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A húszéves győri hipermarket 1,5 mil-
lió forint értékű utalványt adományo-
zott a győri általános iskolák első osz-
tályainak az évforduló alkalmából.

A SPAR 1995-ben Győrben nyitotta
meg az első hazai hipermarketét. A saj-
tótájékoztatóval egybekötött jubileumi
eseményen Radnóti Ákos alpolgármes-
ter elmondta: annak idején nagy ese-
mény volt ez Győrben, amely azóta is
töretlenül népszerű a városlakók köré-
ben. „Győr büszke rá, hogy az itt műkö-
dő vállalkozások tevékenységi körükön
túl a város társadalmi életében is részt
vesznek, közösségünk gyarapodása ér-
dekében. Győr azért tud sikeres lenni,
mert a helyi cégek és vállalkozások
élen járnak a társadalmi felelősségvál-
lalásban. Jó példa erre az áruházlánc
mostani szerepvállalása is, amivel az is-
kolakezdést teszik könnyebbé.” Az al-
polgármester köszönetet mondott a fe-
lelősségteljes gondolkodásért, és gra-
tulált az elmúlt húsz év eredményeihez.  

Ismét jelesre felelt társadalmi felelős-
ségvállalásból az ipari parkban műkö-
dő Borsodi Műhely Kft. 

Ezúttal egy  komplett, fedett, egyedi
kialakítású homokozóval lepték meg a
ménfőcsanaki Andi Nana Dalos Napközi
nebulóit. A jótékonysági akció célintéz-
ményének kiválasztása nem a véletlen
műve: egyrészt a vállalkozás tulajdonosai
ménfőcsanaki kötődésűek, másrészt a
napközit működtető Mészáros Andrásné,
Andi Nana férje a cég munkatársa, így a
Borsodi érthetően nagy örömmel nyúj-
tott segítséget a kis közösségnek. 

Mészáros Andrásné elmondta: a nap-
közi hét éve fogad bölcsődés korú gyere-
keket, akik számára a kis létszámnak kö-
szönhetően, egyénre szabott foglalkozá-
sokat biztosítanak kellemes, családias
környezetben: a szakképzett gondozók-
hoz, mint pótnagymamákhoz érkeznek
naponta a kicsik. Az átadás alkalmából
rendezett bensőséges ünnepségen Bor-
sodi Mónika ügyvezető hozzátette: a csa-
ládi tulajdonú cég mindig örömmel tá-
mogatja a helyi közösségeket, így amikor
megtudták, hogy a napközinek homoko-
zóra lenne szüksége, azonnal segítő ke-
zet nyújtottak. Helyi asztalost bíztak meg
a munka elvégzésével, és néhány hét
múlva a mintegy 350 ezer forint értékű, a
népegészségügyi hatóságok engedélyé-
vel is rendelkező játszóeszközt már bir-
tokba is vehették  a gyerekek.    

Takács Tímea önkormányzati
képviselő szeptember 17-én,
csütörtökön 16:00–17:00 óra kö-
zött fogadóórát tart a ménfőcsa-
naki lakossági információs irodá-
ban, a Győr-Ménfőcsanak, Szer-
tári utca 4. szám alatt. 

Dr. Pápai Lajos győri megyés
püspök 75. születésnapja alkal-
mából tartottak ünnepi szentmi-
sét vasárnap, a Nagyboldogasz-
szony székesegyházban. Dr. Pá-
pai Lajost II. János Pál pápa
1991. március 18-án nevezte ki
megyés püspökké. A tiszteleté-
re tartott szentmisén jelen volt
dr. Alberto Bottari de Castello
érsek, apostoli nuncius és dr.
Kiss-Rigó László szeged-csaná-
di megyés püspök is. A szertar-
táson Orbán Viktor miniszterel-
nök is méltatta dr. Pápai Lajost,
és átadta neki a Magyar Érdem-
rend Nagykeresztje, Polgári Ta-
gozata kitüntetést. 

A nádorvárosi köztemető főbejára-
tánál lévő tér teljesen megújult, és a
zöldterületet is rendezték…

„A bejárat utáni terület már na-
gyon rossz állapotban volt, az asz-
faltburkolat feltöredezett, és a kör-
forgalom zöldfelülete sem volt esz-
tétikus” – kezdte gondolatait Radnó-
ti Ákos alpolgármester. Hozzátette,
a felújítás során a teljesen megújult
térre minőségi utcabútorok kerül-
tek, a padok és szemetesedények
mellett virágládákat is kihelyeztek, a
kerékpárral érkezőket tárolók várják.
Mint mondta, mindenszentekkor
méltó környezet fogadja majd az
emlékezőket. Kiemelte, nem csak
minőségi, de gyors munkáról is be-
szélhetünk, hiszen a fejlesztés jóval
a határidő előtt készült el. Radnóti

Fogadóóra

Kitüntetés 
a megyés
püspöknek

Megújult a nádorvárosi köztemetô fogadótere
Ákos azzal zárta, a tervek szerint a
jövőben újabb területekkel folytató-
dik a köztemető felújítása. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója kifejtette, a főbejárat-
tól a rózsaágyas körforgalomig terje-
dő 1100 négyzetméteres területre
szürke, melírozott térkő került, ilyen
burkolatot kapott a ravatalozó, illetve
a vele szemben lévő irodaépület előt-
ti útszakasz is. A kialakítás során csa-
padékvíz-elvezető rendszert is építet-
tek, amely biztosítja a víz lefolyását a
burkolatról. A zöldterület-rendezés
tovább folytatódik, köztéri alkotással
is bővül a látkép és automata öntöző-
rendszert is terveznek ide.  A beruhá-
zás önkormányzati forrásból valósult
meg, amelynek összértéke negyven-
millió forint.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a temetőlátogatókat, hogy a
nádorvárosi sírkert mellett változik a virágárusítás
rendje. A temető főbejáratánál az értékesítés szep-
tember 14-től, hétfőtől megszűnik, virágvásárlásra
és – a halottak napi ünnepkörhöz kapcsolódó – ko-
szorúvásárlásra a Szentlélek-templom melletti bejá-
rat előtt, a Szentlélek téren lesz lehetőség a jövőben. 

Ajándék  az elsôs osztályoknak
A cég összesen 1,5 millió forint érté-

kű vásárlási utalvánnyal ajándékozta
meg a győri általános iskolák első osz-
tályait, megkönnyítve ezzel az iskolakez-
dést. Az ajándékot Erwin Schmuck
ügyvezető igazgató adta át. Mint mond-
ta, cégük ezzel szeretne köszönetet
mondani az elmúlt húsz évért Győrnek.
Az utalványt Blazovicsné Varga Marian-
na, a győri Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ tankerületi igazgatója
vette át az iskolák nevében. „Nagyon
örülünk, hogy a SPAR Magyarország
gondolt a gyermekekre is. Külön öröm,
hogy ebből az alkalomból nagy összeg-
gel támogatja az iskolát idén megkez-
dő győri kisdiákokat. A közel 1100 első
osztályos tanuló és tanítóik nevében is
köszönöm, hogy a Győri Tankerületben
szeptember elsején indult 44 osztály
összesen másfél millió forint értékben
vásárolhat iskolaszereket az áruházlánc
üzleteiben” – mondta a tankerület-igaz-
gató az eseményen. 

Borsodi: Jótékony
adomány
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Az Újváros és Sziget határán húzódó
park korábban több funkcióval is bő-
vült, a közelmúltban pedig jelentős bur-
kolatfelújítást végeztek a szakemberek,
amelynek köszönhetően, a közlekedés
válhatott kulturálttá a területen. 

A Bercsényi liget látványos átalaku-
láson megy keresztül, hiszen előbb
műfüves sportpálya, majd az újvárosi
rehabilitáció keretében játszótér és pi-
henőpark, illetve KRESZ-park is léte-
sült. A közelmúltban újabb jelentős,
285 millió forint összértékű beruhá-
zás valósult meg itt. Fekete Dávid al-
polgármester, a terület önkormányza-
ti képviselője elmondta, a munkálatok
idén tavasszal kezdődtek, és augusz-
tusra megújultak a Bercsényi liget
egyes teknőjét körülvevő utak, közte-
rek, ahol „faltól falig” történt meg a fej-

Újabb körforgalommal gazdagodik a város, átépül
Révfaluban az Új Bácsai út–Szabadrév utca keresz-
teződése. Az Új Bácsai út – főleg csúcsidőszakokban
– nagy forgalmat bonyolít le: Víziváros, Révfalu, Kisbá-
csa, Bácsa, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének forgalmát fo-
gadja, illetve továbbítja. Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester lapunknak elmondta, a nagy forgalom sajnos
sokszor párosul a megengedettnél nagyobb sebes-
séggel, gyakoriak a 70-80-nal közlekedő autók, me-
lyek kiemelt veszélyt jelentenek az utat keresztező gya-
logosok, kerékpárosok és a mellékirányból közleke-
dők számára. A forgalom évről évre növekszik, nagyon
sok új családi és társasház épül a környéken, az Audi-
iskola miatt pedig a gyalogos forgalom is bővül.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője hoz-
zátette, ezért épül meg a 30 méter külső átmérőjű
körforgalom. A körsziget közepén a közvilágítást
fénytorony biztosítja majd. Előnye, hogy a nyár ele-
jén elkészült, Széchenyi híd és Szabadrév utca kö-
zött megépített kerékpárút is ide csatlakozik be. Az
építés már elkezdődött, ami miatt az autósok türel-
mét kérik. Az új csomópont október végére készül
el, mely során biztonságos lesz a mellékirányú köz-
lekedés autósok, gyalogosok, kerékpárosok számá-
ra, és határt szab a sebességtúllépéseknek is. Az új
körforgalom 75 millió forintból valósul meg az ön-
kormányzat beruházásában. 

Az első világháború hősi halottaira emlékeztek a ná-
dorvárosi köztemető 14-es parcellájában, ahol 218 sír-
keresztet, 90 számozott követ újítottak fel, 716 nevet
restauráltak és két emlékoszlopot is átadtak. 

Fekete Dávid alpolgármester, a Centenáriumi
Emlékbizottság elnöke megemlékezésében felidéz-
te, Győr városa és a világháború kitörésének száza-
dik évfordulójára alakult emlékbizottság kiemelt fel-
adatának tekinti, hogy a hősi halott katonák emlé-
két ápolja, sírjaikat rendbe tegye. Ennek keretében
júniusban a kilences parcellában 143 sírt újítottak
fel, a központi emlékműre pedig 121 olyan elesett
katona neve került fel, akiknek a nevét eddig sehol
nem örökítette meg se sírhely, se emléktábla.

A 9-es parcella sírjainak felújítása után most
a 14-es parcellában is méltó körülmények kö-
zött nyugodhat 1400 katona, akik között ma-
gyarok, szerbek, horvátok és olaszok is vannak.
A felújítás költségeit a város állta. A vesztesek
közé tartoztunk, és ezt meg is szenvedtük, a
múlt eseményeit azonban nem lehet feledni –

Biztonságosabb
lesz a csomópont

Újabb katonasírokat újítottak fel
a nádorvárosi köztemetôben

Nagy volt a sürgés-forgás a Dunakapu téren a múlt vasárnap. Piac
volt, kisalföldi őstermelők kínálták portékáikat, egészen este fél kilen-
cig. A Védd a helyit, vedd a kisalföldit! elnevezésű kezdeményezéshez
több tucatnyi termelő csatlakozott, hogy megismertessék áruikat a
győriekkel. A programsorozatot reggel Borkai Zsolt polgármester a
helyszínen ajánlotta a győriek figyelmébe. Az őstermelők szőlőt, al-
mát, burgonyát, hagymát, paprikát, paradicsomot, tojást kínáltak, de
különféle mézeket, lekvárokat, szörpöket, befőtteket is kóstolhattak
és vásárolhattak a tér látogatói.  Természetesen a kínálatban sokféle
füstölt termék is megtalálható volt a lókolbásztól az angol szalonnán
át a mangalicatepertőig. A standokon ezen felül kézműves édessé-
gek, sajtok, borok és pálinkák is helyet kaptak.

A különleges portékák mellett délután különleges recepteket is
megtanulhattak a piac látogatói, Nagy Eszter (CreativeChef Eszter), az
ÉLelem ÉTterem csapata, majd Lázár Chef tartott látványfőzést. A jó
hangulatról a Strokes ütőegyüttes és Bereczki Zoltán gondoskodott.

fogalmazott Fekete Dávid, aki elmondta azt is,
a megemlékezések és sírfelújítások mellett egy
vándorkiállítást is összeállítottak, amely 2018-
ig minden győri középiskolába eljut. 

Felavattak két emlékoszlopot is, amelyeket meg-
áldották az egyházak képviselői.

Tovább szépült a Bercsényi liget 

A helyit vették és védték a Dunakapu téren

lesztés, míg a kettes teknőnél a déli ol-
dal készült el a Burcsellás közig. Ki -
emelte, a régi, kaotikus állapotú, töre-
dezett, néhol hiányos aszfalt-, bazalt
kockakő- és betonburkolatú útfelület
helyett egységes aszfaltburkolatú pá-
lyaszerkezetet alakítottak ki, emellett
összesen 90 parkolóhely jött létre,
amelyek a kulturált parkolást biztosít-
ják a területen. Elbontották az egykori
olajgyár igényeinek kiszolgálására
épült vasúti vágányt, a teljes területen
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer
épült, és kicserélték a meglévő köz-
műveket is. A légvezetékes hálózato-
kat átépítették földkábelesre, ezzel ja-
vítva az utca látképét. 

Szeles Szabolcs, a terület másik
önkormányzati képviselője hangsú-
lyozta, a korábban elhanyagolt Sziget

és Újváros 2006 óta új erőre kapott,
mert az önkormányzat jelentős fejlesz-
tésekkel igyekszik visszaadni az egy-
kor patinás városrészek régi fényét.
Ennek egyik jó példája a Bercsényi li-
get, amely a szigetiek és az újvárosiak
számára is fontos találkozási pont lett,
amely kikapcsolódási lehetőséget
nyújt minden korosztálynak. A mosta-
ni fejlesztéssel a közlekedés is sokkal
kulturáltabbá vált. 

Fűke Péter, a Városháza település-
fejlesztési főosztályának vezetője el-
mondta, a felújítással a forgalmi rend
is megváltozott. Az eddigi mindkét ol-
dali, kétirányú forgalom helyett az
északi oldal a Híd utca felől az Erkel
Ferenc utca felé, a déli oldal pedig az
ellenkező irányban egyirányú. A kultu-
rált parkolás lehetőségének megte-

remtésével az I. teknő a III. díjövezeti
fizetőparkoló-hálózatba került. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a
munka folytatódik, és a 2017-es évre a
Radnóti úti sporttelepig megújulnak az
útfelületek. A Radnóti úti körforgalomtól
visszafelé, a Városház köz irányába már
folyik az északi ág kivitelezése. 
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PROGRAMOK  A HÉT TÉMÁJA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri intézkedési terv a
helyi lakosság komfort- és
biztonságérzetét erősítő in-
tézkedéseire fekteti a hang-
súlyt, ezzel együtt a mig-
ránsok szükségleteinek ki-
szolgálását is szem előtt
tartja, amely a rendezettsé-
get is szolgálja.

„Ha nem is vertük nagy dobra, a
Polgármesteri Hivatal szakem-
berei folyamatos egyeztetése-
ket folytattak az elmúlt hóna-
pokban a migránskérdés helyi
kezelése érdekében. Egyeztet-
tünk a rendőrséggel, a polgár-
őrséggel, a katasztrófavéde-
lemmel, az Útkezelő Szervezet-
tel, a Győr-Szol-lal, de a vá-
mosszabadi polgármester as-
szonnyal és a táborvezetővel is.
Felhívásomra több száz lakos-
sági levél és vélemény érkezett,
ezek mintegy tíz százaléka a be-
fogadó, a többi pedig a migrán-
sok jelenlétének zavaró hatásá-
val, a félelmekkel foglalkozik” –
mondta el Borkai Zsolt polgár-
mester, aki köszönetet mondott
a lakosságnak az aktivitásukért.
Hozzátette, a Győrben kialakult
probléma kezelésére az említett
szervekkel, valamint a Máltai
Szeretetszolgálattal közösen in-
tézkedési tervet dolgoztak ki.
Kiemelte, Győr tekintetében
egyrészt azokról a migránsok-
ról kell beszélni, akik a vámosz-
szabadi állomásról jönnek be a
városba, másrészt pedig azok-
ról a menekültekről, akik a vá-
mosszabadi tábortól függetle-
nül vonulnak át Győrön, és töl-
tenek el nálunk valamennyi időt.
A polgármester vázolta azt az
intézkedési tervet, amely elsőd-
legesen fókuszál a helyi lakos-
ság komfort- és biztonságérze-
tét erősítő intézkedésekre, a
rendőrök, katonák és az intéz-
kedő hatóságok ellátására, va-
lamint a migránsok szükségle-
teinek kiszolgálására. „Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy nem
kívánunk tranzitzónát létrehozni
a városban, az intézkedéseink a
város közterületein tapasztalha-
tó áldatlan állapotok megszün-
tetésére irányulnak.” Ennek ér-
dekében többek között intenzív
szemétszedést valósít meg a

Menekülthelyzet: Gyôr h
Győr-Szol a köztisztaság meg-
őrzésének érdekében, fokozott
rendőri jelenlét lesz a Belváros-
ban és azokon a területeken,
ahol ez a helyzet miatt indokolt. 

Óriási probléma, hogy a győri
diákok nem tudnak fel- és leu tazni

a vonatokkal a felsőoktatási in-
tézményekbe, ezért az önkor-
mányzat magánbuszok indításá-
ról tárgyal. Ezek az egyetemistá-
kat szállító külön járatok jövő pén-
tektől közlekednek majd Győr és
Budapest között. Arról, hogy a bu-

„Édentôl” keletre
szerző: mti–gyp
fotó: marcali gábor

Az osztrák határ múlt heti, bevándorlók előtti ideiglenes megnyi-
tása, és a német részről tapasztalható fogadókészség felgyorsí-
totta a hazánkban tartózkodó migránsok jelentős részének to-
vábbutazását. A budapesti Keleti pályaudvarról gyalog az M1-es
autópályán útnak indulók végül busszal jutottak el a határig, ám
voltak olyan csoportok is, amelyek civilek támogatásával Vámos -
szabadiból gyalog meneteltek az 1-es főút mentén céljukig. 

A bevándorlók tömeges érkezése a déli határvidéken azon-
ban nem hagyott alább, sőt. A helyzet még látványosabb közel-
ségbe hozta Győr-Moson-Sopron megyéhez is a menekült-
problémát, amelyre a kisalföldi megyeszékhely átfogó intézke-
dési tervvel reagál. 

Közben az országgyűlés többsége igent mondott azon törvény-
módosítások egy részére, amelyek révén szeptember 15-tel a

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Kamarai hírek

A Széchenyi Egyetem
negyven diákja választotta idén a 
„kamara a vállalkozásokért” tantárgyat. 
Az első órán a kamarai székházban ismerkedtek
a témákkal, az előadókkal. Bemutatkozáskor
elárulták, hogy ki miért érdeklődik a téma iránt.

MS Office 2013
képzés indul a kamarában. 
Októbertől öt alkalommal, 

péntekenként, önköltséges, 30 órás 
tanfolyamra várják a jelentkezőket. 

Gyakorlatias, hasznos lesz!

Kereskedők napja
Változások a fogyasztóvédelemben
szeptember 16., 9 óra

Női Klub 
szeptember 23., 17 óra

Munkaügyi klub – Munka és tanulás 
szeptember 24., 9 óra. 
tanulmányok a munkaviszonyban

Könyvelői Klub 
Változások az EU-s számviteli jog miatt, 

szeptember 29., 9 óra.

Kamarai Szalon – Amit eszünk, azzá leszünk 
szeptember 30., 17 óra.

HACCP-tanfolyam indul
Még lehet jelentkezni!

Fodrász- és kozmetikusbemutatóra 
szeptember 18-ig lehet regisztrálni.

Meet2Match 2015 konferencia 
és üzletember-találkozó 

az energia-, környezet-, fa- és élelmiszeripar
területén tevékenykedőknek. 

Jelentkezzen most!

Ajánló
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Attól nem kell tartani, hogy
Magyarországon, ezen belül
Győrben menekültek tízezrei
akarnak otthonra találni. Tran-
zitváros vagyunk, melyen átha-
ladnak, s azért azt se felejtsük
el, hogy jelentős részük hábo-
rúból menti a gyerekét, a csa-
ládját. Vannak persze kalando-
rok, jobb életre vágyók, semmi-
rekellők, sőt az sem kizárt,
hogy az Iszlám Állam rokon-
szenvezői. Ekkora tömegnél ez
kiszűrhetetlen. Bár a tapaszta-
latok szerint a terroristák nem
menekülteknek álcázva lep-
nek meg egy országot, még ha
néha ezt is sugallják magukról.
Mindenesetre Győrött a hu-
mánumot, a szolidaritást, a vá-
ros egészségügyi és közbizton-
ságát hangolja össze az önkor-
mányzat.  Nem jól élhető az a
város, ahol félni lehet, még ak-
kor is, ha nincs rá igazi ok.
Mert aki járt már világváros-
ban, az nem szokott megré-
mülni egy-egy színes bőrű ide-
gentől, s nem is kezdi el feltét-
lenül majmozni és ócsárolni
őket. 
Győr példát mutat arra, hogy
ebben a helyzetben mi a köte-
lessége. Biztonságos, fűtött he-
lyet keres nekik, nagy szégye-
ne volna a város iparának, ha
nem találna. Kiváló ötlet a kü-
lön buszok indítása a diákok-
nak, nem azért, hogy ne kell-
jen egy szír mellé ülve utazni,
hanem mert a menekültek
miatt sokszor áll a vasúti for-
galom, az egyetemi hallgatók,
középiskolások pedig nem
tudnak eljutni iskolájukba
vagy otthonaikba. 
A menekültüggyel sokáig
együtt kell még élnünk. Aki
nem így hiszi, az téved. Vasár-
nap este majdnem kiürült vá-
mosszabadi, már gurult is be a
busz a röszkeiekkel, akiket
Szeged környékén már nem
tudtak elhelyezni. A megoldás
kulcsa az Európai Unió kezé-
ben van. Most fog kiderülni,
mennyit ér ez a közösség, élet-
erős vagy tehetetlen, összefog
vagy széthúz. 

Gy. P.

A kulcsatározott lépéseket tesz
szok honnan és mikor indulnak majd,
a jövő hét folyamán ad bővebb tájékoz-
tatást az önkormányzat – hangsúlyoz-
ta a városvezető.

„Amennyiben a rendőrségnek, a
szolgálatot teljesítő szervezeteknek
bármilyen igénye merül fel, amiben

a város segíteni tud, természetesen
ezekre is reagálunk, és megtesszük
a szükséges lépéseket” – mondta el
a polgármester, aki kifejtette, a la-
kosság érdekében meghozott intéz-
kedések mellett olyan lépéseket is
tesznek, amelyek a migránsok ellá-
tását segítik, és amellyel szintén
szolgálják a lakossági igényeket, hi-
szen a migránsok városunkban tar-
tózkodása is rendezettebbé válik. „A
segítő szándék megvan, de minden
szervezett keretek között kell, hogy
történjen – emelte ki Borkai Zsolt –,
ezért az adományokat a Máltai Sze-
retetszolgálathoz várják, ahonnan
szervezetten szállítják ki azokat akár
Vámosszabadira, akár a határ irá-
nyába tartók számára. Hozzátette,
keresik azt a helyet, ahol ez az ado-
mánygyűjtő és -elosztó depó mű-
ködhet. A pályaudvar környékén
több mobil WC-t helyeztek el, és víz-
vételi lehetőséget is biztosítanak. A
város több pontján, így a menekül-

tek által látogatott helyeken újabb
szemetesedényeket helyeznek ki.
Több információt idegen nyelven is
kitábláznak, a tájékoztatást tol-
máccsal is segítik. 

Radnóti Ákos alpolgármester hoz-
záfűzte, a rendőrséggel, a közterület-
felügyelettel, a polgárőrséggel folya-
matosak az egyeztetések, amelynek
köszönhetően a jelenlétük is még
érezhetőbb lesz a városban, és külö-
nösen igaz ez az iskolák környékére,
ahol a reggeli iskolakezdés idején és
kora délután még fókuszáltabb lesz a
figyelem. Sági Géza, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója hozzáfűzte, a
frekventált és érintett belvárosi par-
kokat folyamatosan takarítják, szük-
ség szerint fertőtlenítik az eszközö-
ket, a Bisinger ligeti vizes játszóteret
pedig higiéniai okokból már le is zár-
ták. A mobil WC-k és szemetesedé-
nyek kihelyezésével és azok folyama-
tos cseréjével is a köztisztaság fenn-
tartásán dolgoznak. 

Dr. Báthy Andrásné, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára
elmondta, a kialakult helyzet miatt a
saját munkájukat is újra kell struktu-
rálniuk. Kiemelte, sok adomány érke-
zik, de ezek koordinálatlansága azt is
eredményezi, hogy sok élelmiszer
kárba vész. A célzott, jól szervezett
segítség érdekében működtetik
majd a már említett elosztó közpon-
tot, ahol nem csak az adományokat
csoportosítják, de a civil szervezetek
munkáját is össze tudják hangolni, a
feladatokat a hatékonyság érdeké-
ben osztják fel. Mint mondta, ezt a
problémát csak közösen tudjuk meg-
oldani, és örömteli, hogy az önkor-
mányzat koordinálásával Győrben
minden szereplő erre törekszik.

Borkai Zsolt polgármester újság -
írói kérdésre válaszolva elmondta, a
jelenlegi helyzetben a vámosszabadi
tábor bezárására nem sok esélyt lát,
és az is biztos, hogy ezt a problémát
sem Győr, sem az ország nem tudja
egymaga megoldani, Európa egysé-
gesebb és határozottabb fellépésére
lenne szükség. Győr azért lépett,
hogy a kialakult helyzet ellenére meg-
maradjon a város élhetősége, bizton-
sága, tisztasága. Ebben talált partne-
rekre a város, és várhatóan a most
létrejött összefogásba mások is be-
kapcsolódnak, akár a gazdasági szfé-
ra szereplői is a közös ügy mellé áll-
hatnak. Hangsúlyozta, minden intéz-
kedés azt szolgálja, hogy Győr köz-
ponti terein, csomópontjain, ameny-
nyire lehet, zavartalan maradhasson
a győriek komfortérzete. 

jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe, ahogy Tu-
zson Bence, a Fidesz-frakció szóvivője fogalmazott hétfőn: „nem
lesz olyan egyszerű" átlépni a magyar határt. A kormánypárti poli-
tikus a röszkei átkelő mellett, a határzárnál tartott sajtótájékoztatón
elmondta, a hónap közepétől a határhoz csatlakozva gyűjtőponto-
kat, befogadóállomásokat alakítanak ki, ahol gyorsított eljárásban
elbírálják a kérelmeket, és döntenek arról, hogy valakinek vissza
kell-e fordulnia vagy menekültként beléphet az Európai Unióba. A
jogszabály-módosításnak köszönhetően, egyébként szintén jövő
keddtől bűncselekménynek számít, ha valaki a már elkészült határ-
zár illegális átlépésével jut be az országba.

A törvénymódosításoktól sokat vár a miniszterelnök is, aki ez-
zel kapcsolatban egy interjúban azt mondta, a határőrizetben
„igazán minőségi változás" lépésről lépésre, szeptember 15-e
után fog bekövetkezni. Orbán Viktor szerint „nagyon nehéz lelki
helyzet" a jelenlegi, hiszen „mindenki sajnálja azokat, akikkel
szemben fel kell lépni", ám nem megoldás, hogy ezek az embe -
rek „fogják magukat és megbénítják egy ország életét.” „Együtt-
működést és rendezettséget kell kikényszeríteni az ő oldalukról
is, anélkül, hogy közben fizikai erőszakot alkalmazna a rendőr-
ség” – mondta a kormányfő.
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HIRDETÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

Fogyasztóvédelmi előadás-sorozat indult a győri
idős klubokban a Fogyasztóvédők Magyarországi
Egyesületének (FOME) Gazdasági Versenyügyi Ta-
nácsadó Irodája és az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény, Győr (EESZI) szervezésében.
Az előadásokon az idős célcsoportot érintő, aktuá-
lis témákat elemeznek a szakértők: a csodatevő ké-
szülékektől a termékbemutatókon át a megtévesz-
tő reklámokig és a jótállás kérdésköréig. 

Panker Mihály, az EESZI vezetője lapunk kérdé-
sére válaszolva rámutatott, olyan valós problémáról
van szó, amelyről az idősek nem szívesen beszél-
nek még a családtagjaiknak sem. Így az intézmény
munkatársai is általában csak véletlenül, a hétköz-
napi beszélgetések során elejtett egy-egy mondat-
ból szereznek tudomást arról, ha valamelyik klub-
tagot becsapták, esetleg több százezer forintért
annál jóval értéktelenebb terméket adtak el neki.
Az igazgató hozzátette, elsősorban azok az értéke-
sítések veszélyesek, amelyek nem egy üzletben,

Többszörös árat
fizethetünka semmiért:
fókuszban
a termékbemutatók

hanem személyes megkereséssel, termékbemuta-
tókon történnek, amikor esetleg ajándékot is ad-
nak az idősnek, és csak a végén derül ki, hogy
mindezért súlyos tízezreket kell fizetni. Ezekbe na-
gyon könnyen húzzák bele ezt a korosztályt – ma-
gyarázta Panker Mihály, aki megjegyezte azt is,
nemcsak a fogyasztóvédelemmel, hanem a rend-
őrséggel is együttműködnek, hogy felhívják a fi-
gyelmet az ilyen helyzetekre. 

Dr. Hajnal Zsolt, a Fogyasztóvédők Magyaror-
szági Egyesületének elnöke szerint országosan je-
lentős problémáról van szó. A Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság 2014-es adatai szerint közel 70
százalékos volt a kifogásolási arány, amikor termék-
bemutatókat ellenőriztek. Ezek kifejezetten megté-
vesztő gyakorlatok voltak: megtévesztés a kommu-
nikációban, a termék árával, de leginkább az ott kí-
nált termékek tulajdonságaival kapcsolatban. A
legjellemzőbb, hogy egészséget megőrző vagy ja-
vító hatásúnak tüntetnek fel bizonyos termékeket,
miközben ezeknek ilyen tulajdonságai nincsenek.
Dr. Hajnal Zsolt rámutatott, az egész egy rendkívül
megtévesztő telefonhívással kezdődik, egy call

centeres hölgy egy sablonszöveggel telefonál pél-
dául egy egészségbiztosítási országos szervezet
nevéhez nagyon hasonló támogatóra hivatkozva,
hogy ingyenes érrendszeri felmérést végeznek. Én
tudom, hogy mi van ennek a végén – magyarázza
a szakember –, de a napközben egyedül otthon tar-
tózkodó, jellemzően idős vagy beteg ember azt hi-
szi, hogy éppen most fogta ki az aranyhalat. Vi-
szont mindez egy kőkemény termékbemutatót rejt,
ami a helyszínen „feltárt” egészségromlásra ad
gyógyírt. Nagyon sokan sajnos vásárolnak ilyenkor
az ott, akkor, és csak akkor óriási kedvezménnyel
kínált termékekből, és csak napokkal később jön-
nek rá, hogy az nem hatásos, nem úgy működik,
ahogy azt ígérték. Ilyenkor jó tudni, hogy van jogi
védelem, van ingyenes segítség, többek között
Győrben, az Arany János utca 28–32. szám alatt
található versenyügyi tanácsadó irodában, illetve a
06-30/891-6625-ös telefonszámon. Tizennégy
nap van a termék kézhezvételétől vagy bizonyos
esetekben a szerződés megkötésétől arra, hogy el-
álljunk tőle, és következmények nélkül visszacsinál-
juk az eredeti állapotot. 
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Földház épül Felpécen. A hivatalos ne-
vén Biomimetikus Életmód Központ a
Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft. által
elnyert KEOP-6.2.0/B/11-2011-0020
sz. pályázat keretén belül, 5 százalékos
önerő mellett az Európai Unió és a ma-
gyar állam 125.295.500 Ft összegű tá-
mogatásával valósul meg, s fő célja,
hogy népszerűsítse a környezetbarát
építési technológiákat, más kifejezés-
sel, a fenntartható életmódot.

Enyingi Tibor projektvezetővel járjuk
be az épülő létesítményt. A kánikulában
kellemes a hőmérséklet a félig kész föld-
házban. Azért földház, mert tető helyett
a betonszerkezetre föld kerül, a földbe
pedig növények, így a zöldtető előnyös
tulajdonságait is bemutatják majd a láto-
gatóknak. A ház oldalait ugyancsak föld-
del borítják be, a legnagyobb kánikulá-
ban sem lesz benn több 20-22 foknál. A
központot fenntartható, kevés gondo-
zást igénylő, ugyanakkor őshonos nö-
vény- és állatfajokban gazdag kert övezi.

A projekt célja a fenntartható élet-
mód népszerűsítése, a fenntartható
életmódhoz nélkülözhetetlen komplex
szemlélet kialakításával és elmélyítésé-
vel – magyarázza Enyingi Tibor. – A Bio -

A fenntartható életmódot akarják népszerûsíteni

Október végére elkészül a földház Felpécen
mimetikus Életmód Központ kialakítá-
sára és üzemeltetésére az észak-du-
nántúli térség központi helyén, a Győr
közelében fekvő Felpécen kerül sor. A
központ tervezett vonzáskörzete a Nyu-
gat- és Közép-Dunántúli Régió.

A központ tanácsadással, képzések,
előadások, fenntarthatósági programok
szervezésével foglalkozik. Legfontosabb
demonstrációs eszköze maga a BÉK
épülete és annak környezete, ahol szá-
mos, rendszerbe szervezett, megújuló
energiát hasznosító eszközt, berende-
zést ismerhetnek meg a látogatók. Az
épület megújuló villamosenergia-rend-
szere három elemből áll: napelem, szél-

generátor, valamint lineáris gőzgenerá-
tor. A fűtést biomassza-kazán, téglakály-
ha és talajkollektor biztosítja. A központ
segítségével az érdeklődők, látogatók
képet alkothatnak a megújuló energia-
forrásokat felhasználó eszközök műkö-
déséről, számszerűsíthető teljesítmé-
nyéről, alkalmazási lehetőségeiről, vala-
mint az általuk biztosított pénz- és ener-
giamegtakarítási lehetőségekről.

A fenntartható életmód elemei kö-
zül nyolcat azonosítottunk be, ezek kö-
ré tervezzük a tevékenységeket – ma-
gyarázza a projektvezető. Ezek az
energiahatékonyság javítása, a meg-
újuló energiák, a környezettudatos

építkezés, a hulladékkezelés, a
szennyvízkezelés, a komposztálás, a
fenntartható kert és a biotáplálkozás.

Szeretnék bevezetni a biomimetikus
(természetutánzó) rendszerek fogalmát
is a fenntartható életmód jellemzői közé.
A központ „anyagcseréje” a természet
elvét követve, körfolyamatokba rendező-
dik, a szerves hulladékok helyben újra
felhasználásra kerülnek. Energiaigényét
közvetlenül, illetve közvetve a nap segít-
ségével fedezi, a földház maga és kertje
pedig elősegíti környezete magas biodi-
verzitását. A célcsoportok építtetők és
tulajdonosok, családok, akik szeretnék
fenntarthatóbbá tenni az életmódjukat,
valamint azok, akik elősegíthetik ezen
cél megvalósulását: jegyzők, építési elő-
adók, környezetmérnök hallgatók és ci-
vil szervezetek.

A kivitelezés és a projekt előrehala-
dása nyomon követhető a Központ Fa-
cebook oldalán, illetve a honlapunkon
(www.bekahaz.hu).



Szeptember 16. (szerda)
Bringás reggeli
és kerékpáros „citrom-díj”
06.00–09.00
Helyszín: Megyeház tér

Szeptember 18. (péntek) 
„Fedezd fel faros busszal Győrt!”
15.00–16.30
Ikarus 55 autóbusz díjmentes használata, indulás a „Város-
háza” és az „Aqua Sportközpont” megállóhelyektől.
Telephely látogatás az ÉNYKK Zrt.
Ipar utcai telephelyén
16.30–18.00
Előzetes regisztráció szükséges, www.enykk.hu 
Kerékpáros felvonulás – Light ride
20.00–21.00

(esti fényfüzérekkel felszerelt biciklikkel) 
Gyülekező: Megyeház tér
(CSAK megfelelő műszaki állapotú
kerékpárokkal  lehet közlekedni!
A világítás használata KÖTELEZŐ!)

Szeptember 19. (szombat)
„Szabadulós Pince” – Interaktív játék
10.00–18.00
Az egész városban játszódó szabadulós játék 
a „Szabadulós Pince” csapatának szervezésében.

GyőrBike Nap 
Helyszín: Megyeház tér
• 10.00–20.00 GyôrBike kerékpárok kipróbálása,

kedvezményes bérletvásárlási lehetőség
• 10.00–17.00 Volán-relikviák jótékony célú vására
• 10.00–16.00 Kerékpározásra ösztönző szemléletformáló

program (KRESZ-teszt, ügyességi pálya gyerekeknek)
• 12.00–20.00 GoldSprint futamok

5x5 méter nagyságú területen fixen elhelyezett 
2 db kerékpár gyorsasági versenye

Éjszakai buszjárat – részletes menetrend: www.enykk.hu

23.50–04.00

Szeptember 22. (kedd) – AUTÓMENTES NAP
Térítésmentes utazás a helyi járatú autóbuszokon 
EGÉSZ NAP

Kerékpáros városnézés 
17.00–18.30
Gyülekező: Dunakapu tér
CSAK megfelelő műszaki állapotú kerékpárokkal lehet közlekedni!
Regisztrálni a www.gyeregyorbe.hu oldalon kell (max. 20 fő).
GyőrBike kerékpárokat biztosít a szervező.

„Válassz engem – Vakrandi” az ÉNYKK Zrt.
nosztalgia autóbuszjáratán
18.00–18.30
A 30 perces városnéző túrán minden adott az ismerkedéshez.
Indulás: „Városháza” megállótól.

2015. szeptember 16-a és 22-e között
Szeptember 16-tól 22-ig
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ kedvezménye
Kerékpárral érkező látogatók 20% kedvezményt kapnak 
a belépőjegy árából.

Szeptember 17-től 20-ig
GyőrBike infosátor 
10.00–20.00
Helyszín: Megyeház tér
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Nyolcvanezer négyzetméter nagyságú logisztikai köz-
ponttal bővült az Audi Hungaria Motor Kft. Győrben.
A beruházás 10 milliárd forintba került, s hétszáz új
munkahelyet teremt.  A csarnokavató ünnepségen
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter beje-
lentette, magas állami kitüntetést kap a távozó Tho-
mas Faustmann, akinek vezetésével a győri Audi a vi-
lág legnagyobb motorgyára lett. Borkai Zsolt, Győr
polgármestere ugyancsak méltatta a távozó vezetőt,
s úgy fogalmazott, a magyar állam, az Audi és Győr
városa nagyszerű hármast alkot. 

A már meglevő, LOC névre keresztelt logisztikai
központ mellett egy még nagyobb, LOC 2 is létre-
jött. Nagysága 45 futballpályának felel meg, ahol
naponta 450 kamion fordul meg, hozza Győrbe a vi-
lág minden részéből az alkatrészeket, hogy azok in-
nen jussanak el az Audi motor- és járműgyárába. A
két központban együttesen 1200 ember dolgozik,
ami azt jelenti, hogy a korábbi ötszáz munkahely
mellé további hétszáz is létrejött. 

Borkai Zsolt köszöntőjében arról beszélt, az ilyen
ünnepélyes pillanatok nem csak az Audinak, ha-
nem Győrnek és Magyarországnak is fontosak, mi-
vel a sikereket az együttgondolkodás tette lehetővé,
s bizonyítják az összefogás fontosságát. 

A távozó Thomas Faustmann érdemeit méltatta Borkai Zsolt és Szijjártó Péter

Bôvítette logisztikai központját az Audi

Az elmúlt években az együttműködés még szo-
rosabb lett, még fantasztikusabb eredményeket
tudtunk produkálni – fogalmazott a polgármester,
aki méltatta a győri Auditól távozó Thomas Faust-
mannt, az ügyvezetés elnökét, akivel jól együtt tu-
dott dolgozni, s akinek sok sikert kívánt új állomás-
helyén, Neckarsulmban.

Szijjártó Péter a csarnokavatón bejelentette, a
távozó Faustmann-nak a köztársasági elnök a Ma-
gyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitün-
tetést adományozta. A miniszter szerint az Audi
újabb győri beruházása annak bizonyítéka, hogy az
Audi és hazánk kölcsönös bizalmon alapuló straté-
giai partnerségben áll egymással. 

Szijjártó Péter beszélt arról is, Győr és az Audi
együttműködése folyamatosan rekordokat döntött. A
kormány célja, hogy erősítse a mérnökképzést és a
kutatásfejlesztést, s ennek ugyancsak Győr lesz a
nyertese. A létrejövő ipari centrum megszületésével
még inkább elmondhatják a városban, hogy a jövő
Győrben épül – mondta a miniszter. 

Thomas Faustmann meghatottan köszönte meg
Borkai Zsoltnak és Szijjártó Péternek, mint fogalmazott,
a bizalmon alapuló együttműködést, s azt hangsúlyozta,
együtt nagy dolgokat vagyunk képesek megvalósítani.
Egy 77 hektáros szabad területtel még rendelkezünk –
mondta Faustmann, jelezve azt, hogy a 3. ütemű logisz-
tikai bővítésnek is megvan a lehetősége az ipari parkban. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„A közönség szeretete lehetővé
tette számomra, hogy olyan cé-
lokat is kitűzzek, amilyeneket
enélkül nem lehetett volna, pél-
dául nagy formátumú előadáso-
kat hozhatok létre” – erről is be-
szélt lapunknak adott interjújá-
ban Kovács Ákos Kossuth-díjas
énekes, dal- és zeneszerző, köl-
tő, aki hét éve nem koncertezett
városunkban, Igazán című tur-
néját azonban a győri Audi Aré-
nában zárja október 3-án. Ákos
közel három évtizede tartó kar-
rierje a Bonanza Banzai kulti-
kussá vált zenekarral indult,
1993 óta pedig számos szólóal-
bumot és kislemezt adott ki, s ta-
valy megjelent első EP-je, vagyis
középlemeze Igazán címmel. A
sokoldalú művész tömegeket
érint és mozgat meg dalaival, s
talán nincs is olyan ember ha-
zánkban, aki ne tudna idézni tő-
le legalább néhány sort.

A közönség egy része ikonként te-
kint önre, személyes a viszonyuk,
még szobrot is emeltek Szegeden.
Hogy éli meg a visszajelzéseket?

A szobrot ellendrukkerek állították,
gúnyból. Az a hallgatóm, aki érti, miről
beszélek idestova 27 éve, biztosan
nem akar nekem szobrot állítani. Sok

Október 3-án a gyôri Audi Arénában koncertezik Ákos

„Pont annyira érdekel Krúdy irodalma, 
mint a szintetikus popzene”

olyan visszajelzést kapok, hogy má-
sok életének részese lettem a dalokon
keresztül. Ennél nagyobb eredmény
aligha van ebben a műfajban. A kö-
zönség szeretete lehetővé tette szá-
momra, hogy olyan célokat is kitűzzek,
amilyeneket enélkül nem lehetett vol-
na, például nagy formátumú előadá-
sokat hozhatok létre. Ez a szeretet tart
ezen a pályán. Óriási dolog koncerten
olyan tekinteteket látni, amilyenekre
szinte támaszkodni lehet.

Visszatekint olykor erre a 27 évre,
amiből 22 esztendő szólóban telt?
Készít valamiféle számvetést?

Időnként igen, koncertek formájá-
ban, ilyen volt annak idején a 40+ tur-
né is, amellyel legutóbb Győrben jár-
tam. Nem érzem magam középkorú-
nak, pedig tudom, hogy az vagyok,
egy 47 éves ember már nem fiatal.
Egyfajta számvetésként éltem meg
azt a műsort, a dalok között megélt
sztorikat meséltem, amiket jó volt ösz-
szegereblyézni. S persze a négy gyer-
mekem által is számot vetek időnként,
amikor rádöbbenek, milyen gyorsan
nőnek: a fiam nemrég született, aztán
már harmadikos gimnazista. Az ész
megáll. Úgy tűnik, mintha Anna öt
perccel ezelőtt született volna, pedig
már 13 éves. Kata tízesztendős, Julika
öt. Elsősorban apa vagyok, s csak ez-
után szerző, előadó. Persze, ha az em-
ber elég időt van a porondon, egyre
durvább évfordulók kerülnek elő, ezek
számadásra késztetik időnként, de en-

gem igazából mindig az aktuális fel-
adataim foglalkoztatnak.

Például, hogy az eddig legsikere-
sebbnek nevezett 2084 turnét übe-
relje az Igazán? A siker mit jelent?
Sok nézőt, jó csapatot, megszóla-
lást, hangulatot?

Az összes felsorolt elem benne van.
Eddig a 2084 volt a leglátogatottabb
koncertsorozatunk, több mint 200 ez-
ren látták, de nem kell mindig überel-
ni. Trióban játszottunk Bánfalvi Sanyi
dobossal és Lepés Gábor billentyűs-
sel. Ezt az általunk szintirocknak neve-
zett műfajt visszük tovább a mostani
előadás-sorozattal, kiegészülve kvar-
tetté egykori zenésztársammal, Hau-
ber Zsolttal, akivel annak idején
együtt alapítottuk  a Bonanzát. Az első
új, közös dalunk, az Újrakezdhetnénk
zenéjét Zsolti jegyzi, a szöveget én ír-
tam, az Igazánból pedig talán még na-
gyobb siker lett. Megjelent a középle-
mez, és csináltunk egy dupla telt há-
zas arénakoncertet tavaly. A 2084 tur-
né 2.0-ás verzióját állítottuk színpadra
az Igazánnal, és ahol eddig jártunk –
nagy fesztiválokon és önálló előadá-
sokon – óriási siker volt. Nagyon re-
mélem, hogy ez Győrben, a turné be-
fejező állomásán sem lesz másként.
Gyanítható, hogy mire odaérünk, bő-
ven túlleszünk a százharmincezres lá-
togatottságon, úgy, hogy a turné csak
április végén indult! Nagyon várjuk a
találkozást az itteni közönséggel. Szá-
mos korszakból villantunk fel dalokat,

lesz több mint húszéves szerzemény
és olyan is, amit idén írtam, illetve a
két végpont közöttiek.

Hauber Zsolttal hosszabb távra
terveznek?

A szerzői programot nem szeret-
ném évekkel előre megadni magam-
nak. Örülünk, hogy újra egymásra ta-
láltunk. Teljesen más, kiegyensúlyo-
zottabb és teremtőbb  a viszonyunk,
mint korábban volt, hiszen felnőttként
másként tekintünk a világra. Az biztos,
hogy idén folyamatosan dolgozunk, a
2015-ös évet a december 17-i Papp
László Budapest Sportaréna-beli kon-
certtel zárjuk. Ha Isten segít, ősszel
megjelenik az új nagylemezünk is,
emellett még egy koncertkiadványt is
tervezünk. A stúdióban nappal a kon-
certlemezt keverjük, éjszaka az új da-
lokat énekeljük, vesszük fel, közben
koncertfilmet vágunk, szóval még sok
szép feladat van a turnézás mellett.
Nagyjából 2016 közepéig látszanak a
közös munka körvonalai.

Említette a felnőtté válást és azt
is, hogy nem érzi magát tapasztalt-
nak. Hogy látja a saját érési folya-
matát?

Remélem, zenei és színpadi szem-
pontból azért csak ragadt rám valami
ennyi koncert és lemez után. De aki
képes külső nézőpontból tekinteni
magára, az skizofrén. Látom a rólam
készült fényképeket, időnként ször-
nyülködöm, de lényegi változást nem
veszek észre. 

Fotó: www.akos.hu
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Hozzáállásban sem?
Ugyanúgy izgulok és imádkozom

koncert előtt, mint huszonévvel ezelőtt,
mert tudom, hogy sok minden múlik raj-
tam, és persze rengeteg dolog múlik
másokon is. Tudok örülni a koncert be-
fejezésének is, amikor a feladat terhét le-
tehetem, különösen, ha sikerült tisztes-
ségesen elvégezni a munkát. Minden
este kezdő vagyok, mert minden este
lesz valaki, aki először lát minket koncer-
ten. Rendszeresen kapok ilyen visszajel-
zést: életem első Ákos-koncertje volt, de
nem az utolsó! A kritika egy jól behatá-
rolható része azon dolgozik, hogy ember
alatti lénynek láttasson, mert mondjuk
világnézetileg ellenérdekelt. Ezért igyek-
szik humortalannak, hülyének beállítani,
„brand”-nek nevez, leprofiz, lekutyáz, le-
macskáz, beskatulyáz. Furcsa ez a ket-
tősség: a kritikai térben néha még em-
bernek sem látszom, de ha kiállok 40
ezer ember elé, kitörő szeretettel fogad-
nak. Különleges érzés, nagy jutalom és
nagy elégtétel is. A skatulyázás értelmet-
len: ugyanúgy érdekel Krúdy irodalma,
mint a szintetikus popzene.

Beszéljünk az alkotói folyamatról
is: például egy korábbi videonapló-
bejegyzését megnézve feltűnt,
mennyire élvezi a stúdiómunkát.

Nagyon szeretek a stúdióban ülni
és tekergetni! A munkám teremtő ré-
szét élvezem a legjobban, amikor raj-
tam keresztül préseli világra magát

egy gondolat, egy zenei ötlet, egy
hangzás. Ennek az öröme semmihez
sem hasonlít, ráadásul még rengeteg
pozitív visszajelzést is kap az ember,
ami visszaigazolja a munkát, a lelkese-
dést. Nagy csoda ez. Körgangos, Te-
leki téri albérletben születtem, egy fo-
rint nélkül vágtam neki az életnek, a
magam munkájából értem el azt,
amit. Magyarországon mindig úgy
magyarázzák a sikert, főleg a sikerte-
lenek, hogy biztos lefeküdt valakivel,
hátszelet kapott, satöbbi. Ahelyett,
hogy a sok okos meglátná és eltanul-
ná a siker mögötti valós teljesítményt.
Szeretem, amit csinálok, szeretek dol-
gozni, és szeretem azokat is, akik
meghallgatnak. Nem annyira bonyo-
lult dolog ez.

Korábbi címlapról idézek: lelkes
állat?

Mondhatjuk, igen. Egyébként ha
jól emlékszem, ez Móricz fordulata, az
ő prózájában olvastam. Valaki belénk
lehelte a lelkét, hogy emberek le-
gyünk, hogy hasonlatosakká legyünk
őhozzá. Lelkesedni csak a lélekkel bí-
ró ember tud.

Mi táplálja a lelkesedését, a lelkét?
A lelkemet az Úristen táplálja. Az

én nagy „előnyöm”, hogyha van ilye-
nem, hogy normális családból szár-
mazom, és úgynevezett polgári nevel-
tetést kaptam. A szüleim ösztönöztek,
hogy olvassak, tanuljak, hogy az ér-

deklődésem mindig tartsam ébren va-
lamivel, mellette sportoljak, énekeljek
kórusban, verset mondjak. Ebből az-
tán magam választhattam ki később,
ami igazán érdekelt. A neveltetésem
eredménye a józan paraszti ész, igyek-
szem tisztességgel végezni a dolgo-
mat, nem csak az anyagi előnyök fog-
lalkoztatnak. Hosszú távra tervezek,
ha eredménye van a munkámnak, azt
nem mindjárt a malacperselybe do-
bom, hanem ráköltöm a következő
produkciómra.

Ezt a nevelést igyekszik átadni a
gyermekeinek is?

Azt hiszem, igen, de nincsenek
úgynevezett nevelési elveim. Megta-
nultam, hogy az ember azzal nevel,
ahogyan létezik. Sokszor idézett, sze-
mélyes példám: hiába mondom a gye-
reknek, hogy szépen fűzd ki a cipődet,
mielőtt leveszed, ha közben azt látja,
hogy én lerúgom, ahogy hazajövök.
Ezt nyilván tágabb értelmezési tarto-
mányban is lehet érteni, vagyis, aho-
gyan létezik az ember, az indulatait ke-
zeli, a helyzetekre reagál, ahogyan
szeret, ahogy a másikhoz szól, azt fog-
ja a gyerek átvenni. A 17 éves fiam

nemrég elhívott magával moziba, ami
már önmagában nagy fegyvertény.
Utána, séta közben beszélgettünk a
filmről, ő pedig belém karolt, pedig
egy kamaszfiúnak akár ciki is lehetne
az ilyesmi.

Apa otthon nyilván nem sztár, de
mégis, mennyire van benne a gyere-
kek életében, hogy híres ember?

Remélem, semennyire. Igyekez-
tem megóvni őket az apjuk hírének
árnyoldalaitól. A sorsom kiszolgáltat
engem és a szeretteimet is, megtanul-
tam, rengeteg keserű tapasztalat nyo-
mán, mennyi aljasságot is vonz a hír-
név. Szerencsére az iskolában sem té-
ma, hogy ők kinek a gyerekei, normá-
lis pedagógusok önértéken tudják ér-
tékelni őket. 

Többször említette Istent.
Ha nem említem, akkor is ott van.
A színpadra is felviszi az imát. Mi-

lyen szerepe van az életében?
Amikor az ember imádkozik, a sa-

ját belső szobájában van, nem mások
előtt. A színpad mögött elmondunk
egy imát a zenésztársaimmal, mielőtt
kiállunk a közönség elé. Mindenkiben
ösztönszerűen benne van, hogy az égi
erők segítségét kérje – mondjuk vala-
milyen fontos döntéshez vagy a mun-
kájához. Évszázadokon keresztül a
földműves nem nyúlt az ekéhez anél-
kül, hogy ne mondott volna el egy
imát, de a polgár vagy a király napja
se telt el imádság nélkül. Szomorú,
hogy odáig jutottunk, hogy ezt magya-
rázni kell.

Most hogy érzi magát a világ-
ban?

Alapvetően jól. A dátumtól, az élet-
koromtól, politikától, a nemzetközi

eseményektől, még a hábo-
rúktól függetlenül is: ez

egy teremtett világ,
amiben inherens
módon rend van.
Kérdés, hogy rá
tudunk-e hango-
lódni. A legfonto-
sabb evangelizá-
ciót egy idősebb
testvéremtől ta-
nultam. Amikor

noszogatták, hogy
bizonyítsa be, van
Isten, csak annyit
kérdezett vissza: le-

vegőt szoktál ven-
ni? Igen? És azt

ki adja?



12 / + / 2015. szeptember 11.

Szôke Nikoletta
Takács Nikolas

Jazz, soul. r’n’b, latin elemeket
magába olvasztó zenei kirándulás

Szôke Nikolettával
és Takács Nikolasszal.

&

Egyetemi
Hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

OKTÓBER

02.1900

Belépő vásárolható: jegy.hu, Tourinform,
Győr+pavilon. Kisalföld pavilon
(előfizetőknek kedvezménnyel)

Jegyár: 4.900 Ft/db
Bérletvásár (Index, jazzagoga.hu)
a koncertsorozatra  6 előadásra 
kedvezménnyel! 

Fôtámogató:

HIRDETÉS  KULTÚRA  

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Több mint hétezren látták négy hónap
alatt az Esterházy-palotában megren-
dezett, a Batthyány Gyula életművét
bemutató, nagyszabású tárlatot.

Fekete Dávid alpolgármester a ki-
állítás zárásaként elmondta, Győr
számára kultúrtörténeti jelentőségű
kiállítást szervezett a művészeti mú-
zeum. Az egyedülálló tárlat megren-
dezésével a méltatlanul elfelejtett
Batthyány Gyula újra a művészvilág,
a művészetkedvelő közönség érdek-
lődésének középpontjába kerülhe-
tett. A kiállítás anyaga soha így
együtt nem volt látható, és soha
nem is lesz, hiszen az Esterházy-pa-
lotában bemutatott festmények 90
százaléka magángyűjtők birtoká-
ban van.

A tárlatot különféle kulturális és
szabadidős események kísérték, így a
múzeum igazi befogadó intézménnyé
vált – emelte ki az alpolgármester. A
siker azt mutatja, ilyen jól installált, jól
megszervezett és kitalált rendezvény
még nem volt a győri múzeumban. Fe-

Hétezren látták a
gróf festményeit

kete Dávid hangsúlyozta: a jövőben
ehhez hasonló, nagyszabású, izgal-
mas tárlatokat kívánnak rendezni.

Grászli Bernadett múzeumigazga-
tó elmondta, hétfőtől csomagolják a
festményeket, bontják az installáció-
kat. A legnagyobb kép, „Az ezer év
küzdelmei” című történeti kompozíci-
ót ezúttal is daruzással emelik ki az
épületből, mint ahogy az a behelyezé-
sekor is történt.

A Batthyány-kiállítás installációi,
tablói, fotói legközelebb az egykori
bicskei Batthyányi-kastélyban lesznek
láthatóak, ahol ma gyermekotthon
működik. A tárlat utazó kiállítás formá-
jában népszerűsíti tovább a festőmű-
vész munkásságát, Batthyány Gyula
elfeledett életművét, amelyet Győr vá-
rosa helyezett vissza a művészettörté-
netben az őt megillető helyre – hang-
súlyozta Grászli Bernadett.

szerző: földvári gabriella

A Menház Színpad második évadát
kezdi meg Győrben. Gáti Oszkár a na-
pokban mutatta be a sajtó képviselői-
nek a műsortervet.

Az új évad darabjai valamilyen
módon felhívják a figyelmet az ag-
resszióra, a butaságra és a hatalom-
ból fakadó rettenetes problémákra.
Olyan is lesz, amelyen lehet felsza-
badultan nevetni és a zene is beke-
rül az idei repertoárba – mondta a
színházigazgató.

Tavaly olyan színészek léptek fel a
Menház Színpadán, akik izgalmat tud-
nak kelteni, akik tehetségesek, és
akiknek játékát jó volt nézni. Úgy tűnik,
a színészek jól érezték magukat, mert
90 százalékuk újra eljön – mesélte Gá-
ti Oszkár. Itt lesz ismét Vári Éva, Stohl
András és Szabó Győző, Kulka János,
Lázár Kati, Jordán Tamás, Haumann
Péter, Szacsvay László, Kálloy Molnár
Péter és Csáknyi Eszter.

Az új évad új fellépőit sorolva kide-
rült, két monodrámával érkezik az
Aradi Kamaraszínház. A Sex, drugs,
gods and rock’n’rolll és Rudolf Hess

Menház Színpad: változatos évad
— színészóriásokkal

tízparancsolatát Harsányi Attila adja
elő. Ötvös András A csemegepultos
naplója előadással, a Golem Színház
Mamelosn-darabjával, Bíró Krisztina
Parti Nagy Lajos Ibusárjával, Göttin-
ger Pál A telefondoktor című előadá-
sával, Bálint András a Heltai-levelek-
kel és Hegedűs D. Géza Camus: A
pestis című művével lép a győri kö-
zönség elé. Két esten  Udvaros Do-
rottyát láthatjuk, a SeRa duó pedig A
reneszánsztól a tangóig címmel tart
komolyzenei estet, melyben szaxofo-
non és hárfán játszanak.

A tájékoztatón kiderült, sikeres
kezdeményezésnek bizonyult az elő-
ző évadban a Fogadj örökbe egy
előadást!  Bogisich Ferenc ötletgaz-
da szerint a győri polgárok, a cégek,
és a vállalkozások szívesen támo-
gatják a kultúrát, tavaly mind a 16
előadást örökbe fogadták. Az idei
évadban is számítanak a szponzo-
rokra.

A jegyeket keddtől árulják a Kos-
suth Lajos utca 24. szám alatt, vala-
mint a Baross úti Tourinform irodában. 

Részletek a honlapon:
www.menhazszinpad.hu
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Csodálatos dolog, hogy valóra vált egy 15 éve dé-
delgetett álom! – lelkendezik Kocsis Rozi, a Vaska-
kas Bábszínház igazgatónője a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központ aulájában. Körülöttünk bábszí-
nészek éppen padlószőnyeggel fedik le a burkola-
tot. A falakat már előadások plakátjai, fotói díszítik,
színes, eleven a tér, olyan „vaskakasos”. Nagy a sür-
gés-forgás, hiszen e hét közepétől nemzetközi cse-
csemőszínházi fesztivál helyszíne az épület. A leg-
kisebbek számára a játszókuckó elkészült, az első
emeleti Aprók termének befejezésén még munkál-
kodnak. Az igazgatónő nevetve mondja: hamaro-
san a házmesterek és a takarítónők visszaváltoznak
színészekké, az elmúlt hónapban ugyanis a társulat
tagjai saját két kezükkel dolgoztak azon, hogy fo-
gadhassák a nézőket. 

A minifesztivál szeptember 10-12 között igazi ku-
riózum a legkisebbek és a szakmabeliek számára.
Egy olasz társulat mellett a Kolibri Színház, a veszp-
rémi, a szombathelyi és a győri bábosok is bemu-
tatkoznak egy-egy produkcióval. A színészeket, és
a „bölcsis néniket” workshopok várják, neves szak-
értők vezetésével.

Kocsis Rozi az évadról szólva kiemelte, várható-
an a jövő év elejéig a nagyszínpadon játsszák elő-
adásaikat, amely nem igazán alkalmas a bábszínhá-
zi műfajra. Így amíg az egyik próbahelyiségből ka-
maratermet ala- kítanak ki, addig külön-
böző térszű- kítő eszközökkel pró-
bálják fenn- tartani a báb elő -
adások in- timitását. 

Új helyen a Vaskakas

Nyitott összmûvészeti központ 
létrehozása a cél

A Vaskakas Bábszínház az évadban négy új gyer-
mek- és két csecsemőszínházi bemutatóval, vala-
mint egy, a környezettudatosságra nevelő előadás-
sal készül az új helyszínen. Az új nagyi című mesét
október első hétvégéjén láthatja a közönség, ekkor
tárja szélesre kapuit a megújult épület. 

Színpadra tűzték az Emlékfoltozók, a Rézhegyek
királynője és a Víz, víz, tiszta víz című előadást. A bő-
beszédű diófa egy környezetvédelmi uniós pályázat
segítségével valósulhat meg Kocsis Rozi és Szúke-
nyik Tamás közreműködésével.  A felnőttek számá-
ra ebben az évadban nem készül új darab, viszont
A leányálom című, óriási sikernek örvendő előadást
annyiszor szeretnék játszani, ahányszor csak lehe-
tőség lesz rá.  

A cél egy nyitott, összművészeti központ létreho-
zása a Czuczor úti épületben – árulja el az igazga-
tónő. Kezdetben a bábszínházi, a gyermekszínházi
előadások mellett ifjúsági és felnőttszínházi produk-
ciók is lesznek. A jövőben pedig táncszínházi, nép-
tánc-, kortárs tánc-, operaelőadások, koncertek, ki-
állítások is várják a győrieket. Bemutatkozási lehe-
tőséget kívánnak biztosítani a tehetséges győri al-
kotóknak, művészeknek.  

Az aula új funkciója szerint találkozási pontként
működhet, reggeltől estig nyitott kapukkal várják
majd a betérőket, büfével, free Wi-Fi-vel, olvasósa-
rokkal, társasjátékokkal és barátságos, hangulatos
környezettel. 

Kocsis Rozi azt reméli, a központ működőképes
lesz, hiszen profi a színház, a szervezés, megfelelő
tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkeznek, lel-
kes a társulat, a győriek nyitottak, érdeklődőek,
nagyszerű közönség.

KULTÚRA  HIRDETÉS

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 96/317-133, 96/317-313 • www.volantourist.hu

A részvételi díj a belépôket nem tartalmazza! Adventi ajánlataink szep-
tember közepétôl irodánkban megtalálhatók! A teljes és részletes program-
ajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk még kulturális körutazások
széles választékával, tengerparti nyaralóprogramokkal, belföldi ajánlatokkal
és partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

KÖRUTAZÁSAINK:
Prága—Karlovy Vary okt. 22—25. 54.900 Ft/fô
Kutna Hora—Prága—Karlovy Vary—Konopiste—Cesky Krumlov
4 nap/3 éj autóbusszal, szállodában reggelivel
Krakkó—Zakopane 3 nap/2 éj okt. 23—25. 37.500 Ft/fô
autóbusszal, szállodában reggelivel

ÍZELÍTÔ EGYNAPOS KIRÁNDULÁSAINKBÓL:
Osztrák Dunakanyar szept. 26. 7.900 Ft/fô
Aggtelek—Hollókô okt. 3. 10.100 Ft/fô
Budapest: Parlament és Operaház okt. 3. 6.600 Ft/fô
Bécs: Hofburg és Hermes villa okt. 4. 5.300 Ft/fô
Salzkammerguti-tóvidék okt. 10. 11.000 Ft/fô
Bécsújhely—Puchberg—Semmering 

okt. 11. 5.300 Ft/fô
Az Eszterházy család nyomában Ausztriában

okt. 17. 4.900 Ft/fô
Pozsony—Dévény—Schlosshof okt. 24. 5.000 Ft/fô

www.galbusz.hu

Hívja irodáinkat!
GYÔR, Kazinczy u. 10.  Tel.: 96/388-055; 20/952-8310
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. Tel.: 96/595-080, 30/754-0211.
Ny.: H.—P.: 8—12 és 13.00—17.00, szo., v.: zárva
E-mail: info@galbusz.hu 

DALMÁT KÖRÚT UTOLSÓ 2 HELY 
szept. 22—27. 97.000 Ft/ fô

CSEHORSZÁGI BARANGOLÁSOK 
okt. 22—25. 60.000 Ft/fô félpanzióval

ELÔZETES!
SZÉKELY SZILVESZTER 
dec. 28—jan. 2. 115.000 Ft/fô félpanzióval

EGYNAPOS UTAK
ARTSTETTEN ÉS 
SCHALLABURG — VIKINGKIÁLLÍTÁS 
szept. 26. 7.500 Ft/fô
ALSÓ-AUSZTRIAI KALANDOZÁS 
okt. 10. 6.900 Ft/fô

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT
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PR-CIKK  KULTÚRA  

Ha egy tanár elmegy, legtöbbször ta-
nítványai emlegetik, esetleg közvetlen
munkatársai, pályatársai kevésbé. Éva
emlékére nemcsak ez utóbbi hiány
pótlásaként, hanem egyedülálló sze-
mélyiségének és teljesítményének
megörökítése érdekében is alapítot-
tuk a nevét viselő díjat. 

A rendszerváltással az orosz nyelv
tanulását az angol, német, francia és
olasz nyelv tanulása váltotta fel. Ehhez
újabb tanár- illetve tanítóképző prog-
ramok indultak. Az egyik, a hazai fel-
sőoktatás korábbi gyakorlatában nem
szereplő képzés az idegennyelv-okta-
tó tanító szak indítása volt. Tanszékek
alakultak a korai nyelvoktatás pedagó-
gusainak képzésére. Európai pályáza-
tok keretében hallgatók és oktatók töl-
töttek el heteket, hónapokat külföl-
dön. Külföldi partner főiskolákkal kö-
zös projektek készültek, egységes
képzési programjavaslatok születtek,

Pályázati felhívás

Díj a kiváló nyelvoktatásért
Dr. Szenténé dr. Vida Éva emlékére  

amelyeknek köszönhetően, kiemelke-
dő szaktudással rendelkező nyelvok-
tató tanítók kerültek ki az oktatási gya-
korlatba.

Éva 1992-ben, e projekt indulásá-
nak évében vette át az Apáczai Csere
János győri Tanítóképző Főiskola Ide-
gen Nyelvi Tanszékének vezetését.
Angol–német szakos tanárként, hal-
latlan energiával használta fel a hazai
és külföldi továbbképzési és szakmai
alkalmakat a számára új terület meg-
ismerésére. Ugyanakkor – nevelteté-
séből, családi indíttatásából fakadóan
– mindig ügyelt arra, hogy az ő és
munkatársai külföldi tapasztalatszer-
zései ne csak a máshol felhalmozott
tudás és kultúra „importjára” szorít-
kozzanak, hanem a magyarság és Ma-
gyarország nemzetközi megbecsülé-
sének növelését is célozzák. 

Hamarosan a tanítóképző főisko-
lák közül az egyik legjobb idegen -

gon felüli volt, tanítványainak soha
nem mondott nemet. 

Kik érdemesek a „Kiváló 
Nyelvoktatásért – Vida Éva Díjra”? 
Azok nevezését várjuk, akik nyelvok-

tatói tevékenységükkel, szakmai oda -
adásukkal, tanítványaik érdekeinek
szem előtt tartásával, innovatív tevé-
kenységükkel nagymértékben hozzájá-
rulnak az idegen nyelvek megkedvelte-
téséhez, népszerűsítéséhez, és esetleg
olyan új módszereket alkalmaznak,
amelyek minden nyelvoktató kolléga
számára példaértékűek lehetnek.

Díjátadás
Az Európai Nyelvek Napja alkalmá-

ból minden év szeptember 26-án. A
díjazott 50.000 Ft pénzjutalmat és
egy emlékplakettet kap.

Hatos és Társa Nyelviskola

nyelv-oktató tanítóképzését az ő tan-
széke biztosította. Kollégáit szakmai-
lag és emberileg is a legjobb tudása
szerint menedzselte. Szervezési ké-
pessége és teljesítőképessége átla-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A népművészet, a néptánc és a minőségi
pálinka kerül a fókuszba szeptember 18–20.
között városunkban. A hétvégét a termény-
áldás is színesíti.

Az ősz egyik legizgalmasabb hétvégéje közeleg,
amikor három napon át a mulatságé, hagyománya-
ink, szokásaink felidézéséé lesz a főszerep. „Győr
sok minőségi fesztivállal rendelkezik, de talán a ha-
gyományok fesztiválja áll a szívemhez a legköze-
lebb, hiszen ilyenkor felidézzük szokásainkat, népi
kultúránkat, amit kötelességünk továbbadni az utá-
nunk jövő generációknak is” – fogalmazott a ren-
dezvénnyel kapcsolatban dr. Somogyi Tivadar. Az
alpolgármester hozzátette, „a Dunakapu tér a nyár
folyamán már jól vizsgázott, s a szeptemberi feszti-
válnak is ideális helyszíne lesz”.

Sefőzőné Tóth Andrea, a szervező Győri Művé-
szeti és Fesztiválközpont igazgatója kiemelte, a
programok között megtaláljuk a néptánccsoportok
előadásait, a minőségi népzenét, a népi játékokat és
természetesen a kézműves vásárt is. A rendezvé-
nyen olyan előadók lépnek színpadra, mint a
Ghymes Együttes, a Kerekes Band, Pál István „Sza-
lonna” és bandája, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes,
de a győri táncegyütteseket is láthatjuk, és termé-
szetesen a látványos néptáncfelvonulásnak is tanúi
lehetünk. Az esemény sajtótájékoztatóján a Magyar
Nemzeti Táncegyüttest Vincze Dávid képviselte, aki
elmondta, Győrben mindig szívesen lépnek fel, mert
értő és igényes közönséggel találkoznak itt. Hozzá-

A magyar hagyományok és a pálinka fesztiválja Gyôrben

tette, a 2014-es névváltást követően (korábban
Honvéd Táncszínház) még nem léptek fel városunk-
ban. Ezúttal a Szatmár című műsorukat hozzák el,
amelynek koreográfusa a Kossuth-díjas Zsuráfszky
Zoltán. A programhoz immár nyolcadik alkalommal
kapcsolódik a Győri Pálinkafesztivál, amely a kiállí-
tók és szakértők szerint is az ország egyik legjobb
pálinkafesztiváljává nőtte ki magát. Mintegy 300 pá-
linka és különféle, pálinkát népszerűsítő ital is bemu-
tatkozik a rendezvényen, amelyen az idén is megvá-
lasztják a város és a fesztivál pálinkáját.

Ezen a hétvégén rendezik a terményáldást is,
amelynek a régi hagyományokhoz hűen, újra a Széche-
nyi tér ad otthont. Koczor Ágnes szervező kifejtette, a
program nagyszerűen egészíti ki a hagyományok fesz-
tiválját, amelyen harmincnál is több kiállító – többek
között kertészetek, zöldség-gyümölcs termesztők és
feldolgozók, biotermelők, pékségek, virágkötők – ter-
ményeivel találkozhatunk. A programokat koncertek
és a kertészethez kapcsolódó előadások is színesítik.
A három nap programja a www.mufegyor.hu honlapon
részletesen is megismerhető.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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SEEUFER FAMI-
LIENTAG IN BÁ-
CSA. Der Famili-
entag erwartet al-
le, die sich nach
Freizeit sehnen an
den Bácsaer See
(Szitásdomb Str. –
Fenyőszer Str.
Knotenpunkt) am
13. September.

KAJAK-KANU MARATHON WM vom 11.-13. September
am Aranypart. Die „Hauptstadt der Transdanubischen Tiefebe-
ne” heisst diesen September bereits zum dritten Mal die bes-
ten Marathon Kajak-Kanu Ruderer zu Gast. Eröffnungsfeier am
10. September um 20 Uhr auf dem Dunakapu Platz.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

In der 3. Bundesligabegegnung
ETO – Érd können die Fans am
12. September ab 18 Uhr im
ETO Stadion ihre Mannschaften
anfeuern.  

Die Männerhandballmann -
schaften ETO SZESE UND
VÁRPALOTA messen sich
am 12. September um 18 Uhr
in der Universitätssporthalle.  

DER  V. SZABADHEGYER
KOCHWETTBEWERB UND
FAMILIENTAG erwartet alle Fa-
milien und Freunde am 12. Sep-
tember ab 13 Uhr auf dem Sport-
platz in der Rozgonyi Straße. Ne-
ben dem Kochwettbewerb gibt
es Ponyreiten, Kinderfussball
und Musik zum Feiern live.

INGOLSTADT – so beginnt das Győrer
Philharmonieorchester  am 13. September
um 15:30 Uhr im Győrer Richter Saal (Aradi
vértanúk u. 16.). Beim ersten Konzert der
Nikisch Artúr Abonnementsreihe musiziert:
das Georgische Kammerorchester Ingol -
stadt. Es dirigiert: Benjamin Shwartz.

MIT DEM TITEL SZÍNEZD ÁT!
(Färbe um!) startet eine Landes-
programmserie am 11. Septem-
ber um 10.30 Uhr in Győr, auf
dem  II. János Pál Platz vor dem
Theater. Die Veranstaltung macht
uns im Rahmen von Kinder-, und
Familienprogrammen auf die Be-
deutung der gegenseitigen Tole-
ranz aufmerksam. Die Kleinen
und Großen werden mit Program-
men, wie gemeinsame Ge -
schichtsschreibung, Programm:
gyorplusz.hu

Im MOBILIS wird die Informationsvortrags-
reihe „Wissenschaftler damals und künftig”
am 11. September um 16 Uhr fortgesetzt. In
der ersten Hälfte der interaktiven Gespräche
spricht ein zugleich auf dem Gebiet der tech-
nischen und Naturwissenschaften bewan-
derter „alter Experte” über seinen Lebens-
weg, die Geschichte der Győrer Industrie-
geschichte und erinnerungswürdige Ereig-
nisse während des wissenschaftlichen Le-
bens. Thema des Septembers: Mechanik.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

V. SZABADHEGYI FŐZŐVER-
SENY ÉS CSALÁDI NAP várja a
családokat és barátokat szeptem-
ber 12-én 13 órától a Rozgonyi úti
sportpályán. A főzőverseny mellett
pónilovaglás, gyerekfoci, mulatós
élőzene színesíti a programot.

KULTURÁLIS kínáló  

INGOLSTADT – kezdődik az évad a Győri Filharmonikus Zenekarnál szeptember 13-án 15.30 órakor, a
győri Richter Teremben. A Nikisch Artúr-bérletsorozat első hangversenyén zenél: a Georgisches Kammer -
orchester Ingolstadt. Vezényel: Benjamin Shwartz.

CSALÁDI NAPRA VÁRJÁK a kikapcsolódni vágyókat a bá-
csai tóra szeptember 13-án. Délelőtt 9.30–12.30 óráig gyermek-
horgászverseny várja a kicsiket. Nevezés a helyszínen 14 éves
korig 9 órától. Délután 15 órától 20 óráig sárkányhajózás szak -
avatott személyzettel, kézműves foglalkozások gyerekeknek, öt-
letváró a tavi környezet alakítására. Csónakázás és piknik parti
saját eszközökkel.

SZÍNEZD ÁT! címmel országos
programsorozat indul szeptember
11-én 10.30 órakor Győrben, a szín-
ház előtti II. János Pál téren. A rendez-
vény gyerek-, illetve családi program
keretében hívja fel a figyelmet egy-
más elfogadásának fontosságára. A
kicsikre és nagyokra közös történet-
írás, játékkészítés, várépítés és egyéb
játékos feladatok várnak, kipróbálhat-
nak nemzetiségi hangszereket, és
részt vehetnek a közös ének- és tánc-
tanításban. 

CSALLÓKÖZI SZÍ-
NES CERUZÁK cí-
mű kiállítást tekinthe-
tik meg az érdeklődők
szeptember 17-én 11
órai kezdettel, a Ko-
vács Margit-iskolában.
A tárlat nemzetközi –
szlovák–magyar – rajz-
pályázatra beküldött
pályaművekből állt
össze. A kiállítás díj-
mentesen látogatható.

PANNON ES-
TÉK rendezvény-
sorozat keretében
Zacher Gábor toxi-
kológus, addiktoló-
gus tart előadást
szeptember 17-én
17 órakor a Pan-
nonhalmi Apátsá-
gi Múzeum konfe-
renciatermében.

„GYŐRI HISTÓRIA” címmel indul tematikus városnéző séta a Bécsi kapu térről
szeptember 13-án 15 órakor. Az érdeklődőket kalauzoló idegenvezető érdekes tör-
téneteket mutat be Győr történelmi korszakainak meghatározó eseményeiről.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  FEHÉR ZSUZSANNA

KISMEGYERI CSALÁDI
NAP gazdag programokkal
várja az érdeklődőket szep-
tember 12-én 9 órától az iskola
udvarán. Játszóház, sportvetél-
kedő, tortaevő verseny, tűzol-
tóautó-bemutató, tánc, jóté-
kony süteményvásár kínál lehe-
tőséget a kikapcsolódásra.

XVII. SZABADHEGYI SZÜRET rendezvényére várnak mindenkit szeptember 12-
én 14.30 órától a József Attila Művelődési Házban. A program során láthatják és hall-
hatják az érdeklődők többek között: a Szitakötő Néptáncegyüttes műsorát, a Kamé-
leon Színjátszó Egyesület bemutatóját. A rendezvény ideje alatt borbemutatóval és
borkóstolóval várják a látogatókat. A gyerekeket lovaskocsizás, kézműves játszóház
és légvár várja.

IMPORT IMPRÓ
TÁRSULAT évadnyi-
tó „Epizódjára” várnak
mindenkit szeptem-
ber 11-én 19 órakor a
Rómer Házban. A
helyszín változatlan, a
hangulat egyre jobb,
mind többen kíváncsi-
ak a produkcióra.

Szeptember 12-én este a RÓMER
HÁZBAN KÉT FILMET IS MEGNÉZ-
HETNEK a mozifilmek rajongói 18 óra-
kor: A tolonc, a magyar filmtörténet egyik
korai, nemrég megtalált kincsét, a Ca-
sablancáért Oscart nyerő Kertész Mihály
filmjét, valamint 20.30 órakor a Van vala-
mi furcsa és megmagyarázhatatlan című
színes, magyar vígjátékot.
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Beauty b x• Szépségápolás: Zsurzs D. Zsuzsanna • Haj: Sarkady Lívia és Baranyai Vivien                    • Fotó: Nagy Ferenc

A kreatív hajépítés művészete
mert különféle kontyok vonzzák a
lai kusok tekintetét extremitásukkal.
A kezdő és haladó fodrászok ezekkel
a versenyfeladataikkal készülnek fel
az életben is előforduló munkáikra.
Gondoljunk például egy-egy esküvői
frizurára, vagy akár egy különleges

báli toaletthez illő hajcsodára!

Évszázadok óta foglalkoznak a
fodrászok a haj építésével, gondol-
junk csak a barokk kor remekeire.
Manapság a fodrászversenyeken a
kreatív kategóriában számos bámula-
tos művel találkozhatunk, akárcsak
eleinknél. Ez a műfaj az, ahol a leg-
jobban meg tudják mutatni a szak-
mabeliek a tudásukat. A mai kor
a maga modern alapanyagai-
val számos új lehetőséget
tárt fel a fodrásziparban. El-
sősorban az általunk is is-

Külön szakmai kunszt a különböző
fotósmunkák előkészítése. A beállítá-
sokhoz nagyobb terhelhetőségre van
szükség, hiszen gyakran néhány kilós
terhet cipelnek a modellek a fejükön,
és egy-egy extrém fotózás 12 órán át
is tarthat. Természetesen a hajakkal
harmonizáló sminkek készülnek

ilyenkor, és a modellek ruházata
is stílusában alkalmazkodik a té-

mához. A beállításokra , és a
finom részletekre úgyneve-

zett stylistok ügyelnek.
Ezek olyanok, mint a kar-
mesterek a zenekarban,
mindenhez értenek, és
kifinomult ízlésük vezeti
őket a tökéletes alkotás
kivitelezésében. A fotós
folyamatos segítséget
kap az asszisztenseitől,

akik a fények és a zavaró
körülmények elhárításá-

val teszik lehetővé a művé-
szi munka zavartalanságát. Né-

hány maratoni munka elkészítése
komoly szakértelmet és fizikai felké-
szültséget igényel. Sokszor az egész
stáb úgy érzi magát a munka végezté-
vel, mintha kifacsarták volna. A fizikai
és mentális stressz kemény munkára
sarkall mindenkit.

Néhány különleges munkát tekint-
hetünk meg a fotókon.

Nagy Ferenc

E heti Beautyboxunkban különleges női frizurákkal szeretnénk
megismertetni kedves olvasóinkat. Különleges hajköltemények
a fotós szemével, és alkalmi kontyok a Frizurette fodrászverseny
résztvevőinek munkáiból! Mindemellett Életmód rovatunkban
a gabonafélék szépségre gyakorolt hatásáról is olvashat.
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BEAUTY BOX SZÉPSÉG

A győri Barokk Esküvő programso-
rozat egyik csúcspontja az, amikor
Győr városát elözönlik a barokk öltöze-
tű és frizurájú emberek, és megtörté-
nik egy igazi barokk esküvő is. A frizu-
rákat évek óta én és fodrászkollégáim
készítjük. Idén a 180 frizura megalko-
tása mellett versenyezni is lehetett a
Frizurette Hajköltészet barokk módra
elnevezésű fodrászversenyen, melyen
idén számos fodrász és modell vetél-
kedhetett egymással.  Az egész napos
munka eredményét este, a Széchenyi
téri nagyszínpadon mutattuk be. A ver-
senyen megkötések nélkül, a barokk
kor stílusjegyeit alkalmazva kellett fri-
zurát készíteni a versenyzőknek. Az év
egyik legmelegebb napján a fodrászok
rendíthetetlenül készítették a szebbnél
szebb és nagyon látványos kontyokat,
melyeket Pósa Józsefné fodrász szakok-
tató, Tolnai Zsuzsanna fodrász szakok-

Frizurette fodrászverseny a barokk jegyében
tató, Sarkady István fodrászmester és
Remek Annamária főszerkesztő érté-
kelt az ötletesség, a szakmai kivitelezés
és a kornak és az öltözetnek való meg-
felelés szempontjából. Így születtek
meg az itt látható munkák is. A képe-
ken Baranyai Vivien frizurái láthatók,
aki a tanuló kategória győztese lett. A
felnőttek közt Martini Orsolya, győri
fodrász vitte el a pálmát Nagy Szilvia
dunaföldvári és Kis-Ábrahám Izabella
győri versenyző előtt. Különdíjat ka-
pott Farkas Andrea Budapestről, a Paul
Mitchell-különdíj boldog tulajdonosa
pedig kedves kollégánk, Esztergályos
Olívia lett. A szervezők kü-
lön köszönettel tartoz-
nak a Győri Művé-
szeti és Fesztivál-
központ mun-

katársainak és minden résztvevőnek.
Rendkívül magas színvonalú alkotások
készültek. A díjazottakon kívül is szá-
mos szemet gyönyörködtető fodrász re-
mekmű vonta magára a publikum fi-
gyelmét. A színes forgatagban csodás
hölgyek és délceg urak lépkedtek pec-
kesen bámulatos ruháikban, és pom-
pás frizuráikon megcsillant a napfény.
Vajon tudták-e a közönség soraiban,
hogy hány óra, hány év gyakorlás kell
ahhoz, hogy valaki ilyen műremeket
megalkothasson? A tehetség az a mo-
tor, ami lehetővé teszi, hogy egyesek ki-
emelkedhessenek ebből az egyébként

is nagyon erős mezőnyből. Azonban
a motiváció az üzemanyag, az,

ami hajtja a motort. Ha ez a
kettő szerencsés kombiná-

ciót alkot, abból csodák

születhetnek. Ilyen csodákat láthat-
tunk a versenyzők kezei közül kikerül-
ni. A verseny sikerén felbuzdulva, jövő-
re nagyobb szabású rendezvényt kívá-
nunk megvalósítani, akár a határokon
átívelő felhívással! Reméljük, hogy
mindenki megtalálja számítását! Úgy a
versenyzők, mint a modellek, a rende-
zők és a nézők is a mostaninál még
színvonalasabb esemény részesei lehet-
nek. Kollégáimmal folyamatosan fej-
lesztjük tudásunkat, hogy a hétközna-
pokban is megfeleljünk a kihívások-
nak. Számos esküvő és különleges ese-
mény ad lehetőséget erre. Reméljük,
hogy mindenki tetszését elnyerte a ba-
rokk felvonuláson bemutatott frizurá-
ink minősége és különlegessége!

Sarkady Lívia



Változtass, hogy változhass!

SORSFORDÍTÓ SPIRITUÁLIS KLUB
elôadássorozat
2015. szeptember 16. szerda, 18 óra
Programozd újra az életedet a Sors-
fordító 21 napos módszer segítségével

2015. október 15. csütörtök, 18 óra
Gyógyulj meg a rákból! Sikertörténet —
Vendég: Harcsás Judit

2015. november19. csütörtök, 18 óra
Hogyan tisztítsuk ki az energetikai
rendszerünket? — Sejtszintû áthangolás
— amikor a véredet adod

2015. december 10. csütörtök, 18 óra
Emeljük rezgéseinket az angyali
energiák segítségével

Helyszín: Újvárosi Mûvelôdési Ház, Gyôr, Liget utca 55. A belépô ára: 1.000 Ft

Minden alkalommal sor kerül személyes-, vagy adott témával kapcsolatos kérdésekre,
reflexiókra, majd a gyakorlati rész után egy záró, élménybeszámolós körre, meditációra
is befejezésképp. Az elôadások során INGYENES BIOREZONANCIA ÁLLAPOTFELMÉ-
RÉST biztosítunk, melyre jelentkezni elôzetesen kell a 06-30/742-7234-es telefonszámon!
Az elôadásokat Nagy Judit mesterhipnotizôr, párterapeuta, spirituális tanácsadó tartja.

Életmód Biorezonancia és Spirituális Központ — Szeretet Központ
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ÉLETMÓD BEAUTY BOX

Nyár elején, közepén megtörtént
a gabonafélék betakarítása.

Ma a gabonaipari termékek nagy
része finomított formában kerül fo-
gyasztásra. Ez azt jelenti, hogy a ga-
bonaszem külső részét – a csírát és a
korpát – eltávolítják az őrlés során,
a keményítőben gazdag liszttestet
meghagyják, amely a fehérliszt készí-
tésének az alapja. Az őrlés és a fino-
mítás a tápanyagok és más, legna-
gyobb mennyiségben a csírában és a
korpában jelen lévő védőanyagok je-
lentős mértékű csökkenését eredmé-
nyezi. 

A teljes kiőrlésű gabonák (barna
rizs, teljes kiőrlésű búza, teljes kiőrlé-
sű zab és rozs) nem csak nagyon fino-
mak, de vitaminban (E-, B-vitami-
nok), ásványi anyagban (szelén, cink,
réz, vas, magnézium és foszfor) gaz-
dag, valamint fehérjét, összetett szén-
hidrátokat és olyan védőanyagokat
tartalmaznak, melyeknek számos
egészségvédő hatásuk van.

Egészségre gyakorolt pozitív ha-
tásuk:

Táplálkozásunk csak akkor le-
het hosszú távon sikeres – azaz
egészségmegtartó –, ha kellő
alapokon nyugszik. A kiegyen-
súlyozott étrend alapját a ga-
bonák képezik, azon belül is
döntően a teljes kiőrlésűek.
Élénkítik az anyagcserét, így
könnyebben megszabadul-
hatunk a felesleges kilóktól,
valamint (mivel rostot tar-

A gabonafélék és a szépség
talmaz) tovább tart a telítettségérzet
(ezáltal az éhségérzet csökken).

Gazdag rosttartalmuk miatt kiváló-
ak cukorbetegség, szív- és érrendszeri
betegségek (magas koleszterinszint,
magas vérnyomás, érelmeszesedés),
székrekedés, daganatos betegségek
megelőzése és diétás kezelése esetén is.

Az E-vitamin-, niacin- és cinktartal-
muk miatt csökkentik a szemfenéki
erek meszesedését és a szürke hályog
kialakulását. 

Az E- és B-vitamin-tartalmuk meg-
akadályozza azon betegségek kialaku-
lását, amelyek a mentális hanyatlásért
felelősek (pl.: Alzheimer-kór).

B-vitamin-tartalmuk enyhíti a
menstruáció előtti tüneteket.

Szépségre gyakorolt pozitív hatásuk:
A teljes kiőrlésű gabonák gazdag

rosttartalmuk miatt megtisztítják a
szervezetet, mivel eltávolítják a káros
méreganyagokat, ezáltal a bőrön ke-
vésbé jelennek meg pattanások és mi-
tesszerek. A szelén természetes örege-
désgátló anyag, így a bőr ragyogó ma-
rad, valamint növeli a bőr rugalmas-
ságát is. A cinktartalmuk miatt egész-
ségessé és fényessé teszik a hajat.

Láthatjuk, igaz az az idézet: „Az
vagy, amit megeszel, avagy ételed az
életed.” Ezért együnk és igyunk úgy,
hogy egészségesek és szépek legyünk!

Készítette:
Gyurkovits Krisztina dietetikus, 
élelmiszer-menedzser,
egészségtantanár www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

SÁTOROS USZODA INDUL: szeptember 14.; szeptember 21.
hétfő | szerda | péntek 16.00-tól 19.00-ig

MAGYAR VILMOS USZODA INDUL: szeptember 15.; szeptember 22.
kedd | csütörtök 16.00-tól 17.00-ig

MÓRA USZODA INDUL: szeptember 14.; szeptember 21.
Úszóegyesületi tagfelvétel! hétfőtől péntekig 17.00-től 19.00-ig
FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS/EDZÉS INDUL: szeptember 14.; szeptember 21.
Sátoros Uszoda hétfő | szerda | péntek 19.00-től 20.00-ig 
BABY ÚSZÁS INDUL: szeptember 12.; szeptember 19.
Sátoros Uszoda szombatonként 8.00; 8.45  
AQUA Sportközpont hétfő | szombat | vasárnap 
Ollé Orsolya: 06-20/312-3733
VÍZITORNA hétfő: 18.00–19.00 | szerda: 18.00–19.00 
AQUA Sportközpont | szombat: 9.00–11.00

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager | 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető  | 06-30/272-2064 

BEIRATKOZÁS: 
szeptember 11.; 18. | 15.00–17.00 | Sátoros uszoda

Jelentkezés a későbbiekben is folyamatosan!
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Nagy Esztert sokan ismerhetik A
konyhafőnök című tévéműsorból,
a győri hölgy a döntőig jutott. A
Győr Plusz Televízióban a közel-
jövőben önálló főzőműsorral je-
lentkezik, és lapunk hasábjain is
olvashatják majd receptjeit.

Eszter négyévesen készítette el élete
első „főztjét”. A szüleit szerette volna
reggelivel meglepni. A rántotta azon-
ban odaégett, mert nem öntött olajat
a serpenyőbe. Azóta folyamatosan ta-
nul, de a főzés mindig is hobbi maradt
számára. A tévés főzőcsatornákról és

kákat alkalmaz, és nagyobb tisztelet-
ben tartja az alapanyagokat. 

Legkedvesebb étterme a balaton-
szemesi Kistücsök, ahol kicsi kora óta
törzsvendég. Eszter azt meséli, ott 15
éve ugyanúgy készítik az uborkasalátát,
ahogy ő szereti, úgy, ahogy azt gyer-
mekkorában a nagymamája ízesítette.

Ha már a kedvenceknél tartunk, a
chef elárulta, a rántott hús az az étel,
amit bármikor, bárhol, bármilyen
mennyiségben meg tud enni uborka-
salátával, kovászos uborkával. Igaz, ő
otthon ezt is kicsit másképp készíti,
mint ahogy az a nagykönyvben meg
van írva. Nem klopfolja ki a húst, hogy
szaftosabb maradjon és japán panko
morzsába forgatja, amelytől igazán ro-
pogós lesz a panír.

Eszter jogot tanult, jelenleg pénz-
ügyi tanácsadóként dolgozik. A főzés
számára az öröm forrása, a kikapcso-
lódás a munka és a sport után. Azt
mondja, a sport számára tartást ad, a
sportolástól van kitartása az életben
mindenhez. Eszter ma is rendszere-
sen fut, és fitneszel. Meséli, tíz éve vál-
tott életmódot, a rendszeres edzés
mellett, bizonyos alapanyagok elha-
gyásával egészségesebb ételeket főz,
mint korábban. Többek között ezt sze-
retné bemutatni a Győr Plusz Televízió
nézőinek is. Az új főzőműsoráról el-
árulta, elsősorban olyan dolgokat fog

készíteni, amit otthon a háziasszo-
nyok is kivitelezhetnek, úgy hogy egy
kis varázslatot is becsempésszenek a
vasárnapi ebédekbe. Nem prémium
alapanyagokkal dolgozik, hanem min-
denki számárra elérhető termékekkel.
Megmutatja, mi mindent lehet kihozni
egy egyszerű alapanyagból, hányféle-
képpen lehet felhasználni például a
krumplit.  Hogyan lehet belőle habot,
csipszet, izgalmas sült krumplit készí-
teni. A tervek szerint minden műsor-
ban elkészít egy előételt vagy levest,
egy főételt és egy desszertet.

Szeretné a fiatalabbakat is meg-
szólítani, egy-egy adásban a gyerme-
keivel, a nyolcéves Alizzal és a hatéves
Erikkel fog főzni. Eszter szerint a gye-
rekek a leglelkesebb tanítványok, bol-
dogok, ha valamit varázsolhatnak a
konyhában. 

A chef reméli, sokan kedvet kap-
nak a műsor kapcsán a főzéshez, le-
gyenek akár kezdő konyhatündérek,
vagy azok, akik kevésbé aktívak a
konyhában. Azt tanácsolja, mindenki
csak akkor álljon neki a főzésnek, ha
kedvet érez hozzá, mert csak szívvel
lehet főzni! 

A saját főzőműsorral Eszter egyik
álma valóra válik, a következő célja
egy étterem nyitása, ahol a saját re-
ceptjei mellett a hagyományos ételek
újragondolt változatát kínálná.

a youtube videókból lesi el a recepte-
ket, a technikákat. Az így szerzett in-
formációkat önmaga fejleszti tovább,
felhasználva a fizikai és kémiai ismere-
teit. Így ma már azt is tudja, hogyan le-
het padlizsánból kaviárt készíteni. Pél-
daképe Heston Blumenthal, a világ
legkreatívabb szakácsa, a molekuláris
gasztronómia képviselője.

A Konyhafőnök főző-showba ba-
rátnője nevezte be, aki szerint a
„semmiből” is finomságokat vará-
zsol. Kétezer jelentkező közül válasz-
tották be a 36-ba, majd eljutott a
döntő kapujáig. Azt mondja, szakmai -
lag rengeteget fejlődött a műsor so-
rán, és óriási élmény volt számára a
vetélkedő. Azóta más tálalási techni-

CreativeChef Eszter
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
DUNA TV
04:00 Határtalanul magyar 04:25 Ha-
zajáró 04:55 Zegzugos történetek
05:20 Akadálytalanul 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Me-
sélő cégtáblák 06:25 Hazajáró 07:00
Híradó 07:30 Család-barát 09:05 Az
újabb gombháború  10:40 A világ -
örökség 11:00 Noé barátai 11:30 Tér-
kép 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:50 Ízőrzők 13:25 Hazajáró
13:55 Farkasok földjén 14:25 Másfél-
millió lépés Magyarországon 
14:55 Szeretettel Hollywoodból 
15:25 A koppányi aga testamentuma
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:30 SzerencseSzombat  19:30
Az Adlon hotel  21:10 Szigorúan bi-
zalmas  23:30 Casino Jack  01:20
MüpArt Classic – Strauss rituáléi
03:00 Az Adlon hotel 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:10 Superman és Batman  05:25
Pasik  05:45 Pasik  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:50 Ízes
élet  10:15 Teleshop 11:05 Kalan-
dor 11:30 Brandmánia 12:00 Street
Kitchen 12:30 Agymenők  13:00
Agymenők  13:25 Az élet csajos ol-
dala  13:55 A harc törvénye 
14:55 A harc törvénye  15:55 Ara
csak egy van  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:50 Fókusz Plusz  20:00 Vi-
gyél el!  21:15 Gyertek át szombat
este!  22:20 Párizsból szeretettel 
00:15 Sörcsata  02:20 Gyertek át
szombat este!  03:15 Agymenők 

04:30 Életfogytig zsaru  05:10 Ba-
bavilág  05:35 Super Car  06:00
Időnyomozó  06:25 Tv2 matiné 08:45
Astro-Világ 09:50 Babavilág  10:20
Otthon a kertben  10:50 A Jaguár
 12:50 Knight Rider  13:55 Kuzey
Güney – Tűz és víz  14:55 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  15:55 Példátlan
példaképek  18:00 Tények 19:00
Honey 2.  21:20 Lepattintva 
23:35 12 – A romlás napjai  01:35
Sportos 01:45 A férjem védelmében
 02:30 Rúzs és New York  03:15
Mrs. Klinika 

05:10 Peren kívül  05:55 TV-Shop
06:30 Szívek szállodája 07:20 Süti-
mester 08:30 Sütimester 09:50
Monk – Flúgos nyomozó  10:50 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  11:45 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:45 NCIS:
Los Angeles  13:40 NCIS: Los An-
geles  14:40 NCIS: Los Angeles 
15:45 A múmia  18:15 Hulk 
21:00 Másnaposok  23:10 40 éves
szűz  1:55 Harmadik műszak 
02:40 Harmadik műszak 

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Civil kurázsi (ism.) 18:30 Hello
Győr! (ism.) 19:00 Győri7 19:45 Ma-
de in Hungary (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Zooo+ (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 22:00 Vény nél-
kül  (ism.) 22:30 Győri7 (ism.) 23:15
Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports 06:20 „Így szól
az Úr!” 06:25 A sokszínű vallás 06:40
Biblia és irodalom 07:00 Híradó
07:25 Család-barát 08:55 Isten kezé-
ben 09:20 Engedjétek hozzám...
09:30 Református ifjúsági műsor
09:40 Ortodox ifjúsági műsor 09:45
Unitárius ifjúsági műsor 09:55 Refor-
mátus magazin 10:20 Katolikus kró-
nika 11:00 Görög katolikus liturgia
12:15 kult.hu 13:00 Híradó 13:20 Az
utolsó betyár  15:10 A világörökség
kincsei 15:30 A kölcsönkért kastély
 17:00 A muskétások  18:00 Hír-
adó 18:40 Hogy volt!? 19:35 Herbie
Monte Carlóba megy  21:25 A ret-
tegés arénája  23:30 Habermann
01:15 Casino Jack  03:00 Legen-
da  03:25 Szeretettel Hollywoodból
 03:55 Aranymetszés 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Ara csak egy van  05:30 Fó-
kusz Plusz  06:20 Top Shop 06:55
Kölyökklub 09:55 EgészségKalauz 
10:25 Teleshop 11:25 A Muzsika TV
bemutatja!  11:55 4ütem  12:25
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:55 Házon kívül  13:30 Gloriett
a hullának  15:25 Akit Buldózernek
hívtak  16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Cobra
11  19:50 2012  22:45 Lehetek az
eseted?  00:50 Portré  01:20
Eastwood faktor  02:50 Vigyél el! 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Knight Ri-
der  05:35 Babavilág  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:10
Több mint TestŐr  09:40 Astro-Vi-
lág 10:50 ÁllatoZOO  11:20 Apa -
ütők  11:50 Apaütők  12:15 Stahl
konyhája  12:45 Knight Rider 
13:50 Walker, a Texas-i kopó  14:50
Walker, a Texas-i kopó  15:50
Sylvester  18:00 Tények 19:00
Transformers: A bukottak bosszúja 
22:00 A Wall Street farkasa  01:00
A titokzatos idegen  01:35 Sportos
01:45 A szállító  03:20 A szépség
és a szörnyeteg 

05:05 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:25 Sütimester 07:35 Szívek szál-
lodája  08:30 Will és Grace  08:55
Will és Grace  09:25 Will és Grace
 09:55 NCIS: Los Angeles  10:55
NCIS: Los Angeles  11:50 NCIS:
Los Angeles  12:50 Az utolsó zsaru
 13:50 Duma – A vadon hívó szava
 15:55 Hulk  18:50 Dante pokla 
21:00 40 éves szűz  23:50 Dante
pokla  01:55 Nikita  02:45 Nikita


08:00 Credo (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Zooo+ (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Nyugdíjas Egye-
tem (ism.) 11:00 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Credo (ism.)
19:30 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00 Jövő-
kép (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Erzsébet
út (ism.) 23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:45 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa, kasza, fakanál 3. 13:15
Kívánságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:05 Feketén-fehéren  17:00 Ridi-
kül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  19:30 Maradj talpon! 
20:25 Kékfény  21:25 J.A.G. – Be-
csületbeli ügyek  22:10 Információs
magazin 22:25 On the spot: Kilenc
hónap alatt a Föld körül  23:20 Ho-
mo politicus  00:15 A nagyszerelmű
város  01:15 A rettegés arénája 
03:15 Legenda 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  Éjjel-nappal Budapest 21:25
Barátok közt  22:00 Dr. Csont 
23:00 RTL Klub Híradó 23:30 Magya-
rul Balóval 00:00 A főnök  01:05
Reflektor  01:20 A harc törvénye 
02:15 A harc törvénye  03:10 A
bosszú angyala 

04:00 Mrs. Klinika  04:45 Stahl
konyhája  05:10 Csapdába csalva
 05:35 Kettős ügynök  06:20 Mok-
ka  Benne: Tények Reggel 09:25
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:55 Ma-
gánnyomozók  14:55 Az én bűnöm
 15:55 Veronica aranya  16:55 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Ezek megőrültek!
 21:35 A milliomos szakács 
22:40 Az ősi prófécia  23:40 Így ké-
szült: Víkend  00:15 Tények Este
01:00 Aktív  01:30 Sportos 01:40
Ezo.TV 02:45 Életfogytig zsaru 
03:35 Életfogytig zsaru 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 NCIS: New Or-
leans  22:00 NCIS: New Orleans 
22:55 Másnaposok  01:00 Az utol-
só zsaru  01:55 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:50 Made in Hungary (ism.) 09:00
Vény nélkül  (ism.) 09:30 Jövőkép
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Jövőkép (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Jövő-
kép (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Jövőkép
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 15., KEDD
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Srpski Ekran
07:50 Unser Bildschirm 08:20 A múlt
fogságában  09:10 A hegyi doktor
– Újra rendel  10:00 Család-barát
11:30 Sophie szerint a világ  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Kapa, kasza,
fakanál 3. 13:15 Kívánságkosár
15:15 Rex felügyelő  16:05 Feketén-
fehéren  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:25 Önök kérték!
21:25 Szívek doktora  22:05 Infor-
mációs magazin 22:20 A Nagyok 
22:50 MüpArt  00:50 A médium 
01:35 Tökéletes másolat  03:35 Le-
genda 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
06:00 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:08 8:08 – Min-
den reggel  09:10 Ízes élet  09:35
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:45 Reflektor  12:55
Éjjel-nappal Budapest  14:05 1
perc és nyersz!  15:10 A szerelem
foglyai  16:20 A mentalista  17:20
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!  Éjjel-nap-
pal Budapest  21:25 Barátok közt 
22:00 Castle  23:00 RTL Klub Hír-
adó 23:30 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:00 Magyarul Baló-
val 00:35 Egy rém modern család 
01:05 Egy rém modern család 
01:30 Reflektor  Sztár 01:45 Egész-
ségKalauz  02:20 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi muzsikus lelkek 02:45 A
bosszú angyala 

04:25 Kettős ügynök  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Kettős ügynök
 06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Családi Tit-
kok  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Ezek megőrültek!  21:35 A tit-
kok könyvtára 22:40 Hawaii Five-0 
23:45 Franklin és Bash  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  02:00 Spor -
tos 02:10 Ezo.TV 03:15 A fény ösvé-
nyei 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Pitch Black –
22 évente sötétség  23:15 NCIS:
New Orleans  00:15 NCIS: New Or-
leans  01:10 Pitch Black – 22 éven-
te sötétség 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Jövőkép (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Jövő-
kép (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV
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Minden ISKOLÁSNAK jár egy INGYEN pár szemüveglencse*

GYÔR,
Baross G. út. 19. 
+36 96 488 341 *Komplett  szemüvegrendeles esetén érvényes, további részletekért érdeklôdjön az üzletben.

WWW.HATOS.HU

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Angol gyermek csoportok szeptember 19-tôl
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 19-tôl több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

az ôszi nyelvvizsgákra

SZEPTEMBER 16., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 A múlt fogságában  09:10
A hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Kapa, kasza, fakanál 3. 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:05 Feketén-fehéren  17:00 Ridi-
kül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Ketten Párizs ellen  21:25
Szabadság tér '89 22:10 Római hely-
színelők 23:05 Információs magazin
23:20 Aranymetszés 00:15 Építész-
korzó 00:40 Medvebarát  02:25 Ez
a fiúk sorsa 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
Szulejmán  23:10 RTL Klub Híradó
23:40 Házon kívül  00:15 Magyarul
Balóval 00:45 Reflektor  01:05 Tö-
rés  03:10 A bosszú angyala 

04:45 Csapdába csalva  05:10
Csapdába csalva  05:35 Kettős
ügynök  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív  12:55 Családi Tit-
kok  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Ezek megőrültek!  21:35 Ha-
zudj, ha tudsz!  22:40 Lángoló Chi-
cago  23:45 Életfogytig zsaru 
00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
02:00 Sportos 02:10 Ezo.TV 03:15
Hullámvasút 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 - Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 Az igazság ne-
vében  23:20 Óvatlan fejvadászok
 01:10 Az utolsó zsaru  02:05 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:50 Szívek szállodája 

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

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 18., PÉNTEK
DUNA TV
04:45 Zegzugos történetek 05:15
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Feketén-fe-
héren  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:20 P'amende 07:50 Öt
kontinens 08:20 A múlt fogságában
 09:15 A hegyi doktor 10:00 Csa-
lád-barát 11:30 Sophie szerint a világ
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 Kapa,
kasza, fakanál 3. 13:15 Kívánságko-
sár 15:15 Rex felügyelő  16:05 Fe-
ketén-fehéren  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor 19:30 Maradj
talpon!  20:30 Fölszállott a páva
21:25 Columbo és az MM7 robot 
22:40 Szemfényvesztés  00:20 Le
Mans  02:05 Isztambul  03:40 Le-
genda 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
Hat töltény ára  00:25 RTL Klub Hír-
adó 00:55 Magyarul Balóval 01:30
Reflektor  01:45 Vámpírnaplók 
02:45 Street Kitchen  03:10 Kalan-
dor 03:30 4ütem 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Ket-
tős ügynök  06:20 Mokka Benne:
Tények Reggel 09:25 Stahl konyhája
 09:30 Babapercek  09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:25 Aktív  12:55 Családi
Titkok  13:55 Magánnyomozók 
14:55 Az én bűnöm  15:55 Veroni-
ca aranya  16:55 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Ezek megőrültek!  21:35
Deep Impact  00:05 Charlie angya-
lai  01:05 Tények Este 01:50 Spor -
tos 02:00 Ezo.TV  03:05 Aktív 
03:25 A férjem védelmében 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi 20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A múmia visz-
szatér  23:40 Az utolsó zsaru 
00:40 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  01:40 Nikita  02:25 Niki-
ta 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Képújság 18:45 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:10 Hazajáró 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Rondó 07:50
Kvartett 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát  11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa, kasza, fakanál 3. 13:15
Kívánságkosár 15:05 Rex felügyelő 
15:50 Feketén-fehéren  16:45 Sze-
rencse Híradó  17:05 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor 19:30 Maradj
talpon!  20:30 Fábry  21:40 Infor-
mációs magazin 21:55 Hat nap, hét
éjszaka  23:35 kult.hu 00:05 Szo-
bor születik 01:00 Isztambul  02:35
A szerelem művészete 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 
15:10 A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:20 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
CSI: A helyszínelők  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval
00:05 Brandmánia  00:40 Reflektor
 00:55 Fiúk a parton  02:55 A
bosszú angyala 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Ket-
tős ügynök  06:20 Mokka A TV2
reggeli a Benne: Tények Reggel
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:55 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  14:55 Az én bű-
nöm  15:55 Veronica aranya 
16:55 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Ezek meg-
őrültek!  21:35 Frizbi Hajdú Péterrel
 22:40 NCIS  23:45 Felejthetetlen
 00:45 Tények Este 01:30 Aktív 
02:00 Sportos 02:10 Ezo.TV  03:15
Törvényszéki héják 

06:35 Will és Grace  07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet 
07:25 A célszemély  08:10 Monk –
Flúgos nyomozó  09:05 Szívek szál-
lodája  10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély  12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  13:10 Az utol-
só zsaru  14:10 CSI: A helyszínelők
 15:10 CSI: A helyszínelők  16:05
NCIS: Los Angeles  17:05 NCIS:
Los Angeles  18:05 Jóbarátok 
18:35 Jóbarátok  19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet  19:35 Két
pasi – meg egy kicsi  20:10 Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi –
meg egy kicsi  21:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  22:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  22:55 Az igazság nevé-
ben  01:15 Az utolsó zsaru 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Csak
az ETO (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV
torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
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Győrzámoly csen-
des utcájában még
leköthető ez az új
építésű, 85 nm-es
ikerház. Az ár kulcs-
rakész kivitelezésre
vonatkozik! A belső elrendezés az Ön igényei-
nek megfelelően kerül kialakításra. A ház 300
nm-es telken kerül megépítésre. Az építkezés
várható befejezése a jogerős építési engedélyt
követő 5. hónap. Szoc.pol, támogatott hitel igé-
nyelhető! Hívjon bizalommal!
Ár: 20 millió Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Nádorváros
frekventált helyén
található üzlethelyi-
ség örökös bérleti jo-
ga eladó. A szépség-
szalon több mint 10

éve bejáratott, állandó bérlőkkel, akik tulajdo-
nosváltás esetén maradnának. Az alapterülete
88 nm, minimális rezsi. A jelenlegi üzlet komp-
lex szolgáltatást nyújt, hiszen a műkörmöstől
a fodrászon át a kozmetikusig minden megta-
lálható. Az üzletben szauna és szolárium is
van, ami még különösen kiemelkedő bevételt
jelent. Teljes berendezéssel veheti át az új tu-
lajdonos. Az ingatlan nagy kirakati felületekkel
rendelkezik. A környéken ingyenes a parkolás,
de a buszközlekedés is kiváló. A HAVI BÉRLE-
TI DÍJ MINIMÁLIS, MINDENKÉPPEN ÉRDEK-
LŐDJÖN, AKKOR IS, HA MÁS PROFILBAN
GONDOLKODIK, MERT KIHAGYHATAT-
LAN! Bővebb tájékoztatásért hívjon! 
Ár: 6.990.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden, új
kialakítású utcában
épül ez a 6 lakásos,
impozáns társasház.
L2 lakás: földszinti,
56,29 nm, nappali + 2 szoba. A lakás rendkívül
jó elosztású és világos. Most a földszinti lakás-
okhoz a kertet és a teraszt Ön ajándékba kapja!
A társasház főfalai 30-as téglából épülnek 10 cm-
es hőszigeteléssel. A födém 20 cm-es kőzetgya-
pot szigeteléssel lesz ellátva. Korszerű, 7 lég-
kamrás ablakok kerülnek beépítésre. A fűtést
kondenzációs kazán biztosítja, a hőleadás radiá -
torokkal történik, de lehetőség van padlófűtés-
sel kombinálni felár ellenében.  Gépkocsibeálló:
250.000 Ft.   Tároló: 100.000 Ft/nm. Várható át-
adás: 2016. nyár, emelt szintű fűtéskészen, de
vállaljuk a kulcsrakész befejezést is. Hitelre is
szüksége van? Ingyenesen biztosítjuk Önnek a
hitelszűrést és az ügyintézést is!
Ár: 15,6 millió Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS!
Győr Belvárosában,
nyugodt utcában,
magasföldszinti, 2
szoba nappalis, új

építésű lakás eladó. Fekvése kiváló K–Ny-i, vi-
lágos. Elosztása 2 szoba nappalis, a hálószobák
hátra, a csendes udvarra néznek, melyből ki-
lépve egy 17 nm-es nagy teraszra léphetünk,
melyet méreténél fogva kényelmesen ki lehet
használni. A társasház az előírások értelmében
jó minőségű kivitelezésben részesül, lift, 15
cm-es szigetelés, 3 rétegű ablakok, kondenzáci-
ós kazán, klíma, riasztó előkészítések, térfigye-

fűtéskészen kerülnek átadásra, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is.
Ár: 13,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Jó és tiszta levegőn, családbarát környéken szeret-
ne élni? Akkor megtalálta! Győr-Pinnyéd kedvelt
utcájában épül ez a 6 lakásos, modern sorház, kiváló
minőségben és kivite-
lezésben. A 90 nm-es,
két szinten elhelyezke-
dő lakások elosztása
nappali + 3 szoba. Az
alsó szinten az amerikai konyhás nappali mellett
egy külön hálószoba is található, míg az emeleten a
másik két háló és egy nagyobb méretű fürdőszoba
kapott helyet. Minden lakáshoz saját kert tartozik!!!
Fűtéskész átadás: 2016. tavasz. Kérheti kulcsrakész-
re is! Ebben az esetben Ön választja ki a belső bur-
kolatokat, beltéri ajtókat, ami az ízlésének megfelel!
Várom hívását, biztos megegyezünk!
Ár: 22,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

MÁR CSAK 2 LAKÁS VÁRJA GAZDÁJÁT! Győr-
Ménfőcsanakon, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 8 lakásos társasház. Mindenkinek ajánlom, aki
gyönyörű zöldövezeti panorámás részen szeretné
élni mindennapjait. A házban még földszinti kert-
kapcsolatos és tetőtéri lakások vásárolhatóak. Ez a
lakás tetőtéri  br. 84 nm-es. Az elosztása is kitűnő,
2 szoba + nappali. Kihagyhatlan ajánlat, mert ebbe
az árba még egy zárt gépkocsibeálló is beletartozik.
30-as poro therm téglából épül, 10 cm-es szigetelés-

sel, minden lakásnak
saját kondenzációs ka-
zánja van. Az ingatlan
energetikai  besorolá-
sa "A", ezért a CSOK

is igénybe vehető. 5 millió Ft önerővel már Öné le-
het ez a lakás. Emelt szintű fűtéskész ára 14 millió
Ft. Kulcsrakészen is kérhető, ez esetben Ön választ
ki hozzá mindent, így az ára 15,5 millió Ft. LE-
GYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON! Várható
átadás: 2016. január.
Ár. 14 millió Ft. Tel.: 06-70/425-5590.
Érd.: info@edesotthongyor.hu

Az Ergényi-lakótelepen, kertvárosi környezetben
eladó ez a 2 szintes sorház. A ház 2000-ben épült.
Elrendezése rendkívül praktikus, a földszinten ta-
lálható nappali-konyha-étkező, valamint egy dol-
gozószoba és a vizes
helyiségek. Az emele-
ten pedig további 3
hálószoba, melyből
az egyik összenyitásra
került, illetve nagy-
méretű fürdő biztosít-
ja a család kényelmét. Minden szobában van beé-
pített, tágas gardróbszekrény. Az ablakok szúnyog-
hálóval és redőnnyel is felszereltek. Az ingatlan
ékessége a nappaliban található kandalló és a már-
ványkő burkolat. A nappaliból egy fedett teraszra
és kővel burkolt udvarra léphetünk. Itt egy kis kerti
grill is van. Az épület alatt jelenleg vállalkozásra
alkalmas műterem van, mely akár garázsként is
funkcionálhat. Az otthon melegéről nagy teljesít-
ményű cirkó gázkazán gondoskodik. Az épület há-
rom oldalról napsütötte, nagyon világos. A ház
előtt 3 autó parkolására alkalmas kocsibeálló is
van. A páratlanul szép zöldövezet és a kertvárosi
nyugalom igazi meghittséget varázsolhat családja
mindennapjaiba. Nézze meg, ne habozzon!
Ár: 25,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-74 26.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

lő kamera, parkosított udvar stb. Az ár tartal-
mazza a közműkontingenseket, illetékeket,
ügyvédi díjat. Mélygarázsban parkoló még vá-
sárolható. Átadása 2016. júliusban, emelt szin-
tű fűtéskészen. Hívjon, ne késlekedjen!
Ár: 26,4 M Ft.  Érd.: 06-70/866-74 26.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrújbarát új parcellázású részén, a Zrínyi ut-
ca mögött épül ez az ikerház. Közel Győrhöz,
sík részen  ezért a tél sem nehezíti a közleke-
dést. Alapterületét tekintve 88 nm + 7 nm te-
rasz, melyhez 417
nm telek tartozik.
TELJESEN KÜLÖN
BEJÁRATÚ A KÉT
HÁZ, KÖZÖS FA-
LUK SINCS. 30-as
porotherm téglából
épül 10 cm szigeteléssel, energetikai besorolá-
sa "A". Teljes körűen intézzük a hitelt és a
CSOK-ot is. Az ár emelt szintű fűtéskészen ér-
tendő, de kulcsrakész befejezést is vállalunk.
Várható átadás: 2016. tavasz.
Ár: 20,9 millió Ft. Tel.: 06-70/425-5590.
Érd.: info@edesotthongyor.hu

Ménfőcsanak csendes zsákutcájában eladó ez
a 95 nm-es, belső 2 szintes, klimatizált sorházi

lakás. Az alsó szin-
ten található a  nap-
pali, konyha étkező-
vel, kamra helyiség
és a WC. A felső
szinten a  3 szoba, a
gardrób és a fürdő-

szoba. A konyha teljesen felszerelt, sütő, főző-
lap, elszívó és mosogatógép is helyet kapott. A
lakáshoz a parkolást egy zárt udvari gépkocsi-
beálló biztosítja. Az ingatlannak saját kertje
van, egy kis kerti faházzal díszítve.
Ár: 22,5 M Ft. Tel.: 06-20/579-1037.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Révfaluban eladó ez a 835 nm-es belte-
rületi ingatlan. A telek jelenleg 3%-os beépít-
hetőségű, de néhány éven belül építési telekké
válik. Termő gyümölcsök, szőlő, veteményes
található most a területen. Emellett egy kis fa-
ház, valamint egy téglaépítésű, egy szobából ál-
ló házikó van a telken. A vizet fúrt kút biztosít-
ja. Villany van! A jelenlegi tulajdonos minden
szerszámot, kapálógépet, fűnyírót, présgépet
stb. átad az új tulajdonosnak. Az idén már szü-
retelje le Ön a szőlőt! Kiváló lehetőség befekte-
tőknek is!
Ár: 3,8 millió Ft.Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Adyváros szívében eladó ez az  55 nm-es,
2. emeleti, erkélyes, teljesen felújított, liftes pa-
nellakás. A lakás
elosztását tekint-
ve 2 fél szoba +
nappali.  Az in-
gatlanban a víz-
és villanyvezeté-
kek teljesen ki

lettek cserélve. Hőszigetelt műanyag ablakok
kerültek beépítésre, melyen redőny és szúnyog-
háló is található. A bejárati és a belső ajtók
egyedi jó minőségűek. A lakás melegét lapradi-
átorok biztosítják, ezért rendkívül alacsony re-
zsire számíthat. A szobákban laminált parketta,
a többi helyiségben járólap található. A nappa-
liban tolóajtós gardróbszekrény került beépítés-
re, ami nagy pakolási lehetőséget biztosít, és
természetesen itt marad az új lakók részére. A
konyha teljesen gépesített, elszívó, mosogató-
gép is megtalálható, igényes, nagyon praktikus
kialakítású. A közelben buszmegálló, iskola,
óvoda, pékség és üzletek is megtalálhatók.
Ár: 14,5 M Ft. Tel.: 06-20/579-1037.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsa kedvelt utcájában eladó ez a 90
nm-es, kitűnő állapotban lévő családi ház. Az
amerikai típusú faház 360 nm-es telken, 15 éve
épült. A ház alatt 65 nm-es pince található,
mely vizesblokkal és ipari árammal ellátott, így
kiváló lehetőség ott-
honi vállalkozás
folytatására is. A
házba lépve tágas
nappaliban találjuk
magunkat, mely egy
légtérben helyezkedik el az étkezővel. A kony-
ha kissé elkülönülten került kialakításra. A
nappalin kívül 3 hálószoba, fürdőszoba, külön
WC, mosókonyha található az ingatlanban. A
ház bitumenzsindellyel fedett, a padlástér lé-
pésálló. Az ablakok hőszigetelt műanyagból ké-
szültek, melyek szúnyoghálóval és redőnnyel
el lettek látva. A fűtést cirko gázkazán biztosít-
ja. Éves fűtési költség csak 120.000 Ft. A garázs
(17 nm) is a házhoz csatlakozik, ott is található
ipari áram. Hivjon, ha megnézné, biztos meg-
egyezünk!
Ár: 26,7 millió Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrújfalun, exkluzív környezetben, családbarát
környéken, kiváló kivitelezésű társasházi lakások
eladóak. Egyedülálló? Több gyermekes? Itt bizto-
san megtalálja a megfelelő lakást. A 18 lakásos lif-

tes társasházban ki-
sebb és nagyobb mé-
retű lakások közül vá-
laszthat. Ez 49,28 nm-
es lakás, az első és

második emeleten is megtalálható. Elosztása: nap-
pali +1 szoba. A nappalihoz kapcsolódik a 9,66
nm-es terasz. A lakások fűtését kétkörös fűtés biz-
tosítja, a hidegburkolatokkal ellátott helyiségek-
ben padlófűtéssel, a szobákban radiátorokkal. A
társasház különlegessége, hogy rendkívül csendes
és gyönyörű tópartra épül. A tópart hangulata, a
zöldövezet, teljesen egyedivé varázsolja ezt az in-
gatlant. A társasház megjelenése is tükrözi a ma-
gas minőséget. Garantáltan ez az ingatlan értékál-
ló választás lehet bárki számára. Másik különle-
gessége pedig az udvaron felépülő játszótér. Nem
kell aggódnia gyermeke biztonságáért, hisz zárt
udvaron, biztonságosan játszhat! A társasházban
garázs, gépkocsibeálló és tároló vásárlására is van
lehetőség. Várható átadás: 2016. nyár. A lakások

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

• Győr, Kálvária utca 27/A.
• 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 
• 06-70/866-7426
• 06-20/579-1037
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ÁLLATKERT, GYŐR-SZOL  KÖZSZOLGÁK

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A Dunakapu téri termelői piacon egyedi,
különleges termékeket is vásárolha-
tunk. A Barátok eledele elnevezésű csa-
ládi gazdaság tagja, Alexy György el-
mondta: a természetben megtalálható
alapanyagokból készített, adalék- és
tartósítószer-mentes termékeket kínál-
nak. Az egészséges és finom portékák
közül kapható a száz százalék tömény-
ségű homoktövislé. A homoktövisről ér-
demes tudni, hogy az egyik legjobb ter-
mészetes immunerősítő, C-vitamin-tar-
talma magas. A standon kérhetünk kö-
kényből, somból vagy naspolyából ké-

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári út 1.

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya. Munkabérrôl
személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.,
vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjármûvezetô” jeligét.

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

Feltétel: • 8 általános. Elôny: • darukezelôi végzettség •konténer
emelôi végzettség. Munkabérrôl személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.,
vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a „kukarakodó” jeligét.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ KUKARAKODÓ

szített erdei lekvárt. A kínálatban meg-
találhatóak a gombák, nyárról lévén szó,
a napokban szárított formában jutha-
tunk hozzá. Kelendő a héj nélküli tök-
mag, amelyet natúr, sós, csilis és fahé-
jas-mézes ízekben kóstolhatunk. Igazi
csemege és egészséges is az enzim-
működést és a vérképzést kedvezően
befolyásoló, magas szeléntartalmú, cu-
korban eltett zöld dió. Az egészséges
életmódhoz kapcsolódóan megemlí-
tendők a különböző gyógynövény-tink-
túrák. A választék a jövőben bővülni fog
gyógyteákkal. Egyedi termékekről lévén
szó, Alexy György elégedett a piacon el-
ért bevételekkel, a forgalom a korábban
tervezetteknek megfelelően alakul.

A győri állatkert remek lehetőséget
biztosít azon szülőknek, akik gyerme -
kük születésnapját feledhetetlenné
szeretnék tenni. Elsősorban olyan
gyerekeknek ajánljuk az állatkerti szü-
letésnapot, akik szeretik az állatokat
és játékosan tanulni is szeretnének a
születésnap alkalmából.

A kétórás rendezvény alatt állatkerti
sétán, interaktív foglalkozáson vehet-
nek részt az ünneplők. A szülinapi zsúr
első felében állatkerti séta keretében is-
merkednek meg a park lakóival, az állat-
kert munkatársa segítségével rengeteg
érdekességet, illetve egyedi információt
tudhatnak meg az adott fajokról, továb-
bá néhány állattal, mint például a tapí-
rokkal személyesen is találkozhatnak.  A
„nemszeretem állatok” képviselővel is
közelebbről ismerkednek a gyerekek, a
királypitont vagy a szakállas agámát
meg is simogathatják a vállalkozó szel-
leműek. A születésnap második fele az
állatkert korszerűen felszerelt oktatóter-
mében zajlik. Itt történik meg az ünne-
pelt felköszöntése, a torta és a rágcsál-

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatósága felvételt hir-
det az alábbi munkakörökbe:

GÉPKOCSIVEZETO

Jelentkezését írásban várjuk a következô
címre: GyŐr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési  Igazgatóság 9028 GyŐr, 
Rozgonyi út 44.

Feltétel: C kategóriás jogosítvány,
Előny: GKI kártya

NÖVÉNYVÉDO 
SZAKMUNKÁS
Feltétel: Növényvédelmi „Zöld könyv”
Előny: kertész szakmunkás végzettség

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

´́

´́

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhôszolgáltatási 
Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

GÉPI FORGÁCSOLÓ
Feltétel: • szakmunkás-bizonyítvány •
egyetemes forgácsológépeken szerzett
gyakorlat. Előnyt jelent: • 3324. szerinti
vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány.
Bérezés: megegyezés szerint. 

Jelentkezési határidő:
2015. szeptember 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi
Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá,
illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépi
forgácsoló” jeligét.

Zsiráfetetés, tapírsimogatás, kígyóZOO és még
ezernyi élmény az állatkerti szülinapoZOOban!

nivalók elfogyasztása, továbbá a gyere-
kek igényeinek megfelelően, játékokkal,
beszélgetéssel múlatják az időt.

A születésnapi rendezvényről bő-
vebb felvilágosítás az állatkert köz-
ponti telefonszámán kérhető. 

Erdôk-mezôk kincsei a piacon

A Győr-Szol Zrt. értesíti a
vásárlókat, hogy szeptem-
ber 11-én, pénteken a Du-
nakapu téren a piaci árusí-
tás elmarad.
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Négy orvosgeneráció tapasztalata alapján!

1. Magnézium Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékenység, álmat-
lanság alakulhat ki. Romlik a koncentrálóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel,
izomgyengeség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. Gyakoriak lehetnek
a kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

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

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

4. B6-vitamin A B6-vitamin koenzimként több mint hatvan enzimremdszer-
ben mûködik közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség
javulásában nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbete-
gedések, szélütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió és álmatlanság
esetén. A B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagút
szindróma tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert, még migrénes
fejfájás, terhességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak.
NÉGY fontos hatóanyag egy tablettában!

Ne  felejtse el
bevenni a 

Magne Q10
tablettát!

Év eleje óta működik, de máris
nagy népszerűségnek örvend a
FrissEat Egészségkonyha Győr-
ben. A teljes értékű, természetes
alapanyagokra hangsúlyt helye-
ző étel házhoz szállító vállalkozás
vezetőinek célja, hogy frissen fő-
zött, egészséges ételeket kínálja-
nak, amit dobozolva házhoz, illet-
ve a munkahelyre visznek.

Közhely, hogy rohanó világunkban, a
megfeszített tempójú munkarendben
egyre kevésbé tud figyelni az ember a
korszerű, minden élettani szempont-
ból megfelelő táplálkozásra. Ezért is
fontos, hogy ma már városunkban is
működik olyan étel házhoz szállító,
ahol cukor-, ízfokozó- és tartósítószer-
mentesen főznek, lehetőség szerint ke-
rülik az adalékanyagot tartalmazó alap-
anyagok használatát is. A FrissEat
Egészségkonyha tulajdonosai,
Varga Krisztina és Mészáros József

FrissEat Egészségkonyha: 
Házhoz viszik az egészséges ételeket

lapunknak elmondták, hogy profiljuk
egyedinek számít a piacon.

Az előrendeléseket honlapjukon
keresztül fogadják, ahol az étlapon az
ételek alapanyag-összetevőiről, tápér-
tékeiről és allergénjeiről is információt
szolgáltatnak. A hagyományos kony-
ha receptjeit reformálták meg, az éte-
leket minden nap reggel főzik és
ebédidőre még melegen ki is szállít-
ják, éttermi minőségben, és a felhasz-
nált alapanyagokat figyelembe véve,
korrekt áron.

Kiemelték, hogy ételeiket azoknak
ajánlják, akik tudatosan szeretnének
étkezni, alakbarát vagy vegetáriánus
étrendet keresnek, esetleg különféle
egészségügyi problémák miatt szem-
besültek az életmódváltás szükséges-
ségével, de ragaszkodnak a hagyomá-
nyos fogások finom ízvilágához.

Barkóné Polgár Judit, a FrissEat
Egészségkonyha dietetikusa részt
vesz az étlapok és a receptek összeál-

lításában, felügyeli a technológiai fo-
lyamatokat. Elmondta, hogy étrend-
jük mentes a szélsőségektől, nem kö-
vet semmilyen divatosnak számító
irányzatot, ugyanakkor bizonyos alap-
elveket határoztak meg.

Céljuk, hogy egy ebéd vagy vacsora
elfogyasztása hosszú ideig a jóllakottság
érzését keltse, és úgy juttassa tápanya-
gokhoz és energiához a szervezetet,
hogy mindeközben a vércukorszint ne
emelkedjen a kívánatosnál magasabbra.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez nemcsak
a cukorbetegeket érintő kívánalom, ha-
nem számos későbbi betegség meg-
előzhető e tény figyelembevételével.

Kiemelt szempont a zöldségfélék mi-
nél szélesebb körben való felhasználása,
természetes édesítőszereket, zabpehely-
lisztet vagy teljes kiőrlésű liszteket hasz-
nálnak a főzés során. A köretek között –
a hagyományos mellett – a lassúbb fel-
szívódású, egyenletesebb vércukorszin-
tet eredményező újdonságok is megta-
lálhatóak. Előtérbe helyezik a növényi tej-
termékeket, de egyes ételeik feldolgo-
zott állati tejterméket is tartalmaznak. 

A választék pedig magáért beszél, a
leves mellé különféle főételek kérhetők,
legyen az hús, hal, zöldséges fogás vagy
éppen egy könnyű főzelék, de természe-
tesen a desszert sem marad el.

Minden napra készülnek menüvel is,
így többféle pénztárcához is igazítható
az ételrendelés. Utóbbiról, csakúgy,
mint az ételekről a frissebed.hu interne-
tes oldalon lehet tájékozódni. 





HIRDETÉS  FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata, a tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeit,
bérleti díjra történő nyílt pályáztatással hirdetmények útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a GYŐR-SZOL Zrt. Központjában
(9024 Győr, Orgona u. 10.), valamint  a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetők meg 2015. szeptember 15-
től  2015. október 5-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

ÉrdeklŐdni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021 GyŐr, Városház tér Gazdálkodási FŐosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási
idŐben, vagy telefonon: (96) 500-236-os és (96) 500-277-es számon. RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2015. október 5. (hétfő) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, GyŐr, Városház tér 1. Zechmeister II. Terem

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

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

09. 11.—09. 18.
DELIKÁT

Pápai sertészsír 
0,5 kg, 218 Ft/kg

99,-kg

Burgonya, magyar

BORJÚ, BÁRÁNY
termékek

széles választékban
kaphatók!

Hajdúsági
paraszt-
kolbász

999,-kg

109,-db

Jogobella joghurt
150 g, 526,67 Ft/kg

85,-db

Royal Helles sör
4%-os, 0,5 l, 258 Ft/l

129,-db
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ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Vasalást, takarítást vállalok! 06-
96/807-608

Nyugdíjas zeneiskolai ta-
nár zongora-, szolfézs-, ének-zene taní-
tást vállal. 06-30/499-0423

Győrbe keresünk, azonna-
li kezdéssel öntödei munkásokat és
betanított munkásokat. Amit kíná-
lunk: versenyképes órabér, cafeteria,
100%-os bérlettámogatás. Elvárá-
sok: legalább általános iskolai vég-
zettség, több műszakos munkarend
vállalása, jó fizikai állóképesség, or-
vosi alkalmasság. Jelentkezés: +36-
30/924-6540, viktoria.nagy@kelly-
services.hu

Számviteli ügyintéző, ke-
reskedő-boltvezető, fogá-
szati asszisztens képzé-
sekkel munkát keresek!
Minden munkalehetőség érdekel! 06-
70/521-8282

Győr legrégebbi biztonságtechnikai
cége villanyszerelő kollégát keres ri-
asztótelepítő munkakörbe. Verseny-
képes jövedelem. Jelentkezés: in-
fo@megoldassecurity.hu

Közbeszerzési referens
OKJ-s képzés indul.

2015. október 10-én. 
Jelentkezési határidő:

2015. október 5. 
Érdeklődés: TIT Győr, Szent István út 5. 

Tel.: 96/525-060, 06-70/321-3763.
gyor@titpannon.t-online.hu

www.titpannon.hu

Gyártósori operátorokat
keresünk győri munkavégzésre, há-
rom műszakos munkarendbe. gyor@mi-
nosegellenor.hu, 06-30/697-2156.

Győr és Győr környéki
élelmiszerüzletbe kere-
sünk boltvezető, boltvezető-he-
lyettes, targoncavizsgával rendel-
kező raktáros, raktári segédmun-
kás munkatársakat. Jelentkezés
fényképes önéletrajzzal a mun-
kahelygyor@gmail.co
m e-mail címen. Pályakezdők és
megváltozott munkaképességűek
jelentkezését is várjuk!

TÁRSKERESÉS

Komoly kapcsolat remé-
nyében keresem páromat 45 év
körüli hölgy személyében. 06-
20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Tel.: 06-30/355-6991.

Felkészítést vállalok MATE-
MATIKA, FIZIKA, KÉMIA tárgyakból,
Győrben. Tel.: 06-30/844-6979.

RELAXÁLÓ SVÉDMASZ-
SZÁZS TAPASZTALT HÖLGYTŐL
GYŐRBEN. +36-20/278-2991

Vízvezeték-szerelés, dugulás-
elhárítás, villanybojler-vízkőtelenítés, ja-
vítás, kiszállási díj nélkül! Tel.: 06-
30/846-6009.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását-
festését garanciával, engedménnyel vál-
lalom. Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Mindennemű lakatosmun-
ka. Egyedi fémszerkezetek, kerítések,
korlátok készítése, felújítása. Tel.: +36-
30/313-2351. www. ironart.hu, e-mail:
ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni
ápolását, gondozását vállalja nagy gya-
korlattal rendelkező, középkorú nő. Hívjon
bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden
típusú lomtalanítást, igény szerint ra-
kodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki termék
szállítása kedvező áron, 2900 Ft-tól!
06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ablak-
és zárjavítás, költségkí-
mélő megoldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, ill. udvaráról.
Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes körű
lomtalanítást vállalok. Tárolóját, garázsát
kitakarítom. Feleslegessé vált holmiját in-
gyen elszállítom. Stuka Tibor: 06-
30/217-0848.

EGYÉB
(3 nyelvű) 

Oklevelet adó
SVÉD FRISSÍTŐ -

MASSZÁZS-TANFOLYAM
Győrben, 

szeptember 19-én.
Ára: 39.000 Ft (részletfizetés)

Érdeklődni: 06-70/369-8655.
NYIROKMASSZÁZS 

szeptember 26.
Ár: 45.000 Ft. Érd.: 06-30/984-0234.

www.studiumiroda.hu
Fnysz.: 00777/2012

Akác konyhakész tűzifa
házhoz szállítással rendelhető 2,5 illet-
ve 5 m3, 35.000 Ft-tól. Ellenőrizhető
mennyiség, kiváló minőség. Tel.: 06-
70/219-7947.

KEZDŐ ETKA-JÓGA 
szerdánként

17.30–19 ÓRÁIG.
Bilux (Netcar) Autósiskola I. emelet.

Győr, Jereváni út 42.
06-30/998-2133

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

Saját részre vásárolok! Ré-
giséget, festményeket, porcelánt, órákat,
hagyatékot, szarvasagancsot, trófeát. Tel.:
06-70/395-5385.

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, herendi és Zsolnay-porce-
lánt, ezüsttárgyakat, könyveket, antik
órákat, szőnyeget, teljes hagyatékot vá-
sárolunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz me-
gyünk!

INGATLAN
Nyúlon, a Mandulafa utcában kis családi
ház eladó. Ár: 6.900.000 Ft. Tel.: 06-30/725-
1382.

Tét-Ürgehegyben910 nm-es, be-
kerített zártkert, jó helyen, gondozott környe-
zettel, komfortos házzal és egyéb felszerelt-
ségekkel eladó. 06-30/735-6863

Győri, kertvárosi, téliesített, vízzel, villannyal,
fűtéssel, riasztóval ellátott, alápincézett tég-
laház, nagy terasszal és díszkerttel eladó. Ár:
7 millió Ft. Tel.: 06-30/282-5101.

Eladó! Győrszentiván (Wittmann-tag) kül-
területén található, kerítéssel körbevett gyü-
mölcsösben 2,56 ha gyümölcsös (szilva), 28
éves telepítésű, 50% tőállományú,
1.400.000 Ft/ha, összesen 3.584.000 Ft-ért.
Továbbá ugyanott 3,31 ha gyümölcsös
(meggy), 30 éves telepítésű, 40% tőállomá-
nyú, 1.200.000 Ft/ha, összesen 3.972.000
Ft-ért. Fentiek külön-külön és egyben is meg-
vásárolhatóak. Jelenleg mindkét terület gyü-
mölcsös művelési ágból való kivétel alatt áll.
Érdeklődni lehet: Dr. Bakó Péter, 06-30/216-
5087 telefonszámon, vagy bakopeti@citro-
mail.hu

Győrságon (Győrtől 13 km), 5000
nm-esépítési telek eladó. Villany, víz, gáz,
csatorna a telek szélén kiépítve. Csendes kör-
nyezet, jól megközelíthető, állattartásra is ki-
válóan alkalmas. 06-70/372-5601

Győrság központjában, frek-
ventált helyen, építési telkek eladók. Víz,
gáz, csatorna a telkek szélén kiépítve. 06-
70/372-5601

Győrszemerén 100 nm 3 szobás
felújítandó családi ház istállóval, 3393 nm,
parkosított telken  eladó. Tel.: 06 30/483-
70-91;  +36 30/505-36-26. www.ingat-
lan. com/20247740

Győrtől 15 percre, Győrszeme-
rén 1434 m2-es építési telek jó adott-
ságokkal alkalmi áron eladó. Ft. +36-
30/483-7091; +36-30/505-3626. www.
ingatlan.com/21619548

Bp. XIII. ker., Victor Hugo u.,
110.00 nm-es berendezett, 6 számító-
géppel iroda kiadó. Utcai bejárat. Ár:
390.000 Ft/hó, 1290 . Tel.: +36-30/934-
1324. www.ingatlan. com/21616737

373 nm IRODA kiadó. Bp XIII.
ker. Victor Hugó u. 40 fő 12 szoba, VIP
szint, teljesen új mfsz-i, nem irodaház, 42
munkahely. Tel.:  +36-30/250-6343.
www.ingatlan. com/21716004

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 72 nm-es, 2 szobás,
komfortos, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne belvárosi, 4-
5 szobás, 80–120 nm-es, határozatlan
bérleti szerződéses bérleményre. Kossuth
Lajos és Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 495.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 45-50 nm-
es, 2 szobás, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre, első emeletig.  Bán Ala-
dár u. kizárva. (Hirdetésszám: 496.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 3 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 36-45 nm-
es, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 497.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 45–
60 nm-es, 2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses bérleményre. Tartozás, és
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
380.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses, teljesen
felújított, fűtéskorszerűsített lakást cse-
rélne 40-45 nm-es, 2 szobás, határo-
zatlan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár, Stadion, Ipar utca ki-
zárva.  (Hirdetésszám: 381.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

Új címünk: GYÔR, TELEKI U. 8.
(Dunakapu tér felé az Apácza–Teleki u. sarkán)

OLASZORSZÁGBÓL
MEGÉRKEZETT

AZ ÚJ ôSZI-TÉLI ÁRUKÉSZLET

Téli egzotikus útjaink már előfoglalási 
kedvezménnyel foglalhatók!

További ajánlatokért és részletekért keresse irodánkat!

Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 2/b

Telefon: 96/388-038, 30/481-4328
info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

ŐSZI NYARALÁST TERVEZ 
ÉS MÉG NEM FOGLALTA LE?
Válogasson több ezer last minute 
ajánlatunk között és utazzon olcsóbban!

Őszi ajánlat-ízelítő:
DALMÁCIA ékkövei szept.19–23.
5 nap/4 éj busszal, reggelivel 49.900 Ft/fő

ŐSZI SZÜNET THAIFÖLDÖN okt. 23–nov.1.
175.100 Ft/fő+illetékek ártól

LAST MINUTE NYARALÁSOK már
GÖRÖG SZIGETEKRE 49.900 Ft/fő

+illetékek ártól

TÖRÖKORSZÁG szept.15–22.
*** félpanzió 69.900 Ft/fő+illetek
**** all inclusive 89.900 Ft/fő+illeték
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szerző: fejes-tóth judit
fotó: orosz sándor –

békésfotó

A dudaszótól hangos szombatok
már-már csitulni tűnnek, az es-
küvőszezon lassacskán a vége
felé közeledik. Szeptember még
nagyon kedvelt hónapnak szá-
mít a házasulandók körében,
azonban októberi esküvőre már
jóval kevesebben adják a fejüket.
Ilyenkor valami más kezdődik.

Egy esküvő megszervezése nem nagy
kunszt. Gondolják, akik még nem vol-
tak benne, vagy azok, akik már na-
gyon régen túl vannak rajta. Nem kell
hozzá más, csak felhőtlen boldogság,
ami hogy is mondják: alap, néhány jó
ötlet, amitől más lesz, mint a többi, és
egy tökéletes csapat, aki kiszolgálja a
párt és népes vendégseregét a nagy
napon. A képlet egyszerű… 

Nézzük csak: felhőtlen boldogság:
megvan, jó ötlet: több is van, tökéletes
csapat: nos, ez az, ami több hónapos
keresgélés után fog összeállni. Egy es-
küvő megszervezése ugyanis kőke-
mény munka. Szép, ám kihívásokkal te-
li, türelmet és párt próbáló feladat. Vé-
gigjárni, no meg enni-inni az összes le-
hetséges helyszínt, meghallgatni a szí-
vünkhöz közel álló zenekarokat, kivá-
lasztani a legszimpatikusabb vőfélyt, fo-
tóst, videóst, felpróbálni tíz ruhát és
megszavazni egy tizenegyediket, meg-
találni a legszebb David Austin rózsát

Esküvô
a láthatáron

és
n e m

e l á j u l n i ,
amikor megtud-

juk, mennyibe kerül
belőle egy szál. És az idő csak telik,
csak úgy röpülnek a hónapok, és a vé-
gére, az esküvő előtti estére még min-
dig marad valami feladat: hát az a rette-
gett ültetési rend, pontosabban a mó-
dosítása, mert Zsuzsa aznap kijelentet-
te, hogy nem ülnek Szabóék mellé, Esz-
ti és Béci pedig nem tudnak eljönni,
mert a kis Petike lebetegedett.

Így elsőre riasztónak tűnhet, de a va-
lóságban tényleg csak tudatos szerve-
zés kérdése az egész. Hogy hogyan le-
het tudatosan szervezni? Úgy, hogy ha
először tervezünk. Meg kell ismerni idő-
ben a szolgáltatókat, körül kell írni, hogy

mit szeretnénk és döntenünk kell arról,
hogy kivel. Tudnunk kell, hogy ősszel
vagy levendulavirágzás idején, 50 vagy
100 meghívottal a hátunk mögött, anyu
ruhájában vagy a legtrendibb csipke-
csodában mondjuk ki az igent, hogy
csak néhány dolgot említsek.

Az esküvőszervezési szokások az
elmúlt években óriási változásokon
mentek keresztül. Néhány évvel ez-
előtt még elég volt télen elkezdeni egy
következő évi esküvő szervezését, ma
már ez későinek számít. Sőt! Nem egy
vőfély van, aki már a 2017-es naptár-
jába írogat előjegyzéseket. Ennek, az
egyébként országos tendenciának,
több oka is van, de közöttük az egyik
helyspecifikus: Győrben 8-10 évvel
ezelőtt csak november végétől lehe-
tett bejelentkezni következő évi házas-

ESKÜVŐ
Kiállítás és Vásár

Győr, Duna Center, Csipkegyári út 11.
2015. október 17–18.

Az esküvôd 
itt kezdôdik

eskuvokiallitasgyor.hu ságkötésre, azaz konkrét dátumot fog-
lalni, ma azonban már bármikor lehe-
tőség van erre az anyakönyvi hivatal-
ban. Bár sok a szolgáltató, mindenki-
nek megvan a maga kedvence. Ha
biztosan őt szeretnénk, időben kell le-
foglalni, mert könnyen lehet, hogy
megalkuvásra kényszerülünk e téren. 

A szokások változásához alkalmaz-
kodva, az Esküvő Kiállítás és Vásár is
új időpontban kerül megrendezésre
Győrben, annak érdekében, hogy a
házasulni szándékozó pároknak tény-
leges választási lehetőséget biztosít-
sunk. Nem csak az időpont lesz új, ha-
nem a helyszín is. A rendezvény, meg-
növekvő helyigényei miatt, már nem fért
el az Árkádban, így október 17–18-án
a győri Duna Center ad otthont az
Esküvő kiállításnak.



2015. szeptember 11.   / + / 33

SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNY

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô páros mozijegyet nyer,
mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. Ezenkívül értékes könyvjutalomban is részesül. A nyeremények
a Gyôr+ Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige:
Keresztrejtvény.
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SPORT HARCMŰVÉSZET

A Koryukan Hungary Harcmű-
vészeti és Kulturális Egyesület
képviseli Magyarországon hiva-
talosan a koryu uchinadi kenpo
jutsu-t. Ez a különleges harcmű-
vészeti ág Patrick McCarthy ne-
véhez fűződik, aki a ma élő
egyik legnagyobb karatemes-
ter, ő a vezetőjük. 

Az ebben az egyesületben oktatott stí-
lus, az úgynevezett koryu uchinadi, a
régi okinawai puszta kezes és fegyve-
res harcmodort foglalja magában, a
funkcionális karate gyakorlását, önvé-
delem céljából. Az egyesület nagyjá-
ból két éve működik, Győr az orszá-
gos központja ennek a sportágnak,
ám több településen űzik. Kern And-
rás elnök elárulta, hogy ők nem verse-
nyezés miatt edzenek, hanem az
egyén testi-lelki fejlesztéséért . Céljuk,
hogy minél jobb emberekké váljanak,
az elmét lecsendesítsék, az egót meg-
szüntessék teljesen. Ahogy az elnök
fogalmazott, törekednek a testi-lelki-
szellemi önvédelem minél magasabb
szintű megvalósítására és egy jó kö-
zösség kialakítására. Alapvető filo zó -

Hidakat építs, ne falakat!

fiá juk az, hogy: „Hidakat építs, ne fala-
kat! Azt keresd, ami összeköt, és ne
azt, ami elválaszt!" Az egyesület kül-
detése, hogy minél több embert segít-
sen hozzá ahhoz, hogy egészséges és
értékteremtő tagjává váljon a társada-
lomnak. Ez sokkal inkább életforma,
semmint versenysport.

Egy másik filo zó -
fiá juk az élet-

hosszig tartó
t a n u l á s ,

ám nem vakon kell követni a mestere-
ket, hanem azt kell tovább kutatni,
amit ők csináltak. Mottójuk: On Ko
Chi Shin – Study the old, understand
the new. – Tanuld a régit, hogy meg-
értsd az újat! A fizikai edzéseket azért
végzik, hogy önvédelmi szituációkra
készüljenek fel, ha szükséges, meg

tudják védeni magukat az emberek.
A mozgásformája teljesen más,

egyfajta unikum a hagyomá-
nyos értelemben vett ka-

ratétól. A gyakorlatok
100%-ban páros

gyakorlatokra épül-
nek, reprodukálják
a valós harci moz-
gásokat ezekben
a katákban. 

Ezeket az érté-
keket különböző
szemináriumo-
kon, rendezvé-
nyeken, nyílt na-
pokon próbálják

eljuttatni az em-
berekhez. Nincs

egyszerű dolguk, hi-
szen ez nem ver-

senysport, ám
ők azokat várják,
akiket érdekel a
harcművészet,
ez a mozgásfor-
ma és értékrend.

Az egyesület nyílt napot tart 2015. szeptem-
ber 26-án a Kossuth-iskolában (a zsinagóga
mellett) 9–12 óra között, a részvétel díjtalan.
A rendezvény fővédnöke Radnóti Ákos alpol-
gármester. 
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SPORT PR-CIKK

Még el sem kezdődött a futsalbajnok-
ság, máris ünnepelhetett a csapat. A
mérkőzés előtt a Szuperkupát Drucs-
kó Zoltán adta át a Rába ETO FC kapi-
tányának, Lódi Tamásnak. Mivel az
előző idényben a Győr lett a bajnok és
a Magyar Kupa-győztes is, ezt a trófe-
át játék nélkül hódította el a klub.

Aztán jött a meccs és a gólfesztivál.
Az első egy ziccerig kijátszott helyzet-
ből. Amrani és Dróth passzolgattak,
előbbi gurított a kapuba. A harmadik
perc végén már kettő volt az előny, eh-
hez egy kis szerencse is kellett, de Am-
rani megint jókor volt jó helyen. A har-
madikra a 14. percig várni kellett, ami-
kor is Dróth gondolta azt, hogy a sorba
tökéletesen beleillik egy távolabbról
szerzett gól. Két percre rá a frissen iga-
zolt Seidler is gondoskodott arról, hogy
tökéletes legyen az első ETO-s bajnoki-
ja. Az ötödiket Harnisch Ákos, a félidei

Ami a győzelemmel zárult meccseket
illeti, jobb szezonkezdetet nem is re-
mélhetett a Győri Audi ETO KC, hi-
szen a Fradi ellen sikerült elhódítani a
Szuperkupát, majd a bajnoki nyitá-
nyon idegenben a Fehérvár KC-t is le-
győzték Kovacsicsék. Ami az idény
előtti sajtónyilvános edzésen elhang-
zott, az lépésről lépésre beigazolódott
eddig. Ambros Martín azt mondta, a
felkészüléssel minden rendben volt,
mindenki sikerre éhes, és összeállt a
csapat, az eredmények biztosan jön-
nek. Tomori Zsuzsa akkor hozzátette,
klasszisok alkotják az együttest, de
ahhoz még egy kis időre szükség van,
hogy a győzelmek mellé gördülékeny,
látványos játék is tartozzon. 

A Siófokkal bizony megküzdött a
csapat. Az ETO vezetett, a vendégek
fordítottak, majd nagyjából a 22. per-
cig tartották is a lépést a Győrrel. Ek-
kor egy időkérés után kettős ember-
előnyben három góllal elhúztak a zöld-
fehérek, hogy aztán megtorpanjanak
és a félidő végén Orbán egyenlítsen.
15–15 volt ekkor az állás.

A rengeteg kiállítással és büntető-
vel tarkított meccsen a második félidő
volt valamivel simább az ETO számá-
ra. Többször is volt hat gól az előny,

A festői szépségű Pannonhalmán ha-
gyományteremtő jelleggel szervezik
meg október 3-án a PannonHajsza el-
nevezésű akadályfutó versenyt. A fu-
tóknak nagyjából 7–7,5 km-es távot
kell teljesíteniük a Főapátság környe-
zetében kijelölt földutakon és ösvé-
nyeken vezető pályán, amelyen 15-nél
több, ügyességet, erőnlétet, szellemi
frissességet igénylő akadály is fel lesz
állítva – árulta el Tálos Gergő, a Yaku-
za Fitness Győr értékesítési és marke-
tingvezetője, egyben a PannonHajsza
egyik főszervezője. „A feladatok sike-
res teljesítéséhez szükséges, hogy az
ember bizonyos mértékben elbírja a
saját súlyát, például lesz kötélmászás
is. A pálya sok helyen meredek szaka-
szokon, hegyen-völgyön keresztül ve-
zet. Olyan feladatokat találtunk ki,
amelyek kapcsolódnak Pannonhal-
mához, a Főapátsághoz, a térség tör-
ténelméhez, illetve a levendulás kert-
hez. A verseny a gyógynövénykertből
indul és ott is ér véget.”

Örömmel állt a kezdeményezés
mellé a Főapátság, valamint Pannon-
halma Város Önkormányzata, de a
rendezvényt a Pannonhalmi Tájegy-
ség Vállalkozói Egyesülésébe tömö-
rült vállalkozások is támogatják.

PannonHajsza, akadályokon át festôi tájakon
Ahogy dr. Pottyondy Ákos, a Pan-

nonhalmi Főapátság gyógynövény-
kertjének vezetője fogalmazott, szá-
mukra kiemelten fontos a lélek, a szel-
lem és a test egyensúlyának ápolása.
„Teljes életet csak e hármas egység
harmóniájában élhetünk igazán, a
szakrális és kulturális központként is-
mert Főapátságtól ezért sem áll távol

egy ilyen akadályfutó verseny. A kü-
lönleges helyszín még érdekesebbé
teszi a viadalt, hiszen a versenyzők be-
barangolják Pannonhalma térségét, a
borvidéket, a gyógynövénykertet, az
Apátsági Arborétumot.”

„Amennyire elriasztó, annyira külön-
leges és vonzó az akadályfutás – tette
hozzá Tálos Gergő. – Magyarországon

nagyon népszerűek ezek a versenyek,
Amerikából indultak el, mára pedig
egész Európát meghódították. A saját
csapatunkkal mi is megyünk több ver-
senyre, és azt tapasztaljuk, hogy egyre
többen próbálják ki magukat. A Yakuzá-
ban felkészülési lehetőség is van a via-
dalra, kezdőknek hétfőn és szerdán fél
héttől tartunk edzéseket. Ezek során

egy jól felépített mód-
szert, az ABS-t (Active
Body System) alkal-
mazzuk, mellyel az
erőnlétet és az állóké-
pességet növeljük, ez
mind jól fog jönni a ver-
senyen. A verseny bár-
ki számára vállalható,
mivel ha valaki véletle-
nül nem tud egy aka-
dályt teljesíteni, az ki-
válthatja azt különféle

egyéb feladatokkal, ám ez idővesztesé-
get jelent, így hátráltatja a versenyben.”

Október 3-án reggel 9-kor indul
az első futam. Egy futamban egy-
szerre 50 ember indul óránként, de
nagy létszám esetén akár sűrűbben
is. Online jelentkezésre 5000 Ft elle-
nében szeptember 26-ig van lehető-
ség, ezt követően a versenyre jelent-

kezni már csak a helyszínen, 6000
Ft ellenében lehet.

A versenyen kötelezettség nélkül
bárki kipróbálhatja magát, de a ren-
dezvény jó program akár a családok-
nak is, hiszen már 10 éves kortól le-
het indulni! A PannonHajszán kor-
osztálytól és nemtől függően 8 kate-
góriában hirdetnek győzteseket, ér-
tékes nyeremények kerülnek kiosz-
tásra! Minden befutó érmet, pólót,
cégek által felajánlott belépőket, ku-
ponokat kap. Aki pedig nem a moz-
gást választja, azokat műsorok, kira-
kodóvásár is várja a helyszínen.
Egész nap egy dj szolgáltatja a ze-
nét, a helyi hangulatfelelős pedig
Nagy Balázs lesz.

(x)

Tizenhárom gól kezdésnek
eredményt is jelentő hatodikat megint
Seidler szerezte. A vendégek helyzetig
is ritkán jutottak a szünet előtt. Ekkor a
dr. Szűcs Jenő Arrabona-MED iskolai
bajnokság legjobbjait, a kölcseyseket
díjazták. 

A második félidőt a Vasas kezdte gól-
lal, Faragó vállalt be egy minden mind-
egy lövést, ami mégis utat talált a háló-
ba, 6–1. A hazaiak hetedik találata egy
öngól volt. Majd a csapatkapitány, Lódi
kérte a labdát a bal oldalról, hogy a hi-
bátlan helyezkedést kihasználja. A kilen-
cediket Dróth, a tizediket Amrani lőtte.
És hogy az összes most szerződtetett
légiós feliratkozzon a gólszerzők közé,
Drahovsky sem maradhatott ki, ez volt
a 11. A hajrában Amrani megszerezte
ezen a meccsen negyedik találatát. A
13–1-es végeredményt pedig a klub
utánpótlás csapatából a felnőttek közé
került Farkas Bence állította be.

Jöhet a Bajnokok Ligája-selejtezô

amiből végül három maradt. Az ETO
29–26-ra nyert, a legeredményesebb
játékos Tomori volt, 7 találattal.

Az utóbbi hetek legnagyobb erő-
próbája most következik. A Győr BL-
selejtező tornát játszik a norvég Glas-
veerket otthonában. Az elődöntőben
a szerb Kragujevac lesz az ellenfél
szombaton.

A versenyt kötelezettség
nélkül bárki kipróbálhatja,
de a rendezvény
jó program akár
családoknak is.
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MAGASABB HOZAMOT
szeretne elérni befektetésein?

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Rövid és hosszú lejáratú állampapírok,
prémium állampapírok

• Több mint 700 befektetési alap
(tőkegarantált, ingatlan, részvény)

• Tőzsde (hazai és külföldi részvények,
határidős termékek)

• Devizapiaci kereskedés
• Árutőzsde (olaj, arany, ezüst)
• Online kereskedési felületek
• Személyre szabott

tanácsadás, oktatás

Néhány napon belül kétszer is
pályára lépett férfi labdarúgó-vá-
logatottunk Európa-bajnoki se-
lejtezőn. A mieink elsőként hazai
pályán gól nélküli döntetlent ját-
szott a román csapattal az EB-
selejtezősorozat pénteki játék-
napján. A szövetségi kapitány-
ként ezen a meccsen debütáló
Bernd Storck együttese küzdel-
mes, kiélezett harcot vívott riváli-
sával, de igazi nagy gólhelyzetet
egyik csapat sem tudott kialakí-
tani. Pár nappal később Észak-Ír-
ország vendégeként kellett bizo-
nyítania a magyar válogatottnak,
ahol hosszabbításban kapott
góllal 1–1-es döntetlent játszott
az Európa-bajnoki selejtező so-
rozat hétfői játéknapján. Ezzel to-
vábbra is a pótselejtezőt érő har-
madik helyen áll csoportjában,
de jelentősen csökkent az esé-
lye, hogy előrelépjen a biztos
részvételt jelentő első két hely
valamelyikére. A magyarok a
folytatásban október 8-án Ferö-
er-szigetek válogatottját fogad-
ják, majd három nappal később
Görögországban zárják a cso-
portküzdelmeket.

A Gyirmót FC Győr NB II-es labdarú-
gócsapata Bene Ferenc edző irányításá-
val, nem mindennapi módon kezdte a sze-
zont, hiszen a stadion építési munkálatai
miatt, az eddigi öt bajnoki találkozóján ide-
genben lépett pályára. A kisvárdai, a so-
roksári és az ajkai győzelem, valamint a
szegedi és a szigetszentmiklósi döntetlen
azt jelenti, hogy tizenegy pontot gyűjtöttek
eddig Sebőkék, akik így vezetik is a táblá-
zatot. Horváth Ernő elnök-tulajdonos úgy
nyilatkozott, ezt az eredménysort, előre
aláírta volna. Most még két kemény ide-
genbeli megmérettetés következik a gyir-
móti gárda számára, az újonc Budaörs és
a szintén feljutásra pályázó Mezőkövesd
otthonába látogat el a csapat, amely a gól-
lövőlistát vezető csapatkapitánya, Simon
Attila vezérletével természetesen újabb ér-
tékes pontokat kíván begyűjteni. 

Amíg az együttes a pályán menetel a
bajnokságban, addig a klub vezetése a
pályán kívül halad rohamléptekkel. Az új
stadion építése immáron a hajrájához ér-
kezett, rövid időn belül birtokba veheti az
klubházat az együttes, hiszen szeptem-
ber 26-án az aréna kapuja is megnyílik
majd a nagyközönség előtt.

A szakmai munkán és az építkezésen
túl egyéb dolgokra is jut energia az
együttesnél, nemrégiben például sport-

Gyirmót FC Gyôr: eddig csillagos ötös

Dupla döntetlen az EB-selejtezôkön
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történeti eseményre került sor az Arany-
hal étterem különtermében, ahol meg-
alakult a Gyirmót 1993 Baráti Kör veze-
tősége. Az eseményen jelen volt Hor-
váth Ferenc tulajdonos, aki üdvözölte a
kezdeményezést, és támogatásáról biz-
tosította a társaságot, bízva abban,
hogy minél többen csatlakoznak majd,
az egyértelműen az élvonalba kerülést
megcélzó gyirmóti csapat szimpatizán-
saihoz. Horváth Cs. Attila klubmened-
zser elmondta, hogy a baráti kör felada-
tai közé tartozhat a múlt, a hagyomá-
nyok ápolása, a jubileumok, megemlé-
kezések szervezése, a klubról kialakult
pozitív imázs további erősítése, igény
esetén az idegenbeli mérkőzésekre
szurkolói busz szervezése, az öregfiúk
csapat létrehozása, az egyesület életé -
ben korábban kiemelkedő ered-
ményt elérő volt játékosok,
edzők, vezetők ösz-

szefogása, szurkolói ankétok szervezé-
se, az együttes népszerűsítése elsősor-
ban a környező településeken, az isko-
lákban. 

A baráti kör tagsága nyitott, ezért egy
már meglévő adatbázis mellett termé-
szetesen várja a további érdeklődőket, je-
lentkezőket. A megalakult vezetőségbe
egyébként szerepet kapott többek kö-
zött az egyesületalapítók, a törzsszurko-
lók, a szülők, a támogatók, a média, a
volt játékosok képviselője is. A Gyirmót
1993 Baráti Kör szervezését az alábbi ve-
zetés kezdi meg: Zalán Barnabás, dr.
Posta Attila, Galambos István, Gasztonyi
József, Fehér Jenő, Szeitz Tibor, Tóth
András és Lapincs Attila, aki
egy- ben a baráti kör

titkári felada-
tait is ellát-

ja. 
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A szlovák Ruzomberok elleni mérkőzéssel
emlékeztek a győri női kosárlabdacsapat ve-
zetői, játékosai és szurkolói a két évvel ez-
előtti buszbalesetben elhunyt Tapodi Péterre
és Fűzy Ákosra. A sportemberek nevét két díj
is viseli, amelyeket a meccs előtt adtak át.

Két évvel ezelőtt történt. A győri női kosárlabdacsa-
patot egy soproni mérkőzésre szállító busz Kapu-
várnál összeütközött egy személyautóval. A baleset-
ben Tapodi Péter klubigazgató a helyszínen meg-
halt, Fűzy Ákos vezetőedző a győri kórházban vesz-
tette életét, több játékos pedig súlyosan megsérült.
A két sportember emlékének adózva, a tragédia év-
fordulóján játszott egymással a CMB Cargo-UNI
Győr és a szlovák Ruzomberok. 

A sors furcsa fintora az, hogy korábban pont Tapo-
di Péter és Fűzy Ákos találta ki, hogy ilyenkor tornát
kellene rendezni – árulta el Fűzy András, a klub társa-
dalmi elnöke. „Sajnos pont rájuk kell emlékeznünk
ezen a tornán. Évről évre  rangos csapattal tudnak a
lányok csatázni, ami hasznos felkészülés. Nagyon
fontos az is, hogy idén is nagyon sok labda gyűlt ösz-
sze, hiszen most is arra kértük a kilátogatókat, hogy
hozzanak magukkal egy-egy labdát. Az összegyűjtött
játékokat az év végén, karácsony előtt a csapat tagjai -
val a győri óvodák között osztjuk ki idén is.” 

Gyôzelemmel emlékeztek
Tapodi Péterre és Fûzy Ákosra

A meccs előtt adták át a legjobb utánpótlás-ed-
zőnek és utánpótlás korú játékosnak járó díjakat. A
Tapodi Péter-vándorserleget Gálosné Farka Andrea
kapta, míg a klub tehetségei közül ebben az évben
Török Ágnest díjazták.

Az emlékmeccsen a győrieknél bemutatkoz-
tak az új játékosok, az amerikai Goree, a litván

Grigalauskyte, valamint a ZTE-től érkező Varga
Zsófia és a PEAC-tól igazolt Pap Regina. A talál-
kozó izgalmasan alakult, bár még eléggé idény
eleji formát mutattak a csapatok. Sokáig hol az
egyik, hol a másik gárda vezetett akár 10 ponttal
is, ám a hajrá a zöld-fehéreknek sikerült jobban,
és 71–62-re nyertek.
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Mozgáskorlátozottak Győri Egyetértés Sportegyesület 10. alkalommal ren-
dezte a Nemzetközi Regionális Sportnapot, 54 fő részvételével. Teke, darts,
sakk sportágakban. Résztvevő csapatok: Szlovákiából a Somorjai  Egészség-
károsultak Szervezete,  Nagymegyeri  Egészségkárosultak Szövetsége. Hazai
csapatok:  Pápai Mozgáskorlátozottak Bástya SE. és a Mozgáskorlátozottak
Győri Egyetértés Sportegyesület. A versenynap jó hangulatban, mindenki
megelégedésével zajlott le. Győr Megyei Jogú Város Mozgáskorlátozottak
Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület támogatásával rendeztük.

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga 1. for-
dulójában hazai pályán fogadta a Vas-
asszonyfa SE-t, ahol magabiztos, 7–1-es
győzelmet aratott a bajnoki rajton.  Né-
meth Gábor, a klub elnöke elmondta,
nagyon jól sikerült az első mérkőzés. Ka-
kuk Levente ideérkezése feltüzelte a csa-

Második alkalommal rendezik meg az
egykori kiváló birkózó emlékére a Klauz
László Emlékversenyt a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban,
szombaton. A viadalt idén 3 korosztály-
ban rendezik meg, amelyre 170–200
versenyzőt várnak, nemcsak Magyaror-
szágról, hanem a környező országok
birkózói is érkezhetnek. A Győri Atléti-
kai Clubból várhatóan 10-en indulnak,
és van olyan tehetség is, aki éremben
bizakodhat.

Ám a verseny mellett is pezseg az
élet a GYAC-nál. A nyár folyamán tábort

Klauz László Emlékverseny

Gyôzelemmel kezdték a szezont
patot, például Batki Tamás is pályacsú-
csot teljesített. Ugyanilyen jól szeretnék
folytatni a jövőben is. Psz.: Batki Tamás
660, Kakuk Levente 652, Koller Dániel
608, Németh Gábor 601, Pete II. László
585, Rédling Zsolt 585. Folytatás szep-
tember 12-én, az FTC otthonában. 

rendeztek a birkózók, illetve Csonka
Csaba, aki a GYAC mellett a serdülő vá-
logatott edzője is, a válogatottal készült
a szezonra. A birkózók életét is érinti a
régi Dózsa-pályán épülő sportközpont,
hiszen az ő csarnokuk is itt található, és
költözniük kell. Ám találtak megoldást.
A Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub-
bal álltak össze és az ő Kálóczy téri tele-
pükön található épület felső emeletén
kaptak helyet ideiglenesen. 

Arról, hogyan szerepeltek a győri
birkózók az emlékversenyen, jövő heti
magazinunkban mi is beszámolunk.
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Minden idők legsikeresebb világbaj-
nokságát szeretnék megrendezni
Győrben, a nemsokára kezdődő (lap-
zárttánkkor) maratoni kajak-kenu vb-
n. A nyári főpróbák jól sikerültek, most
pedig már a hajrára készülnek mind a
versenyzők, mind a szervezők.

Harmadszor lesz rendezője Győr
a maraton világbajnokságnak, ezzel
a magyarok az első triplázók. Az
1999-es versenyt talán minden
idők legjobb hangulatú hosszú távú
kajak-kenu eseményeként tartják
számon, a 2007-es győri vb pedig
az árvízzel folytatott heroikus küz-
delem miatt maradt igazán emléke-
zetes. Jelenleg a helyzet éppen az

Szeptember 11.
(péntek)
09:00   K1 Női Ifjúsági  18,5 km
09:05   C1 Női Felnőtt  22,2 km
09:10   C1 Női Ifjúsági  14,4 km
11:30   K1 Női U23  22,2 km
11:33   C1 Férfi Ifjúsági  18,3 km
14:45   K1 Férfi U23  26,1 km
14:48   C1 Férfi U23  22,2 km

Szeptember 12.
(szombat)
09:00   K1 Férfi Ifjúsági  22,2 km
09:03   K2 Női Ifjúsági  18,3 km
11:30   K1 Női Felnőtt  26,1 km
11:35   C1 Férfi Felnőtt  26,1 km
14:45   K1 Férfi Felnőtt  30 km

Szeptember 13.
(vasárnap)
09:00   K2 Férfi Ifjúsági  22,2 km
09:05   C2 Férfi Ifjúsági  18,3 km
11:30   K2 Női Felnőtt  26,1 km
11:33   C2 Férfi Felnőtt  26,1 km
14:30   K2 Férfi Felnőtt  30 km

Rekord számú nevezés a vb-n
ellenkezője a 8 évvel ezelőttinek, a
pályán ugyanis rekord alacsony a
vízszint. Rekord számú nevezés ér-
kezett a vb-re, ugyanis 43 ország je-
lezte, hogy részt kíván venni a győri
világbajnokságon. Ha pedig a vb
előtti napokban megrendezett mas-
ters- és parakenu versenyeken rajt-
hoz álló csapatokat is ide számol-
juk, akkor több mint 50 nemzet
sportolói szállnak majd vízre a Mo-
soni-Dunán. 

Felnőtt, U23 magyar csapat:
Csay Renáta, Kiszli Vanda, Bara Ale-
xandra, Miskó Noémi, Braun Boró-
ka, Takács Kincső, Lakatos Zsanett,

Boros Adrián, Petró Ádám, Solti
László, Mészáros Márton, Havas
Balázs Gábor, Máthé Krisztián, Kö-
vér Márton, Nagy Gergely Balázs,
Schmidt Richárd, Dóczé Ádám, Dó-
ri Bence Balázs, Varga Patrik, Balla
Levente. 

Ifjúsági magyar csapat: Pető Ré-
ka Dominika, Sólyom Dóra, Korsós
Zsófia, Nagy Viktória Fruzsina, Je-
szenszky Petra, Fritz Anett, Bónyai Re-
gina, Bragato Giada, Györgyjakab Má-
té, Petró Erik, Mayer Keán, Erdőssy
Csaba, Ács Péter, Koleszár Zoltán,
Laczó Dániel, Moldován Milán, Hajnal
Jenő Kristóf, Takács Áron Mihály.

A hétvége programja
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KOS 
Tartsák nyitva jól szemüket, fülüket a
héten, fontos információkhoz jutnak így, ami
munkájukhoz most nagyon jól jön. Lehet, kicsit
meglepődnek a hírek tartalmán.  

BIKA 
Kicsit lazítsanak a héten, a sok feladat
után nem árt körülnézni magánéletük terén is.
Csoportosítsák át energiáikat, vegyék figyelembe
azt is, mit nem adtak meg saját maguknak eddig.  

IKREK 
Kicsit álljanak most meg, ne rohanjanak
annyira előre gondolatban, a ma feladataira össz-
pontosítsanak inkább. Így nem kapnak pánikroha-
mot, ha belegondolnak, mit is szeretnének elérni.

RÁK 
Ne hozzanak most hirtelen döntéseket,
igazán nem lenne szerencsés. Nézzék meg, ki hogy
viszonyul Önökhöz, ne építsenek olyan barátságok-
ra, amik összeomolhatnak, mint a kártyavár. Beszél-
gessenek erről egy megbízható személlyel. 

OROSZLÁN 
Nem ártana lassítaniuk a héten, nézzék
meg, milyen feladatok halmozódtak fel Önök mel-
lett. Tényleg mind az Önök feladata ez, vagy csak
magukra vállaltak olyat is, ami valaki másé lenne.

SZŰZ 
Bízzanak önmagukban a héten, elemez-
zék ki a helyzetüket inkább. Ne vágjanak semmi-
be sem hirtelenül, nem lenne szerencsés a végki-
fejlet. Ha egy folyamat végén vannak munkájuk-
ban, tartsanak ki, ne adják fel pont előtte.

MÉRLEG 
Kezdjenek valami újba a héten, amit ed-
dig még nem mertek vagy nem lett volna rá ide-
jük. Lehet ez sport, tanulmány, munka, a lényeg,
hogy színesítse egy kicsit meg az életüket.  

SKORPIÓ 
Nagyon felerősödnek a héten megérzé-
seik, hallgassanak is ezekre, ne menjenek el csak
úgy mellettük. Próbálják pozitívabban látni az
eseményeket, inkább a megoldásokat keressék.  

NYILAS
A héten gondolkozzanak el egy kicsit,
nézzék hosszú távon az eseményeket. A felesleges
feladatokat, gondolatokat, félelmeket kiiktassák
életükből, nem lesz ezekre idejük, erejük.

BAK 
A héten gondolkozzanak el egy kicsit
egészségükről, életmódjukról, és arról is, mit tud-
nának tenni azért, hogy jobban érezzék magukat.
Változtassanak azon, amin kell.  

VÍZÖNTŐ 
A héten felszabadulnak egy régi teher
alól, véget ér egy időszak az életükben. A nagy
szabadságukról gondolkozzanak el egy kicsit a
nagy öröm után, mi az, amibe belefognának
hosszú távon.  

HALAK 
Nagyon figyeljenek megérzéseikre a hé-
ten, kerüljék a kétes, becsapós helyzeteket. Úgyis
kiderül, ki nem őszinte Önökkel, de emiatt ne ke-
seredjenek el túlságosan, ez előre látható volt
szinte. Egy kicsit pihenjenek.

Mit ígérnek a csillagok?

Az 1912-ben épített Cziráky-emlékmű
átadása óta nem esett át jelentős, átfo-
gó rekonstrukción. A 25 méter magas
oszlop betonborítása mállik, a betonva-
sak erősen rozsdásodnak, ezért is vált
szükségessé a felújítása – közölte Feke-
te Dávid alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzáfűzte, a kör-
nyéken zajlanak a vízpartok rehabilitáci-
ós munkálatai, és az önkormányzat
szándéka, hogy az esztétikussá váló
partszakaszokat a gróf Cziráky Béla, a
Rábaszabályozó Társulat elnöke emlé-
kére emelt oszlopéhoz hasonló felújítá-
sokkal tegye még látványosabbá.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester kiemelte, a vá-
rosban folyamatosak azok a fejlesztési
és felújítási munkák, amelyek lakókör-
nyezetünket teszik még jobbá, még él-
hetőbbé, és a Cziráky-emlékmű rend-
betételére is jelentős volt a lakossági
igény. Mint mondta, a szoborfelújítás-
sal megvárták a strandszezon végét,
hogy azzal ne zavarják a fürdőzőket.
Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója hangsúlyozta, a munka

során alacsony nyomású technológia
alkalmazásával megtisztítják az obe-
liszk teljes felületét, megtörténik a be-
tonvasakról a rozsda eltávolítása, a lá-
bazatot fedő műkő burkolatot kijavítják
és új betonréteget is kap az oszlop. Az
építményen lévő emléktáblákat és a
domborművet is rekonstruálják. A be-
ruházás költsége összesen mintegy 20
millió forint, ebből az önkormányzat és
a Győr-Szol Zrt. 7–7 millió forintot, a
Pannon-Víz Zrt. és a Dömper Kft. 3–3
millió forintot finanszíroz.

Megkezdôdött 
a Cziráky-obeliszk
felújítása


