
8% előfoglalási kedvezmény
december 31-ig!
Valentin-nap
Veronában és Velencében
február 14—15.................59.000 Ft/fô
II. János Pál pápa 
szentté avatása
április 25—29.................116.000 Ft/fô

Sok szeretettel várjuk kedves 
utasainkat a Gyôrben nyíló Gál-Busz 

Utazási Irodánkban. Nyitás: 2013. 
december 2.  Gyôr, Kazinczy u. 10.

20/311-0586

Lazítson Ön is a Magnolia SPA-ban, a nyuga-
lom szigetén! A Hotel Kálvária wellness-részle-
gének kényeztető-pihentető szolgáltatásai által
testben és lélekben garantáltan újjá fog születni.
(Győr, Kálvária u. 24., 96/510-800, www.magno-
lia-spa.hu)

Nem kell mást tennie, mint válaszolni három
kérdésünkre, a válaszokat pedig december 4-ig
elküldenie a jatek@gyorplusz.hu e-mail címre
vagy a Kodály Zoltán u. 32/a-ba, de leadja a Ba-
ross út elején található pavilonunkban is.

• Próbáld ki, milyen
egyetemistának lenni:
vegyél részt
előadásainkon!

• Ismerd meg népszerű
szakjainkat
és új képzéseinket!
(Munkaügyi
és TB-igazgatási,
igazságügyi igazgatási,
közigazgatás-szervező)

• Tájékozódj
az előtted álló
karrierlehetőségekről!

Bővebb információ:
http://dfk.sze.hu

NYÍLT NAP
A Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam-
és Jogtudományi Karán

2013. december 4. (szerda)

Nyerjen ötalkalmas bérletet

a Magnolia SPA-ba!

1. Milyen wellness-szolgál-
tatások vehetők igénybe a
Magnolia SPA-ban?

2. Milyen fajta szaunában
lazíthatunk a Magnolia
SPA-ban?

3. Kik reklámozzák a Mag-
nolia SPA-t a weboldalán?


