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Az Audi Hungaria Motor Kft.
ügyvezetésének leköszönő el-
nöke csütörtökön vehette át
Borkai Zsolt polgármestertől a
Győr Megyei Jogú Város Dísz-
polgára – kitüntető címet.

A csütörtöki, városi közgyűlés Bor-
kai Zsolt javaslatára dr. h. c. Thomas
Faustmannak, az Audi Hungaria
Motor Kft. 11 éven át tartó irányítá-
sáért, a modern kori győri teljes
spektrumú autógyártás megterem-
téséért, az ipar fellendítéséért, az
oktatás, a kultúra és a sport támo-
gatásáért, illetve Győr és környéke
fejlesztéséért tett példaértékű tevé-
kenysége elismeréseként ítélte oda
a díszpolgári címet, amelyet a pol-
gármester délután ünnepélyes kere-
tek között adott át.

Borkai Zsolt lapunknak elmondta,
Thomas Faustmann több mint egy év-
tizedes győri munkássága alatt renge-
teget tett városunkért, nem csak gaz-
daságunk fejlődéséért, de a közösség
életéért is. „Ha az oktatás területét
nézzük, elég csak a Széchenyi István
Egyetem képzési körének bővítését

Thomas Faustmann Gyôr díszpolgára lett
említeni, ahol ma már komplett tan-
székcsoport működik a vállalat neve
alatt, de említhetném az Audi Hunga-
ria Iskolát is, amely a magyar és a né-
met ajkú fiatalok ma-
gas színvonalú okta-
tását, nevelését szol-
gálja. Többek között a
Győri Balett, a Győri
Filharmonikus Zene-
kar és a különböző vá-
rosi rendezvények,
fesztiválok, nyárzáró
koncertek szponzorá-
lásával segíti az Audi
a város kulturális éle -
tének még színvona-
lasabbá tételét. A
Győri Audi ETO KC
két BL-győzelmével a
világ egyik legjobb –
ha nem a legjobb – női kézilabda-csa-
pata, amelynek fő támogatója szintén
az Audi Hungaria, az önkormányzat
mellett. Thomas Faustmann társadal-
mi érzékenységét pedig jól mutatja
például az a fizikai és anyagi szerep-
vállalás, amit a győri Audi az emléke-
zetes árvíz idején tanúsított, és amin

éppen annak az összefogásnak kö-
szönhetően tudtunk úrrá lenni, amely-
nek egyik szereplője a négykarikás
cég volt” – tette hozzá a polgármester.

„Ha már az összefogásnál tartunk,
hangsúlyoznom kell Faustmann úr
példamutató hozzáállását közös ügye-
inkhez, hiszen mindig nyitott és segí-
tőkész volt, beszéljünk akár egy nagy
ívű elképzelésről vagy konkrét fejlesz-
tésről, közösen szervezett programról.
Nem véletlen, hogy a város, az Audi és

az egyetem közös szlogent választott:
A jövő Győrben épül. Bár Thomas Fa-
ustmann nem született győri, még
csak nem is magyar, gondolkodásá-
val, tevékenységével mégis mindig a
közös szlogenünkben megfogalma-
zottakat tartotta szem előtt” – indokol-
ta a díszpolgári cím odaítélésének jo-
gosságát kérdésünkre Borkai Zsolt.
„Igazi győri lokálpatriótává vált az el-
múlt években, hiányozni fog Győrnek,
de mindig visszavárjuk, és biztos va-
gyok benne, hogy gyakran feltűnik
majd városunkban” – zárta gondola-
tait a polgármester.

A díszpolgári cím átadó ünnepsé-
ge lapzártánk után ért véget, arról to-
vábbi részleteket a jövő heti lapszá-
munkban olvashat.

Idén a Megyeház téren gyűltek össze a
győri kerékpárosok szerda reggel, a mo-
bilitási hét nyitónapján. Volt, aki munká-
ba, volt, aki iskolába tartott, de minden-
kinek jutott ideje arra, hogy elfogyasszon
egy kakaós csigát, vagy egy túrórudit a
többiekkel. Az esemény egyébként nem
csak a reggeli éhséget mulasztotta el,
de felhívta a kerékpárosok figyelmét a
járművek helyes felszereltségére is, ami-
ket a kormányhivatal közlekedési fel-
ügyelősége és a rendőrség ellenőrzött.

Hagyományosan október 1-jén, a zene világnapján indul útjára a Győri Filharmoni-
kus Zenekar Richter János-hangversenysorozata. A program állandó karmestere
Berkes Kálmán művészeti vezető, akinek dirigálása mellett Bach, Bartók és Brahms
egy-egy műve csendül fel. A „Richter” című előadáson az a Michalis Economou gö-
rög karmester vezényli a zenekart, akit már jól ismerhet a közönség a Széchenyi téri
„Operalia” operagála rendezvényeiről. A hangverseny műsorán két olyan mű szerepel,
melyeknek világpremierjét városunk szülötte, Richter János világhírű karmester ve-
zényelte. A sorozatban visszatér Győrbe Gilbert Varga is, a szintén világhírű, győri
születésű Varga Tibor fia, aki a Sioni Varga Tibor Nemzetközi Hegedűverseny győz-
tesével, Dmitry Smirnov fiatal orosz hegedűművésszel fog egy színpadon szerepelni.
De ha kíváncsi Kocsis Zoltán dirigálására és zongorajátékára, akkor a sorozat negye-
dik, „Maestro” című koncertjén meghallgathatja a kétszeres Kossuth-díjas művész
előadását. Zárásképpen a világhírű José Cura vezényletével Shakespeare halálának
400. évfordulóján G. Verdi: Otello című operájának koncertszerű előadását hallgat-
hatja meg az Audi Arénában. Bérletek vásárolhatók a Richter Terem jegypénztára
nyitvatartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 10.00–17.00) vagy online, a Jegymester.hu
oldalon! További információ: www.gyfz.hu.

A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják az autóforgalom elől a Petőfi
hidat szombat 10 órától hétfő hajnali 5- ig. A cserét két ütemben lehet vég-
rehajtani: a mostani zárást egy következő fogja követni egy héttel később
– szintén hétvégét érintve. A Petőfi híd lezárása a gyalogosforgalmat és az
autóbuszok közlekedését nem érinti. 

Dr. h.c. Thomas Faustmann 2002-ben érkezett az
Audi Hungariához, mint termelésért felelős
ügyvezető igazgató, majd 2004-től az ügyvezetés
elnökeként irányította a győri vállalatot.  Irányítása
alatt a győri vállalat a világ legnagyobb motorgyá-
ra lett. 2013-ra az Audi Hungaria Motor Kft. teljes
gyártási folyamatot lefedő járműgyárrá fejlődött.
2007-ben a magyar autóipar fejlődése érdekében
végzett munkájáért a Magyar Köztársasági Ér-
demrend kitüntetését vehette át, a győri Széche-
nyi István Egyetem 2014-ben az Egyetem és az
Audi Hungaria Motor Kft. közötti oktatási és kuta-
tási együttműködések kiépítése iránti elkötelezett-
ségét díszdoktori címmel ismerte el.

Két keréken reggeliztek

Richter János-hangversenysorozat

A szabályokat betartókat almával jutal-
mazták, akinél hiányosságokat találtak,
azok citromot kaptak. 

A mobilitási hetet a győri önkor-
mányzat a már szokásos partnereivel
közösen rendezi. Tóth Péter, a Keret
Kulturális Egyesület elnöke lapunknak
elmondta, nagyon sikeres volt a brin-
gás reggeli, hiszen rengetegen választ-
ják a kerékpárt városunkban. Reggel 6
és 9 óra között elfogyott 200 kakaós
csiga, 500 túrórudi, 24 kiló alma és 5
kiló citrom. Utóbbi arány azt is mutatja,
hogy mennyivel több ma már a jól fel-
szerelt kerékpár, mint a szabálytalan. A
Magyar Kerékpáros Klubbal közösen
szervezett reggelin a biciklisek a Győri
ETO labdarúgóival is találkozhattak,
akik segítettek az osztásban. „Örömteli
volt látni, hogy már most többen Győr-
Bike-kal érkeztek a reggelire, de olyan
is akadt, aki Töltéstaváról csak emiatt
kerekezett be a Belvárosba. Szintén
örömteli, hogy sok család kerekezett
együtt, a gyerekek iskolába, míg a fel-
nőttek a munkába tartottak” – hangsú-
lyozta Tóth Péter.

Lezárják a Petôfi hidat
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A VILL-KORR HUNGÁRIA KFT. 
25 ÉVES FENÁLLÁSÁNAK TISZTELETÉRE
Magyarországon is újdonságnak
számító látványos programmal 
szeretné megajándékozni Gyôrt,
a várost, ahonnan üzleti sikerei erednek.

Ez alkalomból 2015. október 1-jén, 
csütörtökön este 20.30 perctől

3DIMENZIÓS 
épületfestési 
attrakcióban

gyönyörködhetnek azok,
akik a Gyôri Nemzeti 
Színház elôtti térre 
kilátogatnak!

Legyen ott, élvezze az egyedülálló látványosságot családjával, barátaival!
A 3D vetítés óránként négy alkalommal látható 23 óráig.

Szeptember 12-én ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját a győri Mikulás Birodalom Alapítvány kere-
tein belül működő ifjúsági telefonos lelkisegély-szol-
gálat, az M-M vonal. A két évtizedes, rendkívüli jelen-
tőséggel bíró munka elismeréseként a városvezetés
Győr város ezüst emlékérmét adományozta az alapít-
vány elnökének, Farkas Imrénének, a díjat Borsi Ró-
bert önkormányzati képviselő adta át a szervezet ün-
nepségén (képünkön). Az alapítvánnyal szoros kap-
csolatban álló, a törökországi Antalyában székhellyel
rendelkező Szent Miklós Béke Világtanács pedig
Szent Miklós-díjjal ismerte el az elnökasszony és Csu-
ka János kuratóriumi tag munkáját, valamint további
26 elismerő oklevelet adományozott az alapítvány, il-
letve a telefonos lelkisegély-szolgálat munkatársainak. 

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály bemutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értel-
mében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslat elfogadás előtti anyagát

SZTM 2015-018 számú Győr – volt Olajgyár területének
szabályozási módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető:
2015. szeptember 15.–2015. október 15-ig

az önkormányzat elŐcsarnokában, valamint a város internetes oldalán:
Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Kihelyezett
hulladékudvar
Ménfôcsanakon
A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. értesíti a lakosságot, hogy kihelye-
zett hulladékudvart működtet jövő hét
végén Ménfőcsanakon. 

A lakók szeptember 26-án, szomba-
ton 8 és 17 óra között a vasútállomás
melletti rakodótéren, a Lavill telephelyé-
vel szemben helyezhetik el feleslegessé
vált holmijukat. (Megközelítés: Koroncói
út felől.) A szolgáltató felhívja a figyelmet,
hogy veszélyes hulladéknak számító
anyagokat nem lehet a gyűjtőponton el-
helyezni, erre az állandó helyen működő
hulladékudvarokban van lehetőség. Az
elektronikai, fém-, papír-, műanyag hul-
ladékokat, nyesedéket, építési törmelé-
ket, csomagolóanyagokat, bútorokat,
berendezési tárgyakat szétválogatva ve-
szik át a GYHG Nonprofit Kft. munkatár-
sai. A hulladék lerakására a győri lakosok,
a Győrben szemétszállítási díjat fizetők
jogosultak. Jogosultságukat igazolhat-
ják a hulladékszállítási díj befizetéséről
szóló számlával. Azok, akiknek ilyen
nincs, a korábban kiadott Győr Kártyával
vagy lakcímkártyával, illetve személyi iga-
zolvánnyal érkezzenek. 

Kistigris a mûtôben

Elismerés a telefonos
lelkisegély-szolgálatnak

Szeptember 5-én, talán egy zaj-
tól megijedve, ugrott le a kifutó
egyik magasabb pontjáról a győ-
ri állatkert egyik kölyöktigrise. A
gondozók rögtön észrevették,
hogy nem lép rá az egyik lábára,
csonttörésre gyanakodtak, ezért
röntgenvizsgálatra vitték dr. Hur-
sán Gábor állatorvoshoz. 

A tigrislány nyugodtan tűrte
a vizsgálatot, amely során kide-
rült, hogy karcsonttörést szen-
vedett. Sajnos a sérülés olyan
súlyosnak bizonyult, hogy mű-
tét nélkül nem látszott esély a
gyógyulására. Azonnal a műtő-
be vitték, ahol elkezdődött a
másfél órás eljárás. A kistigris
az altatást is türelmesen tűrte,
az injekció után altatógépre ke-
rült. A műtéti eljárás nem volt
egyszerű, mivel egy nagyon

gyors növekedésű állat ferde
ízület melletti törését kellett sta-
bilizálni. A bátor kistigris nyu-
godtan ébredt fel az altatásból,
a kötözést is érdeklődve tűrte,
várta, hogy visszakerülhessen
a családjához. Pár órás megfi-
gyelés után a gondozók haza-
vitték, de az éjszakát még külön
töltötte az állatkert karantén he-
lyiségében. Reggel aztán nagy
volt a viszontlátás öröme a bol-
dog tigriscsaládban.

A varratszedést követően,
fokozott felügyelet mellett, egy
hónap múlva ismételt röntgen-
vizsgálatra lesz szükség, ha a
lába gyógyultnak látszik, akkor
az implantátumokat eltávolít-
ják majd. A gyógyulás elindult,
a kölyök egyre bátrabban hasz-
nálja a lábát.
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Kamarai programajánló

A Női klub
szeptember 23-án BMW-s élménytúrára megy
a sokorói dombságba.

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.

HACCP-tanfolyam indul
Még lehet jelentkezni! Tudás, amit az élelmiszer-
előállításban, kereskedelemben, vendéglátásban
dolgozó szakembereknek ajánlanak, hogy ne 
a hatósági ellenőrzésnél lepődjenek meg! 

Meet2Match 2015 Konferencia
és Üzletember-találkozó

az energia-, környezet-, fa- és élelmiszeripar
területén tevékenykedőknek. Jelentkezzen most!

Digitális
generációk
a nemzetközi 
és hazai
munkaerőpiacon
címmel
HR-nap lesz. 
Előadó 
Tari Annamária 
Z generáció-
szakértő is.
Még lehet
regisztrálni!

Kamarai Szalon
„Amit eszünk azzá leszünk”

szeptember 30., 17 óra.

Meet2Match üzletember-találkozót rendez Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
azoknak, akik új üzleti partnereket, lehetőségeket ke-
resnek, szeretnének megjelenni nemzetközi piaco-
kon, növelni kívánják versenyképességüket, vállalko-
zóként hisznek a személyes kapcso-
latteremtés erejében, valamint szíve-
sen fogadják a szakemberek szak-
mai segítségét. Az október 7–8-i
Meet2Match konferencia, workshop
és üzletember-találkozó kiváló plat-
formot kínál az energia-, a környezet-,
a fa- és élelmiszeriparban tevékeny-
kedő vállalkozásoknak. A rendezvé-
nyen a részvétel térítésmentes, ám
előzetes regisztrációhoz kötött. Idáig
hét országból érkezett regisztráció,
így már most biztosra vehető, hogy
a magyar vállalkozók mellett Szlová-
kiából, Olaszországból, Romániából,
Ausztriából, Svájcból és Izraelből is
érkeznek majd üzletemberek a kétol-
dalú megbeszélések kínálta lehető-
ségekkel gazdagított konferenciára.

A konferencián a legfrissebb
technológiai és kutatási informáci-
ók is elhangzanak, valamint a piaci
trendeket is bemutatják.

Az üzletember-találkozó nyelve az angol, a konfe-
rencián tolmácsolást biztosítanak. A rendezvény ide-
jén kiállítókkal is találkozni lehet a kamarai épület au-
lájában, az első napot pedig a regisztrált résztvevők
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ élményprog-
ramjával zárják, ahol kötetlenebb formában lehetősé-
gük lesz kapcsolatok kiépítésére, bővítésére.

Az érintett országok és a magyar külpiaci aktivi-
tásra készülő vállalkozások száma az október 1-jei

Kihagyhatatlan üzletember-találkozót
rendeznek városunkban

jelentkezési határidőig tovább növekszik. Az Enter -
prise Europe Network partnerszervezetei a már em-
lített nemzetek mellett többek között Németország-
ban, Írországban, Lengyelországban és Szerbiában
is terjesztik a rendezvény hírét.

A kamara adatbázisában már megtalálhatóak a
biztos résztvevők üzleti adatai, melyeket megnéz-
hetnek az érdeklődők. Nézze meg, kivel tárgyalna
szívesen! Jelentkezzen, ossza meg Ön is üzleti in-
formációit! Vegyen részt Ön is október 7–8-án a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarában, a Meet2Match 2015 konferencián és
üzletember-találkozón!

További információ: www.gymskik.hu/enterpri-
se-europe-network és molnarzsofia@gymskik.hu

Partnertallózó
• Romániai élelmiszer-forgalmazó cég árualapot keres, ma-

gyar termékek romániai forgalmazását vállalja.
• Magyar kisvállalkozás energiamenedzsment megoldáso-

kat kínál gyártócsarnokokba, üzemekbe, nemzetközi és ha-
zai referenciákkal.

• Izraeli kutatás-fejlesztési pályázatokkal foglalkozó cég
nemzetközi projektekhez keres együttműködő partnereket.

• Szlovák Beruházási és Kereskedelemfejlesztési Ügynök-
ség Szlovákia iránt érdeklődő cégeknek nyújt segítséget.

• Magyar bútoripari cég szabad CNC-kapacitásához meg-
rendelőt keres.

• Szlovák cég kutatás-fejlesztési projektekhez keres-kínál
partnereket.

• Környezetvédelemmel, környezeti hatástanulmány-készí-
téssel és vízkezeléssel foglalkozó magyar cég kínálja szol-
gáltatásait.

„Ötletből innováció” címmel
tartotta Kreatív Nyári Egyetem
címet viselő rendezvényét a
Széchenyi István Egyetem Tu-
dásmenedzsment Központja
augusztus 24–28. között. Az
európai uniós támogatással
második alkalommal megren-
dezett Kreatív Nyári Egyetem
célja a résztvevők kreativitásá-
nak és kezdeményezőkészsé-
gének fejlesztése, üzleti ötlete-
ik gyakorlati megvalósítása
volt, és segítségadás start-up
vállalkozás alapításához. A
szervezők olyan hallgatókat, in-
novatív személyiségeket vár-
tak, akik projektjük megvalósí-
tásához társakat keresnek, illet-

Sikeres Kreatív Nyári Egyetem
ve olyan módszereket, eljáráso-
kat szeretnének megismerni,
amelyekkel közelebb jutnak a
megvalósításhoz. A hallgatókat
projektjük kidolgozásában kül-
sős előadók és a Széchenyi Ist-
ván Egyetem oktatói szakmai
tudásukkal segítették.

A 16 résztvevő többek között
inspiratív előadásokon, gyakor-
lati workshopokon vehetett
részt, a program csúcspontja
pedig a „pitching” volt, amikor is
előadhatták terveiket szakembe-
rek előtt. A hat egyéni és egy
csoportos prezentáció mind-
egyike innovatív ötlet volt, me-
lyek közül a legjobb hármat dí-
jazta a zsűri. Dr. Dőry Tibor, a

nyári egyetem szervezője el-
mondta, rengeteget dolgoztak a
hallgatók, többen más egyetem-
ről érkeztek, s volt egy vállalkozó
és csapata, akik egy ötletüket
igyekeztek továbbfejleszteni,
széles volt tehát az érdeklődők
tábora, ami jó, hiszen az innová-
ció mindig színes, nem csupán
egyfajta nézőpont és gondolko-
dás érvényesül. Dinnyés Előd, a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tit-
kára pedig hangsúlyozta, a vá-
ros gazdasági fejlődését alapoz-
hatja meg az innovatív környe-
zet, fontos, hogy az egyetemen
is hatással legyen ez a szemlélet
a hallgatókra.
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„Ahogy korábban ígértük, az ön-
kormányzat mindent megtesz a
győriek biztonsága, nyugalma és
megfelelő közlekedése érdeké-
ben” – fogalmazott a polgármes-
ter, amikor a menekülthelyzet
győri állásáról kérdeztük. A város-
vezető elmondta, az intézkedési
tervben megfogalmazottak közül
több intézkedés megvalósult, a
legtöbb pedig folyamatosan zaj-
lik, így például a köztisztaságot
érintő lépések és a fokozottabb
rendőri jelenlét is. 

„A Győr-Szol Zrt. a frekventált
győri helyszínek takarítása, fer-
tőtlenítése mellett Vámosszaba-
din, közterületeken és a tábor-
ban is takarítást végzett. Ennek

köszönhetően kedden-szerdán
40 m3 hulladékot szállítottak el
Vámosszabadi területéről - az el-
múlt tíz napban ez több száz m3-
t jelentett. Már múlt héten meg-
történt a mobil WC-k és az újabb
szemetesek, tárolóedények kihe-
lyezése Győrben (összesen 12
mobil WC és több mint 20 plusz
hulladékgyűjtő edény). Ezek ürí-
tése, tisztítása, fertőtlenítése fo-
lyamatos városunkban.” 

Borkai Zsolt hangsúlyozta, a
kedden országosan bevezetett
változások Győrben is új helyze-
tet teremtettek, ami kedvezően
befolyásolta a Belváros migrán-
sok általi terheltségét, jelen pil-
lanatban a vámosszabadi tábor-

ban összesen 120 regisztrált fő
tartózkodik, Győr közterületei-
ről pedig eltűntek a migránsok,
túlnyomórészt elhagyták az or-
szágot. 

Az intézkedési tervben meg-
fogalmazottak szerint a város
megállapodott egy magánbusz-
társasággal elsősorban a diákok
közlekedésének könnyítését szol-
gáló Győr–Budapest különjára-
tok indításáról, amelyek – szük-
ség esetén – már a mostani hét-
végén meg tudták volna kezdeni
működésüket. A rendőrség és a
MÁV szerdai tájékoztatása sze-
rint azonban normalizálódott a
vasúti közlekedés Győr és a fővá-
ros között, nincsenek késések,
és a vonatokról eltűntek a mig-
ránsok. „A buszok indítását teljes
mértékben előkészítettük, idő-
pontokkal, helyszínekkel, így ha
szükség lesz rá, azonnal beindít-
juk őket, azonban – szakembe-
rekkel egyeztetve – jelen pillanat-
ban ez indokolatlanná vált. Ter-
mészetesen azonnal reagálunk,
ha bármilyen fennakadás lesz a
jövőben a menekültek miatt, és
tartjuk az ígéretünket, hogy ke-
zelni fogjuk ezt a helyzetet.”

Borkai Zsolt elmondta, Győr
folyamatos kapcsolatban áll a vá-
mosszabadi táborral, és arra tö-
rekszik, hogy ott minden olyan le-
hetőség rendelkezésre álljon,
amit korábban a migránsok csak
Győrben tudtak igénybe venni,
így várhatóan napközben is keve-
sebben jönnek be a táborból vá-
rosunkba. „Mindenben felaján-
lottuk a segítségünket a táborve-
zetőnek, erre volt reakció az
azonnali takarítás, hulladékszállí-
tás is, de a WiFi kiépítését és
egészségügyi pont felállítását is
szívesen támogatja Győr, vala-
mint továbbra is segédkezik a
Máltai Szeretetszolgálaton ke-
resztül az adományok gyűjtésé-
ben és célba juttatásában.”

Menekülthelyzet:
Folyamatosak a gyôri intézkedések

A menekülthelyzet kap-
csán megkérdeztük dr. Pá-
pai Lajos megyés püspö-
köt, hogyan vélekedik az
egész Európában jelentős
gondokat okozó átvándor-
lási hullámról. 

Dr. Pápai Lajos válaszában rá-
mutatott: „Akit a hite miatt üldöz-
nek, vagy életveszélynek van ki-
téve, esetleg az emberi méltósá-
ga van veszélyben, azt nyilvánva-
lóan be kell fogadni, ebben azt
hiszem, egyetértés van az or-
szágban. Az más kérdés, hogy
azt is meg kell különböztetni,
hogy ki az, akit ezért üldöznek,
és ki az, aki egyszerűen csak a
jobb megélhetés kedvéért pró-
bál új hazát keresni. Azt is meg-
értem, hogy valaki szeretne jobb
körülmények között élni, de ez
nem jelenti azt, hogy egy ország
rendjét fel lehessen borítani,
kezdve a vasúttól az autópályáig.
Lehetetlen helyzet az, hogy egy
jogállam polgárainak be kell tar-

A katolikus egyház is segít
tani a törvényeket, aki viszont
jogtalanul lép be az országba, az
azt csinál, amit akar. Ilyen érte-
lemben valamit mindenképpen
tenni kell.”

A megyés püspök arra a kér-
désre válaszolva, hogy az egy-
ház hány menekültet fogad be,
kifejtette: „Ez a kérdés reálisan
fel sem merült még, hiszen ed-
dig senki nem jelentkezett,
hogy itt akarna maradni. Ez te-
hát akkor lesz majd aktuális, ha
valaki törvényesen regisztrál
Magyarországon, elbírálják a
kérelmét, és úgy döntenek,
hogy itt maradhat. Akkor merül
fel majd, hogy kik és hány em-
bert fogadnak be? Azt hiszem,
addig csak azt tehetjük, amit
eddig meg is tettünk, hogy a
Máltai-, a Protestáns és a külön-
böző szeretetszolgálatokkal, va-
lamint Győr várossal együttmű-
ködve a Katolikus Szeretetszol-
gálat, azon belül egyházme-
gyénk is kiveszi a részét a rászo-
rulók megsegítéséből.”

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

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

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

lehetôsége

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174.    Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

Munkavégzés helye: Gyôr
Érd.: 96/900-174.    Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu

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

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

targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány elektromos targoncára 

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Minimum 3 év  homlokvillás targoncavezetôi tapasztalat
• Több mûszakos munkarend vállalása 

(három és folyamatos mûszak)

Fôbb feladatok:
• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása, 

betárolása, kitárolása
• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer havonta
• Munkába járási támogatás vidékieknek 100%-ban
• Gyôri munkavállalóknak összvonalas bérlet
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Gyakorlattal nem rendelkezô és hölgy targoncavezetôk jelentkezését is várjuk.
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A győri járműipari életpályamodellnek
az a célja, hogy a tehetséges fiatalo-
kat ide vonzzuk és megtartsuk, stabil,
kiszámítható munkahelyük legyen,
Győr pedig igazi otthonukká váljon –
fogalmazott Fekete Dávid, Győr alpol-
gármestere azon a Városházán tartott
fórumon, amelynek fővédnökei Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter és
Borkai Zsolt polgármester voltak. 

Az eseményen részt vett Glattfelder
Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdaságszabályozásért felelős állam-
titkára, aki elismeréssel beszélt a győri
modellről, amelyben összefogott az ön-
kormányzat, az egyetem, a kereskedel-
mi és iparkamara a vállalkozásokkal,
hogy hosszú távon biztosítsák a szak-
képzett munkaerőt. Az államtitkár sze-
rint erre nagyon is szükség lesz, ugyan-
is a járműipar további hatalmas fejlő-
dés előtt áll. A prognózisok szerint
2050-ig a világ járműigénye a mostani-
nak a háromszorosa lesz. 

Beszélt arról is, hogy az ipari terme-
lés a magyar GDP 23 százalékát adja,

Fórumot tartottak a Városházán a gyôri cégek képviselôinek részvételével

Intézményesítik a jármûipari életpályamodellt
ami jobb, mint az uniós átlag, ahol a
húsz százalékot 2020-ra akarják elérni. 

Az államtitkár szerint a világ jármű-
iparában technológiaváltás zajlik, a
szén-dioxid-csökkentési kvóták miatt
terjednek a hibrid és elektromos jár-
művek, s felgyorsultak a vezető nélküli
járművek tesztelései is. Ez utóbbi kap-
csán megjegyezte, kísérleti jelleggel
már Magyarországon is lehet vezető
nélküli autókat tesztelni.

Földesi Péter, a Széchenyi István Egye-
tem rektora a fórumon elmondta, az Au-
ditól megtanulták, hogy nem autót akar-
nak eladni, hanem mobilitást, életérzést.
A várostól pedig azt, nem elég, ha egy te-
lepülés gazdag, fontos az is, hogy a pol-
gárok jól érezzék magukat a városban. Az
egyetem nyelvére ezt úgy fordította le,
hogy nem diplomagyár akarnak lenni, ha-
nem szolgáltató, nyitott egyetem, nyitott
a város felé, és nyitott az ipar felé. 

Fekete Dávid alpolgármester előadá-
sában kifejtette, a győri gazdasági tér-
ség Magyarország legerősebb gazdasá-
gi térsége lett, a siker titka pedig az,
hogy az egyetem, a város és a vállalatok,
az Audival az élen, eredményesen tud-
nak együttműködni. Győrben nagyon

erős a jármű- és gépipar, az önkormány-
zat azonban szeretne további ágak felé
nyitni, mint a kutatás-fejlesztés, a logisz-
tika vagy éppen a sportgazdaság. 

Az alpolgármester szerint jó döntés
volt, hogy az iparűzési adót 2 százalék-

ról 1,8 százalékra mérsékelték, mert
több pénz marad a vállalkozásoknak,
akik így tudnak fejlesztésre költeni.

Borkai Zsolt polgármester többször
is elmondta, még ebben a ciklusban el-
képzelhető további iparűzésiadó-csök-
kentés – mondta Fekete Dávid, aki sze-
rint a több éve meghirdetett győri jármű-
ipari életpályamodell az eddigi ad hoc
jellegből kilép és intézményesíteni sze-
retnék. A négy alapító, a város, az Audi,

az egyetem és a kereskedelmi és iparka-
mara ősszel közgyűlést tart, s 2020–
2030-ig felvázolják a fejlődés ívét. 

Most érkezett el az idő, hogy meg-
fogalmazzuk, merre tartunk – jelentet-
te ki fekete Dávid, aki szerint a lehető-

ség és a felelősség együtt van jelen,
az együttgondolkodásnak pedig a jö-
vőben is fontos szerepe lesz.

A négy alapító mellé természete-
sen örömmel várják a kis- és középvál-
lalkozások képviselőit is, hiszen ezek-
nek a cégeknek a szakember-után-
pótlása is legalább olyan fontos, mint
a nagy cégeké. A plenáris fórum után
két szekcióban tanácskoztak a szak-
emberek.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Városunkban tartotta alakuló
ülését a Megyei Jogú Városok
Szövetsége Sport, Ifjúsági és
Oktatási Albizottsága, amely-
nek elnöke Radnóti Ákos, Győr
alpolgármestere lett.

„Örömteli számunkra, hogy az albizott-
ság vezetése Győrbe került, hiszen ön-
kormányzatunk kiemelt területként ke-
zeli ezeket a témákat” – fogalmazott la-
punknak Radnóti Ákos alpolgármester.
Az albizottság elnöke kifejtette, célja,
hogy a szervezet aktív munkát folytas-
son, megfelelő érdekképviseletet nyújt-
son, és a szakszervekkel jó kapcsolatot
ápoljon a megyei jogú városok ifjúsági,
oktatási és sportéletének gyarapítása
érdekében. Hozzátette, Győr tud olyan
információkat, szervezési sajátosságo-
kat mutatni a többi városnak, amiből ta-
nulhatnak, de természetesen városunk
is beépíti azokat a jó gyakorlatokat, ame-
lyeket a többi tagtelepülés mutat be. Az
elnök hangsúlyozta, nem véletlen az al-

Gyôrben alakult meg
az MJVSZ albizottsága

bizottság első ülésének helyszínválasz-
tása, hiszen az Audi Aréna Győr váro-
sunk sport- és kulturális életének is fon-
tos színhelyévé vált. Az alpolgármester
köszönetet mondott Papp Erikának, a
Megyei Jogú Városok Szövetsége főtit-
kárának a szervezésben nyújtott támo-
gatásért, és tolmácsolta Borkai Zsolt
polgármester, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság elnökének üdvözletét is.

Az albizottság győri ülésén a tagok
bemutatkozása után Bolla Péter polgár-
mesteri biztos mutatta be a 2017-es
győri rendezésű Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál előkészületeit, Szombati-
Serfőző Eszter, a polgármesteri hivatal
kulturális és sport főosztályának vezető-
je a város sporttámogatási rendszerét is-
mertette, míg Domanyik Eszter, a város-
marketing és programszervezési főosz-
tály vezetője Győr marketingtevékenysé-
géről és az ifjúságnak szánt programok-
ról tartott előadást, amelyekből a me-
gyei jogú városok hasznos tapasztalato-
kat meríthettek saját gyakorlataikhoz. Az
ülésen a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatal az országos aktuali-
tásokat prezentálta.

Új logisztikai csarnokot avatott a Ru-
dolph Logistik Győrben, az ipari park-
ban. A 14 ezer négyzetméteres, három-
szintes irodaépülettel kivitelezett csar-
nok 10 millió euróba került. A pénteki
avatáson ott volt Kara Ákos államtitkár,
győri országgyűlési képviselő és dr. So-
mogyi Tivadar, Győr alpolgármestere. 

A Rudolph Logistik több mint húsz
éve, az Audival együtt érkezett meg
Győrbe, s immár a harmadik logiszti-
kai csarnokát avatja. A járműipar ki-
szolgálására berendezkedett cég Ma-
gyarországon 1200 embert foglalkoz-
tat, ebből Győrben ezret. A most ava-
tott csarnokban további kétszáz új
munkahelyet hoz létre a cég. 

A fejlesztés nem áll meg, már most
szóba került egy újabb, 12 ezer négy-
zetméteres csarnok építése. A tervek

Kétszáz új munkahely
a logisztikai csarnokban

között szerepel az is, hogy a most át-
adott logisztikai létesítményhez ipar-
vágány épül, megteremtve a vasúti
árumozgatás közvetlen lehetőségét.

A csarnok kivitelezéséhez a ma-
gyar állam és az Európai Unió támo-
gatása is hozzájárult. Az új csarnok ki-
vitelezésekor kiemelten figyeltek a
megújuló energiák felhasználására.
Az épületen napkollektorokat helyez-
nek el, a fűtéshez pedig geotermikus
hőt használnak fel, csatlakoznak ah-
hoz a vezetékhez, amely Pérről az Au-
diig szállítja a forró vízből kinyert hőt. 

A Rudolph Logistik Győrön kívül
Tatabányán is rendelkezik logisztikai
csarnokkal, ahonnan a Borg Warnert
szolgálják ki. Ezenkívül szinte egész
Európában megtalálhatók, dolgoznak
többek között a Volkswagennek is. 



HIRDETÉS  KÖZLEKEDÉS

A Széchenyi István Egyetem a „Jármû -
ipari Regionális Innovációs és Techno-
lógiai Tudáscentrum gazdasági, társa-
dalmi szerepkörének fejlesztése a Szé-
chenyi István Egyetem bázisán” címû
projekt keretében tisztelettel meghívja
az érdeklôdôket a Kutatók Éjszakája
rendezvény keretein belül tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Idôpont: 2015. szeptember 25.
10:00 óra

Helyszín: Széchenyi István Egyetem,
Új Tudástér épület
114. terem

MEGHÍVÓ

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/925-6510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus gyógyítás, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
dr. Kovács József, a pszichológia

tudományok doktora.

Újabb szakaszon újult meg
Adyvárosban a kerékpárút-há-
lózat és a járda: ezúttal a Barát-
ság Sportpark és a Kodály Zol-
tán út között mintegy 200 mé-
teres szakasz készült el.

A helyszínen Prédl Antal, az
Útkezelő Szervezet vezetője je-
lezte, az adyvárosi kerékpárút-
hálózat és a járda a lakóteleppel
az 1970-es években készült. Az
idő és a közműfejlesztések nyo-
mot hagytak az aszfalton, így két
éve a szervezet elhatározta, tel-
jes körűen felújítják a kerékpár -
utat és a járdát az éves költség-
vetés arányában. Ezzel megol-
dódik a vízelvezetés és zökkenő-
mentesebbé válnak a csomó-
ponti csatlakozások.

Radnóti Ákos alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati
képviselője emlékeztetett rá,
először a 97–107. szám előtti
szakasz készült el, idén átad-
ták az ezzel szembeni területet
is, s most ezek folytatása feje-
ződött be a Barátság Sport-
park irányába. Hozzátette, idén
elkészült a Bácsai út mentén is

Adyvárosban folytatódott
a kerékpárút-hálózat felújítása

a kerékpárút, s a cél az, hogy a
városban minden évben meg-
újulhasson, illetve bővülhes-
sen a hálózat, hiszen Győr ke-
rékpárosbarát város.

Prédl Antal beszélt arról is,
az elmúlt két évben több mint
80 millió forintot költöttek a
meglévő hálózat felújítására,
főként a Szigethy Attila, a Kál-
vária, a Tihanyi Árpád és a
Mártírok útján fejlesztettek. A
mostani szakasz mintegy 17
millió forintos önkormányzati
forrásból készült el.

Néhány év alatt az ország egyik legmeg-
határozóbb magyar tulajdonú építőipari
cégévé nőtte ki magát a WEST HUNGÁ-
RIA BAU KFT. A WHB-Csoportba tarto-
zó cégek 2014-es éves összesített nettó
árbevétele meghaladta a 33 milliárd fo-
rintot. Az idei évben a cégcsoport befek-
tetései révén az ELIOS INNOVATÍV ZRT.-
vel bővült, így a WHB-Csoport 2015. évi
nettó árbevétele várhatóan eléri majd a
44 milliárd forintot. 

A 18 éve alakult WEST HUNGÁRIA
BAU KFT. egyre jelentősebb megbízáso-
kat tudott elnyerni mind a verseny-,
mind pedig a közszféra beruházásaiban
az ország egész területén, az idei rende-
lésállomány keretében több mint 40
projektben érdekelt  a cég. Olyan ki -
emelt projektek köthetőek a WHB-Cég-
csoporthoz, mint a szombathelyi Bren-
ner János Óvoda, Általános Iskola és
Kollégium generálkivitelezése, az orosz-
lányi BorgWarner autóalkatrész-gyár 5
milliárdos új gyáregységének felépítése,
a Budakeszi Szennyvíztisztító Telep, a
csornai Margit Kórház. Győri vonatko-
zásban a nevükhöz fűződik a Dunakapu
tér és az éppen átadás előtt álló győri
Audi Iskola és Óvoda épületegyüttese is. 

Több mint negyven projektben érdekeltek 2015-ben

West Hungária Bau Kft.: maradandót alkotunk

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
Magyarország legnagyobb műemlékvé-
delmi projektjeinek felújítási, generálkivi-
telezési munkálatai is a referenciáink közé
tartoznak, mint például a szegedi dóm, a
keszthelyi Festetics-kastély és mauzóle-
um, az ozorai Pipo kastély. Maradandót
alkotunk – mondja Lukács Zsanett, a
WHB munkatársa. – Bátran kijelenthet-
jük, hogy a WEST HUNGÁRIA BAU KFT.
nem csak épít, hanem stabil pénzügyi
hátterének köszönhetően, biztos pontot
jelent a megrendelői számára. Munkatár-
saink száma meghaladja a százat, idei évi

létszámfejlesztésünk 30 százalékos. A
cég már meglévő Műemlékvédelmi, Ma-
gasépítési, Szerkezetépítési, Mélyépítési
és Környezetvédelmi Divízióit az idei év-
ben Nukleáris Divízióval is bővítettük,
mely divízió többek között a Paksi Atom-
erőműben karbantartási feladatokat lát
el. Mindezek mellett kiemelnénk, hogy
cégünk az idei évben teljes integrált át-
szervezésen és fejlesztésen, valamint esz-
közbővítésen esett át, a fejlesztésekbe
beruházott érték megközelíti az 1 milliárd
forintot. Az idei évben jelentősen bővítet-
tük integrált irányítási rendszerünket. Az

ISO 27001:2013 információbiztonsági,
az ISO 50001:2011 energiagazdálkodási
és az ISO 3834-2:2006 hegesztéssel
kapcsolatos minősítésekkel, megfelel-
tünk az atomenergetikai tanúsításon és
a Paksi Atomerőmű minősített beszállítói
lettünk – mondta el  Lukács Zsanett. 

A WHB-Csoport vagyonkezelő cégé-
vel több éve jelen van az ingatlanfejlesz-
tési területen is. A cégcsoport a tavalyi
évben további ingatlanfejlesztési és
-hasznosítási projektekbe kezdett, jelen-
leg a Budapesten ingatlanokba befekte-
tett összeg közel 8 milliárd forint. A WHB
számára fontos a társadalmi felelősség-
vállalás és szponzoráció, melynek kere-
tében több éve, így idén is támogatták a
győri nyárzáró koncertet. 

A sport területén kiemelt figyelmet
fordítunk az utánpótlás-nevelés támo-
gatására, így szponzoráljuk többek kö-
zött a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémiát, valamint a Siófoki Kézilabda
Club SE is támogatottjaink közé tartozik.
Támogatjuk továbbá a győri Hild József
Építőipari Szakközépiskolát is, a győri
Anyás csecsemőotthont és a Szívkaté-
teres Alapítványt – tette még hozzá Lu-
kács Zsanett, a WHB munkatársa. 
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szerző: földvári gabriella

Galla Miklós élete első kiállítása
Győrben nyílik, a humorista
kedden itt is járt, s szignózta a
képeiről készült digitális nyo-
matokat. Lapunk kérdéseire ek-
kor válaszolt.

Önt humoristaként ismeri az ország.
Honnan jött a festés?

Úgy kezdődött, hogy 2011-ben, ami-
kor a Könnyű műhaj című könyvem ké-
szült – ami egy kincses kalendárium ab-
szurd kivitelben –, egyszer csak a hom-
lokomra csaptam, hogy festeni kéne!
Nonfiguratív képek jelentek meg a sze-
meim előtt. Így készült az első három víz-
festményem, ami bekerült a könyvbe.

Később a kiadóm felajánlotta, vi-
gyük el a festményeket aukcióra. Én
megint a homlokomra csaptam és azt
mondtam, ne a három kezdetleges
képet vigyünk, hanem tudok én annál
sokkal jobbakat is festeni! Innentől
kezdve egyre fejlődök. Most sokkal
jobbakat festek, mint tavaly. 

Megtörtént Ecsetek
Miket fest?
Az absztrakt festészetet követem,

nonfiguratív dolgokat festek, a saját
jobb kezemmel, akvarellel. Az absztrakt
festészet célja, hogy új látványt hozzon
létre az ember. Nem a természetben
előforduló őzikét vagy patakocskát, ha-
nem eddig még nem létező idomot. A
másik jelszó, hogy amit látunk, az maga
a megfejtés. Ez azt jelenti, hogy nincs
semmilyen rejtett, társadalomkritikai
üzenete a képnek, amit látunk, az maga
az üzenet. A harmadik szlogen, hogy
bármire szabad asszociálni, de semmi-
re sem kötelező – aki aminek látni akar-
ja, az az. Egyik kedvencem a De jó intel-
ligensnek lenni! című képem...

A festményeit és azok szignált digi-
tális nyomatait is árulja az interneten.

Vettek már néhányat, de nem vagyok
türelmetlen. Engem jelenleg még mint
komédiást és humoristát ismernek. A
fellépéseimen vetítem a képeimet, pál-
cával a kezemben vicces magyarázato-
kat fűzök hozzájuk. Győrben a 300 fest-
ményem közül a legkedvesebb huszon-
ötöt mutatom be októberben. 

(A tárlat október 16-án, a Rómer Házban nyílik, utána az Eszterházy-palotában
Galla Miklós önálló esttel lép fel.) 
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szerző: f. g.
fotó: marcali gábor

Hatodik alkalommal nyitotta meg tit-
kos kapuit a Győri Nemzeti Színház a
rajongói előtt az elmúlt hét csütörtö-
kén. Az Egy nap a kulisszák mögött cí-
mű nyílt napra idén is óriási volt az ér-
deklődés. A színházkedvelők idén is
bejárhatták az épület titkos folyosóit,
termeit. Bepillanthattak a Győri Balett
Uneven-Kizökkent című előadásába,
Kiss János szakkommentárjával.

A színpadtechnikai show évek óta
a leglátványosabb program a nagy-
színpadon. Így volt ez idén is, új ele-
mekkel gazdagodva, a show elején
lángokkal borították be a színpadot,
majd bemutatták, milyen a színház

A kulisszák mögött
hang- és fénytechnikája, végül fényjá-
tékkal zárult a program.

A Portugál című sikerdarab ked-
velt figurái, Retek (Ungvári István),
Csipesz (Posonyi Takács László), Sá-
tán (Molnár Zsolt) és az önként szív-
rohamot kapó Bittner (Kszel Attila)
„újraélesztő flashmobot" mutattak
be. Újdonság volt még Járai Máté
stand up comedy-je a Kripli-show.
Volt filmvetítés, könyvbemutató, ár-
verés, művészpiac és nem maradt el
a vendéglátás sem, Kiss János kis-
fröccsel, Forgács Péter pörkölttel kí-
nálta a nagyérdeműt.

A különleges nap zárásaként a sze-
rencsések este héttől a Csoportterá-
pia című darabot nézhették meg a
nagyszínpadon.

A Római Katolikus Egyház Szeretetszol-
gálata vezetésével nagyszabású prog-
ram indult a közelmúltban, amelyben a
különböző előadásokkal színesített ren-
dezvényeken a demenciával élő szemé-
lyekre, a komplex gondozásra hívják fel a
figyelmet. Elsősorban a demencia korai
felismerésének lehetőségeire, valamint
az eltérő közegekben adható válaszlehe-
tőségekre koncentrálnak. Az ehhez kap-
csolódó – közel 186 millió forintos euró-
pai uniós támogatással megvalósuló –
projekt célja nem más, mint feltárni a
szükségleteket, ezek nyomán rugalmas,
komplex gondozási programokat kidol-
gozni, azok  fő elemeit megvalósítani. 

A szeretetszolgálat számos konzor-
ciumi partnert tudhat maga mellett,
így a Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátságot, a Feren-
ces Szegénygondozó Nővéreket, a
Szent Vincéről nevezett Szatmári Ir-
galmas Nővérek Társulatát, a Szociá-
lis Missziótársulatot és a Nyergesújfa-
lui Szent Mihály-plébániát.

A projekt több szakmai egységből áll
össze, amelyek mindegyike létfontossá-
gú. Az első a  KUTATÁS, amely  során át-

INDA — a demenciáról másként
tekintik a szociális és egészségügyi el-
látásban pillanatnyilag rendelkezésre ál-
ló tudást a demenciáról és a demenciá-
val élő személyekről. A második a TÁJÉ-
KOZTATÁS, ami a figyelemfelhívástól
kezdve a mélyebb szakmai tudás közve-
títéséig terjedően, számos kommuniká-
ciót magában foglal. A harmadik egy-
ség a  SZAKEMBEREK FELKÉSZÍTÉ-
SE, amely során 300, főként szociális el-
látásban dolgozó személy továbbkép-
zés keretében szerez korszerű ismere-
teket a demenciáról és a hozzátartozók-
kal való kommunikációról. Kiemelten
fontos, hogy a továbbképzésen részt ve-
vő szakemberek képesek lesznek felvi-
lágosítást adni és szakszerű támoga-
tást nyújtani úgy, hogy döntéseik, taná-
csaik mögött megalapozott tudás áll.

Az ország több településére is ellá-
togató fórumokon bemutatnak egy in-
teraktív játékot is, amely alkalmas arra,
hogy idősek alkotta közösségekben a
szakemberek vidám szabadidős tevé-
kenység formájában tudják felhívni a
figyelmet a betegség tüneteire. 

A programról további információ a
www.inda.info.hu honlapon olvasható.
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Ez a hétvége a Király utcában is a pá-
linkákról szól – nem is akármilyen fel-
hozatalban. Közel 400 féle, különlege-
sebbnél különlegesebb pálinkát kós-
tolhatnak meg a kajszibaracktól

– a klasszikus és Champion-díjas
szilván át az országgyőztes feketeri-
bizlin vagy cigánymeggyen

– és a királynőnek számító málnán
keresztül az igazi kuriózumot jelentő
vadbodzáig vagy kökényig.

És bizony mindezeket lehet még
tovább fokozni, hiszen aki ennél is kü-
lönlegesebb ízekre vágyik, megízlel-
heti a fantasztikus gasztronómiai él-
ményt nyújtó cékla-, zeller- vagy akár
paprikapárlatot, a magyar tölgyfahor-
dóban érlelt brandyt, vagy a 12 éves

A gyümölcsök lelke, az italok királya

Pálinka

nak tolmácsolásában, az 38%-tól egé-
szen 62%-ig válogathat!

Ezen a hétvégén Győrben csak a
Király utcai Pálinkateraszon kóstol-
hatja meg sok más pálinka között az
alábbi remekműveket:

• Árpád és Vadász Pálinkamanu-
faktúra – 2015 Legeredménye-
sebb Pálinkafőzdéje és 3 Cham-
pion-díj büszke tulajdonosa –
kóstoljon bele az egyedi Lepoti-
ca szilvapálinka ízvilágába, ami

tölgyfa hordóban érlelve, egé-
szen rendkívüli élmény!

• Bükkaranyosi Pálinka – kézmű-
ves hozzáértés és szabadon
szárnyaló kísérletező kedv ered-
ménye – datolya- és mazsola-
párlat!

• Magna Cum Laude legújabb
gyöngyszeme a végre férfiszíve-
ket is megdobogtató MaxMá-
cum 50% alkoholtartalommal.

• Matheus Pálinkaház – a külön-
leges ágyazás és eperfa hordós
érlelés nagymestere

• Panyolai Szilvórium – a minden
képzeletet felülmúló aszalt meggy-
és aszaltszilva-eszenciák!

• Szicsek Pálinkafőzde – 2014 Ma-
gyarország Legjobb Pálinkája díj
büszke tulajdonosa – a feketeri-
bizli-pálinka varázslatos világa!

• Zimek Pálinkamanufaktúra –
2013 Győr, a Pálinkafesztivál
Pálinkája – most nézzük a min-
den képzeletet felülmúló saj-
meggypálinkát!

érlelésű, világhírnévre pályázó ma-
gyar whiskyt. Aki pedig az alkoholtar-
talom különböző szintjei között szeret-
ne kalandozni a gyümölcsök legjavá-
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

„EULENBUS”: gebühren -
freie Busse verkehren in
der Nacht von Samstag,
19. auf Sonntag, 20. Sep-
tember zwischen den Or-
ten der Unterhaltung und den
Wohnsiedlungen im Rahmen
der Mobilitás Woche.

ERNTEDANKFEST am 19. Und 20.
September auf dem Széchenyi Platz. Ne-
ben Früchtesegen, Blumenbindewettbe-
werb und Vorträgen finden Konzerte un-
ter freiem Himmel statt. 

MARKT FÜR ANTIQUITÄTEN
UND KUNSTWERKE am 20.
September von 7-14 Uhr auf
dem Tarcsay úter Marktplatz. An-
und Verkauf von Gemälden,
Drucken, Numismatik, Militaria,
Porzellan, Möbeln, Tandsch-
muck, Uhren und Philatelia.

ES LOHNT SICH GYŐR AUCH VOM
UND PER FAHRRAD ZU ENTDECK-
KEN! Die Stadt erwartet die Besucher am
22. September ab 17 Uhr mit gut ausgeba-
uten Fahrradwegen und ausleihbaren Fahr-
rädern zu einer organisierten eineinhalb -
stündigen Fahrradtour. Treffpunkt: auf dem
Duna-kapu Platz. Mittels Fremdenführern
können unsere Gäste die anziehenden
Sehenswürdigkeiten der Innenstadt und
der äusseren Stadtteile kennen lernen. 

Am 19. September um 18
Uhr beginnt die Handball-
Begegnung zwischen Győ-
rer AUDI ETO KC und Bé-
késcsaba in der Arena.

DIE GYŐRER FOTOBÖRSE
bietet am 20. September ab 9
Uhr allen Fotofreunden ein her-
vorragendes Programm im
Kristály Restaurant (Bartók Bé-
la u. 9.) an. Von Antik bis Digital
gibt es alles zu finden. 

Das ÚJVÁROSER BIL-
DUNGSHAUS VER -
ANSTALTET am 19.
September ab 15 Uhr ei-
nen Familientag auf der
Fläche des Bercsényi-
parks (der alte Markt).
Bei der Veranstaltung
gibt es eine Show des
Csutora Volkstanzve -
reins (Tänze aus Palatka,
Südtransdanubien,
Mädchentanz, Rábaköz-
er Tänze), das Prog-
ramm der Hoppáré
Band und ab 18.00 Uhr
das Livemusikkonzert
von Bangó Margit és ci-
gányzenekara élő zu se-
hen und zu hören.

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

2015. szeptember 16-a és 22-e között

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.

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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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!

KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  FEHÉR ZSUZSANNA

MŰHELY-ESTRE VÁRJÁK az irodalom
kedvelőit szeptember 24-én 17 órakor a
Győri Művészeti és Fesztiválközpontban,
VERSKÖZELÍTÉS avagy a versolvasás mű-
vészete című rendezvényen bepillantást
nyerhetnek az érdeklődők Balla Zsófia és
Báthori Csaba költészeti szalonjába.

GYŐRT KERÉKPÁRRÓL, KERÉK-
PÁRRAL IS ÉRDEMES FELFE-
DEZNI! Egy jól összeállított útvonalon,
idegenvezetővel várják a látogatókat

szeptember 22-én 17 órakor a
Duna-kapu téren egy 1,5 órás

szervezett kerekezésre. A
vendégek megismerkedhet-

nek a Belváros és a külső
városrészek von-
zó látnivalóival,

érdekes törté-
neteket hall-

va az egyes
helyszíne-
ken.

NAGYSZABÁSÚ TÁNCOS-ZENÉS
ESEMÉNY helyszíne lesz a Dunakapu
tér szeptember 26-án, szombaton 17
órától. Salsa, reggeaton, karibi ritmu-
sok, tánctanítás, bemutatók, fergeteges
buli vár azokra akik csatlakoznak a kez-
deményezéshez.

ÉSZAK-ERDÉLY VISSZATÉR címmel
hadtörténelmi előadást hallhatnak az ér-
deklődők a második bécsi döntés 75. év-
fordulójának alkalmából, szeptember 22-
én 17.30 órakor a Bezerédj-kastélyban.

Móricz János sírjától a Táltosok bar-
langjáig címmel Varga Zoltán ecuadori
Tayos-expedíció beszámolóját hallhat-
ják az érdeklődők szeptember 24-én
18 órától az Apáczai Csere János Főis-
kola IV. épületében (Gárdonyi Géza ut-
ca 10.). Magyar Évezredek előadás-so-
rozat rendezvényére jegyek az előadás
előtt a helyszínen vásárolhatók.

NYITOTT TEMPLOMOK
NAPJÁN, szeptember 19-én
15 órakor Dimény Gábor építész
vezetésével a gyárvárosi Jézus
Szíve templom és a kiskútligeti
kápolna értékeivel ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők 

RÉGISÉGEK ÉS MŰALKOTÁ-
SOK PIACA várja az érdeklődő-
ket augusztus 20-án 7–14 óra kö-
zött a Tarcsay úti piactéren. Fest-
mény, nyomat, numizmatika, mili-
tária, porcelán, bútor, bizsu, ékszer,
óra, szobor, filatélia adásvétele.

MOZGALMAS HÉTVÉGÉRE SZÁMÍTHATUNK, TÁNC, ZENE ÉS
FOLKLÓR, PÁLINKAFESZTIVÁL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT. Győr
Belvárosa a hazai hagyománytisztelet központjává válik, hungarikumok leg-
javát ehetik és ihatják a Dunakapu térre kilátogató érdeklődők. Az ország
minden tájáról érkező, kitűnő pálinkaházak várják pálinkáikkal a látogatókat,
akik nemcsak kóstolói, vásárlói is lehetnek az értékes nedűnek. Koncertek
egész sora színesíti a szeptember 18–20-ig tartó rendezvényt. Részletes
program a gyorplusz.hu oldalon. 

VOLÁN-RELIKVIÁK jótékony
célú vására várja mindazokat, aki-
ket érdekelnek a régi busztáblák,
menetrendek és egyéb érdekessé-
gek! Kellene egy régi 22-es busz-
tábla? Megvásárolhatja a Megye-
háza előtti téren, szeptember 19-
én 10–17 óra között.

A GYŐRI FOTÓBÖRZE
kiváló programot kínál a fo-
tózás iránt érdeklődők szá-
mára, szeptember 20-án 9
órától, a Kristály étterem-
ben. A rendezvényen az an-
tiktól a digitálisig mindent
megtalálhat a látogató.

A KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAP-
JAI országos ren-
dezvénysorozat ré-
szeként a győri Ró-
mer Flóris Múzeum
rendezvénnyel tisz-
teleg névadója előtt.
„Légy archeológus-
sá!” – a 200 éve szü-
letett Rómer Flóris
tudományos mun-
kássága címmel dr.
Szende László ré-
gész, muzeológus
tart előadást szep-
tember 20-án 15
órakor az Apátúr-
házban.
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HIRDETÉS  

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:
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Nagy kihívás az anyukáknak, nagy-
mamáknak megtalálni az egyensúlyt a táp-
láló, egészséges és finom között. Nem
csak a gyerekek ízlésének kell megfelelni,
de arra is ügyelni kell, hogy az uzsonna ne
vegye el az étvágyat a „valódi” étkezések-
től, viszont elegendő energiát biztosítson
az egész napos rohangáláshoz.

Vitaminok,
ásványi anyagok, rostok
A gyerekeknek különösen fontos,

hogy a fő étkezések közötti falat ne csak
energiában dús, hanem egészséges is le-
gyen. Természetesen vitaminok, ásványi
anyagok és rostok, amik kellemesen meg-
töltik az üres pocakot. Bár igen nehéz el-
lenállni, ajánlatos elkerülni a gyorsétter-
mek kínálatát: a sokszor használt olajban
sült ételek, a sok száz kalóriát tartalmazó
óriási jégkrémek és a folyékony kalória-
bombák nagyon megterhelőek lehetnek
a gyermekek szervezetének.

Kisgyermekkorban kezdjük
A gyermekek ízlése a táplálékok mi-

lyensége, minősége iránt 2-3 éves koru-
kig alakul ki, tehát ha ebben az időszak-
ban friss és egészséges táplálékhoz jut-
nak, akkor a későbbiekben is ezeket fog-
ják előnyben részesíteni. Tehát ne tömjük
édességgel, inkább friss gyümölcsből és
zöldségből készült ételekkel kínáljuk és is-
mertessük meg kicsi koruktól fogva. Az
egészséges táplálkozási szokások alkal-
mazása során a szervezet nem terhelődik
az emésztetlen méreg- és salakanyagok-
kal, melyek idővel a szervezet elsavasodá-
sához és ezáltal betegségek kialakulásá-
hoz vezetnek, hanem a szervezet mérgek
nélkül egészségesen működik.

Egészséges ételek gyerekeknek
Egyszerű és finom falatok 
A tömör csokis jégkrém helyett válasz-

szunk gyümölcsös fagyasztott joghurtot
vagy 150 kalóriánál alacsonyabb energia-
tartalmú gyümölcsös jégkrémet. Legjobb
persze az otthon készített jégkrém, leg -
egyszerűbb a 100%-os gyümölcslét hur-
kapálca nyéllel lefagyasztani. Még a „ki-
szereléssel” sem kell bajlódni, ha gyü-
mölcsdarabokat, például görögdinnyét fa-
gyasztunk le. A gyerekek imádnak min-
dent, ami színes, megeszik a sima joghur-
tot is, ha az színes gyümölcsökkel van tá-
lalva. Ha jobban szeretnénk elrejteni a te-
jet, készítsünk friss turmixot – lehetőleg
alacsony zsírtartalmú tejből, vagy egy
kis vízzel hígítva. A gyümölcs tálalá-
sának egy másik trükkös, finom
és egészséges módja, ha olvasz-
tott étcsokoládéba mártva kí-
náljuk a gyereknek. Ha ed-
dig nem szerette az epret,
így biztosan szeretni fogja.
Ha már elegünk van a sok
gyümölcsből, térjünk át a
zöldségekre: a répacsíkok, a
zöld és piros kaliforniai papri-

kadarabok is „eladhatók” a gyerekeknek,
ha valami finom mártogatóst kínálunk
hozzá, például csicseriborsós humuszt
vagy enyhén ízesített joghurtot. Útközben
a legjobb falat a diákcsemege, ha ma-
gunk keverjük össze, biztos nem kerül be-
le olyasmi, amire a gyerek esetleg allergi-
ás, térfogatnövelőnek használjunk patto-
gatott kukoricát vagy kölesgolyót. Ha
szendvicset csomagolunk, válasszunk ki-
csi, teljes kiőrlésű lisztből készült zsemlécs-
kéket, amiket vékonyan megkenünk a
konyhaablakban nevelt zöldfűszerekkel
feldobott sajtkrémmel.

Ha az egészségünk érde-
kében tett lépésekről
van szó, fontos az is,

hogy megszabaduljunk bi-
zonyos használati tárgyak-

tól. Nézzük át a régebbi táro-
lóedényeket, és az átlátszó,
kemény műanyagból készül-

teket, amelyeken a 7 szám vagy
a PC megjelölés áll. Ezek ugyanis
mérgező vegyi anyagot, biszfenol A-
t tartalmazhatnak. Ne használjunk
antibakteriális szappant, mert nem
pusztítják el jobban a baktériumo-
kat, mint a rendes szappanok. Aktív
összetevőjük, a triklozán viszont
megváltoztatja a belső elválasztású
rendszer szabályzó mechanizmusát.
Ajánlatos mellőzni a 0 kalóriás éde-
sítőszereket tartalmazó üdítőket,
mert megzavarhatják az egészsé-
ges anyagcserét biztosító bélflóra
működését. 

RÖVIDEN

Életmentô szieszta
Életmentő lehet a délutáni szunyó-
kálás – ezt állapította meg egy gö-
rög kardiológus által ismertetett új
vizsgálat. A délutáni alvás vérnyo-
máscsökkentő hatású lehet és csök-
kentheti a szívroham kockázatát is.
A résztvevők átlagos életkora 61,4
év volt. A napközben szunyókálók
vérnyomása napi átlagban 5 száza-
lékkal alacsonyabb volt, mint azoké,
akik nem dőltek le. A kutatás
egyébként kapcsolatot talált a dél-
utáni alvás hossza és a hipertónia
között is: azoknál mérték az egész-
ségesebb vérnyomásérté-
keket, akik délután egy
órát aludtak.

Ártalmas 
használati tárgyak
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A terhességi cukorbetegség (gesztá-
ciós diabétesz) a cukorbetegség olyan
formája, amely adott terhesség során
kezdődik vagy annak kapcsán ismerik
fel. Magyarországon kb. a terhességek
4-6%-ában jelentkezik.

Vércukorszint-emelő
hormonok
A terhesség alatt sok hormon terme-

lődése igen nagy mértékben fokozódik,
és ezek egy része arra fogékony egyé-
neknél cukorbetegségre hajlamosító ha-
tású. Ilyen a humán choriogonadoptro-
pin (HCG), az ösztrogén, a kortizol, a
progeszteron stb. Ezek a hormonok az
inzulinnal ellentétes hatásúak, emelik a
vércukorértéket. Viszonylagos inzulinha-
tás-csökkenés következik be (relatív in-
zulinrezisztencia). Normális esetben az
anyai hasnyálmirigy több inzulin terme-
lésével ellensúlyozza a terhességi hor-
mon-túlsúly hatását, és normális marad
a vércukor. Ha az anya inzulintermelése
nem megfelelő, vagyis nem fedezi a
megnövekedett szükségletet, akkor ala-
kulhat ki a terhességi cukorbaj.

Veszélyei
A fel nem ismert terhességi cukorbe-

tegség magzati és anyai szövődményekkel
járhat. Az anyánál gyakoribbak lehetnek
a fertőzések, és nagyobb a veszélye a ter-
hességi vizenyő és magas vérnyomás kiala-
kulásának is. A magasabb vércukor foko-
zott magzati növekedéshez vezet. A na-
gyobb magzat esetén gyakrabban törté-
nik szülési sérülés, többször van szükség
császármetszésre. Magas anyai vércukor-
szint esetén az újszülötteknél gyakori a tar-
tós vércukoresés (hipoglikémia), a légzési
rendellenesség, valamint a sárgaság. A cu-
korháztartás felborulása általában a ter-
hesség második felében kezdődik, ami a
szervfejlődés befejeződése utánra esik,
ezért komolyabb fejlődési rendellenesség
ritkán fordul elő.

Szűrővizsgálat
Mivel átlagosan minden huszadik ter-

hesség esetén lehet számítani a terhessé-
gi cukorbetegség kialakulására, ezért a

korai felismerés miatt rutin
szűrővizsgálatot vezettek
be már évekkel ezelőtt
hazánkban is. Az Egész-
ségügyi Világszervezet
(WHO) ajánlásainak
megfelelően, minden
kismamánál a terhes-
ség 24. és 28. hete
között terheléses
vércukorvizsgálatot
végeznek. Gesztá-
ciós diabétesz ak-
kor állapítható
meg, ha 75
gramm szőlőcu-
kor elfogyasztá-
sa után 2 órával
a vénás vérben a
vércukorérték
7,8 mmol/l-nél
nagyobb. 

Életmód
Ha a terhességi

cukorbaj igazoló-
dik, a kezelés alap-
vető feladata a nor-
mális vércukor biz-
tosítása a szövőd-
mények megelőzése
miatt. Célunk, hogy
a vércukorérték 3 és
7 mmol/l közötti le-
gyen, vagyis az egész-
séges terhesekre jellem-
ző értéket érjük el. A ke-
zelés alappillére a diéta,
ez sokszor önmagában is
elegendő. A nagyobb vércu-
kor-ingadozás elkerülése vé-
gett napi hatszori étkezés kívána-
tos. Ügyelni kell az optimális kalóriabe-
vitelre, elkerülendő a felesleges testsúly-
növekedés, ez lehetőleg a teljes terhes-
séget figyelembe véve ne haladja meg a
8 kg-ot. A rostdús táplálkozás egyrészt
lassítja a szénhidrátok felszívódását,
másrészt a terhesség alatt nem ritka
székrekedésre is jótékony hatású. Diete-
tikussal történő konzultáció nagy segít-
ség a diétás ismeretek megszerzéséhez.

Terhességi cukorbetegség
Szerzô:
Dr. Strényer Ferenc belgyógyász, 
kardiológus fôorvos

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

„A fel nem ismert
terhességi cukorbetegség
magzati és anyai
szövődményekkel járhat.”
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NÉGY orvosgeneráció
tapasztalata alapján!

1. Magnézium Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékenység, ál-
matlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrálóképesség. Fejfájás, szédülés lép-
het 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”
készítményeket szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb
kellemetlenségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a
szervezetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelô-
dését.

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

4. B6-vitamin A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszer-
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 uj-
jainak zsibbadásával járó alagút szindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányin-
gert még migrénes fejfájás, terhességi há-
nyás 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!

Átmenetileg inzulin
Ha a korrekt diéta mellett az éh-

gyomri vércukor ismételten magasabb
5.5 mmol/l-nél, vagy az étkezés utáni 1
órás érték 7 mmol/l-nél nagyobb, akkor
inzulinkezelést kell bevezetni. Ilyenkor
nincs értelme a diétát tovább szigorítani,
mert a baba „éheztetése” veszélyes le-
het! Sajnos a vércukorcsökkentő tablet-
ták nem alkalmazhatók terhesség alatt

magzatkárosító hatásuk miatt. Az in-
zulint „intenzív” formában adagol-
juk, illetve adagolja magának a kis-
mama. Ez általában a főétkezések
előtti gyors hatású inzulinadást je-
lent. Az inzulinszükséglet egyéni,
és a terhesség előrehaladtával ál-
talában nő. A megfelelő keze-
léshez elengedhetetlen az ott-

honi folyamatos vércukor-
önellenőrzés. A szoros

kontroll részeként heten-
te, kéthetente szükséges
diabetológiai kontroll.
Rögtön szülés után, az
anyai szervezet inzulin el-
len ható hormonszintjei
normalizálódnak, a cukor-
anyagcsere lényegesen ja-
vul, így általában az inzu-
lin azonnal elhagyható.
Az inzulinkezelés folytatá-
sa csak igen ritkán, kivéte-

les esetben szükséges.

Gesztációs diabéteszre hajlamosít, ezért
korai vércukorterhelés indokolt az alábbi
esetekben:
1. a családban halmozottan fordul elő a 2-

es típusú diabétesz,
2. korábbi terhesség alatti gesztációs diabé-

tesz,
3. korábbi terhesség „ok” nélkül megsza-

kadt,
4. korábbi terhességből született gyermek

súlya meghaladta a 4000 grammot,
5. elhízás,
6. magas vérnyomás,
7. zsíranyagcsere-zavar,
8. fejlődési rendellenességben szenvedő

gyermeket szültek,
9. 30 év feletti életkor.

JÓ TUDNI
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Mindennapjainkban egyre többet roha-
nunk, szinte percenként változik körülöttünk
a világ, és gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy
munkahelyünkön, otthon és magánéletünk-
ben problémákba ne ütköznénk. A teljesít-
ménykényszer mindenütt érezteti hatását,
és egy kudarc - bármilyen téren - elviselhe-
tetlennek tűnik. Ez a lelki megterhelés igen

Viszket a szemünk, folyik az orrunk,
eldugul az orrunk. Az allergia tüne-
teiről és következményeiről beszél a
szakorvos. 

Milyen allergiagyanús tünetekkel
forduljon a beteg szakorvoshoz?

Az allergiás nátha tünetei jellemzően a
viszketéssel járó vizes orrfolyás, sorozatos
tüsszögés, orrdugulás, könnyezés, szemvö-
rösség. Általában a viszketés jelenléte utal
arra, hogy allergiával és nem egyéb erede-
tű náthával állunk szemben. Viszkethet a
beteg orra, szeme, a fülben a hallójárat és
belülről az egész orrgarat. Az orrdugulás
miatti alvászavar következtében a betegek
nappal aluszékonyak, csökken a koncent-
rálóképesség, romlik a munkahelyi és isko-
lai teljesítmény. A kezeletlen szénanáthás
diákok bizonyítottan rosszabbul teljesíte-
nek a nyári vizsgáikon. A dekoncentráltság
növeli a közúti balesetek kockázatát.
Vagyis a szénanátha egyáltalán nem egy
„banális” megbetegedés.

Milyen vizsgálatokra számíthat a
beteg?

A szakorvosi rendelőben „allergiavizs-
gálatot” végzünk: ez egy felületes szúrás-
sal járó bőrpróba. A beteg alkarjára 1-1
cseppet teszünk a leggyakrabban allergizá-
ló anyagok kivonatából, majd apró, kb. 1
mm-es szúrással bevisszük a bőr felületébe.
15-20 perc múlva olvassuk le az ered-
ményt: a piros viszke-
tő csalángöb jelenti
az allergiát. A göbcse
nagyságát a mindig
pozitív (hisztamin)
kontrollhoz hasonlít-
juk. A pozitív bőrpó-
ba önmagában nem
jelent allergiát. A vér-
ből végzett allergia-
vizsgálat kevésbé pontos, szükségtelen.
Asztma gyanúja esetén légzésfunkciós vizs-
gálatot is végzünk.

Milyen légzőszervi következmé-
nyekkel jár a kezeletlen allergia?

A leggyakoribb szövődmény az aszt-
ma. Ennek tünetei a köhögés, mellkasi
nyomásérzés, nehézlégzés, súlyosabb
esetben sípoló légzéssel járó fulladásos ro-
ham. Az allergiás náthát kísérheti orrpolip
és felléphetnek fertőzések, például arc-
üreggyulladás, középfülgyulladás.

Melyiknek van nagyobb kockáza-
ta: a kórházigazgatásnak vagy az
operációnak?

A sebész kockázata nagyobb, egy-egy
mozdulattal emberéletekről döntünk.

Milyen tulajdonságokkal lesz va-
laki jó sebész?

Gyors helyzetelemzés, döntésképes-
ség, pontos cselekvés, határozottság.

Erőszakos emberek a sebészek?
Nem, bár az idővel meg kell birkóz-

nia és azt le kell győznie. Ehhez bátorság
is kell. A betegek érdekében, jó szándék-
kal bizonyos betegséggyanú esetén vé-
gig kell csinálnunk egy standard vizsgá-
latsort a pontos diagnózis érdekében.
Igen ám, de esetenként a beteg ezt nem
élné túl, legyőzné az idő. Ilyenkor a se-
bésznek kell annyira bátornak lenni,
hogy a beteg élete érdekében akár bizo-
nyos szabályokat is, megalapozott dön-
téssel, átlépjen, különben elveszti a pá-
ciensét. Régebben a vizsgálóasztalról
rögtön a műtőasztalra tettük a beteget
és megoperáltuk. Erre most csak igen ki-
vételes vészhelyzetben van lehetőség.
Ilyenkor nem lehet sokáig azon tűnődni,
hogy meghurcolnak-e majd a jogászok.
A beteg élete fontosabb. 

A vitás kérdések aztán részben az
igazgató, nevezetesen ön elé is ke-
rülnek.

Sok esetben igen. Vannak olyan
szakmáink, hogy egy fél óra alatt mil-
liós eszközöket épít be az orvos a be-
tegbe, élete megmentése érdekében.

OLVASNI JÓ!

Stresszoldás
Praktikus tanácsok a mindennapokra

komoly problémát jelent a szervezetünk szá-
mára. Georgia Witkin az említett problémák
megoldására, illetve enyhítésére vállalkozik.
Gyakorlati tanácsokkal segíti azokat, akiknek
az életét, mindennapjait egyre elviselhetetle-
nebbé teszi a stressz. A könyvet forgatva rá-
jövünk, hogy van megoldás, van kiút, csak
nekünk is akarni kell. 

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház   vezetôje látott már orvosi csodát

Igen ám, de vannak kvóták, számok, ami-
ket elvileg nem lehet túllépni. Győrben
még nem halt meg senki azért, mert nem
gyógyítottuk meg az anyagi keret hiányá-
ban. Ha túllépjük a pénzügyi keretet, ak-
kor igazgatóként megpróbálom kijárni,
pótolni a szükséges összeget.

Vállalná-e az igazgatóságot, ha
mellette nem gyógyíthatna, operál-
hatna?

Semmiképpen. Ezzel föladnám a tisztes
viszonyulás lehetőségét a munkatársaim-
hoz, eltávolodnék a szakmától. Ez a két hi-
vatás együtt működik az esetemben.

Mindig orvos akart lenni?
Nem. Inkább vegyész, fizikus, mindig

érdekelt a kutatás, de végül teljesen elé-
gedett vagyok a választott pályámmal. 

Látott már orvosi csodát?
Láttam. Igaz, csak olyant, amelyet utó-

lag materiálisan meg tudtam magyarázni,

noha először nem hittem a beteg életé -
ben. Volt nálunk egy bábolnai kisfiú, akit
elütött egy autó, s szerencsétlennek úgy
kettévágta a fejét, mint a görögdinnyét.
Megműtöttük, hat hónapig kómában fe-
küdt, s őszintén megmondom, szinte biz-
tos voltam, hogy elveszítjük. Hála Istennek,
meggyógyult, teljesen fölépült. 

Mivel oldja a feszített tempót,
van szenvedélye?

Klasszikus hobbim nincs, amit sajná-
lok. Talán a természetjárás okozza a leg-
nagyobb örömet. Emlékszem, amikor
először odaértünk az Alpokhoz a felesé-
gemmel, megsimogattuk a hegyet...

A fôigazgató fôorvos, aki
érsebészként is legyôzi az idôt

A HÉT KÉRDÉSE

Az allergiáról
Válaszol:
Dr. Szalai Zsuzsanna
osztályvezetô
fôorvos,
pulmonológus
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PR-CIKK  HIRDETÉS

szerző:
fejes-tóth judit
fotó: orosz sándor – békésfotó

Az esküvő szervezési szokások folya-
matosan változnak. Évről évre megfi-
gyelhető, hogy a párok egyre koráb-
ban kezdik el szervezni esküvőjüket.
Néhány évvel ezelőtt még elég volt
télen elkezdeni egy következő évi es-
küvő szervezését, ma már ez késői-
nek számít, kiváltképp akkor, amikor
egy népszerű nyári napon tervezzük
kimondani a boldogító igent. Sőt!
Nem egy szolgáltató van, aki már a
2017-es naptárjába írogat előjegyzé-
seket. Bár sok a szolgáltató, minden-

kinek megvan a maga kedvence. Ha
biztosan őt szeretnénk, időben kell
lefoglalni, mert könnyen lehet, hogy
megalkuvásra kényszerülünk e téren.
Nos, az időben történő foglalásra
egy kiváló alkalom kínálkozik a közel-
jövőben, hiszen a szokások változásá-
hoz alkalmazkodva, az Esküvő Kiállí-
tás és Vásár új időpontban kerül
megrendezésre Győrben annak érde-
kében, hogy a házasulni szándékozó
pároknak tényleges választási lehető-
séget biztosítson. Nem csak az idő-
pont lesz új, hanem a helyszín is. Egy
hónap múlva, október 17–18-án a
győri Duna Center ad otthont az
Esküvő Kiállításnak.

Esküvô
a láthatáron

ESKÜVŐ
Kiállítás és Vásár

Győr, Duna Center, Csipkegyári út 11.

2015. október 17–18.

Az esküvôd 

itt kezdôdik
eskuvokiallitasgyor.hu

Hetedik alkalommal rendezi meg a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a vendég-
látók legnagyobb ünnepét, ezúttal Győrújba-
ráton: szeptember 25–26-án Gasztrocsatára
várják az érdeklődőket. A tájjellegű ételek
mellé számos kulturális programot is kínál-
nak a szervezők az ingyenes rendezvényen.

Minden évben máshol tartja Gasztrocsatáját az
ország egyik legnagyobb gasztronómiai szövetsé-
ge, amelyre a magyar régiók képviselőit hívják el,
hogy mutassák be a nagyközönség számára a la-
kóhelyük jellegzetes finomságait. Horváth Csaba
szervező elmondta, összesen kilenc régióból ér-
keznek szakácsok Győrújbarátra, s köztük lesz ter-
mészetesen egy győri csapat is, valamint a Győri
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Kö-
zépiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola diákjai is részt vesznek a nem-
zetközi versenyen, jönnek ugyanis Németország-
ból, Svájcból, Olaszországból és Szlovákiából is
sütni-főzni. Hogy a csapatok mit készítenek, le-
gyen meglepetés, de annyit azért elárulhatunk, a
szegediek biztosan főznek halászlét, a tatai régió
rétest süt, Nagykanizsa képviselői dödöllét, a he-
lyiek asztalán pedig megtalálhatjuk majd a győri
aprópecsenyét is. A csatát a közönség dönti el, a
nagyérdeműre bízzák a döntést, kié lesz a legjobb
étek. Aki a legtöbb támogatói jegyet begyűjti, an-
nak jár a legtöbb pont. A bevételből a gasztroszö-
vetség a szakácsválogatott felkészítéséhez járul

Gasztrocsatán mérik össze a régiók a legfinomabb ételeiket
hozzá. A hétvégén gazdára talál a „Magyar Népi
Sütő-Főző Hagyományok Őrzője" cím is, amelyre
a régiók jelölhetnek olyan személyeket, illetve kö-
zösségeket, akik sokat tettek a tradicionális ma-
gyar gasztronómiáért.

A gasztroélvezeteken túl kulturális élményeket is
kínálnak a csapatok és a szervezők: a csatában
részt vevők berendezik a portáikat az adott tájegy-
ségre jellemző stílusban, s szakavatott zsűri ítéli oda
a legszebb, legeredetibb és leghangulatosabb por-
ta címet. A színpadon pedig folyamatosan lesznek
programok, tánc, zene és színház egyaránt megta-
lálható a műsortervben.

Pénteken főként szakmai programokra lehet számí-
tani, így a kóstolni vágyóknak inkább a szombati napot
ajánljuk: a rendezvény 9.30 órakor kezdődik a bor- és
gasztronómiai lovagrendek felvonulásával. Ezután indul
a verseny, s a csapatok körülbelül 12 órától kínálják majd
az ételeiket, amíg el nem fogynak, érdemes sietni, mert
17 órakor már eredményt hirdetnek. A rendezvény ez-
után sem ér véget, éjszakába nyúlóan tart a szórakozás,
este fellép többek között a Barabontó és az Ufó együttes,
a rendezvényt a Gramy együttes zárja. Horváth Csaba
hozzátette, 2012-ben Baján a győri régió nyert, s reméli,
idén is nagyon jól fog szerepelni a csapat.

Helyszín a Győrújbaráti Liszt Ferenc utcai polgár-
mesteri hivatal mögötti terület, az autóval érkezőknek
pedig a sportpályánál való parkolást javasolja a szer-
vező. A vidéki buszpályaudvarról pedig ingyenes
buszjárat indul a Tihanyi út (Richards-buszmegálló),
Tihanyi út, kórház megálló, Szentlélek-templom,
Győr újbarát, iskola vonalon de. 11 és 12 órakor.

Este a Győrújbarát iskolától ugyanezen az útvo-
nalon 22, 23 és 00.30 órakor indul vissza a járat. 

(X)
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT
DUNA TV
04:40 Zegzugos történetek 05:15
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 05:55 Mesélő
cégtáblák 06:25 Hazajáró 07:00 Hír-
adó 07:25 Család-barát 08:50 Mos-
tohakutyák 10:15 Virágzó Magyaror-
szág 10:40 A világörökség kincsei
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Ízőrzők: Zánka 13:20 Hazajáró
13:55 Szent Pál nyomain Máltán 
14:30 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon  15:05 Szerelmes földrajz
15:35 Rózsafabot  17:00 Gasztro-
angyal  18:00 Híradó 18:30 Szeren-
cseSzombat  19:30 A fekete múmia
átka  20:35 Kramer kontra Kramer
 22:25 JFK – A nyitott dosszié 
01:30 MüpArt – Tommy Emmanuel
03:10 Smangus – Egy év a felhők
közt 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:05 Amélia – Kalandok szárnyán 
05:50 Pasik  06:15 Top Shop 06:45
Kölyökklub 09:40 Ízes élet  10:00
Teleshop 10:55 Kalandor 11:20
Brandmánia  11:50 Street Kitchen
12:20 Got Talent a világ körül 
12:50 Got Talent a világ körül 
13:15 Agymenők  13:45 A harc tör-
vénye  14:50 A harc törvénye
15:50 Átkozott boszorkák  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 20:00 Vigyél el!  21:15 Gyertek át
szombat este!  22:20 Halálos ellen-
fél  00:20 A tökéletes titkárnő 
02:15 Gyertek át szombat este! 
03:10 Agymenők  03:30 Gálvölgyi-
show 

04:10 Életfogytig zsaru  04:50 Ba-
bavilág  05:15 Super Car  05:40
Aktív  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 09:05 Astro-Világ 10:15 Állati
dokik  10:40 Babavilág  11:10 Ott-
hon a kertben  11:40 Halálbiztos di-
agnózis: Kisvárosi rejtély  13:30
Knight Rider  14:35 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:35 Deep Impact 
18:00 Tények 19:00 Sorsügynökség
 21:10 Párterápia  23:10 D-Tox 
01:10 Sportos 01:25 A férjem védel-
mében  02:10 Rúzs és New York 
02:55 Mrs. Klinika  03:40 Mrs. Kli-
nika 

05:15 Peren kívül  06:00 TV-Shop
06:30 Szívek szállodája 07:20 Szívek
szállodája  08:15 Sütimester 09:30
Sütimester 10:50 Monk – Flúgos
nyomozó  11:50 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  12:50 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:45 NCIS: Los Angeles
 14:45 NCIS: Los Angeles  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 A múmia
visszatér  19:15 Nagy durranás 
21:00 Tökös csaj  23:15 Ikrek 
01:30 Harmadik műszak  02:15
Harmadik műszak  03:05 Múmia –
Az elveszett tekercs nyomában 

07:45 Konkrét (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 Híradó (ism.)
10:20 Sporthírek (ism.) 10:30 Konk-
rét (ism.) 10:45 Képújság 18:00 Civil
kurázsi (ism.) 18:25 Hello Győr! (ism.)
18:50 Konkrét (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Hello
Győr! (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Üzleti negyed (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Konkrét (ism.) 23:00
Kép újság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 20., VASÁRNAP
DUNA TV
04:40 Táncvarázs 05:40 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:20
„Így szól az Úr!" 06:25 Útmutató
07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:55 Isten kezében 09:25 Engedjé-
tek hozzám 09:35 Katolikus krónika
10:00 Új nemzedék 10:30 Evangéli-
kus magazin 11:00 Evangélikus ri-
portok 11:30 Önkéntesek 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:45
kult.hu 13:25 Univerzum 14:20 Du-
naparti randevú  15:30 Nemzeti
Vágta 18:45 Hogy volt!? 19:40 Hír-
adó 20:20 Magyarország, szeretlek!
21:35 Kapj el, ha tudsz!  23:20 A
mambó királyai  01:40 Kramer kont-
ra Kramer  03:20 Szerelmes földrajz
03:55 Aranymetszés 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gracie  05:25 Fókusz Plusz 
06:20 Top Shop 06:55 Kölyökklub
09:50 EgészségKalauz  10:20 Te-
leshop 11:15 A Muzsika TV bemutat-
ja!  11:50 4ütem  12:20 XXI. szá-
zad – a legendák velünk élnek 
12:55 Házon kívül  13:25 Poirot –
Tizenhárman vacsorára  15:25 Az
ördög jobb és bal keze  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Cobra 11 
19:50 Távkapcs  21:50 A specialis-
ta  00:00 Portré  00:35 Távkapcs
 02:40 Vigyél el! 

04:25 Knight Rider  05:15 Kuzey
Güney – Tűz és víz  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 08:45 Állato -
ZOO  09:15 Több mint TestŐr 
09:45 Astro-Világ 10:55 Állati dokik
 11:20 Apaütők  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 Szülői felügyelet nélkül 
18:00 Tények 19:00 Transformers 3.
 22:10 Abraham Lincoln, a vámpír-
vadász  00:15 Sportos 00:25 Torta
 02:25 A szépség és a szörnyeteg 
03:10 Mrs. Klinika 

05:00 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:25 Sütimester 07:35 Szívek szál-
lodája  08:25 Will és Grace  08:55
Will és Grace  09:25 Will és Grace
 09:55 Will és Grace  10:25 Will
és Grace  10:55 NCIS: Los Angeles
 11:50 NCIS: Los Angeles  12:50
NCIS: Los Angeles  13:45 Az utolsó
zsaru  14:45 Nagy durranás 
16:35 Tökös csaj  18:50 Ikrek 
21:00 Hazárd megye lordjai  23:20
Flintstones 2. – Viva Rock Vegas 
01:05 Nikita  02:00 Nikita  02:45
Harmadik műszak  03:30 Harmadik
műszak 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Gázfröccs (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 11:00 Konkrét (ism.)
11:15 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Credo (ism.) 19:15 Konkrét
(ism.) 19:30 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Épí-tech (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Er-
zsébet út (ism.) 23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:15 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 Kapán innen, kaszán túl 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 Bábel  23:20 Az
életbe táncoltatott leány  00:45
Kapj el, ha tudsz!  03:05 Magyar el-
sők 03:20 Magyar történelmi arckép-
csarnok

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  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
Dr. Csont  23:00 RTL Klub Híradó
23:30 Magyarul Balóval 00:05 A fő-
nök  01:05 Reflektor  01:25 A
harc törvénye  02:20 A harc törvé-
nye  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  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  23:45 Így ké-
szült: Everest  00:05 Tények Este
00:55 Aktív  01:25 Sportos 01:35
Ezo.TV 02:40 Életfogytig zsaru 
03:25 Életfogytig zsaru 

06:35 Will és Grace  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Jóbarátok  07:50 Monk
– Flúgos nyomozó  08:45 Szívek
szállodája  09:40 Sütimester 10:55
A célszemély  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:55 Az utol-
só zsaru  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS:
Los Angeles  17:40 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  18:30 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi– meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 NCIS: New Orleans  21:55
NCIS: New Orleans  22:55 Hazárd
megye lordjai  01:10 Az utolsó zsa-
ru  02:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Épí-tech (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Épí-tech (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Épí-tech (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Épí-tech (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 22., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:15 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
Kapán innen, kaszán túl 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 Önök kérték! 21:25 Szívek dok-
tora  22:05 Információs magazin
22:20 A Nagyok  22:50 MüpArt
Classic – Händel: Nagy Sándor-ün-
nep 2015 00:30 A médium  01:10
A bosszú völgye  02:35 Magyar el-
sők 

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  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 1 perc és nyersz!  20:05 Éjjel-
nappal Budapest  21:25 Barátok
közt  22:00 Castle  23:00 RTL
Klub Híradó 23:30 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:05 Magya-
rul Balóval 00:35 Egy rém modern
család  01:05 Egy rém modern csa-
lád  01:35 Reflektor  01:55 Egész-
ségKalauz  02:25 A Muzsika TV be-
mutatja: Mi muzsikus lelkek 02:50 A
bosszú angyala 

04:10 Kettős ügynök  04:50 Aktív 
05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka  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 

06:35 Will és Grace  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Jóbarátok  07:50 Monk
– Flúgos nyomozó  08:45 Szívek
szállodája  09:40 Sütimester 10:55
A célszemély  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:55 Az utol-
só zsaru  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS:
Los Angeles  17:40 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  18:40 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Riddick – A sötétség krónikája
 23:25 NCIS: New Orleans  00:20
NCIS: New Orleans  01:20 Az utol-
só zsaru  02:10 Esküdt ellenségek:
Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Épí-
tech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 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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ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

a téli nyelvvizsgákra
• Angol gyermekcsoportok szeptember 19-tôl
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten is  
• Fordítások szakképzett fordítók által

• KEDVEZMÉNYES, LAST MINUTE ÔSZI TANFOLYAMOK
SZEPTEMBER 19-TÔL TÖBB SZINTEN 

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is

• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok

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.

SZEPTEMBER 23., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
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
Kapán innen, kaszán túl 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 Szabadság tér '89 21:15 Mun-
kaügyek  21:50 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok  22:45 Informá-
ciós magazin 22:55 Aranymetszés
23:55 A rejtélyes XX. század 00:20
Illumináció  01:55 Szent Lőrinc éj-
szakája 

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  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
Szulejmán  23:10 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Házon kívül  00:10 Ma-
gyarul Balóval 00:45 Reflektor 
01:05 Őrült szív  03:05 A bosszú
angyala 

04:20 Életfogytig zsaru  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  09:40 Teleshop 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 Veronica aranya
 16:55 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Ezek
megőrültek!  21:35 Hazudj, ha
tudsz!  22:40 Lángoló Chicago 
23:45 Életfogytig zsaru  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  02:00 Spor -
tos 02:10 Ezo.TV 03:15 Airport '75 

06:35 Will és Grace  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Jóbarátok  07:50 Monk
– Flúgos nyomozó  08:45 Szívek
szállodája  09:40 Sütimester 10:55
A célszemély  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:55 Az utol-
só zsaru  13:50 CSI: A helyszínelők
 14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS:
Los Angeles  17:40 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  18:40 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Kardhal  23:10 Gördülő
kung-fu  01:20 Az utolsó zsaru
02:15 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:00 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 Csak az ETO 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Csak az ETO (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:20 Akadálytalanul 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Életkerék 07:50 Öt kontinens 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 Ka-
pán innen, kaszán túl 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Rex felügyelő 
16:10 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 Fölszállott a páva 21:25 Co-
lumbo: Hattyúdal  23:05 Gyöngyö-
ző cián  00:45 Csókok  02:00 Rob
Roy 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
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  Sztár 12:55 Éjjel-nappal
Budapest  14:05 1 perc és nyersz!
 15:10 A szerelem foglyai  16:20
A mentalista  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:10 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:25 Barátok közt  22:00
Született pusztító  23:55 RTL Klub
Híradó 00:30 Magyarul Balóval
01:05 Reflektor  01:20 Vámpírnap-
lók  02:20 Street Kitchen  02:45
Kalandor03:05 4ütem  03:35 Gál-
völgyi-show 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 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 megőrül-
tek!  21:35 Az ötödik elem 
00:15 Charlie angyalai  01:15 Té-
nyek Este 02:00 Sportos 02:15
Ezo.TV  03:20 Aktív  03:45 A fér-
jem védelmében 

06:35 Will és Grace  07:00 Jóbará-
tok  07:25 Jóbarátok  07:50 Monk
– Flúgos nyomozó  08:45 Szívek
szállodája  09:40 Sütimester 10:55
A célszemély  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  12:55 A nagy
svindli 13:50 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS:
Los Angeles  17:40 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  18:40 Jim sze-
rint a világ  19:05 Jim szerint a világ
 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Waterworld – Vízivilág 
23:50 A nagy svindli 00:45 Nikita 
01:40 Nikita  02:30 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék  03:15 Szívek
szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 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 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Slovenski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-
Adria 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 Kapán innen, kaszán túl 13:15
Kívánságkosár 15:05 Rex felügyelő 
15:55 Feketén-fehéren  16:45 Sze-
rencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a tor-
kán  21:20 Információs magazin
21:35 Rob Roy  23:55 kult.hu 00:25
Szerencsés Dániel 

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  Sztár
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  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz!  20:05 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
 Sztár 00:55 Sorsvonat  02:50 A
bosszú angyala 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi Titkok  06:20 Mokka 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 Friz-
bi Hajdú Péterrel  22:40 NCIS 
23:50 Felejthetetlen  00:45 Tények
Este 01:30 Aktív  02:00 Sportos
02:10 Ezo.TV  03:15 Minden hájjal
megkent hazug 

07:00 Jóbarátok  07:25 Jóbarátok
 07:50 Monk – Flúgos nyomozó
08:45 Szívek szállodája  09:40 Sü-
timester 10:55 A célszemély  11:55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
12:55 A nagy svindli 13:50 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:40 NCIS: Los Angeles  17:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
22:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
23:00 Kardhal  01:00 A nagy svindli
01:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:45 Szívek szállodája 

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

GYŐR+ TV
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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

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet 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. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

SZÁLLÍTÁSI MUVEZETÓ́
Főbb feladatok: • fuvarszervezés • kapcso-
lattartás a partnerekkel • gépkocsivezetők
irányítása • járat- és költségoptimalizálás •
fuvarokkal kapcsolatos adminisztráció.

Feltétel: • legalább középfokú iskolai vég-
zettség • feddhetetlen előélet • felhasználói
szintű számítógépes ismeretek • nagyfokú
precizitás, megbízhatóság. Előnyt jelent: •
fuvarszervezésben szerzett szakmai tapasz-
talat • ügyfélorientált szemlélet • jó kommu-
nikációs készség • önálló problémamegoldó
képesség • terhelhetőség. Kezdés várható
időpontja: megegyezés alapján.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 23.

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

´́

A Győr-Szol Zrt. értesíti a temetőlátogatókat, hogy
megváltozott a virágárusítás rendje a nádorvárosi köz-
temető mellett. A temető előtti körforgalom felújítási
munkálatai miatt szeptember 14-én, hétfőn a mozgó vi-
rágárusok átköltöztek a főbejárattól a Szentlélek-temp-
lom melletti bejárat elé. A szolgáltató felhívja a figyel-
met, hogy a költözés a virágüzleteket nem érintette,
azok továbbra is a megszokott helyen és módon várják
a vásárlókat.

Megváltozott a virágárusítás
rendje a nádorvárosi temetônél



24 / + / 2015. szeptember 18.

HIRDETÉS GASZTRO

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Szeptember elsejétől glutén- és lak-
tózmentes ételeket kínál vendégei-
nek a Zöldfa étterem. Hétfőtől pénte-
kig, az eddig megszokott A, B, C és
D menü mellett immár egy E menüt
is választhatnak a tej- és lisztérzé-
keny emberek.

Felgyorsult világunkban egyre
többen küzdenek allergiával, nekik
szeretnénk segíteni azzal, hogy kivá-
ló alapanyagokból olyan ízletes ételt
készítünk nekik, amit bátran fo-

Glutén- és laktózmentes
ételek a Zöldfa étteremben

gyaszthatnak – mondja Felföldi Nán-
dor, a Zöldfa séfje.

A glutén és laktózok világában ke-
vésbé járatosak számára a séf el-
mondja, minden tejtermékben van
laktóz, ezeket szójatejjel, rizstejjel, kó-
kusz- és mandulatejjel tudják kiváltani.
Glutént a hagyományos liszt tartal-
maz, ez kiváltható például hajdinával,
kölessel vagy azzal, hogy az ételt liszt
helyett a saját anyagával sűrítik. 

A Zöldfa az első olyan étterem
Győrben, ahol laktóz- és gluténmen-
tes étel kapható. A séf arra biztat min-
denkit, próbálja ki az E menüt minden-

ki, akár allergiás, akár nem, vagy csak
vegán ételre vágyik, az E betűvel jel-
zett étel ugyanis a húsmentes elvárá-
soknak is megfelel. 

Leves: Céklaleves,
sült zeller zsüliennel
Hozzávalók 4 főre: fél kg cékla,
20 dkg burgonya, 1 dl rizstejszín,
méz, himalájasó.
Elkészítés: a céklát megsütjük,
majd apró kockákra vágjuk. Rizstej-
színt adunk hozzá, pár szem főtt
burgonyát, fél liter vizet és botmi-
xerrel elkeverjük. Ízlés szerint méz-
zel és himalájasóval ízesítjük. A te-
tejére kókuszzsíron sütött vágott
zellert teszünk. 

Elkészítés: 20 dkg hajdinát 4
dl sós vízben megfőzünk. A
cukkinit fél cm vastag szele-
tekre vágjuk, majd olívaolaj-
ban, himalájasó és friss oregá-
nó hozzáadásával grillezzük. A
hajdinához ízlés szerint sárga-
répából pürét készíthetünk. A
tofu sajtot kockákra vágjuk,
majd olívaolajban, kaliforniai
paprika hozzáadásával szintén
grillezzük. A hajdinát és a cuk-
kinit rétegesen rakva tálaljuk,
tofuval megszórjuk, búzacsírá-
val díszítjük.

Fôétel: Hajdinával
rakott cukkini,
grillezett 
tofukockával 

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. 18.—09. 25.
DELIKÁT

999,-db

Coccolino öblítô
Blue Splash,
2 l, 499,50 Ft/l

Pecsenye-
kacsa „A” 

899,-kg

119,-db

Steffl sör, dobozos,
0,5 l, 298 Ft/l

149,-db

Óriás kakaóscsiga 130 g

Faros csirkecomb

399,-kg

Hegedûs Hús, Tisza-tavi
mangalica csemege-

kolbász

2599,-kg
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ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Szakmai tapasztalattal rendelkező grafikust ke-
resek Győrben. Német nyelvtudás előny, állan-
dó munkát és jó fizetést kínálok. E-mail:
j.m.2012@hotmail.com

Győr legrégebbi biztonság-
technikai cége villanyszerelő kollégát
keres riasztó telepítő munkakörbe. Versenyké-
pes jövedelem. Jelentkezés: info@megoldas-
security.hu

Vasalást, takarítást vállalok! Tel.: 06-
96/807-608

Számviteli ügyintéző, kereskedő-
boltvezető, fogászati asszisztens
képzésekkel munkát keresek! Min-
den munkalehetőség érdekel! 06-70/521-8282

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

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat reményében ke-
resem páromat 45 év körüli hölgy személyében. 06-
20/500-4091

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

Kaszálás, fűnyírás, Győrben és környé-
kén! Gyors, gyakorlott, számlaképes! 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki-
takarítom pincéjét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürítését is válla-
lom. Tel.: 06-70/500-1291, 06-70/882-6590.

STRESSZOLDÓ RELAXÁLÓ FRISSÍTŐ
SVÉDMASSZÁZZSAL VÁROK MINDEN-
KIT HANGULATOS ÜZLETHELYISÉGEMBE
GYŐRBEN. HAJNI 06-20/278-2991 

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
laminált padló lerakása, díszítő festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton rendszerek kivite-
lezése. Tel.: 06 70/245-8931.

Szantál egzotikus bolt nyílt Győr, Ko-
vács Pál úton. Indonéziai, nepáli, thai kézműves áruk,
füstölők, csobogók. Tel.: 06-20/460-9800.

Kémények átrakását, kőműves és bontási mun-
kákat, valamint szobafestést és hőszigetelést
vállalok. Tel.: 06-30/460-5184.

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogozást, laposte-
tő-szigetelést, falak javítását-festését garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.: 06-30/376-2712.

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

Mindennemű lakatosmunka. Egyedi
fémszerkezetek, kerítések, korlátok készítése, felújí-
tása. Tel.: +36-30/313-2351. www. ironart.hu, e-ma-
il: ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gon-
dozását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, közép-
korú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomta-
lanítást, igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költségkímélő
megoldások. Tel.: 06-70/223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB
Sürgősen eladó 10 éves megkímélt, törés-
mentes SEAT CODOBA. Bizonyíthatóan 63 E km. Ára
1 M Ft. Tel.: 06-20/460-9800.

Teatűzhely, hordozható cserépkályha,
PB-gáztűzhely palackokkal, KF–04 típ. kapálógép el-
adó. 06-20/950-7908

Szép-kártyáját beváltom, átveszem. Ér-
deklődni: 06-70/427-4243 telefonszámon.

(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

KEZDŐ ETKA-JÓGA INDUL
SZEPTEMBER 9-ÉN SZERDÁN

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-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

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

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

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

INGATLAN
Tét-Ürgehegyben 910 nm-es, bekerített zárt-
kert, jó helyen, gondozott környezettel, komfortos házzal
és egyéb felszereltségekkel eladó. 06-30/735-6863

Eladó! Győrszentiván (Wittmann-tag) külterületén
található, kerítéssel körbevett gyümölcsösben 2,56
ha gyümölcsös (szilva), 28 éves telepítésű, 50% tőál-
lományú, 1.400.000 Ft/ha, összesen 3.584.000 Ft-
ért. Továbbá ugyanott 3,31 ha gyümölcsös (meggy),
30 éves telepítésű, 40% tőállományú, 1.200.000
Ft/ha, összesen 3.972.000 Ft-ért. Fentiek külön-kü-
lön és egyben is megvásárolhatóak. Jelenleg mindkét
terület gyümölcsös művelési ágból való kivétel alatt
áll. Érdeklődni lehet: dr. Bakó Péter, 06-30/216-5087
telefonszámon, vagy bakopeti@citromail.hu

Győrságon (Győrtől 13 km), 5.000 nm-es
építési telek eladó. Villany, víz, gáz, csatorna a telek szélén
kiépítve. Csendes környezet, jól megközelíthető, állattar-
tásra is kiválóan alkalmas. 06-70/372-5601

Győrság központjában, frekventált he-
lyen, építési telkek eladók. Víz, gáz, csatorna a telkek
szélén kiépítve. 06-70/372-5601

Budapest XIII., Jászai Mari tér., 74.00 nm-es, utcai bejá-
ratos üzlethelyiség eladó. Földszinti. Ár: 43 millió Ft. Tel.:
+36-30/990-3364. www.ingatlan.com /21477430

Komoly befektetőnek, Bp. V., Régi posta u. 131 nm-es 4.
em lakás patinás házban eladó. 99 M Ft 325 E euró. Tel.:
+36-30/990-3364. www.ingatlan.com/ 21729485

3 szobás felújítandó családi ház istállóval, (lovasoknak
ideális!) Győrszemerén, 3393 nm telken eladó. Tel.:
06-30/483-7091, +36-30/505-3626. www.ingat-
lan.com/20247740

Építési telek (1434 nm) Győrhöz közel, Győrszemerén
új építésű, családi házas, csendes környéken eladó.
06-30/483-7091, +36-30/505-3626. www.ingat-
lan.com/21619548

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

Syncreon Hungary Logisztikai és 
Szállítási Kft., mely Európa egyik 
leggyorsabban növekvô, világviszony-
latban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan
induló telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

Betanított munkásokat
OKJ-s TARGONCAVEZETÔI
TANFOLYAMÁRA
Ami szükséges 
• 8 ált. iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés 

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria-rendszer
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s 
targoncavezetôi jogosítványt
szerezni, JELENTKEZZ!

Kapcsolat
Jelentkezni hétfôtôl péntekig,
8–15 óráig az alábbi telefonszámon lehet:
Tel.: 96/661-213.

A pályázati felhívás 2015. szeptember 23. napjától igényelhetô 
gyorprojekt@gyorprojekt.hu e-mail címen vagy

a + 36 20/290-6843 telefonszámon.

F E L H Í V Á S !
A Gyôr Projekt Kft. kétfordulós pályázat útján bérbe adja az 

AUDI ARÉNA GYÔR 7 darab büfé helyiségét
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SPORT  KÉPRIPORT

Szenzációs maratoni kajak-
A hétvégi győri maratoni kajak-kenu világbaj-
nokságon minden idők legjobb szereplését nyúj-
totta a magyar válogatott. A felnőttek között 5
arany- és 3 ezüstérmet szereztek a mieink, az if-
júsági és U23-as versenyzők sikereivel kiegé-
szítve pedig 12 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérem
lett a magyar mérleg.
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KÉPRIPORT SPORT

-kenu világbajnokság

Az előzetes elképzelések szerint a győri kajak-kenu
sport kiszolgálása, a fiatalok sportolási lehetőségeinek
gazdagítása és a Püspökerdő funkciójának bővítése ér-
dekében természetes vízfelülettel rendelkező kajak-ke-
nu pálya, csónakázótó és rekreációs park épült volna fu-
tópályával az erdő egyik elhanyagolt, kihasználatlan
részén. Borkai Zsolt polgármestert kérdeztük, hogy vé-
gül miért állt el a város a nagy léptékű fejlesztési elkép-
zelések tényleges megvalósításától?

Sajtóhírek szerint mégsem épül kajak-kenu pálya a Püspöker-
dőben. Miért állt el az önkormányzat az eredeti tervektől?

Amikor bejelentettük az előzetes elképzeléseinket a püspökerdei
fejlesztésre vonatkozóan, sokan nagy örömmel fogadták, hogy vég-
re lesz Győr szívében egy olyan rekreációs központ, ahol családok
tudják jól érezni magukat, csónakázni lehet és a győri sikersportág-
ként ismert kajak-kenu is méltó körülmények közé kerülhet. A jó
szándék vezérelt bennünket, hiszen továbbra is azt gondolom, hogy
ez a fejlesztés – miután elkészült volna és ténylegesen látják az em-
berek, hogy milyen lett – minden győri megelégedésére, örömére
szolgált volna. Valóban fakivágással járt volna, és valóban Győr tü-
dejét, a Püspökerdőt érintette volna, ami számomra is az egyik leg-
kedvesebb helyszín városunkban. De semmiféle épületbeépítés-
ben nem gondolkoztunk, csak méltóbb és sokszínűbb szabadidős
helyszínt szerettünk volna kialakítani a győrieknek. A tervekkel kap-
csolatban azonban ismét megjelentek a rosszakarók, akiket nem
is érdekel, hogy adott fejlesztés milyen lenne, mi célt szolgálna, tu-
datosan igyekeznek félrevezetni a közvéleményt. Azok pedig, akik
támogatják az elképzelést, csendben maradtak, és a mai napig is
csak nekem mondják pártpolitikai hovatartozástól függetlenül,
hogy ugye elkészül a fejlesztés. Én mindig is arra törekedtem, hogy
a többség megelégedésére szolgáljanak a rendezvényeink, a beru-
házásaink, hiszen elfogadom, hogy 130 ezer embernek nem tetsz-
het minden. Ebben a történetben azonban hiányoltam azt, hogy fel-
vállalják véleményüket, nem előttem, hanem a nyilvánosság előtt is
azok – mert szerintem többen vannak, mint a kritizálók –, akik tá-
mogatják az elképzelést. Így ha mérlegelek, a sajtóban csak a faki-
vágást, a mögöttes célok háttérbe szorulását és a politikát véltem
felfedezni. Ez alapján pedig a hangosak dominálnak, így úgy érzem,
hogy a beavatkozás olyan mértékű feszültségeket szült volna a vá-
rosban, amelyek nem a fejlesztés pozitív hozadékára, hanem a fe-
lesleges vitákra helyezték volna a hangsúlyt. A hétvégén óriási si-
kerrel lezajlott maratoni kajak-kenu világbajnokság miatt azonban
úgy gondolom, hogy csak az idő fogja majd eldönteni, hogy ez jó
döntés volt-e. Az elmúlt napokban több ezer ember szurkolt, érezte
jól magát a vb-n, ahol szép magyar, és szép győri sikerek születtek.
Rengeteg fiatal kezd és kezdett el sportolni a sportág népszerűsége
miatt, azok a tervek pedig, amiket meg szerettünk volna valósítani,
nem a pusztításról szóltak, hanem a terület minél sokrétűbb sza-
badidős célt szolgáló hasznosításáról.

Hogyan fogunk megfelelni az EYOF előírásainak, ha
nem épül meg ez a pálya?

A kajak-kenu pálya megépítése nem az EYOF miatt lett vol-
na szükséges, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált így is meg
tudjuk rendezni. Tehát nem egy nyolcnapos rendezvény, ha-
nem a kajak-kenu sportág, az egyesület és a fiatalok edzési,
sportolási lehetőségeinek a biztosítása miatt lett volna szük-
ség erre, illetve a győriek számára szerettünk volna egy új rek-
reációs központot létrehozni. Keressük a lehetőségét annak,
hogy ez a probléma valamilyen formában megoldódjon, de így,
hogy ezt a helyszínt elvetettük, nem lesz egyszerű. 

Mindezek ellenére gratulálok a győri sportolóknak a világbajnok-
ságon elért eredményeikhez, és mindenkinek, aki a szervezésben
részt vett, hiszen minden idők legsikeresebb vb-jén vagyunk túl. 

Nem valósul meg
a püspökerdei fejlesztés
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Idén is megrendezik a már hagyományos Arrabona
Futófesztivál őszi sport- és egészségnapot váro-
sunkban. A népszerű sportnapot idén szeptember
26-án rendezik, mint minden évben, a Barátság
Sportparkban. Ezúttal is tehát egy nagy játszótérré
alakul a park, ahol igazi sportkavalkád várja a kicsi-
ket és a nagyokat is. 

A futóverseny 10 órakor rajtol, ám nevezni már
8 óra 30 perctől lehet a helyszínen. Három táv közül
választhatnak a futás szerelmesei. A legkisebbek,
azaz az óvodások számára rendeznek „ovifutást”,
600 méteren. Az idősebbekre a hagyományos Arra-
bona futás vár, 3 km-en. Illetve különlegesként az
úgynevezett Mini ötpróba Rióba elnevezésű, 6 km-
es távra is lehet jelentkezni, ám ez utóbbinál a re-
gisztrációt a gyorsport@gyor-ph.hu e-mail címen
lehet megtenni. 

Ez mellett 10 óra 30 perctől a centerpályán folya-
matosan mennek a különféle aerobic-órák, capoe-
ira, kick-boksz, kangoo vagy zumba. Mindent ki le-
het próbálni a környék legjobb edzőivel. 

Ezúttal sem maradhatnak távol a győri klubok,
sportegyesületek. Ezek az egyesületek mutatkoz-
nak be a sportnapon: Gladiátor SE, Győri Tollaslab-
da Egyesület, Győri Atlétikai Club (tenisz, atlétika,

Mozdulj, Gyôr!
Arrabona Futófesztivál ôszi sport- és egészségnap tizenegyedszer!

birkózás, judo), Győri Elektromos Vasas Sportkör,
Angels Vívó Sportegyesület, Győri Vízügy Sparta-
cus Evezős Klub, Rekard SE, Kyokushin Karate-
Free Fighter SE, Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóis-
kola Egyesület, Öttusa, Yakuza Fight Club, Mediball.

A szervezők ez mellett más programmal is ké-
szülnek a kilátogató sportbarátoknak. Családosok-
nak a „családi 9 próba”, ki lehet próbálni a falmá-

szást, illetve többfajta egészségügyi vizsgálaton (pl.:
koleszterin-, vércukor- vér oxigénszint-telítettség)
lehet részt venni. Különlegességként Győrbe is el-
érkezett a „Mini ötpróba Rióba” elnevezésű rendez-
vénysorozat, ahol az alább felsorolt feladatokból öt
kerül a programba. 

• négyütemű fekvőtámasz (1 perc)
• helyből távolugrás
• ugrókötelezés (1 perc)
• felülés (1 perc)
• ingafutás (1 perc)
• ergométeres evezőpad (300 m)
• kerékpár görgős padon vagy spinning

kerékpár (500 m)
• futópad (300 m)
• ellipszistréner (2 perc)
• Nintendo Wii (különböző sportágakból 

egy kiválasztása)
• labdapattogtatás ütővel (1 perc)

A napot ezúttal is tombolasorsolás zárja, a ter-
vek szerint 15 óra 30 perckor. 

A közelgő sportnappal kapcso-
latban Szombati-Serfőző Esz-
tert a kulturális és sport főosz-
tály vezetőjét, illetve a szerve-
zőket kérdeztük, mitől különle-
ges az idei rendezvény. 

„Főként azért fontos ez a rendezvé-
nyünk, mert a szabadidősportot tá-
mogatja, és segíti a győriek mozgását,
sportolását – mondta Szombati-Ser-
főző Eszter. Szeretnénk, ha a lakosság
minél jobban belecsatlakozna az ese-
ménybe és kipróbálnának mindent.
Különböző sportági bemutatók is
lesznek, ami a gyereknek adhat ked-
vet a mozgáshoz, illetve ha kipróbál-
ják, és esetleg megtetszik az adott
sportág, akkor hosszú távon is elkezd-
jék űzni azt.”

Az őszi sportnap nagy vonzereje az
Arrabona futóverseny, amely több ezer
futót szokott vonzani az eseményre. 

„A futóversenyre 2000-2500 embert
biztosan várunk, nekik természetesen,
mint mindig, egyedi pólót is biztosítunk.
Nagyon fontos, hogy az ovisoknak és az
alsósoknak is hirdettünk rövidebb távú
versenyt, ám ők szervezett formában
jönnek. Az iskolák, az óvodák neveznek
be, és az óvónők, illetve a tanárok kísérik

Futással kezdjük,
tombolával zárjuk a napot

és hozzák őket a futásra. Fontos azon-
ban, hogy a futás után ne menjenek ha-
za az emberek, hanem itt maradjanak a
rendezvényen. Ezért is van a futóverseny
CÉL!-ja a parkban, és amint beérnek,
máris kezdődnek a programok, a sport-
ági bemutatók, fitneszórák. Mi azt sze-
retnénk, ha délután fél négyig, a tombo-
lasorsolásig itt is maradna mindenki.”

Egyéb érdekessége a rendezvény-
nek, hogy a családi 9 próba idén már
kimondottan az EYOF sportágakra
koncentrál. A szervezők ugyanis szeret-
nék még közelebb hozni a lakossághoz
a 2017-es sporteseményt. 
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Elérhetőségünk:
9022 Győr, Széchenyi tér 7. Tel.: 96/950-950.

info@aprivatbankar.hu • www.aprivatbankar.hu

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

Szeptember 24. (csütörtök) 
Veres Péter Szak. Isk. lovardája
8.30: lovaglás – női, férfi
Magyar Vilmos Uszoda
16.00: úszás – női, férfi

Győr, a világ női öttusájának böl-
csője, a 2010. évi Öttusa, négy-
tusa Masters-világbajnokság
után – köszönhetően Győr város
polgármesterének, Borkai Zsolt-
nak és a városvezetők támogatá-
sának – ismét otthont adhat a
Masters nyílt Európa-bajnok-
ságnak. 

Újabb rangos sportesemény
érkezik Győrbe a közeljövőben.
Szeptember 23–26. között a
Győri Öttusa és Triatlon Sport-
egyesület szervezésében váro-
sunkban rendezik meg az UIPM
masters négytusa, öttusa, váltó

Európa masters öttusázói érkeznek

nyílt Európa-bajnokságot. Ha-
zánk sportolói mellett 18 ország,
többek között Anglia, Dánia, Né-
metország, Olaszország, Orosz-
ország, Spanyolország verseny-
zői indulnak a megmérettetésen. 

A bajnokság részletes prog-
ramját és helyszíneit cikkünk
mellett olvashatják. A verseny
egyben jó családi kikapcsoló-
dás is, az utánpótlás ifjú tagjai-
nak pedig remek alkalom, hogy
találkozzanak példaképeikkel és
tanuljanak tőlük. A fiatalok elé
példaként állíthatjuk a már visz-
szavonult, de még aktív világ- és

Európa-bajnokokat, de a kedv-
telésből sportoló idősebb gene-
rációt is. Az első női öttusacsa-
patból Kovács Zsuzsa és Hoff-
mann Ibolya indulnak a négytu-
saversenyen. Találkozhatnak
olimpiai és világbajnokokkal,
többek között Martinek János
és dr. Németh Ferenc is a meg-
hívottak között van.

Egyéb érdekessége a ver-
senynek, hogy az Eb-vel egy idő-
ben rendezik meg a Duna-kupa
öttusaversenyt, amelyen a fel-
nőtt korosztálytól az ifjúsági ver-
senyzőkig mindenki részt vehet. 

MASTERS Európa-bajnokság
Szeptember 24. (csütörtök) Krúdy Gyula Gimnázium tornaterme 
8.30: lövészet
13.00: vívás

Szeptember 25. (péntek)
Veres Péter Szak. Isk. lovardája
8.30: lovaglás – férfi
10.00: lovaglás – női
Magyar Vilmos Uszoda
13.30: úszás – női
14.30: úszás – férfi

Szeptember 26. (szombat)
11.00–17.30: váltóverseny

Duna-kupa felnôtt férfi-nôi öttusaverseny

Krúdy Gyula Gimnázium
mögötti zöld terület
16.30: futás – női
17.00: futás – férfi
18.30: eredményhirdetés

Szeptember 25. (péntek) 
Krúdy Gyula Gim. tornaterme
8.00: vívás – női, férfi
Krúdy Gyula Gimnázium mögötti
zöld terület
13.00: futás, lövészet
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A Győr-Szol TC a férfi Szuper-
liga 2. fordulójában a Ferenc-
városhoz látogatott, ahol 4–4-es
döntetlent játszott. Psz.: Batki
Tamás 602, Kakuk Levente
639, Koller Dániel 568, Né-
meth Gábor 563, Pete II. Lász-
ló 582, Rédling Zsolt 576.
Folytatás szeptember 19-én
10 órakor, hazai pályán. Aki te-
heti, menjen és buzdítsa a fiú-
kat az Orgona utcai pályáján. 

Nagyon hamar eldőlt az Agrofeed
ETO-SZESE – Várpalota NB I/B-s
férfi kézilabda-mérkőzés kimenete-
le, csak nagyjából 5 percig volt ké-
pes tartani magát a vendég gárda.
Innentől kezdve ugyanis folyamato-
san növelték előnyüket Rosta Mik-
lós fiai. A félidő derekán már héttel
mentek, míg a 21. percben már 10-et
számolhatott a győri közönség.
Nem vettek vissza a tempóból a
zöld-fehérek a szünetig sem, ekkor
23–9-re vezetettek.
Így igencsak meg-
nyugtató előnnyel

A női kézilabda Bajnokok Ligája-selejtező döntőjében a Győri Audi ETO
KC 30–21-re győzött a házigazda norvég Glassverket ellen, így a főtáblán
folytathatja. Az ellenfél több mint egy félidőn keresztül megnehezítette a
magyarok dolgát, de Kovacsicsék végül simán behúzták a kötelezőt.

Az ETO legendája, Palotai
Károly 80. születésnapját
ünnepelte a közelmúltban,
ebből az alkalomból köszön-
tötték őt az Érd elleni meccs
előtt. Így indult a találkozó, az-
tán az utódok pár perccel később
kissé álmosan kezdték a találko-
zót, szerencsével a vendégek a
vezetést is megszerezhették vol-
na, ám Kelemen ziccert rontott.
Az ETO FC Győr irányította már
az elején is a játékot, záporoztak
a hazai helyzetek. A 21. percben
szinte a semmiből jutott vezetés-
hez az Érd. Gyurácz centerezett,
a védelemből fellépő Honti pedig
megelőzte a kapust, 0–1. A szü-
netig továbbra is a Győr támadott
többet, de a kapu előtt már kevés
lehetőség adódott.

A második félidő is hazai hely-
zetekkel kezdődött. Németh sza-
badrúgásánál a kapusnak kellett

A címben szereplő szlogennel zajlik a
mozgás és a különböző sportágak nép-
szerűsítésére szolgáló, iskoláskorú gye-
rekeket célzó országos rendezvénysoro-
zat, amely a napokban Győrbe érkezett.

A Nemzeti Sportfejlesztési Prog-
ram keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Sportért Felelős Állam-
titkárságának kezdeményezésére és
finanszírozásával a Magyar Diáksport
Szövetség koordinálásával valósul
meg a sportágakat bemutató és nép-
szerűsítő esemény. Győri állomása
szerdán az Egyetemi Csarnok volt,
ahol több mint ezer győri és megyebe-
li gyerek ismerkedhetett meg mintegy
húsz sportággal.

Döntetlen
folytatásként

Szlogen: A sport legyen a tied!
„Örülök, hogy Győrbe is ellátoga-

tott ez a rendezvény, hiszen a mozgás,
a sportok népszerűsítése közös
ügyünk egy egészséges generáció fel-
növekedése érdekében” – fogalma-
zott Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő a program
megnyitóján. Mint mondta, a nap fo-
lyamán a gyerekek testközelből is
megismerkedhetnek számos sport-
ággal, és amelyik megtetszik nekik,
azt a győri és megyebeli klubok egyi-
kében el is kezdhetik. Radnóti Ákos al-
polgármester hangsúlyozta, Győr kie-
melten támogatja a sportot annak ér-
dekében, hogy minél több fiatalnak le-
gyen lehetősége a mozgásra. „Győr

2017-ben Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált rendez, amely újabb lökést
adhat az utánpótlás-sportnak, aho-
gyan a mai rendezvény is éppen ezt a
célt szolgálja.”

A Magyar Diáksport Szövetség
képviseletében Pál Balázs kiemelte,
a győri a programsorozat 15. állomá-
sa, és összesen 20 hasonló rendez-
vényt tartanak az országban. Hozzá-
tette, ez a legjobb módja, hogy a
gyerekek rövid idő alatt több sport-
ággal is megismerkedhessenek, és
azok közül kiválasszák a nekik leg-
testhezállóbbat a jégkorongtól a ju-
dón, a kosárlabdán, a tornán át egé-
szen a vívásig.

Egy pontot ért
az izgalmas
hajrá

bravúrral védenie. Pár perccel ké-
sőbb megint Kelemen védett na-
gyot Mayer Milán lövése után. A
megérdemelt gólt és az egyenlí-
tést a 68. percben harcolta ki az
ETO. A csereként beállt Vankó
második labdaérintéséből talált
a kapuba, 1–1. A 82. percben Kö-
les szerezhette volna meg a veze-
tést, de közelről a kapu mellé fe-
jelt. A védő a 85. percben javított,
passzára Németh László érkezett
a tizenhatoson belül. 2–1. A győze-
lem és a három pont a 88. perc-
ben úszott el, amikor az Érd szinte
ajándékba kapott egy gólt. 2–2.
A Győr a 7. forduló után 14 ponttal
a harmadik a tabellán.

BL-fôtáblás a Gyôri Audi ETO KC

Álomrajtot vettek
vonulhattak pihenőre a hazaiak. A
második félidő elején kicsit vissza-
vett a Győr, és némileg közelebb zár-
kózott a Várpalota. Ám a vezetés
egy pillanatig sem forgott veszély-
ben, hiszen a 40. percben is még
14-gyel ment a hazai gárda. Jót
tett azonban az időkérés, felpörög-
tek a mieink, és újra nőtt a győri fór.
Az 53. percben már hússzal men-
tek, végül pedig 42–18-ra nyertek
a Rosta-legények.
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Mit értünk saját testsúlyos gyakorlatok alatt?
Minden olyan gyakorlat ide tartozik, amelynél sa-

ját testtömegünket kell legyőzni egy feladat során. 
Milyen sportokat ölel fel?
A saját testsúlyos gyakorlatok gyűjtőfogalma ma-

gába foglalja például: a Calitsthenics-et (saját testsúly-
lyal való edzés, melynek alapjai: fekvőtámaszok, hú-
zódzkodások, tolódzkodások, guggolások stb.), a funk-
cionális edzést és napjaink egyik legnépszerűbb irány-
zatát, a Street Workout-ot (extrém tornagyakorlatok áll-
ványokon, rudakon, szabadtéren, illetve beltéren).

Hogyan lehet a saját fittségi szintünkhöz igazítani?
Amikor már a saját testsúlyos gyakorlatok önma-

gukban nem adnak megfelelő terhelést, akkor nehe-
zítési lehetőségekkel tudjuk fenntartani vagy növelni
az ellenállás mértékét. A legegyszerűbb az alátámasz-
tási felület csökkentése (pl.: 2 lábról 1 lábra váltás stb.),
ezzel a terhelés megnő a támaszkodó lábra, valamint
aktívabban bekapcsolnak a stabilizáló (egyensúlyért
felelős) izmok. Különböző eszközök bekapcsolásával
tovább fejleszthetjük stabilitásunkat és erőnket.

Milyen előnyei vannak? 
Ezek a gyakorlatok (pl. fekvőtámasz) – az ismétlé-

sek során – több izomcsoportot vesznek igénybe, job-
ban bevonva ezzel törzsünk izmait a munkába, ellen-
tétben az izolációs gyakorlatokkal (pl. fekvenyomás). 

Nagy Melinda, személyi edző

A Gyirmót FC Győr NB II-es lab-
darúgó-csapatára a váratlan bu-
daörsi vereség után szombaton
egy rangadó vár Mezőkövesden,
hogy aztán jövő héten, a nyolca-
dik fordulóban végre otthon
játszhasson majd az együttes, az
immáron új, korszerű stadionjá-
ban. Már szinte teljesen elkészült
az új gyirmóti stadion, valóban az
utolsó simítások vannak hátra,
szeptember 26-án lesz az első
mérkőzés a megújult arénában. 

A hatalmas betonfalakra felke-
rült felirat szerint a létesítményt Al-
cufer-stadionnak hívják majd. Ha-
marosan elkészül egy nagyjából
négyméteres, hátulról megvilágít-
ható logó is. A tulajdonosok által irá-
nyított cég egyébként jubilál, a 25
éves évfordulót épp az első hazai

„Súlyos” gyakorlatok?

bajnokival együtt, szeptember 26-
án ünneplik, természetesen az új
stadionban, ahol kispályás focitor-
nát és családi napot is rendeznek. 

A magyar cégek által épített lé-
tesítmény lelátóján egyébként
mindkét oldalon a klub nevét „írták
ki” a kék-sárga székekkel, az egész
stadionban végigvonul ez a szín-
kombináció, amin persze nem kell
csodálkozni, hiszen a kék-sárga a
gyirmótiak hivatalos színe. Az út
melletti lelátó tetején alakították ki
az egybefüggő VIP-szektort, hím-
zett gyirmóti címerrel ellátott kényel-
mes bőrfotelek várják majd itt a kü-
lönleges vendégeket. Az új stadion-
ban kulturált körülmények várják a
szurkolókat, akik remélhetően nagy
számban szurkolnak majd az élvo-
nalba jutásért küzdő együttesnek. 

A csapat már birtokba is vet-
te az új öltözőt, s a szeptember
26-án 17.30 órakor kezdődő, Du-
naújváros elleni bajnoki lesz az el-
ső hivatalos mérkőzés az új stadi-
onban, s ezen a napon a támoga-
tó jubileumi ünnepsége már dél-
előtt elkezdődik, a meccs után
pedig Balázs Fecó és a Korál
együttes koncertezik. A stadion
első ütemben négyezer-három-
százötven férőhelyes lesz. A kapu
mögötti épületben hét öltözőt, az
emeleten irodákat, közösségi he-
lyiségeket alakítanak ki, míg  az
épület tetején helyezik majd el az
új, modern eredményjelzőt. A be-
ruházás kilencszázmillió forintba
került, aminek hetven százaléka
úgynevezett taós pénz, harminc
százaléka önrész.

Rangadó után stadionavató 
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A megyénkben élő rászorultakat segíti az a
jótékonysági kerékpártúra, melynek egyik
szervezője és fővédnöke Kara Ákos győri or-
szággyűlési képviselő.

A hagyomány folytatódik, hiszen konkrét anyagi segít-
séget is nyújtunk és figyelemfelhívó jellege is lesz ismét
a rendezvénynek – mondta el lapunknak Kara Ákos.
Szeptember 25-én, pénteken már 13. alkalommal kerül
megszervezésre a jótékonysági kerékpártúra, melynek
úti célja idén is a táplánypusztai szociális intézmény lesz.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is több mint 400 diák
és a Széchenyi István Egyetem hallgatói vesznek részt
az eseményen. A rendezvény bevételéből három helyre
kerül majd a támogatás. Így idén a táplánypusztai Dr. Pi-
róth Endre Szociális Központ, a Lepke utcai Idősek Ott-
hona, valamint a Méhecske Közhasznú Alapítvány kap
támogatást. „Szerintem nagyon fontos, hogy ezekben
a hetekben a Magyarországon élő rászorultakra, a rá-
szoruló magyar emberekre is felhívjuk a figyelmet. Per-
sze az is fontos, hogy az említett három helyre konkrét
anyagi segítséget tudunk nyújtani.”

A kerékpártúrán ismét részt vesz Nagy Balázs, a
Győri Nemzeti Színház művésze, valamint Harcsás
Judit újságíró, aki az esemény társszervezője.

A szervezők kérik az autósokat, hogy szeptem-
ber 25-én a délelőtti órákban a szokásosnál na-
gyobb türelemmel legyenek a győri Belváros és
Táplánypuszta között. A kerékpárosok menetét
rendőrök biztosítják majd, rövid ideig tartó  ideig-
lenes forgalomkorlátozással. A rendezvényről to-
vábbi információkat a 06-20/264-6546 telefon-
számon kaphatnak.


