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Befejeződött az Árpád út és a Lukács
Sándor utca által határolt zöldterület
felújítása: a park gyalogútjait térkövez-
ték, a virágosított pihenőrészre új pa-
dokat helyeztek ki, illetve egy kutyafut-
tató is helyet kapott a területen.

Fekete Dávid alpolgármester, a te-
rület önkormányzati képviselője el-
mondta, képviselőtársával, dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármesterrel 2010-
ben vázolták fel a győri zöldterületek
rendezéséről szóló tervet. A felújításra
váró terek listáján immár az Árpád út
és a Lukács Sándor utca által határolt
zöldterületet is kipipálhatják. Hozzá-
tette, a jövőben folytatódik a felújítás-
sorozat.

Jogsegély
Szeptember 30-án, szerdán 17
órai kezdettel ingyenes jogsegély-
szolgálat lesz a 9023 Győr, Her-
man O. u. 22. szám alatti MSZP
Székházban, amelyre minden ér-
deklődőt sok szeretettel várunk.

Kiépült a Körkemence útról a Szigethy Attila út felé
nyíló garázssor közvilágítása.

Összesen 11 darab, nyolc méter magas horgany-
zott acéloszlopot és két darab faoszlopot helyeztek el,
egyenként 100 W-os fényforrásokkal. Radnóti Ákos al-
polgármester, a körzet önkormányzati képviselője el-
mondta, korábban már érkeztek be hozzá lakossági ké-
rések, mivel a garázssoron rongálások, feltörések tör-
téntek, ezért is tartotta szükségesnek a közvilágítás ki-
építését. A beruházás célja a megelőzés, illetve a kom-
fortosabb környezet kialakítása volt, amely mintegy 90
garázstulajdonosnak jelent könnyebbséget. A képvise-
lő hozzátette, a Körkemence és a Szabolcska utca sar-
kához egy köztéri, 360 fokos forgó kamera is kikerült,
amit a rendőrségre kötöttek be, így egyszerre több biz-
tonsági intézkedés is megvalósult.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet intézményveze-
tője kiemelte, a kivitelezés 9,5 millió forintba került, me-
lyet önkormányzati forrásból az Útkezelő Szervezet va-
lósított meg a Vill-Korr Hungária Kft. kivitelezésében.

A nyár elején a Belváros hat pontján létrehozott kilenc motoros
parkoló két újabb helyszínen összesen öt ingyenes motoros be-
állóval bővült.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért felelős alpolgármester la-
punknak elmondta, a tavasszal újdonságként létesített parkolóhe-
lyek előnye, hogy tehermentesíti az autósoknak fenntartott helyeket,
a motorosok pedig biztonságosan tudnak megállni a belvárosi frek-
ventált parkolókban, ráadásul ingyenesen. A gyalogosokat sem
akadályozzák. A már eddig is meglévő helyszínek: Aradi vértanúk
útja–Árpád út sarok, Árpád út–Baross út sarok, Bajcsy-Zsilinszky
út, a posta előtt, Czuczor G. utca–Árpád út sarok, Jókai út, a Révai-
gimnáziumnál és a Kiss János utca–Rákóczi utca sarka. A további
igényekre reagálva, újabb öt motoros parkolóhely készült el, három
a Révai úti posta és vasútállomás előtt, illetve kettő a Móricz Zsig-
mond rakparton, a piac mellett. Az új motoros parkolóhelyeket úgy
alakították ki, hogy az autós parkolók száma sem csökkent. 

Az önkormányzat számít a fiatalok véleményére –
hangzott el a VDF „tanévindító” ülésén. Bár a fó-
rum – amely a diákság kapcsolattartó, közösségi
és érdekvédelmi szervezete – már évek óta műkö-
dik városunkban, a jövőben még nagyobb hang-
súlyt kaphat. Erről árulkodnak Radnóti Ákos alpol-
gármester szavai is, aki a VDF tanévindító ülésén
úgy fogalmazott, az önkormányzat szeretné még
szervezettebbé, még aktívabbá tenni a fórumot,
ennek érdekében valamennyi középiskolát kérték,
hogy delegáljanak tagokat a szervezetbe.  Fehér
Gábor, a VDF mentora röviden úgy összegezte a
fiatalok előtt a tagsággal járó lehetőséget, hogy
„az önkormányzat tágra nyitotta előttetek a kaput,
éljetek vele.” 

Fogadóóra 
Szeptember 28-án, hétfőn 17
órai kezdettel Juhász István, a
Győri Baloldal önkormányzati
képviselője fogadóórát tart a Mar-
calvárosi Fiókkönyvtár épületé-
ben (9024 Győr, Lajta u. 27/A),
amelyre minden érdeklődőt sok
szeretettel vár.

A kiállítók és a szakértők szerint
az ország egyik legjobb pálinka-
fesztiváljává nőtte ki magát a
győri, ahol a rengetegféle pálin-
ka mellett számos programból
is válogathattunk a hétvégén,
immár nyolcadik alkalommal. A
Magyar Hagyományok Feszti-
válja keretében kézműves por-
tékák sora is várta a kilátogató-
kat a Dunakapu téren. A Győr
Város Pálinkája címet idén a Ré-
ti Pálinkaház nyerte el Irsai Oli-
vér szőlőpálinkájával.

Irsai Olivér
a város pálinkája

Több parkoló a motorosoknak Városi Diák Fórum

Újabb belvárosi zöldterület újult meg
Dr. Somogyi Tivadar hangsúlyozta,

a két központi nagy park, a Bisinger
sétány és a Batthyány park nagyon
népszerű és látogatott a győriek köré-
ben, de fontosnak tartják a kisebb par-
kok megújulását is, hogy azok is élet-
tel telhessenek meg.

Júniusban a sövény kivágásával, a
beton- és aszfaltjárda, valamint az el-
avult betonszegélyes homokozó és pa-
dok elbontásával kezdődött a munka. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök
vezérigazgatója elmondta, a terepren-
dezést követően 600 négyzetméter
zöldfelületet alakítottak ki, a virágosí-
tott pihenőrészre 12 új padot, vala-
mint hulladékgyűjtőket helyeztek ki.

Emellett egy kerítéssel elzárt, kutya-
WC-vel ellátott kutyafuttatót is kialakí-
tottak. gyalogutak mellé sövényt tele-
pítettek és 4 fát is elültettek. Sági Gé-
za hangsúlyozta, a beruházások meg-
valósulása után a karbantartás ugyan-
olyan fontos, amiről a jövőben gon-
doskodik a társaság.

Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szer-
vezet vezetője hozzátette, a park kivi-
telezési munkáit követően felújították
a teret szegélyező járdát mintegy 110
méter hosszon.

Az összesen közel 23 millió forint-
ból megvalósult beruházás keretében
megújult a közvilágítás is: öt új kande-
lábert helyeztek el a területen.

Világítás a garázsoknál
Pályázati fórum
Immár ötödik alkalommal szervezett fórumot a Győri Nemzetközi
Ipari Park Kft. a letelepedett cégek számára. A házigazda Görög
Tibor ügyvezető igazgató köszöntőjében elmondta: a mostani
rendezvény rendhagyó, hiszen a speciális tematika miatt nem
csak az ipari park cégei, de Győr meghatározó vállalatainak sora
vesz részt az összejövetelen. A speciális tematikát a fórum mo-
derátori szerepét elvállaló Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos javasolta: a találkozó résztvevői a kö-
zelmúltban kiírt, illetve a hamarosan megjelenő gazdaságfejlesz-
tési pályázatok lehetőségeiről kaptak szakszerű tájékoztatást.

Dr. Szabados Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium osz-
tályvezetője a gazdaságfejlesztési programokról, a források elosz-
tásáról, a megfogalmazott prioritásokról adott áttekintést, míg Dobi
Sándor a pályázatírással kapcsolatban szolgált gyakorlati tanácsok-
kal. Samodai Imre, a Széchenyi Programiroda regionális igazgatója
a vállalkozások számára nyújtott szakmai támogatási lehetőségeket
ismertette, Mizser Zoltán, az Exim Bank győri képviseletvezetője pe-
dig a pénzintézet szerepéről tartott előadást a fórumon. 

Egy felajánlás révén számítógépek-
kel gazdagodtak a szociális intézmé-
nyeink. Az adományozó Autófórum
Riegler Kft. vezetője, Riegler Antal
kérdésünkre kifejtette, mivel a cég
lecserélte eszközparkját, ezért gon-
dolt arra, hogy a felszabaduló infor-
matikai eszközöket jótékony célra
ajánlja fel, a 17 számítógép és a
nyomtatók a Családsegítő Szolgálat-
hoz és a Hajléktalanokat Segítő Szol-
gálathoz kerültek. A felajánló azt is
elmondta, mivel nyolc monitorral ke-
vesebb állt rendelkezésre, az Euró-
pai Borlovagrend tagjaihoz fordult
segítségért, akik a monitorokon túl
további felajánlásokat is tettek. 

Adományok
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Az önkormányzat a Széchenyi Ist-
ván Egyetemmel és az Universitas-
Győr Alapítvánnyal közösen jelen-
tette meg a „Nyugat- és kelet-kö-
zép-európai járműipari térségek
működési modelljei” című angol és
magyar nyelvű tanulmánykötetet. 

A kötet tanulmányainak szer-
zői a győri egyetem Regionális és
Gazdaságtudományi Doktori Is-
kolájának doktoranduszai és a
győri Polgármesteri Hivatal mun-
katársai. A könyvet a XXII. Akadé-
miai nap rendezvényeként mutat-
ta be Fekete Dávid szerkesztő, a
kutatási program vezetője és dr.
Hanula Barna, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Audi Hungaria Jár-
műmérnöki Kar dékánja.

Fekete Dávid elmondta, kutató-
társai felkeresték a járműipari köz-

Ferenc-napi állatáldás
Október 3-án 14.00 órakor a katolikus egyház ün-
nepélyes műsor keretében megáldja a Xantus Já-
nos állatkert lakóit és a jelen lévő házi kedvenceket.

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik. Ez a nap,
Assisi Szent Ferencnek, az állatok és a természet párt-
fogójának is az ünnepnapja. A világ minden táján az
október negyedikéhez legközelebb eső vasárnapon a
templomokban is megáldják az állatokat. Ebből az al-
kalomból 14 órától az állatkert kőszínpadán a katoli-
kus egyház által celebrált ünnepélyes áldáson vehet-
nek részt az állatkert látogatói. Először az állatkerti ál-
latok vonulnak fel: Benji a láma, Petra a dromedár, pó-
niló, kígyók, teknősök, madarak és még sokan mások.
Ezen a napon a házi kedvencek számára is nyitva áll
az állatkert kapuja. A látogatók magukkal hozhatják
háziállataikat, hogy ők is az áldás részesei lehessenek.
15.00 órától ingyenes állatkerti idegenvezetés indul.
A jegypénztár elől induló csoportvezetés során a park-
ban lakó állatok életéről tudhatunk meg sok-sok érde-
kességet.  Az állatkert terráriumházában 15–17 óráig
kígyó- és teknőssimogatás, csótányzizegtetés várja
az érdeklődőket. A TapiZOO asztalánál különböző ál-
latoktól származó dolgokat érinthetnek meg, foghat-
nak kézbe a látogatók (pl. kígyóbőr, emutojás, gyapjú,
pávatoll, szarvasagancs).

Az állatok világnapjának legfontosabb üzenete,
hogy éljünk harmóniában a minket körülvevő ter-
mészettel és az élőlényekkel, mivel emberként eze-
ket már annyira magától értetődőnek vesszük,
hogy sajnos hétköznapjainkban egyre kevesebb
szó esik az állat- és növényvilág tiszteletéről és a fe-
lelős állattartás fontosságáról.

Könyvbemutató: jármûipari térségi modellek
pontokat, interjúkat készítettek az
ottani vezetőkkel és tapasztalatai-
kat vetették papírra. Tizenkilenc
járműipari központban jártak,
egyebek mellett Németországban,
Franciaországban, Angliában, Ro-
mániában és Szlovákiában. 

Olyan széles együttműködési
formával, mint ami a győri térség
járműiparát jellemzi, sehol sem ta-
lálkoztak a kollégáim – mondta el a
kötet szerkesztője, aki hangsúlyoz-
ta azt is, sok jó tapasztalattal talál-
koztak, ezeket igyekeznek Győrben
is hasznosítani. Az angol nyelvű kö-
tetben válogatott tanulmányok kap-
tak helyet, amelyben a szerzők első-
sorban a gazdaságfejlesztési esz-
közöket vizsgálják, mint az ipari par-
kok telepítése és az innovációs in-
tézmények tevékenysége.

A kötetet Hanula Barna, a Szé-
chenyi István Egyetem Audi Hun-
garia Járműmérnöki Kar dékánja
méltatta. 

Sokan kérdezik tőlem, nem áll-e
egy lábon Győr a járműipar miatt?
– tette fel a kérdést. Válaszában el-
mondta, egyáltalán nem, mivel
manapság a járműipar komplex
iparággá vált, egy személygépko-
csiban több programsor van,
mint egy repülőgépben.

A kötetek a Járműipari Regio-
nális Innovációs és Technológiai
Tudáscentrum gazdasági, társa-
dalmi szerepkörének fejlesztése
a Széchenyi István Egyetem bá-
zisán című projekt keretében a
Magyar Állam és az Európai Szo-
ciális Alap finanszírozásával való-
sultak meg. 

Győrben, az Égerfa utcában adta át országos há-
lózatának harmadik logisztikai központját a Moz-
gássérült Emberek Rehabilitációs Központja (ME-
REK), ahol lehetővé teszik a házi gondozást segítő
kellékek kölcsönzését. Például elektromos ágya-
kat, higiéniai eszközöket, emelőket, járást és
egyéb otthoni akadálymentesítést segítő eszközö-
ket lehet a profitorientált szolgáltatókhoz képest

Házi ápolást segítô kellékeket kölcsönzô központ
negyedáron igénybe venni. Kogon Mihály, a ME-
REK igazgatója elmondta, speciális körre, gyer-
mekre is számítanak, akik számára hazánkban ke-
vés eszköz érhető el. Körülbelül 1000-1500 dara-
bos eszközállománnyal fognak rendelkezni, s ta-
nácsadásokat is terveznek, miként kell használni
azokat. A győri központban novemberben indul el
a szolgáltatás.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közgyűlés újabb köztéri alkotá-
sok elhelyezéséről döntött. A
Batthyány téren Gárdonyi Géza
szobra mellé kerül Móra Ferenc és
Fekete István szobra is.

„A Gárdonyi Géza-mellszobrot két év-
vel ezelőtt, az író születésének 150. év-
fordulójára újítottuk fel, és már akkor
felmerült, hogy a park ezen része alkal-
mas lenne további alkotások elhelyezé-
sére is” – fogalmazott lapunknak dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester. A terü-
let önkormányzati képviselője hangsú-
lyozta, Gárdonyi az egyik legfontosabb,
legismertebb ifjúsági írónk, ezért gon-
dolt arra, hogy a társaságába helyezzék
el másik két fontos ifjúsági írónk, Móra
Ferenc és Fekete István mellszobrát. 

Az alpolgármester ezzel az elképze-
léssel kereste meg Rieger Tibort, a vá-
rosunkat több köztéri művével is gaz-

Jótékony séta, véradás, borárusítás
szerző: földvári gabriella

A Győri Arrabona Lions Klub ti-
zennégy éves fennállása alatt
szerteágazó, sokrétű támogató
tevékenységet végez. Dr. Benke
Tamás, a soros elnök a megkez-
dett munkát kívánja folytatni,
elsősorban a már hagyomá-
nyossá vált programok szerve-
zését, a többi Lions klubbal való
szoros együttműködést említet-
te, amikor terveiről kérdeztük. 

Dr. Benke Tamás tizenhárom éve azért
csatlakozott a Lionshoz, mert moson-
szentmiklósi háziorvosként látta, meny-
nyi problémával küszködnek az embe -
rek. Betegségek, pszichés zavarok,
anyagi gondok. Ő „orvos gyógyszer-
ként” segíteni tud a betegeken, de úgy
gondolta, szükséges a rászorulókat anya-
gilag is támogatni. A soros elnök azt
mondja, a nagy dolgok sok-sok kicsi do-
logból tevődnek össze, a közösségi tevé-
kenységgel, az együtt munkálkodással le-
het hathatós támogatást nyújtani. 

A klub idei tervei között számos
program szerepel. Legközelebb, szep-
tember 26-án, szombaton rendezik
meg a már hagyományos pannonhalmi

jótékonysági sétát. A résztvevőket a
Hefter Üveggalériánál várják 9 és 10 óra
között. A táv nyolc kilométer, a gyalog-
lókat félúton frissítő, a táv végén pedig
ebéd várja. A befolyt összeget az Arra-
bona Klub, az általuk két éve alapított
Beregszászi Lions Klub javára ajánlja fel.

Véradó napot tartanak szeptember
29-én, amely szintén hagyománynak szá-
mít a klub életében. Kedden 13 és 17 óra
között a Marcalvárosi Közoktatási Köz-
pontban várják az önkéntes véradókat. 

Október 15-én, a Fehér Bot napján
14 darab „kattogót” adnak át a város-
nak. A klub az önkormányzat civil pályá-
zatán nyert 200 ezer forintot, melyet 50
ezer forinttal egészítettek ki. Jelenleg
már 100 darab „kattogó” működik a jel-
zőlámpás kereszteződésekben város-
szerte, amely nem csak a vakok és
gyengénlátók tájékozódását, de a járó-
kelők közlekedését is megkönnyíti.   

A programok között szerepel a de -
cemberi jótékonysági forraltbor-árusítás,
a februári jótékonysági bál a Süss fel Nap
Alapítvánnyal közösen, a Kantharosz Gá-
la, az áprilisi egészségnap, ahol ingyenes
szemészeti szűrővizsgálatot biztosítanak
az idősek számára, valamint folytatód-
nak a Lions Esték, ismert közéleti szemé-
lyiségek közreműködésével.

Szoborpark
a Batthyány
térre

dagító szobrászművészt, aki elkészí-
tette a két író mellszobrának modell-
tervezetét. Fekete István ábrázolásá-
ban a természetszerető, életvidám
néplélek, míg Móra Ferencnél a szoci-
álisan mélyen érzékeny író és egyben
kiváló tudós alakja jelenik meg.

Az alpolgármester azt is elárulta,
hogy a tervek szerint az alkotások már
októberben a helyükre kerülhetnek, és
az emlékpark kialakítása a jövőbeni bő-
vítés lehetőségét is magában hordozza.
A „szabadtéri irodalmi panteon” önkor-
mányzati forrásból és szponzorok segít-
ségével valósul meg, az alkotások költ-
sége mintegy nyolcmillió forint.
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Kamarai programajánló

Október 15-én induló műanyag-
ipari, háromnapos szakmai útra

lehet jelentkezni Német-
országba, Friedrichshafenbe

a FAKUMA 2015. szakkiállításra.

Könyvelői klub
Változások az EU-s számviteli jog miatt, 
szeptember 29., 9 óra.

HACCP-tanfolyam indul
Még lehet jelentkezni! Tudás, amit az élelmiszer-elő-
állításban, kereskedelemben, vendéglátásban dolgo-
zó 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 munka-
erőpiacon címmel
HR-napot tartanak 
október 1-jén.
Előadó lesz
Tari Annamária 
Z generáció-
szakértő is. 
Még lehet
regisztrálni!

Kamarai Szalon
„Amit eszünk
azzá leszünk”

szeptember 30.,
17 óra.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Bár a járművek már szeptember 8. óta használhat-
ták, hivatalosan hétfőn avatták fel és adták át a for-
galomnak a Győrt keletről elkerülő út első ütemét.
A 4,4 kilométeres szakasz 4,6 milliárd forintba ke-
rült, s az M1-es autópályától az Ipartelepi út déli
csomópontjáig tart. A második szakasz a jövő év vé-
gére, a harmadik pedig 2017 végére készül el.

Az ünnepélyes avatón részt vett Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, Kara Ákos és Si-
mon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő, a
várost Fekete Dávid alpolgármester képviselte.

Igazi ünnep ez Győr számára, újabb bizonyítéka
annak, hogy a kormány, a város és a gazdasági élet
szereplőinek összefogása és együtt gondolkodása
nagy tettekre képes – fogalmazott ünnepi beszédé-
ben Győr alpolgármestere. Fekete Dávid felidézte,
régi vágya a győrieknek, hogy körgyűrűk tehermen-
tesítsék a várost. Ha elkészül a keleti elkerülő mind-
három szakasza, a város fellélegzik, az iparfejlesz-
tésben pedig új perspektívák nyílnak. 

Kara Ákos azt emelte ki, az új út munkahelyeket
őriz meg és újakat teremt. Köszönetet mondott Szij-

Átadták a keleti elkerülô út 
elsô szakaszát

jártó Péternek és Borkai Zsoltnak, akik nagy el-
szántsággal képviselték Győr érdekeit.

Simon Róbert Balázs köszöntőjében kiemelte,
nem csak Győrt, hanem a környező településeket
is szolgálja az új út, amely a mikro térségeket be-
kapcsolja a vérkeringésbe. 

Szijjártó Péter ünnepi beszédében arról beszélt,
hogy Győr a magyar gazdaság egyik fővárosa lett,
s versenyelőnyét akkor tudja megőrizni, ha a szak-
képzést és a logisztikát fejleszti. 

A keleti elkerülő út megépülése az Audinak is
fontos, mert közvetlen összeköttetést biztosít az Au-
di győri gyára a Volkswagen pozsonyi gyára között
– fogalmazott a külügyminiszter.

A beruházás részleteit Loppert Dániel, a NIF Zrt.
kommunikációs igazgatója ismertette. Elmondta, a ke-
leti elkerülő út első szakaszának építésekor 2 felüljárót
és négy új körforgalmat építettek, 3 körforgalmat átépí-
tettek, s 1,5 kilométer hosszban kerékpárút is készült.

A második ütem 3,8 kilométer hosszú lesz, s az
1-es főútig terjed. A kivitelezést 2016 tavaszán kez-
dik meg, átadása a jövő év végére várható. A har-
madik, s egyben utolsó szakasz 2017 végére készül
el. A 1-es főút és a 14-es főút közötti szakasz egy
új Mosoni-Dunán átvezető hidat is magába foglal. 

A Széchenyi István Egyetem és az
Universitas-Győr Alapítvány a
magyar állam és az Európai Unió
támogatásával megvalósuló pro-
jektjében három oktatónak nyílt
lehetőség egy féléves időszakot
felölelő külföldi oktató- és kutató-
munka keretében az ipar és a fel-
sőoktatás együttműködésének
tanulmányozására.

Dr. Süle Edit az angliai Hud-
dersfield Egyetemen, valamint a
németországi Műszaki Egyetem
Darmstadton végezte oktató- és
kutatómunkáját.

Nagyon különböző a német és
az angol gyakorlat – nyilatkozta. –
Németországban nagyon erős az
ipar és a felsőoktatás együttműkö-
dése. Döntően klasztereken keresz-
tül zajlik az együttműködés, de a bi-
laterális kapcsolatok is erősek. Né-
metországban gyakran előfordul,
hogy a mérnöki tárgyakat kihelyezik
a kutatólaboratóriumokba. Angliá-
ban az tetszett, ahogy a külföldi hall-

Külföldön tanulmányozták az ipar 
és felsôoktatás együttmûködését

gatókat támogatják minden terüle-
ten, a nyelvtanulástól a szórakozá-
sig. Erre szükség is van, mert azon
az egyetemen, ahol jártam, a hall-
gatók egyharmada külföldi. 

Dr. Hatwágner Miklós a gö-
rögországi Technological Educa-
tion Institute of Central Greece
és a németországi Technische
Universitat Dresden intézménye-
ket tanulmányozta. 

Görögországban inkább ösz-
szeszerelő üzemek vannak, kutató
és fejlesztő központokat nem hoz-
tak létre az odatelepült multinaci-
onális cégek, így az ottani egyete-
mek nagyon nehezen tudnak be-
kapcsolódni a munkába – fogal-
mazott. – Inkább csak uniós pro-
jektekbe vagy más külföldi egyete-
mekkel folytatott kooperációba
tudnak bekapcsolódni. Németor-
szág a másik véglet volt. Az egye-
tem rengeteg kutatási projektben
vesz részt. A tanszék laborjaiban
ugyanazok a világszínvonalat kép-

viselő eszközök vannak, mint ami-
ket a gyárakban használnak. 

Dr. Wersényi György Románi-
ában az University POLITEHNI-
CA of  Bucharest, Izlandon az
University of Iceland, School of
Engineering and Natural Scien-
ces – Faculty of Industrial Engi-
neering, Mechanical Enginee-
ring and Computer Science, Né-
metországban pedig a Hum-
boldt Universität zu Berlin egye-
temeken vizsgálta a témát. 

Romániában hasonló a hely-
zet, mint nálunk, Izland teljesen
más – mondta dr. Wersényi
György. Izlandon alig van ipar, így
az ottani egyetem a tudományos
fejlesztésekben, publikációkban
erős. Míg nálunk 15.000 hallga-
tóra 600-700 oktató jut, Izlandon
2000. Németország nagyhírű
egyeteme kevés ipari kapcsolat-
tal rendelkezik, azonban tudo-
mányegyetemként erre nem is
törekszenek. 
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SZERZŐ: ZOLJÁNSZKY ALEXANDRA
FOTÓ: MARCALI GÁBOR

Nem egy időben, de összesen hat nemzet több
mint 1800 katonája gyakorlatozik Magyarországon
a Brave Warrior 2015 keretében október 21-ig, egy
több országban zajló NATO-gyakorlatsorozat része-
ként. Legnagyobb létszámban, több mint ötszázan
az Európában állomásozó amerikai haderő alegysé-
geitől érkeztek katonák szerdán. A Győrben kezdő-
dött program során demonstrálják a NATO kollektív
védelmi képességét, a szövetség erejét, bemutatják

Gripenek, hummerek és strykerek a hadgyakorlaton
a NATO-tagállamok és partnerországok törekvéseit
az európai térség stabilitásának erősítésére. A há-
rom szakaszból álló gyakorlás első állomásaként az
amerikai erők a magyar katonákkal együttműködve
vízi átkelést hajtottak végre Győr-Bácsa térségé-
ben, a Mosoni-Duna-ágon. A csütörtöki, körülbelül
egyórás gyakorlat az ellenség támadásával kezdődött,
a lövésekre pedig motorcsónakokból érkezett a válasz.
Rövid tűzpárbaj után a katonák speciálisan átalakított,
kétéltű, páncélozott harcjárművekkel hajtottak át a kö-
rülbelül hatvan méter széles folyón. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Természetesen visszatérek
még Győrbe, hiszen a jövő Győr-
ben épül!” – fogalmazott Tho-
mas Faustmann, Győr új dísz-
polgára a város által rendezett
búcsúztatási ünnepségen.

Mint ahogy arról a múlt heti számunk-
ban beszámoltunk, az Audi Hungaria
Motor Kft. leköszönő ügyvezető elnö-
ke ünnepélyes keretek között vehette
át Borkai Zsolttól a Győr Megyei Jogú
Város Díszpolgára kitüntető címet. 

A polgármester az átadás alkalmá-
val úgy fogalmazott, az ember életében
vannak emlékezetes pillanatok, és bízik
benne, hogy az ünnepelt számára ilyen
ez a nap is. A polgármester visszaemlé-
kezett a közös munka kezdetére, arra a
folyamatra, amely során a formális meg-
beszélésekből lassan egy baráti viszony
alakult ki közöttük. „A közös cél, Győr
fejlődése volt az, ami összekötött ben-
nünket, jó volt megtapasztalni azt a len-
dületet és elszántságot, ahogyan ezt az
ügyet képviselted.” – fogalmazott a pol-
gármester, aki hozzátette, a sikerhez
nem elég az elszántság, kell egy jó csa-
pat, és egy szerető családi háttér is,
amely szintén megadatott Thomas Fa-
ustmannak. „Győr a szívébe zárt, ide
mindig visszavárunk” – zárta gondola-
tait a polgármester.

Thomas Faustmann meghatódot-
tan köszönte meg a rangos elismerést
és a baráti szavakat. Visszaemlékezett
azokra a napokra, amikor családjával –
feleségével, a gyermekeivel, egy kutyá-
val és tengerimalacokkal – megérke-
zett, és még semmi sem volt biztos a
számára, nem tudta, mit hoz a jövő.
„Először csak három évre terveztünk, és
nem gondoltam, hogy egy ilyen csodá-
latos történet kerekedik belőle, nem
gondoltam, hogy Győrben az autógyár-
tás teljes vertikumát lefedő járműgyár
jön létre. Közösen szép dolgokat értünk

Thomas Faustmann: „Gyôrben igaz barátokra leltem”

dült fel németül. A város egy kisfilmmel
is kedveskedett az ünnepeltnek, amely-
ben az elmúlt több mint egy évtized leg-
fontosabb pillanatai villantak fel. Tho-
mas Faustmannt jelképesen egy batyu-
val a hátán bocsátották útjára, amelybe
személyes ajándékokat, Győrre jellemző
tárgyakat, hamuban sült pogácsát, szó-
dát, és természetesen jó magyar pálin-
kát is elhelyeztek. (Az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. leköszönő ügyvezető elnökének
több mint egy évtizedes győri tevékeny-
ségéről múlt heti számunkban olvashat-
tak részletesen.)

el, ami csak együtt sikerülhetett” – fo-
galmazott az ünnepelt, aki szintén kitért
arra a jó viszonyra, amit a polgármester-
rel kialakított, és amelynek a bizalom az
alapja. Párhuzamba állította az Audi és
a város dinamikus fejlődését, megemlí-
tette az Audi Aréna Győr megnyitását, a
logisztikai központ közelmúltbeli átadá-
sát, és azt is, hogy amióta Győrben te-
vékenykedik, több mint 23 millió motor
készült el a városban. „Büszkék lehe-
tünk arra is, hogy minden egyes TT,
amit a világban látunk, győri.” A város új
díszpolgára azzal zárta szavait, hogy ná-

lunk igazi barátokra lelt, akikre eddig is
számíthatott, és tudja jól, hogy a jövő-
ben is számíthat. „Persze, hogy vissza-
térek még a városba, hiszen a jövő Győr-
ben épül!”

Az ünnepségen a német és a magyar
kultúra találkozása jegyében a Brunszvik
Teréz Német Nemzetiségi Óvoda német
és a Sugár Utcai Óvoda magyar nép-
tánc műsort adott elő, a Győri Nemzeti
Színház művészei, a Maya trió operett-
slágereket énekelt magyar és német
nyelven, míg Bede Fazekas Csaba elő-
adásában a Hej, cigány! című nóta csen-
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Ötmilliárd forintos költség-
gel új iskolát épít az Audi
Győrben. A modern iskola-
központ 2017-re nyeri el
végső formáját, az első
ütem elkészült, amelyet
kedden avattak fel az iskola
diákjainak és tanárainak je-
lenlétében.

Az iskola egyedülálló Európában,
az Audi ilyen létesítményt Győ-
rön kívül sehol sem hozott létre –

fogalmazott az ünnepségen Bor-
kai Zsolt polgármester, aki sze-
rint az Audi, a város és a magyar
kormány együttgondolkodásá-
nak és együttes cselekvésének
sok eredménye van a városban, a
most átadott iskola is ezek közé
tartozik. Elmondta, a város 300
millió forintos fejlesztéssel járult
hozzá az új létesítményhez,

Borkai Zsolt: Európában egyedülálló intézmény épül

Átadták az Audi-iskola elsô ütemét
amelynek átadása különös pilla-
nat a város életében.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi
Hungaria Motor Kft. személy-
ügyekért felelős ügyvezető igaz-
gatója arról beszélt a megnyitón,
hogy a tudás és a képzés az Audi
sikerének kulcsa, a vállalat egyik
alappillére a jövő generációjának
oktatása, ezért döntöttek úgy, so-
kat áldoznak arra, hogy Győrben
az ország egyik legmodernebb
iskolaközpontja jöjjön létre.

Az Audi AG képviseletében
Thomas Sigi vett részt az avatón.
Győrt az Audi második hazájá-

nak nevezte, ahol felelősséget
éreznek a társadalmi környeze-
tért, ezért támogatnak oktatást,
sportot, kultúrát. 

Nyolcvankétezer munkaválla-
lónk van világszerte, nincs azon-
ban még olyan gyár, ahol ilyen
iskola lenne – hangsúlyozta az
Audi AG személyügyekért fele-
lős igazgatótanácsi tagja, aki ki-

emelte azt is, a győri gyár szilárd
alapokon áll és nélkülözhetetlen
szerepet tölt be az anyavállalat
életében. 

Dr. Thomas Sigi beszélt arról
is, hogy 2018-ban piacra kerül a
tisztán elektromos hajtású e-
tron, amelynek fejlesztésében
kulcsfontosságú szerepet szán-
nak a győri gyárnak. 

A kormány képviseletében Czu-
nyiné Bertalan Judit oktatásért fe-
lelős államtitkár A jövő Győrben
épül szlogent úgy fordította le, a jö-
vő az iskolában kezdődik, a jövő az
iskolában épül. Az államtitkár el-
mondta, az iskolaközpont ötmilli-
árd forintos költségéhez a magyar
állam és az Európai Unió 1,2 milli-
árd forinttal járult hozzá.

A bővítés első ütemében
2000 négyzetméternyi iskola-
épületet újítottak fel, további
4400 négyzetméteren új oktatási
épületet és sportlétesítményt
építettek fel. A régi épület egy ré-
szét lebontották, a főépületet fel-
újították és kibővítették. Mind-
ezek mellett egy többfunkciós
tornacsarnok, valamint egy új,
800 személy kiszolgálását lehe-
tővé tevő, iskolakonyhával kiegé-
szült menza áll a diákok rendelke-
zésére. A teljes bővítés eredmé-
nyeként 44 oktatási helyiség fog-
ja várni a tanulókat 9600 négy-
zetméter összterületen.

A most átadott első ütem után
2016 nyaráig elkészül a második
ütem, az iskolaközpont végső for-
máját pedig 2017-ig nyeri el.

Jelenleg 453 diákja van az Au-
di Hungaria Iskolának. Az intéz-
mény 12 évfolyamra bővítése
egészen az érettségiig a 2017–
18-as tanévre zárul le. A teljes fel-
futás után 650 diák tanulhat a hi-
permodern iskolaközpontban. 
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A sokak által ismert és a turisták
kedvelt célpontjai közt szereplő
Pannonhalmán az elmúlt évek-
ben számos fejlesztés valósult
meg, de emellett kulturális prog-
ramokat is kínál látogatóinak. 

A kisváros meghatározó helyszínévé
nőtte ki magát mára a 2013-ban át-
adott új Főtér, amely teret biztosít a pi-
henésnek és a különböző rendezvé-
nyeknek is. 

A település önkormányzata 2014
elején életre hívta az Évszakok Feszti-
vált, mely minden évszakban egy-egy
nagyszabású rendezvénnyel várja a
város és a térség lakosságát, és las-
san a kistérség meghatározó kulturá-
lis rendezvényévé válik. 

Augusztus 20–21-én rendezték
meg a Szent István Napokat, melynek
kiemelkedő eseménye volt Pannon-
halma várossá avatásának 15. évfor-
dulója. Ez alkalomból adták át a Főté-
ren a város új köztéri szobrát, a „Pan-
non történet” című alkotást, mely Hef-
ter László Ferenczy-díjas üvegművész
munkája. A két nap alatt számos érde-
kes program, fellépő várta az érdeklő-
dőket. A szervezők a programok alkal-

Pannonhalma a fejlôdés útján
mával nagy hangsúlyt fektettek a
gasztronómiai kínálatra és a hagyo-
mányőrzésre is. Egy kisebb delegáció -
val képviseltette magát Pannonhalma
testvérvárosa, a német Engen is.

A városban nagy hagyománya van
a vásároknak is, ezekre évente két al-
kalommal, a József- és a Márton-nap-
hoz legközelebbi szombaton kerül sor. 

Új kezdeményezésként a helyi és
környékbeli termelők és kisvállakozá-
sok támogatása céljából, a város
évente négy alkalommal őstermelői
és kézműves vásárt szervez, hogy be-
mutatkozási lehetőséget adjon a ter-
mékeiket, portékáikat elhozó gazdák-
nak, kézműveseknek.

Egész hetes programsorozattal ké-
szül a település a Szent Márton-év
kezdetére, amit novemberben, a Már-
ton-nap hetében tartanak.

Érdemes még megemlíteni a kisvá-
ros sportéletét erősítő túrákat és a Pan-
nonhalma Prolog amatőr kerékpáros
időfutamot is, melyet tavasszal rendezett
meg először a város kerékpáros egyesü-
lete, hagyományteremtő jelleggel. 

A pannonhalmi programokról a
pannonhalma.hu internetes oldalon
tájékozódhat.

szerző: w. a.

Hosszú távon együttműködik a
Nemak Győr Kft. és a Mobilis In-
teraktív Kiállítási Központ – je-
lentették be az Európa egyik
legjelentősebb hengerfej-gyár-
tójaként számon tartott cég és a
Mobilis Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetői, közös sajtótájé-
koztatójukon.

A Mobilist irányító Szilasi Péter Tamás
kiemelte, céljuk a műszaki természet-
tudományok, illetve az ehhez kapcso-
lódó szakmák felé terelni a fiatalokat,
általános- és középiskolásokat egy -
aránt. Hozzátette, intézményük, tema-
tikáját tekintve, szorosan kapcsolódik
az autóiparhoz, emellett pedig érte-
nek a fiatalok nyelvén, ezért tudják se-
gíteni az olyan járműipari beszállító
cégek pályaorientációs tevékenysé-
gét, mint a Nemak. Ez a partnerkap-
csolat ezért több mint szponzoráció,
együttgondolkodást és közös projek-
teket is jelent.

David Toth, a közép- és felsőfokú
duális képzésben is szerepet vállaló, a
győri Lukács-, Jedlik- és PÁGISZ-isko-
lákkal, valamint a Miskolci Egyetem-

Pályaorientációs együttmûködést
kötött a Nemak és a Mobilis

mel is szoros kapcsolatban lévő cég
vezetője bejelentette, pénteken, a Ku-
tatók éjszakáján avatják fel azt a nagy
értékű, interaktív kiállítási eszközt,
amelyet a vállalat ajándékozott a Mo-
bilisnek, és amellyel az öntész szak-
mát szeretnék a látogatókhoz köze-
lebb hozni. Megjegyezte azt is, bekap-
csolódnak a Mobilis most induló – az
iparban ma már nélkülözhetetlen ro-
botokról szóló – tematikus évének
programjaiba is, így például a LEGO
robot szakkörbe. Emellett többek kö-
zött közös pályaorientációs roadshow-
kat is tartalmaz a hároméves együtt-
működés. 

A tájékoztatón részt vett az S and T
Consulting Hungary Kft. vezetője, Nyí-
rő Ferenc is, a cég szoftverekkel és in-
gyenes képzéssel segíti a Mobilist,
egyébként ők készítették azt a szoft-
vert is, amely a Nemak által most ado-
mányozott robotot működteti.

Az eseményen jelen lévő Radnóti
Ákos alpolgármester a Mobilist tulaj-
donló győri önkormányzat nevében
úgy fogalmazott, ezek az együttmű-
ködések a járműipari életpályamo-
dellhez alkalmazkodó pályaorientáci-
ós vonatkozásuk miatt kiemelten
fontosak. 



PÁLYÁZAT HIRDETÉS

2015. szeptember 25.  / + / 9

Országos rajzversenyt hirdetett a Nyomda-
és Papíripari Szövetség azzal a céllal, hogy
felhívja a figyelmet a papírral kapcsolatos
tévhitekre és a környezettudatosságra. A ver-
senyt megyénkben a Győrben és Sopronban
is telephellyel rendelkező Palatia Nyomda és
Kiadó Kft. koordinálja, a pályázatról szóló fel-
hívást 119 általános iskolába juttatták el.

A papírnak varázsa van. Mégis egyre több
támadás éri manapság, amelyek azt sugall-
ják, hogy a papír miatt vágják ki a fákat,
hogy környezetkímélőbb számítógépen ol-
vasni, mint könyvből. A tények viszont el-
lentmondanak ezeknek az állításoknak: Ma-
gyarországon például évente 7000 focipálya mére-
tével növekszik az erdők területe, és míg a világon
a hulladékpapír több mint 60 százalékát újra hasz-
nosítják, Afrika és Ázsia szegényebb országait elbo-
rítják a veszélyes elektronikus hulladékok. 

A papírral kapcsolatos tévhiteket szeretné elosz-
latni a Nyomda- és Papíripari Szövetség, ezért hir-
detett rajzversenyt általános iskolásoknak Papírmá-
nia címmel. A verseny kétfordulós, először helyben
mérettetnek meg a pályaművek, amelyek közül a
legjobbak mérkőzhetnek majd meg az országos for-
dulóban is. 

Légy „papírmániás”, ha szereted az erdôt!
Országos rajzversenypályázat gyôri gyerekeknek is

Venter-Tamasics Ágnes, a helyi bírálóbizottság
egyik tagja, a Palatia Nyomda munkatársa lapunknak
elmondta, a 10–14 éves korosztálynak szóló verseny
témája természetesen a papír, illetve az ahhoz fűződő
nyolc mítosz és tény. Ezekből az állításpárokból vá-
laszthatnak a gyerekek, és készíthetik el pályázatukat.
A képeket A4 méretben kell elkészíteni, ceruzával, fes-
tékkel, temperával vagy más módon. 

Az első három helyezettet díjazzák, a nyeremé-
nyek között Mobilis családi belépő, ajándékcsomag
és mozijegy is szerepel. A pályamunkáknak szep-
tember 30-ig kell beérkezniük a Palatia Nyomda cí-
mére (9026 Győr, Viza utca 4.) hajtás- és sérülés-
mentesen, továbbá számítógépbe beszkennelve,
jpg. vagy pdf formátumban, e-mailben is a papir-
mania@palatia.hu címre. A pályázathoz csatolni
kell a pályázó fél évnél nem régebbi fotóját és a ki-

töltött, szülő által aláírt nevezési lapot is,
amely a www.szeretemazerdot.hu interne-
tes oldalról tölthető le.

A szakmai zsűri által kiválasztott három
nyertes pályamunkát továbbítják az orszá-

gos versenyre, amelynek döntője október közepén
lesz. Az országos verseny győztesei fényképes be-
mutatkozással szerepelni fognak abban a prospek-
tusban, amely Mítoszok és tények a papírról címmel
összefoglalja a papír mellett jogosan szóló érveket
és tényeket, és amely kiadványt a versenyben részt
vevő valamennyi pályázó és iskola megkapja. 
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Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

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 kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szerve-
zetben a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdést.

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

B6-vitamin
A B6-vitamin koenzimként több, mint hatvan enzimrendszerben mûködik
közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség javulásában
nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbetegedések, szél -
ütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió, és álmatlanság esetén. A
B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagútszindróma
tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert még migrénes fejfájás, ter-
hességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Kszel Attila, Az ember komédiája című víg-
játékának ősbemutatóját tartották a Győri
Nemzeti Színházban múlt szombaton: az el-
sősorban 7–13 éves diákoknak szánt darab-
ban a hét főbűn, a kevélység, a fösvénység,
a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag
és a jóra való restség mentén kell kiállnia a
próbákat egy emberpárnak. Kszel Attila
egyben a rendező is, vele beszélgettünk.

Mennyiben rímel a darab Madách Imre művére?
Az ember tragédiája adta az ötletet, de rosszízű len-

ne, ha azt bármilyen formában megpróbálnám feldol-
gozni, az irodalmi kincseinkkel nem szabad kísérletez-
ni. Isten próbára teszi az emberpárt – ennyi a hasonló-
ság a művek között. A hét főbűn mentén egy-egy er-
kölcsi próbát kell kiállnia egy férfinak és egy nőnek úgy,
hogy két ördög olyan helyzeteket hoz létre, amiben
megbukhatnak. Két angyal viszont ellenőrzi, hogy nem
történik-e tudatbefolyásolás, mert a lényeg, hogy a
szabad akaratukból válasszák az emberek a bűnt. Odá-
ig megyünk csak a befolyásolásban, hogy a környeze-
tük megteremti a helyzeteket, de nem kényszerítik bele
őket közvetlenül. Ahogy egyébként is: a piros gombot
mi nyomjuk, vagy nem nyomjuk meg végül.

A darab nyelvezete nagyon mai, könnyen meg-
fogalmazódhat a célközönségben, nem is olyan
elavult ez a bibliai tanítás...

A hét fôbûnre fûzte ôsbemutatóját a színház
nyolcéves gyerekeknek, egyáltalán, kell-e ezt nekik
tudni? A felvilágosítást nem vállalhatom fel, ezért
csak körbehatároltam, körülbelül mit értünk a buja-
ságon. Biztosan lehetett volna a darabban szereplő
példáknál precízebbeket is találni, de szem előtt kel-
lett tartani, hogy gyerekekkel kell megértetnem, il-
letve szórakoztatóvá tennem, különben nem lesz
hatása. Ha mereven adom át, akkor nem marad
meg, de ha tudunk nevetni egy bűnünkön, akkor el-
ismerjük, hogy elkövettük, s talán annak komikuma
segít az ellenállásban.

A jóra való restség kiemelkedik a sorból. Miért
éppen ez?

A hetedik főbűnt magamra sem tudtam értel-
mezni, hiszen teszem a dolgomat, sokszor olyat is,
amik nem biztos, hogy megtérülnek. De nem csak
én, hanem az egész világ. Ahogy a darabban is, egy
gyermek olyan emberi jóságról, tartásról, cselekvő-
képességről tanúskodik az életünkben, ami megóv-
ja, megmenti az embereket.

Látszik, hogy komolyan gondolkodik az ifjú-
ságban, hiszen a színház stúdiósai is szerepet
kaptak a darabban.

Azokat szoktam választani, akiket az adott közös-
ségben a legerősebbnek tartok. Adtam nekik lehe-
tőségeket, megszólalásokat, hogy tapasztaljanak.
Fontos részei az előadásnak, ők teremtik meg a hát-
terét, a hangulatát, ők hitelesítik a darabot. A kis-
lány, Molcsányi Réka pedig egy különleges gyöngy-
szem, a végére megoldódik a nézők számára, mi is
az ő dolga a mi mesés világunkban.

Egyáltalán nem! Például a kevélység, azaz önma-
gunk mások fölé helyezése az alapja minden bűn-
nek. Egyébként nincs is olyan bűn, amit vegytisztán
tudnánk vizsgálni. Mintha elkezdenénk húzni egy
ágat és jönne vele az egész bozót is. A legnehezebb
dolgom a bujasággal volt: hogy magyarázzam el a

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: 4900 Ft/db
Bérletvásár (Index, jazzagoga.hu)
a koncertsorozatra  6 előadásra 
kedvezménnyel! 

Fôtámogató:

Egyetemi
Hangversenyterem, 

volt gyôri Zsinagóga.

II. elôadás: A gitáros jazz

László Attila

Belépô: 4.900 Ft/db

október

09.1900
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Meisterschaftsbegeg-
nung im Fussball: ETO
FC GYŐR – Sárvár am
26. September um 15
Uhr im ETO PARK –
Stadion.

Männerhandball: U23-
Begegnung zwischen
ETO-SZESE–Vesz -
prém am 27. Septem-
ber um 18 Uhr in der
Universitätssporthalle.

Das erste Rueda
„Rum li” – Salsa auf
dem Dunakapu Platz
genannte, grossange-
legte Tanz-Musik-Er -
eignis findet am
Samstag, 26. Sep-
tember ab 17 Uhr
statt. Die Organisato-
ren erwarten alle, die
gerne das Tanzbein
schwingen oder in
bester Stimmung
abschalten möchten:
Salsa, Reggeaton, ka-
ribische Rhytmen,
Ta n z  u n t e r r i c h t ,
Shows, fiebrige Party
für alle, die sich der
Initiative anschliessen. 

Das zum Wanderereignis ins Leben geru-
fene Komitatsfinale der ZWEIERGES-
PANN-MEISTERSCHAFT FINDET
am 26. September von 9:30-18:00 Uhr in
Győrújbarát im Lovasbarát Gasthof (Té-
nyői u. 1.) statt. Zu diesem Anlass messen
sich die Gespänner der transdanubi -
schen Komitate mit denen aus der Süd -
slowakei. Die auf den Wettbewerb, der
gute Stimmung und Spannung versp-
richt, blickenden Zuschauer dürfen Zeu-
gen des Landesteilfinales sein! Die Orga-
nisatoren erwarten mit Freude die Inter-
essenten aller Pferdesportarten.

Unter Leitung des Győrer Tierheims
findet am 26. September ab 13 Uhr
das FESTIVAL ZUM WELTTIER-
TAG statt, dies auf der Grasfläche ne-
ben dem TESCO-ParkplatzTierische
Programme für jedes Familienmit -
glied! Der Eintritt ist frei.

Thematischer Győrer Spaziergang un-
ter dem Motto „AUF DEN SPUREN
VON HEILIGEN” am 27. September
von 15-17 Uhr. Mit den Fremdenfüh-
rern Csobayné Pintér Éva und Kauker
Bálint. Treffpunkt: Széchenyi-Platz bei
der Márien-Säule. 

Zum Musikwelttag gibt
das GYŐRER PHIL-
HARMONIEORCHES-
TER am 01. Oktober um
19 Uhr im Richter-Saal ein
Konzert. Das Publikum be-
kommt Stücke der drei he-
rausragenden Komponis-
ten der Musikliteratur zu
hören: Bach, Bartók und
Brahms. Es dirigiert: Ber-
kes Kálmán. 

XI. ARRABONA LAUFFESTIVAL UND
HERBST-SPORT- UND GESUND -
HEITSTAG am 26. September ab 8.30 Uhr
im Barátság Sportpark. Den ganzen Tag
über bieten abwechslungsreiche Sportprog-
ramme Möglichkeit zur Bewegung. Unter an-
derem: Lauf, Fettverbrennung, Kickbox Aero-
bic, Turnen für Diabethiker, Capoeria, Zumba.
Details auf der Webseite gyorplusz.hu 
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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

PANNON PARTOK címmel nyílik meg szeptember
26-án 17 órakor Tolnay Imre képzőművész kiállítása a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közpon-
ti épületében, az Eszterházy-palotában. A tárlat meg-
tekinthető október 25-ig, hétfő kivételével naponta
10.00–18.00-ig.

XV. GYŐRI JUBILEUMI LENGYEL NAPOK keretében
Jeszenszky Géza egyetemi magántanár, ny. nagykövet és
külügyminiszter tart előadást Párhuzamok és különbségek
a lengyel és magyar történelemben és politikában címmel
szeptember 25-én 16 órakor, a Győri Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatnál. A Polonia Pódium rendezvényére a belé-
pés díjtalan.

„VALÓSÁG ÉS FANTÁZIA”
címmel kiállítás nyílt Malancsin
Fruzsina festményeiből a Mar-
cal étteremben, amely megte-
kinthető az étterem nyitvatartá-
si idejében.

A NAGY RAJZOLÁS az Apátúr-házban. 2009 óta a
Múzeumok Őszi Fesztiválja egyik legnépszerűbb ele-

me az Angliából induló „The Big Draw”, azaz „A
Nagy Rajzolás” nemzetközi akcióhoz történő csat-

lakozás, melynek szándéka minél szélesebb tö-
megeket bevonni a közös vizuális alkotás folya-

matába. 2015-ben a projekt témáját a törté-
netmesélő rajzok jelentik. A Rómer Múzeum

szervezői minden rajzolni szerető, alkotni vá-
gyó érdeklődőt szeretettel várnak október

2-án 10–18 óráig, az Apátúr-házban.

A Győri Filharmonikus Zenekar ad
koncertet a Zene világnapja alkalmá-
ból, október 1-jén 19 órakor a Richter
Teremben. A zeneirodalom három ki-
emelkedő zeneszerzője: Bach, Bar-
tók és Brahms darabjait hallhatja a
közönség. Vezényel: Berkes Kálmán.

FILOZÓFIATÖRTÉNETI ÉS IRODALOMBÖLCSE-
LETI SZABADEGYETEM következő rendezvényén dr.
Boros István filozófiatörténész előadását hallgathatják
meg az érdeklődők október 1-jén 17 órakor a TIT Pan-
non Egyesület Székházában. Az előadás témája: A né-
met és magyar felvilágosodás. Herder történetfilozófiája
és Csokonai Vitéz Mihály költészete.

AZ ELSŐ RUEDA „RUMLI”-SALSA a Dunakapu
téren elnevezéssel nagyszabású táncos-zenés esemény
lesz szeptember 26-án, szombaton 17 órától. A rendez-
vényre a szervezők várnak mindenkit, aki szeret táncolni,
mozogni, jó hangulatban kikapcsolódni. Salsa, reggeaton,
karibi ritmusok, tánctanítás, bemutatók, fergeteges buli vár
azokra, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez.

RÁBAPARTI VIGADALOM. Az Idősek Világnap-
ja alkalmából egy igazán vidám estére várják mind-
azokat, akik kedvet éreznek a táncra, mulatságra!
A vigadalom október 2-án 18 órakor kezdődik a Rá-
baparti étteremben. Turai Kiss Mária, Sebestyén
Tamás és Szórádi Árpád gondoskodik a jó hangu-
latról. Asztalfoglalás személyesen az étteremben,
vagy a 96/529-750-es telefonszámon.

A vándoreseményként életre hívott Megyék Döntő-
je KETTES FOGATHAJTÓ BAJNOKSÁGOT
RENDEZNEK szeptember 26-án 9.30–18 óra kö-
zött Győrújbaráton, a Lovasbarát fogadóban (Té-
nyői u. 1.). Ez alkalommal a dunántúli megyék és
Dél-Szlovákia  fogathajtói mérik össze tudásukat.
A jó hangulatú és izgalmasnak ígérkező versenyre
kilátogató nézők egy országrész döntőjének lehet-
nek tanúi! Minden lovassport iránt érdeklődőt sze-
retettel várnak a szervezők. 

„MAGYAR SORS A
SORSOM” címmel
Reményik Sándor éne-
kelt verseit hallhatják
az érdeklődők a Hang-
raforgó együttes elő-
adásában, október 2-
án 17 órai kezdettel,
a Kisfaludy Károly
Könyvtár olvasótermé-
ben (Baross G. u. 4.).

A Győri Állatmenhely
szervezésében szep-
tember 26-án rendezik
meg az ÁLLATOK VI-
LÁGNAPJA FESZTI-
VÁLT 13 órától a TES-
CO parkoló melletti fü-
ves területen. Állatos
programok a család
minden tagjának! A be-
lépés díjtalan.

KALANDOZÁS SZIBÉ-
RIA ÉS ALASZKA HE-
GYEI KÖZÖTT címmel
Szabó Lénárd barlangász
tart rendkívül izgalmas,
vetítéssel egybekötött
előadást október 1-jén 17
órakor, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Központi
Könyvtára klubjában
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HIRDETÉS  PR-CIKK

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

Már csak néhány hét választ el attól, hogy
a szezonnyitó győri Esküvő Kiállítás és Vá-
sár megnyissa kapuit az esküvőjüket szer-
vező párok és érdeklődők előtt. Nagy a ké-
szülődés a kiállítók háza táján. Mindenki
azért dolgozik, hogy segíthessen az ide lá-
togató pároknak esküvőjük megszervezé-
sében. A kiállítók között helyet kapnak es-
küvői ruhaszalonok, éttermek és rendez-
vényhelyszínek, ékszerészek, cukrászatok,
dekoratőrök, virágüzletek, fotósok, videó-
sok, ceremóniamesterek, szépségápolá-
si szakemberek, esküvői autók és sokan
mások. Ez a kiállítás egy kicsit más lesz,
mint az eddigiek. Sokkal interaktívabb an-

nak érdekében, hogy az oda látogatók
konkrét választásokkal és élményekkel
gazdagodva térhessenek haza azzal a tu-
dattal, hogy a szervezési listájuk jelentő-
sen lerövidült. A kiállítókon kívül lesznek
tematikus, szakmai workshop jellegű, de
kifejezetten pároknak szóló előadások, di-
vatbemutatók, esküvői frizuratrend-be-
mutató, menyasszonyi tortabemutató, és
zenekarok is bemutatkoznak majd a szín-
padon. Az esküvői szokások változásához
alkalmazkodva az Esküvő Kiállítás és Vá-
sár az eddigi januári helyett új időpontban
és új helyszínen kerül megrendezésre
Győrben. Három hét múlva, október 17-
18-án a győri Duna Centerbe várnak min-
den esküvőjét szervezőt és esküvő iránt
érdeklődőt. A belépés ingyenes.

ESKÜVŐ
Kiállítás és Vásár

Győr, Duna Center, Csipkegyári út 11.

2015. október 17–18.

Az esküvôd 

itt kezdôdik
eskuvokiallitasgyor.hu

Kontakt, információ:

Fejes-Tóth Judit

+36-30/399-1188

Esküvô a láthatáron
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Tv premier
minden hónap

utolsó péntekén
(ismétlés péntekenként)

Web: tv.gyorplusz.hu/
cikklista/

gazfroccs.html

Blog: 
viktornagy.net

Nehéz eldönteni, mi volt varázslatosabb, az őszi
fényben pompázó lagúnák városa vagy az új Audi
A4-es, a kettő együtt azonban kétségkívül feled-
hetetlenné tette az A4-es olaszországi bemuta-
tóját. Főleg annak tudatában, hogy Győrben ké-
szült minden motortípus, amit az új generációs
autóba beépítettek.

Pontosítsuk a címet, Velencében nem vezettük az új
A4-est, mert ott csak hajóval, gondolával, vízibusz-
szal és vízitaxival lehet közlekedni, hiszen mint az
köztudott, cölöpökre épült a város. Velence kör-
nyékén azonban rendesen kiautóztuk magunkat. 

A reptérre megérkezve, szokás szerint kiosz-
tották az autókat. A legerősebb motorra rögtön
le is csaptunk. A 3.0 TDI motorba 272 lóerőt
préseltek be a győri szakemberek. Kimondva is
sok, vezetve pedig az elképesztő szóval jelle-
mezhető. Az autópályára érve padlógázzal kezd-
jük az első etapot. A százat pillanatok alatt, a két-
százat pedig villámgyorsan elérjük. 220 kilomé-
teres sebességnél tovább nem tudom fokozni
a tempót, mert valaki mindig elém kerül az au-
tópályán. S persze az is bevillan, ha az olasz
rendőrök bemérnek, a gatyámat is otthagyha-
tom Itália földjén. Traffipax-gyilkos autó,
mondja mellettem az anyósülésen helyet fog-

laló magyar kollégám, jelezve azt, nem bánná, ha ki-
csit visszafognám a száguldás erejét.

Autót váltunk, az A4-es marad, a motor azonban
változik. Győrben készült az 1.4 TFSI motor is, 150 ló-
erős, az előbbivel ellentétben kézi sebességváltós.

Nem is bánjuk, mert a hegyekbe vezető út vár ránk.
A szerpentinen előbb fel, majd lefelé megtapasz-
talhatjuk, nem csak a motor, hanem az autó út-
fekvése is kifogástalan. Csakúgy mint az utastér
minden eleme. Az Audiról köztudott, csak mi-
nőségi anyagokat használ, ez elmondható min-
denről, az ülésektől a műszerfalig. Ez utóbbi
virtuális, amit először a kizárólag Győrben ké-
szülő TT sportautók harmadik generációjá-
ban használtak először. A virtuális műszerfalat
most kapta az új A4-es is, a vezető maga dönti
el, milyen adato- kat szeretne látni a mű-
szerfalon, s vá- laszthat a navigációs
nézetek között is. 

Ellentétben a TT-vel, ahol
csak a ve- zető látja a navi-

gációs térképet, szerencsére az A4-esben meghagyták
a középkonzolon a monitort, így az anyósülésről is jól lát-
szik, éppen merre haladunk és mennyi van hátra még a
célig. A navigáció tud magyarul, így aztán igazán ottho-
nosan érzetük magunkat Velencében.

Köszönhető ez persze Josef Schlossmachernek,
az Audi AG termékkomunikációs menedzserének
is, akit régi ismerősként üdvözöltünk az egyik lagú-
nán három hónapja felépített és átadott Marriott
Hotelben, ahol az esti prezentációra sor került.

Az Audi szakembereitől megtudtuk, az A4 elődje
az 1972-ben debütált A80-as volt. Azóta ebből a tí-
pusból 12 millió autót adtak el a világban. Az A4-es és
elődjének titka, hogy a sportosságot az eleganciával
ötvözi. 1972 óta persze a motorfejlesztés hihetetlen
fejlődésen ment át. Az új A4-es motorjainak teljesít-
ménye az eggyel korábbi generációhoz képest 25 szá-
zalékkal nőtt, miközben a károsanyag-kibocsátást 21
százalékkal csökkentették. Az autó súlya is kevesebb
lett, száztíz kilogrammal könnyebb. 

Schlossmacher elmondja azt is, aerodinamikai-
lag nagyon jó az A4-es, amit szélcsatornában vég-
zett tesztekkel kísérleteztek ki. Azt pedig magunk is
megtapasztalhattuk, zajcsökkentésből is remekel-
tek az Audi mérnökei, mert 220-nál is alig szűrődött
be a motor hangja az utastérbe.

Az autó extráit pedig hosszasan lehetne sorolni. A
beépített hangszórók egy diszkónak is erényére válná-
nak, az ülésekbe szellőzőt és masszázst építettek be, a
vezetői asszisztensek között van sávkövető, dugóban vá-

rosi vészfékező rendszer és parkoló asszisztens is. 
Az új A4-es ősszel kerül a kereskedésekbe,

30.000 eurós induló ára miatt a tehetősebbek au-
tója lesz. Nem csak nálunk, Németországban is. 

Gyori motorokkal Velencében
vezethettük az új Audi A4-est

´́
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Teszt: Renault Kadjar dCi 110 Intens

Renault Kadjar, kompakt crossover.
Hozzávalók: a bevált alapot a Nissan
Quasqai adja, a Capture vagány stí-
lusában készül, egy csipetnyi Espa-
ce ihletésű luxussal fűszerezve. Sze-
rintem ez egy sikeres recept, ha va-
laki szereti a francia konyhát.

Már a neve is többre csábít, mint egy
átlagos autó. A Kadjar, a korábbi Kole-
os terepes koncepciójával szakítva, fe-
lült arra a divathullámra, ami egy köze-

pes méretű városi terepjárónál elen-
gedhetetlen a boldoguláshoz. A franci-
ák tényleg összeszedtek minden jót a
konszernből – így a Nissannál is cse-
megézhettek –, és megalkották a meg-
fizethető párizsi divat-terepjárót. For-
mái a márka arculatába illeszkednek,

Iniciál Autóház Kft.
9028 Gyôr, Külsô Veszprémi út

Telefonszám: 96/583-520
www.inicial.hu/renault

A Skoda legnagyobb és legimpo-
zánsabb modellje a Superb. Az
1930-as években egy valódi luxus-
autó volt, ahogy a 2015-ös változat
is az lett. Modernkori elődei megala-
pozták hírnevét, de igazán csak
most érett be a cseh óriás.

Különc és tradicionális, megfizethető,
mégis prémium-közeli. Ellentmondá-
sos fogalmak jutnak eszembe az új
Superb tesztelésekor. Pozitívak a be-
nyomásaim, hiszen minden szem-
pontból fejlődött, és végre érezni rajta
az önálló, márkához illően visszafo-
gott stílust. Ettől lett harmonikus, és
várhatóan ettől lesz sikeres is. Az
arányai tökéletesek, a méretei impo-
zánsak kívül-belül. 4861 mm-es hosz-
szával és hatalmas, ötödik ajtón meg-
közelíthető 625 literes csomagtartójá-
val a középkategória határait feszege-
ti. Érdekes részletekkel kényeztetnek
a tervezők: a lámpák agresszívebbek
a korábbinál, az oldallemezek éle és a
motorháztető domborításai pofátla-
nul dinamizálják a méretes kocsit, a
tükrök sportkocsihoz is illenének, va-
lamint az oldalablakok vonala a „Sko-
da-identitást” erősítik.

Nem marketingfogás a lemezeken
tapasztalható fényjáték, amit a bazalt-
barna, metál fényezésű tesztautónk
produkált. Ráadásul a Laurin&Klement
csúcsfelszereltséghez illően a belső tér

Luxuskaland

erőtől duzzadóak a sárvédőlemezek,
oldalnézete nagyobbnak, komolyabb-
nak láttatja az alig négy és fél méteres
kocsit. A LED menetfény és a tisztes-
séges méretű alukerekek növelik a ha-
tást: be szeretnék ülni!

Nem is tétováztam, beültem a jól fel-
szerelt tesztautóba. És igen, megérkez-
tünk. Ezt a minőséget, nem túljátszott
dizájnt és minden igényt kielégítő funk-
cionalitást vártam. Nem hiányoltam az
újító, középre helyezett órákat vagy a
műszerfal tetejére biggyesztett kijelzőt.
Pont az tetszett, hogy előttem egy LCD
kijelző mutatja az körműszerek képét –
akár a prémium szegmensben –, és kö-
zépkonzolon, kéznél van az érintőképer-
nyő, amiről mindent vezérelhetünk. És
maradt a klimatizálásnak fizikai gomb-
sor, ami külön üdvözlendő. A minőség-
érzet javítására jó ízléssel tettek a terve-
zők ide-oda ezüst és króm betéteket,
minden tapintható felület puha, sok a
textilbőr szép varrással. A letisztultság
ellenére sávtartó, parkolást segítő tola-
tókamera, sokhangszórós, multimédiás
hifi és még sok-sok minden belekerül-
het az új Renault-ba. 

Néhány perc összehangolódás és
állítgatás, nyomkodás után a start
gombbal indítottam a kisebb, 110 ló-
erős ezerötös dízelmotort. 250 Nm-
es nyomatéka csak az első kerekeket
hajtja, de a célközönségnek ez bőven
elég. Miután a tömeget sikerült 1,4
tonna alatt tartani, a kis motor is úgy
mozgatja a Kadjart, mintha egy jól
motorizált Clióban ülnénk. Tudjuk,

Teszt: Skoda Superb Laur

Stíluslim
hogy régóta érti és csinálja a Renault
a gázolajos erőforrásokat, de mindig
jó a megerősítés: ez egy jó motor! Ha
pedig a gazdaságossági oldalát néz-
zük, akkor főnyeremény, mert 5 lite-
res átlaggal lehet vele furikázni. Eh-
hez ténylegesen ötszemélyes utaste-
ret, és 472 literes csomagteret ad. A
kompakt kategória földközeli képvise-
lőit bőven lepipálja, de valós alterna-
tívája lehet egy középkategóriás kom-
binak is.

Próbánk során az elsődleges élet-
terében, a városban mozgékonyságá-
val és az asszisztensek miatt kivételes
manőverezhetőségével győzött meg
a SUV. Tökéletesen működik az auto-
mata parkolást kivitelező elektronika
és a tolatókamera. Közúton csendben
dolgozott, mindig volt erőtartaléka az
előzésekhez, és még autópályán sem
volt érezhető a magas építés hátránya.
Földútra merészkedve pedig nem kel-
lett féltenünk a hátsó dobot.

Multifunkcionális családi, egyben
utazóautót ismertünk meg a Kadjar
személyében. Ha többet megyünk út-
talan utakra vagy télen a hegyekbe, vá-
lasszuk az összekerekes, 130 lóerős,
1,6 literes dízel csúcsmodellt. Viszont
ha jobban szeretjük a benzinmotor si-
ma járását, akkor az 1,2 literes, szintén
130 lóerős turbóssal sem fogunk mel-
lé. Mindenesetre hat- és kilencmillió fo-
rint közötti ársávban gondolkodjunk,
ha a Kadjar mellett döntünk. 7-7,5 mil-
lióból extrázott benzinest vagy jól fel-
szerelt dízelt választhatunk magunk-
nak – és a családnak.
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is magas színvonalat képviselt. Bézs
bőr, zongoralakk-betétek (az igényes
kivitelből), és eszméletlen mennyiségű
extra várt minket a nagy autós méretű
utastérben. Minden igényt kielégít a
CANTON 12 hangszórós csúcs hifi, és
a nyújtott limuzinok becsületére váló
teret adó, a  hátsó sorban is optimális
miliőt teremt a háromzónás klíma, fűt-
hető ülések kombinációja. Nem is be-
szélve az első fotelek elektromos állítá-
sáról, a LED hangulatteremtő fénycsí-
kokról és az adaptív lengécsillapításról.
Az üzemmódváltóval a ringatózó ké-
nyelem és a sportosan feszes futómű-
beállítás között több fokozatban vá-
laszthatunk – miközben a dupla kup-
lungos DSG automata váltó a kor-
mányzás és a motor karakterét is mó-
dosítja a rendszer.

Az ismerős motorok közül a kétez-
res TDI 190 lóerős változatával hajtot-
tuk az új Skodát. A motor tiszta műkö-
dését az AdBlue adalékkal fokozta a
gyártó. Az erőforrás 400 Nm-es nyo-
matéka a hatfokozatú DSG-vel páro-
sítva, 8 mp alatti 0–100 gyorsulást és
minden sebességnél jó rugalmassá-
got ad a több mint 1,5 tonnás limuzin-

nak. Városban kellemes társ az adap-
tív tempomat, amivel az araszolás töb-
bé nem jelent szenvedést, és a meg-
bízható parkolást segítő, ám igazán
elemében Győrön kívül érezte magát
az autó. Nincs olyan útminőség, ami
kihívást jelentene neki és autópálya-
tempónál is csendes, biztonságos be-
nyomást keltett. Főleg a sávtartóval,
ami tette a dolgát, és a táblafelismerő,
ami sokszor volt segítségünkre.

Mennyiért számolják a cseh lu-
xust? Belépő ára 1,4 literes 150 lóerős
turbóval 6,3 millió, egy jól felszerelt
változat ugyanilyen motorral 7,6 millió,
míg egy összkerekes dízel 9 milliót
kóstál. Nem olcsó ez a Skoda, de az
alap értékeken és szolgáltatásokon kí-
vül még extra okos megoldásokat is
kínál. Például a számtalan rekesz – 2
literes palackoknak is –, a váltó előtti
mobil box, ahol telefonunknak mindig
lesz térereje, az elmaradhatatlan gyári
esernyő az első ajtókban vízelvezetés-
sel és a behajtható vonóhorog, ami
egyesíti a funkciót és a dizájnt. Kérde-
zem, kell ennél több? Talán, ha kombi
pártiak vagyunk, várjuk meg a putto-
nyos verziót...

rin&Klement 2.0 TDI DSG

muzin

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL



In der vierten Sendung von Gassprit-
zer passen bequem nebeneinander
die Eleganz des neuen Volvo XC90,
die Präzision der Audi-Testpiloten
und das Draufgängertum der besten
ungarischen Driftpiloten. Drei Orte,
drei verschiedene interessante The-
men aus der Welt der Autos. 

1994 war für die Schweden ein groß -
artiges Jahr, denn die Fußballauswahl
des Landes erreichte mit dem bronze-
nen Platz bei der Weltmeisterschaft in
den Vereinigten Staaten einen riesi-
gen Erfolg. Diesem vorausging ein
Jahr zuvor eine andere schwedische
Legende, die ebenfalls ein Welterfolg
wurde, nur eben unter den Autos. Da-
mals kam Volvo mit der ersten Gene-
ration des XC90 heraus. Man kann
das Auto  strapazieren, ihm alles Ab-
verlangen, es widersteht dem Rost
und der Beanspruchung, trotzdem ist
es ein Auto mit einem wunderschö-
nen Äußerem, das zur Unverwüstlich-
keit geschaffen wurde. Nicht von un-
gefähr hat der Hersteller mit diesem
einen Modell 13 Jahre hinausgezo-
gen. Mit dem neuen XC90 feiert Volvo
die Erneuerung eines außergewöhn-
lich erfolgreichen Markennamens.

Seit langen Jahrzehnten ist
es das erste Auto des

Herstellers, in
d e -

A Gázfröccs negyedik televíziós
adásában jól megfér egymás mel-
lett az új Volvo XC90 sportos elegan-
ciája, az Audi tesztpilóták precízsé-
ge és a legjobb magyar drift-pilóták
bevállalósága. Három helyszín, há-
rom különböző, érdekes téma az au-
tók világából. 

1994 nagyszerű év volt a svédek
számára, hiszen az ország labdarú-
gó-válogatottja óriási sikerként
bronzérmet szerzett az Egyesült Ál-
lamokban rendezett világbajnoksá-
gon. Mindezt megelőzte egy évvel
egy másik svéd legenda, ami szin-
tén világsiker lett, csak éppen az
autók között. Ekkor jött ki ugyanis
a Volvo az XC90 első generációjá-
val. Az üthető, vágható, rozsdának,
erőltetésnek ellenálló, mégis gyö-
nyörű külsejű autó az elpusztítha-
tatlanságra termett, nem véletlen,
hogy gyártója 13 éven át kihúzta
ezzel az egy modellel. Az új XC90-
nel egy rendkívül sikeres márkanév
megújulását ünnepli a Volvo. Hosz-
szú évtizedek óta a gyártó első au-
tója, amelyben semmiféle idegen
alkatrész nincs. Amikor kipróbál-
tuk, természetesen nem a tökéle-
tes svéd csavarokat kerestük, ha-
nem azt, hogy mitől lesz ez a hatal-
mas SUV újra a kategória egyik leg-
népszerűbbje.

Amikor egy autókat, sebes-
séget kedvelő ember átgon-
dolja, hogy számára mi is le-
het az álommunka, a
TOP10-ben valószínűleg
ott lesz az is, hogy
„tesztpilóta”. Stábunk
abban a szerencsés
helyzetben volt, hogy
bepillanthatott az Au-
di szakembereinek
munkájába, akik na-
ponta több mint 200
Győrben gyártott gép-
pel teszik meg az első ki-
lométereket. Először a
tesztpályán viszik végig az Au-
dikat, majd a közút, autópálya kö-
vetkezik. Operatőrünk egy S3 első lé-
péseit követte le. 

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Elegáns autók, precíz
tesztpilóták és orült
drift-bajnokság

Elegante Autos, 
präzise Testpiloten 
und eine verrückte
Drift-Meisterschaft

A Gázfröccs adását keressék a Győr Plusz Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fernsehsenders
Győr Plusz, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

nen es keine fremden Ersatzteile gibt.
Als wir es ausprobierten, haben wir
natürlich nicht die vollkommenen
schwedischen Schrauben gesucht,
sondern das, wodurch wird der gewal-
tige SUV erneut einer der beliebtes-
ten seiner Kategorie.

Wenn ein Mensch, der das Auto,
die Geschwindigkeit liebt, darüber
nachdenkt, was sein Traumberuf sei,
dann wird unter den TOP10 wahr -
scheinlich auch stehen: „Testpilot“.
Unser Stab war in der glücklichen La-
ge, dass wir den Fachleuten von Audi
bei der Arbeit über die Schulter sehen
durften, die täglich mit mehr als 200
in Győr produzierten Wagen noch die
ersten Kilometer zurücklegen. Zuerst
absolvieren sie mit den Audis vollstän-
dig die Teststrecke, danach kommen
die Straße und Autobahnen hinzu. Un-
sere Operateure haben die ersten
Schritte eines S3 verfolgt. 

Das dritte Thema unseres Prog-
ramms ist die Drift. Oder anders ge-
sagt, unglaublich starke Autos, die zu-
dem noch schnell sind, und fast schon
mit der Klinke nach vorne rutschend
pushen sie die Bahn mit vielen Kurven
entlang. Mit ihnen trafen wir uns auf
dem Flugplatz Tököl, wo das letzte Ren-
nen der hiesigen Landesmeisterschaft
im Driften ausgetragen wurde. Wir woll-
ten den Tagesablauf je eines Piloten
und je einer Mannschaft aus dem se-
miPRO- sowie aus dem Profifeld ver-

folgen. Die Auswahl haben wir
vollkommen getroffen, denn

unsere Hauptdarsteller ge-
wannen den als Endausein -
andersetzung bezeichne-
ten Jahresabschluss. Wir
versprechen nichts ande-
res als gute Stimmung,
und außergewöhnliche
Aufnahmen darüber, wie
Robi Kovács, sowie der

PRO-Meister Gábor „Csü-
mi“ Korin und sein großer
Rivale Zoli Zángó das Feld
mit durchgetretenem Gas-

pedal das Feld dominieren. 

A műsor harmadik témája a drift.
Vagyis, borzalmasan erős autók,
amelyek ráadásul gyorsak, és szinte
kilinccsel előre, csúszkálva tolják le
a kanyarokkal teli pályát, valamint
őrült pilótáik. Velük találkoztunk a
tököli reptéren, ahol a hazai drift-baj-
nokság utolsó versenyét rendezték.
A semiPRO és a profi mezőnyből is
egy-egy pilóta, csapat napját szeret-
tük volna végigkövetni. A választás
tökéletesen sikerült, hiszen fősze-
replőink megnyerték a „végső ösz-
szecsapás” elnevezésű idényzárót.
Nem ígérünk mást, mint jó hangula-
tot, és hihetetlen felvételeket arról,
ahogy Kovács Robi, valamint a PRO-
bajnok Korin „Csümi” Gábor és a
nagy ellenfél, Zángó Zoli padlógáz-
zal lenyomja a mezőnyt.

´́
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HIRDETÉS

A VILL-KORR Hungária Kft. 25 éves fennállásának
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 órától  
épületfestési attrakcióban
gyönyörködhetnek azok,
akik ellátogatnak 
a Gyôri Nemzeti Színház
elôtti térre!

Legyen ott, élvezze az egyedülálló látványosságot családjával, barátaival! 
A 3D vetítés óránként négy alkalommal látható 23 óráig.
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:45 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:40
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
05:55 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:25 Világ-nézet 07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:05 Vörös ku-
tya 10:35 A világörökség kincsei
11:00 Noé barátai 11:30 Térkép
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Ízőrzők: Kiskunfélegyháza
13:20 Hazajáró 13:55 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon  14:20 Attila
lakomája – Egy festmény felfedezése
14:55 Szeretettel Hollywoodból 
15:25 Othello Gyulaházán  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:30
SzerencseSzombat  19:30 Anna
Karenina  21:10 A halászkirály le-
gendája  23:30 A „JFK" háttere – Az
összeesküvés kérdése  01:05 Müp -
Art

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Tom
és Jerry és Sherlock Holmes 05:20
Pasik  05:45 Pasik  06:10 Top
Shop 06:40 Kölyökklub 10:00 Ízes
élet  10:25 Teleshop 11:15 Kalan-
dor  11:40 Brandmánia  12:10 Stre-
et Kitchen 12:40 Got Talent a világ
körül  13:10 Got Talent a világ körül
 13:40 A harc törvénye  14:40 A
harc törvénye  15:45 X tervezet 
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz
Plusz  20:00 Vigyél el!  21:20
Gyertek át szombat este!  22:25
Blitz  00:25 5 nap háború  02:35
Gyertek át szombat este!  03:25
Gálvölgyi-show 

04:30 Életfogytig zsaru  05:10 Ba-
bavilág  05:35 Super Car  06:00
Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:00
Astro-Világ 10:10 Babavilág  10:40
Otthon a kertben  11:10 Papák a
partvonalon  13:00 Knight Rider 
14:05 Kuzey Güney – Tűz és víz 
15:05 Kuzey Güney – Tűz és víz 
16:05 Spartacus  18:00 Tények
19:00 Rio  21:00 Derült égből Polly
 23:00 A határon  01:00 Sportos
01:10 A férjem védelmében  01:55
Rúzs és New York  02:35 Mrs. Klini-
ka  03:20 Mrs. Klinika 

05:00 Peren kívül  05:45 TV-Shop
06:20 Szívek szállodája  07:05 Szí-
vek szállodája  07:55 Sütimester
09:15 Sütimester 10:35 Monk – Flú-
gos nyomozó  11:30 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  12:30 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei  13:25 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők  14:25 NCIS: Los
Angeles  15:25 NCIS: Los Angeles
 16:25 Waterworld – Vízivilág 
19:10 Nagy durranás 2. – A második
pukk  21:00 Halálos iramban 
23:20 Drágám, add az életed! 
01:00 Harmadik műszak  01:55
Harmadik műszak  02:45 NCIS:
Los Angeles  03:30 Monk – Flúgos
nyomozó 

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 Zo-
oo+ (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30 Konk-
rét (ism.) 20:45 Csak az ETO (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Made in
Hungary (ism.) 21:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság  

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 27., VASÁRNAP
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports – Vatikáni híradó 06:20
„Így szól az Úr!” 06:25 A sokszínű val-
lás 06:40 Kérdések a Bibliában 07:00
Híradó 07:30 Család-barát 09:00 Is-
ten kezében 09:25 Engedjétek hoz-
zám 09:35 Református ifjúsági mű-
sor 09:45 Ortodox ifjúsági műsor
09:55 Úton-útfélen 10:00 Reformá-
tus magazin 10:25 Katolikus krónika
11:00 Római katolikus szentmise
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 kult.hu 13:15 Mi a szépség? 
14:20 A stadion őrültjei 15:50 Szere-
lemből nősültem  17:00 A muskétá-
sok  18:00 Híradó 18:40 Hogy
volt!? 19:40 Magyarország, szeretlek!
21:00 Szent Mihály nap a Dunán
23:35 Tiszta ügy  01:30 A halászki-
rály legendája  03:40 Magyar elsők
03:55 Aranymetszés 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Vigyél el!  05:05 Pasik 
05:25 Fókusz Plusz  06:20 Top
Shop 06:50 Kölyökklub  10:00 Egész-
ségKalauz  10:30 Teleshop 11:25 A
Muzsika TV bemutatja!  11:55
4ütem  12:30 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  13:00 Házon kívül
 13:30 Ace Ventura: Állati nyomo-
zoo junior  15:25 Az ördög jobb és
bal keze 2.  közben: 16.05 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 A Karib-tenger kalózai – A Fe-
kete Gyöngy átka  21:25 Az elnök
különgépe  00:00 Portré  00:30
A Karib-tenger kalózai – A Fekete
Gyöngy átka  03:05 Gálvölgyi-
show 

04:05 Knight Rider  04:55 Kuzey
Güney – Tűz és víz  05:40 Babavilág
 06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 ma-
tiné 07:20 Rio  09:00 ÁllatoZOO 
09:30 Több mint TestŐr  10:00 Ast-
ro-Világ 11:10 Állati dokik  11:35
Stahl konyhája  12:05 Apaütők 
12:30 Apaütők  13:00 Knight Rider
 14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:05 Walker, a Texas-i kopó  16:05
Derült égből Polly  18:00 Tények
18:55 Sztárban sztár  21:40 Össze-
zárva Friderikusszal  23:00 Ügynök-
lista  00:00 Globál menü  01:10
Sportos 01:20 A szépség és a ször-
nyeteg  02:05 Mrs. Klinika  02:55
Mrs. Klinika  03:40 Walker, a Texas-i
kopó 

05:20 Igazgyöngy  06:10 TV-Shop
06:40 Sütimester 07:50 Szívek szál-
lodája  08:45 Szívek szállodája 
09:40 Will és Grace  10:10 Will és
Grace  10:40 Will és Grace  11:10
Will és Grace  11:40 Trendközelben
Stílusmagazin 12:10 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  13:10 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  14:10
NCIS: Los Angeles  15:10 Nagy
durranás 2. – A második pukk 
17:00 Halálos iramban  19:10 Drá-
gám, add az életed!  21:00 Tök alsó
 22:50 Gördülő kung-fu  01:00 Ni-
kita  01:55 Nikita  02:40 Trendkö-
zelben Stílusmagazin 03:10 Harma-
dik műszak  03:55 Harmadik mű-
szak 

08:00 Hello Győr! (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Konkrét (ism.)
09:15 Hello Győr! (ism.) 09:45 Konk-
rét (ism.) 10:00 Szabadhegyi találko-
zások (ism.) 11:00 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Erzsébet út (ism.)
21:45 Hello Győr! (ism.) 22:15 Győri7
(ism.) 23:00 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 28., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:25 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 Feketén-fehé-
ren  16:05 Rex felügyelő  17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-
jelentés 18:40 A hegyi doktor – Újra
rendel  19:30 Maradj talpon! 
20:30 Kékfény  21:30 J.A.G. – Be-
csületbeli ügyek  22:25 On the
Spot: Kilenc hónap alatt a Föld körül
 23:25 Tenyérnyi gyerekek  00:20
Tiszta ügy  02:10 Magyar elsők
02:30 Szerelmes földrajz 03:00 Pan-
non expressz 

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  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz!  15:10
A szerelem foglyai  16:20 A menta-
lista  – Vörös számok 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 Dr. Csont  23:00 RTL Klub
Híradó 23:30 Magyarul Balóval
00:05 A főnök  01:10 Reflektor 
01:25 A harc törvénye  02:20 A
harc törvénye  03:15 A bosszú an-
gyala 

04:25 Walker, a Texas-i kopó  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
12:55 Családi Titkok  13:55 Ma-
gánnyomozók  15:00 Az én bűnöm
 16:00 Veronica aranya  17:00 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 Doktor
D  00:45 Tények Este 01:35 Aktív 
01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV 03:15
Életfogytig zsaru 

07:00 Jóbarátok  07:20 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 13:55 CSI: A
helyszínelők  14:50 CSI: A helyszí-
nelők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:40 NCIS: Los Angeles  17:40
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
18:35 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 NCIS: New Orleans 
21:55 NCIS: New Orleans  22:55
Tök alsó  00:45 A célszemély 
01:45 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:30 Szívek szállodája 
03:20 Jackie nővér 

08:00 Szabadhegyi találkozások
(ism.) 09:00 Vény nélkül  (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kamarai Ma-
gazin 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Üzleti
negyed (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti
negyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 13:45 Képújság  

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 29., 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 Feketén-fehéren 
16:10 Rex felügyelő  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:30 Maradj talpon!  20:30
Önök kérték! 21:30 Szívek doktora 
22:20 A Nagyok  22:55 MüpArt
Classic – Gyenyisz Macujev és Ko-
csis Zoltán hangversenye 00:50 A
médium  01:30 Holdfény királyság
 03:00 Magyar elsők 03:15 Szerel-
mes földrajz 

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  12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:05 1 perc és nyersz! 15:10
A szerelem foglyai  16:20 A menta-
lista  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 legendák velünk élnek 
00:00 Magyarul Balóval 00:35 Egy
rém modern család  01:05 Egy rém
modern család  01:35 Reflektor 
01:50 EgészségKalauz  02:20 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 

04:00 Életfogytig zsaru  04:45 Ak-
tív  05:10 Csapdába csalva  05:35
Családi Titkok  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  12:55 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Az én bű-
nöm  16:00 Veronica aranya 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Ezek meg-
őrültek!  21:35 A titkok könyvtára
22:40 Hawaii Five-0  23:45 Franklin
és Bash  00:45 Tények Este 01:35
Aktív  01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV
03:15 Incella kenyérért megy 
03:35 Csicska 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:20 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint 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 Sakál  22:35 NCIS:
New Orleans  00:30 NCIS: New Or-
leans  01:30 A Sakál • 03:35 Szívek
szállodája 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 17:15
ETO FC Győr–Sárvár 18:45 TV torna
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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NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521 ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895 AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

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

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240
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SZEPTEMBER 30., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:45 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 Feketén-fehéren 
16:05 Rex felügyelő  17:00 Ridikül
 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelen-
tés 18:40 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:30 Maradj talpon!  20:30
Szabadság tér '89 21:15 Munka-
ügyek  21:50 Római helyszínelők –
Árulkodó nyomok  22:55 Aranymet-
szés 23:50 Építészkorzó 00:20 George
Harrison: Élet az anyagi világban 
01:50 I Love You 03:30 Magyar elsők
03:50 Határtalanul magyar 

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
Reggel 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
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 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:35
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:40 Reflektor  00:55 Viszlát,
Bajnok!  03:00 A bosszú angyala 

04:00 A titkok könyvtára  04:45 Ak-
tív  05:10 Csapdába csalva  05:35
Családi Titkok  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  12:55 Családi Titkok  13:55
Magánnyomozók  15:00 Az én bű-
nöm  16:00 Veronica aranya 
17:00 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Ezek meg-
őrültek!  21:35 Hazudj, ha tudsz! 
22:40 Lángoló Chicago  23:45 Élet-
fogytig zsaru  00:45 Tények Este
01:35 Aktív  01:55 Sportos 02:10
Ezo.TV 03:15 Ikarusz 

04:25 Jackie nővér  05:00 Igaz-
gyöngy  05:50 TV-Shop 06:20 Will
és Grace  06:45 Jóbarátok  07:05
A nagy svindli 07:55 Monk – Flúgos
nyomozó  08:50 Szívek szállodája 
09:45 Sütimester 11:00 A célsze-
mély  11:55 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 NCIS:
Los Angeles  16:40 NCIS: Los An-
geles  17:40 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  18:40 Jim szerint a vi-
lág  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 Serenity  23:30 Halál a
mélyből  01:45 Serenity  03:45
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 ETO FC
Győr–Sárvár 11:30 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Csak az ETO 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Csak az ETO (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Széchenyi Híradó (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Széchenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

OKTÓBER 2., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
P'amende 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 Kapán
innen, kaszán túl 13:15 Kívánságko-
sár 15:15 Feketén-fehéren  16:10
Rex felügyelő  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Föl-
szállott a páva 21:30 Columbo: Em-
bert barátjáról  23:10 Apró gyilkos-
ságok a családban  00:45 Néma
csönd  02:45 Magyar elsők 03:00
Magyar történelmi arcképcsarnok
03:20 Szerelmes földrajz 03:50 Ha-
tártalanul magyar   

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 menta-
lista  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 Nindzsa
gyilkos  23:55 RTL Klub Híradó
00:25 Magyarul Balóval 01:00 Vám-
pírnaplók  02:00 Reflektor  02:20
Street Kitchen  02:45 Kalandor
03:05 4ütem 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  12:55 Családi Titkok 
13:55 Magánnyomozók  15:00 Az
én bűnöm  16:00 Veronica aranya
 17:00 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Ezek
megőrültek!  21:35 Hancock 
23:35 Charlie angyalai  00:40 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:50 Sport-
os 02:05 Ezo.TV  03:15 Charlie an-
gyalai 

04:10 Jackie nővér  05:00 Igaz-
gyöngy  05:45 TV-Shop 06:20 Will
és Grace  06:45 Jóbarátok   07:05
A nagy svindli 07:55 Monk – Flúgos
nyomozó  08:50 Szívek szállodája 
09:45 Sütimester 11:00 A célsze-
mély  11:55 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 NCIS:
Los Angeles  16:40 NCIS: Los An-
geles  17:40 NCIS  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 Csupasz pisztoly  22:50
Dredd bíró  00:50 A célszemély 
01:45 Nikita  02:35 Nikita  03:20
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 Konkrét (ism.) 10:00 Ké-
pújság 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 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság  

GYŐR+ TV

OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:15 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:15
Rondó 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
Kívánságkosár 15:05 Feketén-fehé-
ren  15:55 Rex felügyelő  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Fábry
 21:55 A zűr bajjal jár  00:00
kult.hu 00:30 Laura  02:05 A zűr
bajjal jár 

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 menta-
lista  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 CSI: A
helyszínelők  22:55 RTL Klub Hír-
adó 23:30 Magyarul Balóval 00:00
Brandmánia  00:35 Reflektor 
00:50 Las Vegas-i vagányok  02:45
A bosszú angyala 

04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  12:55 Családi Titkok 
13:55 Magánnyomozók  15:00 Az
én bűnöm  16:00 Veronica aranya
 17:00 Fiorella  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15 Ezek
megőrültek!  21:35 Frizbi Hajdú Pé-
terrel  22:40 NCIS  23:50 Felejthe-
tetlen  00:45 Tények Este 01:35 Ak-
tív  01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV 
03:15 Csillagközi invázió 3. – A mar-
talóc 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint 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 A gömb  01:50 A célszemély
 02:35 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:25 Szívek szállodája  

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Csak az ETO (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Széchenyi Híradó (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  

GYŐR+ TV



Győrzámoly csendes utcájában még leköthető
ez az új építésű, 85 nm-es ikerház. Az ár fűtés-
kész kivitelezésre vonatkozik, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is! Az amerikai kony-
hás nappali mellett kialakításra került még 3
szoba, külön fürdő
és WC, valamint
kamra. A ház 340
nm-es telken kerül
megépítésre. Az
építkezés várható
befejezése a jogerős építési engedélyt követő 5.
hónap. Szoc.pol. támogatott hitel igényelhető!
Hívjon bizalommal!
Ár: 17,9 millió Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Csendes, nyugodt lakásra vágyik, közel a Bel-
városhoz, Audihoz? Akkor ne keressen tovább!
Győr-Gyárvárosban eladó ez az 54 nm-es, erké-

lyes, összkomfortos 3. eme-
leti, szépen karbantartott la-
kás. A lakásban 2 szoba, elő-
szoba, kamra, konyha és für-
dőszoba található. Új kony-
habútor, műanyag ablakok,
redőnyök, szúnyoghálók és
hűtő-fűtő klíma került beépí-

tésre. Az ingatlan erkély felőli része, valamint
a szobák külső falai 10 cm-es szigeteléssel let-
tek ellátva, ami nagymértékben hozzájárul a fű-
tési költségek csökkentéséhez. Az otthon mele-
gét egyedi gázkonvektoros fűtés biztosítja. Az
ablakok csendes, családi házas zöldövezetre
néznek. A lakáshoz a pincében egy önálló és
egy közös tároló is tartozik.
Ár: 12.800.000 Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Marcalváros I-en, a Répce utcában eladó
ez a 4. emeleti, erkélyes panellakás. Az 55 nm-
es lakás elosztása 1,5
szoba+hall. Az ingat-
lan részben felújított,
műanyag ablakok, re-
dőnyök, valamint új
biztonsági bejárati aj-
tó került beépítésre.
Redőny került az erkély külső részére is. Az
előszoba járólappal, a szobák laminált padlóval
burkoltak. A lakás fekvésének köszönhetően
rendkívül világos. A környék infrastruktúrája
kiváló. A közelben boltok, orvosi rendelő,
gyógyszertár, iskola, óvoda megtalálható. Kivá-
lóan alkalmas fiatal pároknak, valamint befek-
tetőknek! Hívjon most! Az árban biztosan meg-
egyezünk!
Ár: 13.300.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS! Győr Belvárosában, nyu-
godt utcában, magasföldszinti, 2 szoba nappa-

lis, új építésű lakás
eladó. Fekvése kivá-
ló, K–Ny-i, világos.
Elosztása 2 szoba
nappalis, a hálószo-

bák hátra, a csendes udvarra néznek, melyből
kilépve, egy 17 nm-es nagy teraszra léphetünk,
melyet méreténél fogva kényelmesen ki lehet
használni. A társasház az előírások értelmében
jó minőségű kivitelezésben részesül, lift, 15
cm-es szigetelés, 3 rétegű ablakok, kondenzáci-
ós kazán, klíma, riasztó előkészítések, térfigye-
lő kamerarendszer, parkosított udvar stb. Az ár
tartalmazza a közműkontingenseket, illetéke-

központhoz, eladó ez a 2008-ban épült, 124
nm-es, új családi ház. A telek mérete 868 nm.
Az ingatlan elosztása: nappali + 3 szoba.
Emellett van még gardróbszoba, háztartási
helyiség és vendég-WC is. A minőségi burko-
latok és a beépített bútorok mellett divatos
színek és vidám-
ság jellemzi a ház
hangulatát. Fűté-
se turbó gázkazán-
nal történik, illet-
ve 12 cm-es szige-
telés is biztosítja
a meleget. Az ab-
lakok 3 rétegű üvegezésűek és mindegyiken
van szúnyogháló és redőny. Nagy előny a
dupla garázs és egy nagy terasz, a kert pedig
szépen rendezett és mérete is engedi, hogy
egyéb szabadidős tevékenységek színhelye
legyen, vagy akár egy úszómedence is elfér-
jen. A közelben minden fontos intézmény
megtalálható: iskola, óvoda, orvosi rendelő,
gyógyszertár, buszmegálló, étterem. Kiváló
infrastruktúra  és nyugalom jellemzi ezt a
környéket, minden nagycsaládos számára
ajánlom! Az árban pedig meg tudunk egyez-
ni, nézzük meg!! 
Ár: 44,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7426.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrújfalu csendes utcájában, 400 nm-es
telken épül, ez a 110 nm-es ikerház. A belső
elrendezés az Ön igényeinek megfelelően
kerül kialakí-
tásra. Garázs
kialakítására
is van még
lehetőség. Új
építésű az in-
gatlan, ezért
szoc.pol. + kamattámogatott hitel igényelhe-
tő! Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra vo-
natkozik, garázzsal együtt. Várható átadás
2016 nyár. Váltsa valóra álmait! Formálja és
alakítsa az ízlésének megfelelően! Várom hí-
vását!
Ár: 22,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LAKÁS! BOMBA ÁRON! Győr-
Ménfőcsanakon, a Százszorszép lakópark-
ban épül ez a 8 lakásos társasház. Minden-
kinek ajánlom, aki gyönyörű zöldövezeti pa-
norámás részen szeretné élni mindennapja-
it. A házban még földszinti kertkapcsolatos
és tetőtéri la-
kások vásárol-
hatók. Ez a la-
kás tetőtéri,
br. 84 nm-es.
Az elosztása
is kitűnő, 2 szoba + nappali. Kihagyhatlan
ajánlat, mert ebbe az árba még egy zárt gép-
kocsibeálló is beletartozik. 30-as porotherm
téglából épül, 10 cm szigeteléssel, minden
lakásnak saját kondenzációs kazánja van.
Az ingatlan energetikai besorolása "A" ,
ezért a CSOK is igénybe vehető. 5 millió Ft
önerővel már Öné lehet ez a lakás. Emelt
szintű fűtéskész ára 13,5 millió Ft. Kulcsra-
készen is kérhető, ez esetben Ön választ ki
hozzá mindent, így az ára 14,9 millió Ft. LE-
GYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON! Vár-
ható átadás: január.
Ár. 13,5 M Ft. Tel.: 06-70/425-5590.
Érd.: info@edesotthongyor.hu

ket, ügyvédi díjat. Mélygarázsban parkoló még
vásárolható. Átadása 2016. júliusban emelt
szintű fűtéskészen. Hívjon, ne késlekedjen!
Ár: 26,4 M Ft. Érd.: 06-70/866-74 26.
kelemen.ildiko@edesotthongyor.hu

Győrújbarát új parcellázású részén, a Zrínyi ut-
ca mögött épül ez az ikerház. Közel Győrhöz,

sík részen, ezért a tél
sem nehezíti a közle-
kedést. Alapterületét
tekintve 88 nm + 7
nm terasz, melyhez
417 nm telek tartozik.

TELJESEN KÜLÖN BEJÁRATÚ A KÉT HÁZ,
KÖZÖS FALUK SINCS. 30-as porotherm téglá-
ból épül, 10 cm szigeteléssel, energetikai beso-
rolása "A". Teljes körűen intézzük a hitelt és a
CSOK-ot is. Az ár emelt szintű fűtéskészen ér-
tendő, de kulcsrakész befejezést is vállalunk.
Várható átadás: 2016. tavasz.
Ár: 20,9 millió Ft. Tel.: 06-70/425-5590.
Érd.: info@edesotthongyor.hu

Ménfőcsanak csendes zsákutcájában eladó ez
a 95 nm-es, belső 2 szintes, klimatizált sorházi
lakás. Az alsó szinten ta-
lálható a nappali, kony-
ha étkezővel, kamra he-
lyiség és a WC. Felső
szinten a 3 szoba, gard-
rób és a fürdőszoba. A
konyha teljesen felszerelt, sütő, főzőlap, elszí-
vó és mosogatógép is helyet kapott. A lakáshoz
a parkolást egy zárt udvari gépkocsibeálló biz-
tosítja. Az ingatlannak saját kertje van egy kis
kerti faházzal díszítve.
Ár: 22,5 M Ft. Tel.: 06-20/579-1037.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győr-Belváros szívében eladó ez a 74 nm-es,
erkélyes lakás! A lakás 4 emeletes társasház 4.
emeletén található, elosztása nappali+ 3 szoba.

Az ablakok és belső ajtók
újak. A lakás kisebb felújí-
tásra szorul. Távfűtéses, vi-
szont alacsony rezsijű ingat-
lan. Igény esetén amerikai
konyhás nappalivá alakít-
ható. Formálja és alakítsa
az igényeinek megfelelően!

Saját tároló tartozik a lakáshoz. Azonnal köl-
tözhető! Az ingatlan kiválóan alkalmas na-
gyobb családok számára, de befektetőknek is,
hisz a 4 szoba külön-külön kiadható! Ne ma-
radjon le róla!
Ár: 20.900.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Kisbácsán épül ez a kiváló kivitelezésű
társasház, melyben kertkapcsolatos lakások le-
köthetők! Kisebb és nagyobb méretű lakások

közül választ-
hat! Ez az 57
nm-es lakás a
földszinten ta-
lálható. Elosztá-
sát tekintve

nappali + 2 szobás. A nappalihoz csatlakozik
egy 8 nm-es terasz, ahonnan a kertbe léphe-
tünk. A társasház 30-as Porotherm téglából ké-
szül, 10 cm szigeteléssel. 5 légkamrás műanyag
nyílászárók kerülnek beépítésre. Fűtése turbó
gázkazánnal történik. A lakások emelt szintű
fűtéskészen kerülnek  átadásra, de lehetőség
van kulcsrakész befejezésre is. Udvari gépko-
csibeállók vásárolhatók! Szoc.pol. igényelhető!
Ingyenes hitelszűréssel és ügyintézéssel állunk
Ügyfeleink rendelkezésére! Ne hagyja ki ezt a
lehetőséget! Foglalja le most álmai otthonát!
Ár: 15,3 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújfalun, exkluzív környezetben, családba-
rát környéken, kiváló kivitelezésű társasházi la-
kások eladók. Egyedülálló? Több gyermekes?
Itt biztosan megtalálja a megfelelő lakást. A 18
lakásos liftes társasházban kisebb és nagyobb
méretű lakások közül választhat. Ez 67,8 nm-
es lakás a földszinten helyezkedik el. Elosztása
nappali +2 szoba. A nappalihoz és a nagyobb
szobához kapcsolódik a 9,90 nm-es terasz. A
lakások fűtését kétkörös fűtés biztosítja, a hi-
degburkolatokkal ellátott helyiségekben padló-
fűtéssel, a szo-
bákban radiáto-
rokkal. A társas-
ház különleges-
sége, hogy rend-
kívül csendes és gyönyörű tópartra épül. A tó-
part hangulata, a zöldövezet teljesen egyedivé
varázsolja ezt az ingatlant. A társasház megje-
lenése is tükrözi a magas minőséget. Ez az in-
gatlan értékálló választás lehet bárki számára.
Másik különlegessége pedig az udvaron felépü-
lő játszótér. Nem kell aggódnia gyermeke biz-
tonságáért, hisz zárt udvaron biztonságosan
játszhat! A társasházban garázs, gépkocsibeálló
és tároló vásárlására is van lehetőség. Várható
átadás: 2016. nyár. A lakások fűtéskészen ke-
rülnek átadásra, de van lehetőség kulcsrakész
befejezésre is.
Ár: 18.600.000 Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújbarát elején új családi ház eladó!
ALKUKÉPES! Győrújbarát elején, közel a
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• Győr, Kálvária utca 27/A.
• 06-70/866-7424 • 06-30/640-8794 • 06-70/866-7426

• 06-20/579-1037

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN
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PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL  KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága készen áll a lakások fű-
tésének megkezdésére. A jogszabá-
lyok és közszolgáltatási szerződések
szerint a szolgáltató szeptember 15.
és a következő év május 15. között
áll a felhasználók rendelkezésére,
mely időszakban a felhasználók arra
hatalmazták fel a társaságot, hogy
az időjárástól függően indítsa, illetve
leállítsa a fűtést. A fűtést ebben a pe-
riódusban akkor indítja el a szolgál-
tató, ha a külső hőmérséklet napi kö-
zépértéke – az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat előrejelzése szerint –
előreláthatólag nem haladja meg a
+10 fokot, illetőleg három egymást
követő napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indítást,
leállítást) a lakóközösség közös
képviselője írásban kezdemé-
nyezhet, és erre akkor kerül sor,
ha a hőközpontról vagy a hőköz-
ponton belül külön fűtési hőcse-
rélő blokkról ellátott felhasználók
legalább 70 százaléka ezt kéri.

Győr képviselő-testülete legutóbbi ülésén
döntött az önkormányzati lakások lakbérének
emeléséről. Eszerint november elsejétől az
egységdíj minden bérlőre kiterjedően 4,9 szá-
zalékkal emelkedik. Az előterjesztés indoklá-
sából kiderül: az önkormányzat lakásainak
bérleti díja 2012 óta nem emelkedett, ugyan-
akkor a lakóktól befolyó összeg messze nem
fedezi az ingatlanok üzemeltetési és karban-
tartási kiadásait. A képviselők határoztak ar-
ról is, hogy jövő év május elsejétől emelked-
nek az energetikai felújítási program kereté-
ben korszerűsített lakások bérleti díjai: a hasz-
nálati érték változásának megfelelően, a kor-
szerűsítés műszaki tartalmának függvényé-
ben számítják ki az új díjat. 

A döntés nyomán a rendeletben több pon-
ton módosulnak az eljárási szabályozásra vo-
natkozó részek is. Ezek közül legfontosabb,
hogy a jövőben a lakbér-támogatási kérelmet
már nem csak a Győr-Szol Zrt. személyes
ügyfélszolgálati irodáiban, hanem a polgár-
mesteri hivatal népjóléti osztályának ügyfélfo-
gadásain is be lehet adni.      

Változnak a bérleti díjak
Rendelkezésre áll a távhôszolgáltató

A nyári hónapokat kihasználva,
a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatá-
si Igazgatósága a betervezett kar-
bantartási, felújítási munkákat a
fűtőerőműben, a távhőhálózaton,
a hőközpontokban elvégezte, a fű-
tés indítására felkészült. 

Szeptember 15-ig a fogyasz-
tóknak is be kellett fejezniük a tu-
lajdonukban levő távfűtő beren-
dezések felújítási munkáit. Ezt
követően a szolgáltató csak rend-
kívüli esetben, a társasház közös
képviselőjének hozzájárulásával
engedélyez átalakítási munkát,
üríti le ehhez a fűtési rendszert.

A fűtés elindításakor a leg-
több problémát a belevegősö-
dött felhasználói rendszerek je-
lentik. Ebben az időszakban a fo-
gyasztói hibabejelentések több-
sége az, hogy egy-egy helyiség-
ben nem melegednek fel a radiá-
torok. A hibák nagy része a nyári
időszakban az épületek fűtési
rendszeréhez kapcsolódó felújí-
tásokhoz, átalakításokhoz, radiá-
torcserékhez köthető, hiszen
ezekhez a munkákhoz a hálóza-
tot le kellett üríteni. A fűtéskor-
szerűsített épületekben a légtele-
nítési munkák az átlagosnál is
nagyobb problémát jelentenek,
mivel 1–1 zárt termosztátszelep
miatt a levegő nem tud távozni,
így a hibabejelentések ismétlőd-
nek. Ezért a termosztatikus radi-
átorszelepeket a fűtés indítása
után javasolt egy ideig teljesen
nyitott állapotban tartani annak
érdekében, hogy a levegő távoz-
ni tudjon a rendszerből. 
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a
közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható,
aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén
végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést
szerez.

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közös-
ségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében
végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez,
vagy Győr város hírnevét gyarapítja.

Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére
adományozhatók a díjak.

A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak 
és pénzjutalomban részesülnek.

A díjak átadására a 2016. január 22-i magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkor-
mányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv
döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elisme-
rési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá:
a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy mű-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

ködtetésében lévő intézmény, valamint Győrben működő művé-
szeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy ala-
pítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy
tevékenységi körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének,
tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését
és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Kulturális és Sport Főosztályának vezetőjéhez kell benyújta-
ni személyesen vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt.
58-as iroda).

Beérkezési határidő: 2015. október 20. 15.00 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt ha-
táridőig beérkezett és a megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó ja-
vaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osz-
tályán személyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), vala-
mint telefonon a 96/500-198-as számon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, vala-
mint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a
www.gyor.hu internetes oldalról.

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya

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. 25.—10. 02.
DELIKÁT

Pecsenyekacsa „A” 

899,-kg

699,-db

Mangalica
sertészsír

1 kg

Kacsa- és libatermékek
széles választékban
kaphatók!

Faros
csirkecomb

399,-kg

Hajdúsági parasztkolbász

999,-kg

879,-kg

Ömlesztett Óvári
trappista sajt

Kristálycukor

195,-db

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgár-
mesterének nevében a Település-
fejlesztési Főosztály bemutatja:

Győr Megyei Jogú Város 1/2006.
(01. 25.) ök. rendelettel elfogadott
rendezési tervének
SZTM 2015-056 számú
„Ipari Park, LOC II. szabályozás” 
településrendezési
eszköztervezetek 
a településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm.rendelet a településrende-
zési eszközök egyeztetési eljárásáról szó-
ló 42.§ (1) véleményezési szakasz
tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok meg-
tekinthetŐk: 2015. szeptember 24-tŐl
2015. október 9-ig a város internetes ol-
dalán: http://www.gyor.hu/rendezési terv/
rendezésiterv-módosítási eljárások címszó
alatt. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr,
Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@
gyor-ph.hu e-mail címen.
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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.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Októberi zenés péntek esték 
Október 2. péntek Molnár Zoltán szintetizátor  18-21 óráig
Belépő ára: 2900 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő vacsorával együtt!
Október 9. péntek Klaudia és Patrícia duó 
Retro és mai magyar és külföldi slágerek 18-20 óráig
Belépő ára: 2900 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő vacsorával együtt!
Október 16. péntek  Magyarnóta est  19 órától

Hajnal Nikolett és Sülyi Károly 
Kísér: Németh Rudolf és zenekara

Belépő ára: 3800 Ft/fő helyett 2990 Ft/fő vacsorával együtt!
Október 30. péntek Dani-Szabó Duó Zenés-táncos est 18–21 óráig
Belépő ára: 2900 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő vacsorával együtt!

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a •  info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

www.galbusz.hu

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

SZÉKELY SZILVESZTER

2015. dec. 28.—2016. jan. 2. 
115.000 Ft/fô félpanzióval

EGYNAPOS UTAK ÉS 
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

ALSÓ-AUSZTRIAI KALANDOZÁS

Október 10. 6.900 Ft/fô
CSÍNOM PALKÓ-OPERETT SZÍNHÁZ

Október 24. 6.200 Ft/fô
PLETYKAFÉSZEK — CENTRÁL SZÍNHÁZ

Október 24.  8.980 Ft/fô

MÁR FOGLALHATÓK 
ADVENTI PROGRAMJAINK!

KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Győri Szolgáltatási Szakkép-
zési Centrum (Győr, Nádor tér 4.)
munkatársakat keres az alábbi közalkalmazotti
munkakörbe: gazdasági ügyintéző • könyvelő
• munkaügyi ügyintéző • műszaki referens •
számviteli referens • tanügy-igazgatási refe-
rens. Munkabér: Kjt. alapján + bérkiegészítés.
Fényképes önéletrajzot a következő e-mail
címre várjuk: gyszszc@gmail.com. Érdeklődni:
munkanapokon a  06-20/425-1310 te-
lefonszámon.

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

Számviteli ügyintéző, kereske-
dő-boltvezető, fogászati asz-
szisztens képzésekkel munkát
keresek! Minden munkalehetőség érdekel!
06-70/521-8282

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése, bá-
dogos-, ács-, kőművesmunkák
végzése kedvezménnyel, ga-
ranciával. Tel.: 06-30/355-6991.

GÉPKÖLCSÖNZŐ nyílt Győr-Sza-
badhegyen, a Szent Imre út 59. címen.
Nagy választékkal várjuk ügyfeleinket: épí-
tőipari gépek, kerttechnikai gépek, faipari
gépek, takarító-tisztító gépek, méréstech-
nikai gépek, és még sok más. Nyitva: hét-
főtől péntekig 7–16 óráig. Tel.: 0036-
70/411-6593.

REGENERÁLÓ SVÉDMASZ-
SZÁZS MINŐSÉGI ALAPANYAGOKKAL
GYŐR HANGULATOS HELYISÉGÉBEN. FACE-
BOOK: Hajni Relax 06-20/278-2991

Ipari parkban kaszálást, fűnyírást, bozót -
irtást vállalok, versenyképes áron! 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

Lomtalanítást vállalok. In-
gyen kitakarítom pincéjét, udvarát. Felesle-
ges holmit elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/882-6590.     

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, laminált padló lerakása, díszítő festé-
sek, homlokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak javítását-
festését garanciával, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

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

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok készí-
tése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart.hu, e-mail: ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes kö-
rű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667 

Költöztetés, fuvarozás, lom-
talanítás, bútor, műszaki termék szállítá-
sa kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatosmun-
kák, ajtó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

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

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

EGYÉB
Koloniál bútorok (franciaágy, komód,
stb.) , étkezőasztal két paddal és két székkel
(egyedi), kanapé, hűtő, mélyhűtő, hagyatékból ol-
csón eladó. 96/318-427

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.

Készpénzért antik bútort, festmé-
nyeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101. Ké-
résre házhoz megyünk!

INGATLAN
Felmondott hitellel terhelt ingatla-
nokat vásárolunk Győrben és környékén négyzetmé-
tertől, állapottól függetlenül. Végrehajtás alatt lévő
nem akadály. Hívjon most! 06-30/629-1525

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

Győr-Marcalváros I-en, 53-55 nm-
es, jó állapotban lévő, erkélyes panellakást kere-
sek kézpénzért, rövid határidővel. Tel.: 06-
20/517-5624.

LAKÁSCSERE
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, komfortos,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 44–55 nm-es, 2-3 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Gyárváros, Belváros kizárva. (Hirdetés -
szám: 498.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I, 3 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne, 62 nm-es, 3 szobás vagy annál
nagyobb bérleményre. Sziget, Újváros, Marcal-
város I, Belváros, Szabadhegy, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 500.) Érd.:  Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 37 nm-es, kom-
fortos, szépen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 45–100 nm-es, 2–4
szobás, határozatlan-határozott idejű bérleti
szerződéses bérleményre. Egyedi fűtés előny-
ben. (Hirdetésszám: 384.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, határozott idejű bérleti szer-
ződéses, teljesen felújított, igényes lakás, csen-
des környék, parkolási lehetőséggel lakást cse-
rélne 50–65 nm-es, 1+2 fél, 2+fél vagy 3 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses bérleményre. Sziget, Újváros, Sárás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 385.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420. 

Belvárosi, 4 szobás, 116 nm-es, összkom-
fortos, teljesen felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás, 1+fél vagy
1+2fél szobás, 35–70 nm-es, határozatlan-hatá-
rozott bérleti szerződéses bérleményre. Két ki-
sebb lakáscsere is lehetséges. Újváros, Bán Ala-
dár u. kizárva.  (Hirdetésszám: 386.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420. 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR belső oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda: Győr, Bácsai út 148/E.

Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár: Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu

Széles, problémás, 
bütykös, fájós lábakra!

Egyes termékek 3.900,- Ft-tól!

MSZP Székház
Gyôr, Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)
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PR-CIKK KONCERT

Október 3-án, 6 és fél év után tér
vissza újra Győrbe az egyik leg-
népszerűbb magyar zenész, Ko-
vács Ákos. IGAZÁN című koncert-
turnéjának záró akkordjaként
lép a győri Audi Aréna színpadá-
ra. A rendezvényre várt 4000 lá-
togató és Ákos biztonságáról a
Marcus Security ingyen gondos-
kodik – a biztonsági cég ezzel is
szeretné támogatni Győr város
kultúráját. A koncert apropóján a
nagyrendezvények biztosítási ki-
hívásairól kérdeztük Pongrácz
Balázst, a Marcus Security tulaj-
donos ügyvezetőjét.

A vendégek gyakran kellemetlen-
ségként élik meg, amikor koncerte-
ken, vagy fesztiválokon a belépte-
tésnél a biztonságiak ellenőrzik
őket. Hogyan kezelitek ezt?

A nagyrendezvényeken a belépte-
tésnél dolgozó biztonsági őröknek fi-
zikai és pszichológiai szempontból is
nagyon fontos szerepük van. A kon-
certre érkező, felfokozott izgalmi álla-
potban lévő vendéget a bejáratnál va-
laki határozottan megszólítja, akire
oda kell figyelnie, egy pillanatra meg
kell állnia. Ezzel egy kicsit lenyugszik
és kialakul az érkezőben egy olyan ér-
zés, hogy itt szervezetten vigyáznak a
biztonságra: megvédenek engem, de
arra is figyelnek, hogy én betartsam a
szabályokat. A beléptetés másik sar-
kalatos pontja a csomagátvizsgálás,
ami a vendégek biztonságos szórako-
zása miatt nagyon fontos, hiszen itt
szűrjük ki a veszélyes eszközöket és a
tudatmódosító szereket.

Ez hogyan történik szakszerűen?
Az érkező vendégek táskájába a

biztonsági őreink nem nyúlnak bele,
csupán megkérik a vendégeket,
hogy mutassák meg táskájuk tartal-
mát, vagy pakoljanak ki belőle. A
csomagátvizsgálás sok esetben a
szervező kérése is, ilyenkor gyakran
a veszélyes eszközökön túl felada-
tunk a máshol vásárolt termékek, ál-
talában italok kiszűrése. Ennek fő-
leg üzletpolitikai okai vannak, me-
lyet a megbízó maga szabhat meg.
A ruházat átvizsgálását csak gyanús
személyek esetében alkalmazzuk,
és nagyon fontos, hogy a vendégek
kényelme érdekében a nőket női
őrök, míg a férfiakat kizárólag férfi
őrök vizsgálhatják át. Az októberi
Ákos-koncerten elsősorban a ren-
dezvényt biztosítjuk, tehát csomag-
és ruházatátvizsgálásra lehet számí-
tani. Ha valakinél tiltott szert, vagy
közbiztonságra veszélyes eszközt
találunk, azonnal értesítjük a rend-
őrséget, akik onnantól átveszik az
ügyet. Azt tapasztaljuk, hogy egyre
gyakrabban kifejezetten örülnek a
vendégek a beléptetéskor alkalma-
zott átvizsgálásnak, hiszen belátják,
hogy ez az ő biztonságukat és zavar-
talan szórakozásukat szolgálja. Akik
egyelőre ezt még nem így gondol-
ják, azoktól is türelmet és megér-
tést kérünk.

Melyek a nagyrendezvényeken
leggyakrabban előforduló problé-
más esetek?

A leggyakoribb problémát még
mindig azok az alkoholtól túlfűtött
vendégek okozzák, akik verekedést

kezdeményeznek. Egy nagyrendez-
vényen ez azért lehet különösen ve-
szélyes, mert pillanatok alatt tömeg-
verekedés, pánik alakulhat ki. A leg-
fontosabb, hogy a verekedéseket
izoláljuk, tehát elválasszuk a konflik-
tusban lévőket a többi embertől, és
igyekezzünk minél hamarabb tisz-
tázni a kialakult helyzetet. A vereke-
dők testi épsége ugyanolyan fontos,
mint bárki másé, ezért igyekszünk
inkább a határozott fellépésünkkel
hatni rájuk, nem pedig azonnal erő-
szakot alkalmazni. Ha a helyzet
mégis megköveteli, hogy használ-
juk fizikai fölényünket, azt mindig
úgy tesszük, hogy a verekedőt ha-
tástalanítsuk, de súlyos sérülést ne
okozzunk neki. Erre külön oktatjuk a
munkatársainkat.

Milyen sajátosságai vannak a
színpad és az előadó, jelen esetben
Ákos védelmének?

A színpad elszeparált részén több-
féle feladatot is el kell látnunk: egy-
részt védenünk kell az értékeket, a
színpadi technikát, másrészt termé-
szetesen védjük a fellépő művészt.
Sokszor előfordul, hogy a rajongók
szeretnének minél közelebb kerülni a
kedvencükhöz, ilyenkor előfordulhat,
hogy felnyomják egymást a kordonra,
vagy bedöntik azt. A másik tipikus
színpad környéki veszély, hogy az ita-
lokat sokan szeretnék a hangfalakon
tárolni, ami balesetveszélyes vagy
anyagi kárt okozhat. Az Ákos koncert
esetében 10 munkatársunk fog vi-
gyázni a színpad környékére, és plusz
2 fő a backstage-re ügyel majd, továb-
bá minden szükséges eszközzel, pél-

dául taposókordonnal, gégemikrofon-
nal felkészülünk az eseményre.

Ákos védelme mennyire problé-
más eset?

Mindig egyeztetünk a fellépés előtt
az előadóval arról, hogy meddig me-
het el, mit nem ajánlatos tennie. Ebből
a szempontból Ákos rutinos már, nem

kell figyelmeztetnünk például arra,
hogy nincs színpadról leugrálás...
Ákost nagyon fegyelmezett előadónak
ismertük meg, így könnyű lesz vele
együtt dolgozni, de ébernek kell ma-
radnunk, hiszen ettől függetlenül ren-
geteg fanatikus rajongója van, ami
nagy felelősséget ró ránk. Mi maximá-
lisan felkészültünk, október 3-án indul-
hat a banzáj, amihez minden vendég-
nek nagyon jó szórakozást kívánok a
Marcus csapatának nevében.

Kulisszatitkok
az Ákos-koncert védelmérôl

A Marcus Security
támogatásként
biztosítja 
az év koncertjét
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CSAK AZ ETO SPORT

Továbbra is százszázalékos tel-
jesítménnyel szerepel a Győri
Audi ETO KC a női kézilabda
NB I-ben. A zöld-fehérek a leg-
utóbbi fordulóban a Békéscsa-
bát fogadták. A meccs nehezen
indult, végül húszgólos hazai si-
kerrel zárult.

A Fehérvár, a Siófok és az Érd legyőzé-
se után ismét egy kötelezőt kellett hoz-
nia az Audi ETO-s lányoknak a bajnok-
ságban. Néha ugyan ezek a találkozók
sikerülnek a legküzdelmesebbre, most
szó sem volt ilyesmiről. A békéscsabai
remények nagyjából a 20. percig éltek,
ekkor még a vendégek vezettek 8–7-re.
Aztán a kezdeti lazaság után összeállt
az ETO védekezése, és a félidő utolsó
10 percére már csak két gólt tudott
összehozni a Békéscsaba.

A második játékrészben egyértel-
művé vált, hogy óriási különbség van

Az ETO FC Győr az elmúlt hétvégén, Budapes-
ten vizitelt a labdarúgó NB III Nyugati csoport-
jának aktuális fordulójában. A feljutásért küzdő
zöld-fehérek a III. Kerület együttesével csaptak
össze a fővárosban, ahol Szabó Bence és
Mayer Milán góljaival simán, 2–0-ra nyertek.

Megtartotta hagyományos,
szezonkezdet előtti sajtótájé-
koztatóját az Agrofeed Széche-
nyi Egyetem Győri KC. A ko-
sárcsapat kerete jócskán kicse-
rélődött, több új játékos és új ve-
zetőedző is érkezett a klubhoz.
Az egyesület tervei nem változ-
tak, követni a tavaly kitűzött há-
roméves tervet. 

A tavaly kitűzött hároméves tervet kö-
vetné idén is az Agrofeed Széchenyi
Egyetem Győri KC férfi kosárlabda -
csapata. A csapat idén új név -
szponzorral vág neki a NB I/B-s baj-
nokságnak, ám idén, ahogy Hoffmann
Gergely elnök fogalmazott, nagyobbat
kell lépni. A tavalyi évre kitűzött célt
ugyanis nem sikerült 100%-osan telje-
síteni. Ha pedig tartani akarják magu-
kat a hároméves tervhez, nehéz fel-
adat vár rájuk az idei szezonban. 

A hazai Dabas szinte már a mérkőzés elején eldöntötte a találkozó kimenetelét. A
hétvégi bajnokin ugyanis az Agrofeed ETO-SZESE idegenben vizitelt a férfi kézi-
labda NB I/B-s bajnokságban. Habár a mérkőzés során többször is felzárkóztak a
Rosta-legények, ennél közelebb nem sikerült kerülni a dabasiakhoz. Ráadásul Ká-
nyai Róbert és Schneider Miklós is megsérült. Végül 31–29-re nyert a Dabas, az
ETO-SZESE pedig elszenvedte első idegenbeni vereségét.

Idén nagyobbat kell lépni
A felnőtt csapat edzői feladatait az

idei évtől a csapat korábbi játékosa és
utánpótlásedzője, Csaplár-Nagy Ervin
látja el. Az egyesület több új játékossal is
erősített. Érkezett Hajmássy Péter, Nárai
Bence, Sziráki Lőrinc és Zábó Dániel, il-
letve a klub utánpótlásából is csatlako-
zott néhány játékos a felnőtt kerethez.  

A csapat azóta a hagyományos Fém-
ker Kupán is pályára lépett az Egyetemi
Csarnokban. A győri fiúk ellenfelei a

négycsapatos tornán a Budafok, a
Veszprém és a Falco voltak. A kupán
Csaplár-Nagy Ervin csapata az első
mérkőzését, a Budafok ellen szoros vég-
játékban elbukta, így harmadik helyért
folytathatta. A Gombás Gábort nélkülö-
ző hazai gárda a Falco ellen már maga-
biztos győzelmet aratott. A győriek így
bronzéremmel zárták a hazai tornát,
amelyet a Veszprém nyert, megelőzve a
Budafokot, és a negyedik Falcót.

Vereség idegenben

Idegenben nyert
az ETO FC Gyôr

Hússzal nyertek a lányok
a két együttes között. Míg az ETO BL-t
szeretne nyerni, a Békéscsaba várha-
tóan az élvonalban mara-
dásért harcol majd. A
szünet után csak az volt
a kérdés, hogy eléri-e
a húszgólos előnyt a
Győr. Sulland és
Löke is ekkor szór-
ta meg igazán az el-
lenfél hálóját. Előbbi
hét, utóbbi 6 találattal zárta
a meccset. A vége 39–19-es
ETO-siker lett.

Az ETO a bajnoki
meccsek mellett már
a BL-csoportkörre ké-
szül, a dán Mitjilland, a
macedón Vardar Skopje és
a Hypo ellen. Az első
meccs október 17-én
20 óra 15 perckor lesz
a Vardar otthonában.
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SPORT  MOZAIK

Gyerekzsivajjal, drukkoló szülőkkel,
testvérekkel, barátokkal, szurkolók-
kal telt meg a közelmúltban a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ.
Idén is megrendezték ugyanis a Kla-
uz László Birkózó Emlékversenyt, az
egykori kiváló sportoló tiszteletére.
Nagyjából 140-en érkeztek a győri
versenyre, többnyire hazánk klubjai-

Remekül kezdték meg a szezont az Uni-
centrál Bulls sportolói a közelmúltban Pá-
pán rendezett WKF Küzdősport Magyar
Bajnokságon, K-1 szabályrendszerben. Lu-
kács Balázs -81 kg-ban, Lukács Gábor
-86 kg-ban és Schwéger Tímea -57 kg-ban

A közelmúltban a korábbi Bajnokok Li-
gája-győztes szlovák Podbrezovával
játszott felkészülési mérkőzést a
Győr-Szol tekecsapata. A nyári világ-
bajnokság alatt jött az ötlet, hogy a két
együttes találkozzon egymással és
összemérje erejét, a terv pedig szep-
tember közepén vált valósággá. 

A világ egyik legjobbjának tartott
tekés Zavarko Vilmos, a találkozó
egyik ötletgazdája örömmel jött Győr-
be. „Jó edzőpartner a Győr, nem szá-
mítunk könnyű mérkőzésre. A győri te-
kések egy részét ismerem, a többie-
ket kevésbé, ám ez egy jó lehetőség,
és szeretnénk visszahívni őket, vagy
barátságos mérkőzésre, vagy GP-ku-
pára. Ám mivel a bajnokságok zajla-
nak, csak hétköznap tudtuk összehoz-
ni ezt az összecsapást. Nagyon jó ér-
zés, hogy a világ egyik legjobb játéko-

Nemzetközi meccsel készültek

Emlékverseny hazai érmekkel

ból, de néhányan az országhatáron
túlról is ide utaztak, hogy szőnyegre
lépjenek. A győriek közül Gyurasits
Máté magabiztosan nyert, a szintén
GYAC-os Reznyák Máté ezüst, míg
Nyuli Mátyás bronzérmet szerzett. A
Győri BKSE versenyzői közül Márton
Hunor második, Varga Márton pedig
ötödik lett. 

Nagyszerû idénykezdet 
magyar bajnok lett. Kovács Olivér kadett
kick-light -45 kg-ban szintén bajnoki címet
vihetett haza. Balázs Péter -81 kg-ban pe-
dig harmadik helyezést szerzett. Felkészítő
edzők: Csányi János, Vlasich Róbert és
Grónai Sándor.

gon dobott eredményeket ismerik el
ezen a ranglistán. Most jó a formám is,
de szeretném még feljebb tenni a lé-
cet, 760 fa körüli eredménnyel boldo-
gabb lennék.”

Nemcsak a világ egyik legjobb já-
tékosát, hanem a világ egyik legjobb
csapatát fogadhatták – mondta el a
győriek sztárjátékosa, Kakuk Levente.
„A vendégcsapatról tudni kell, hogy
nyertek már Bajnokok Ligáját is, leg-
utóbb BL-harmadikak voltak. Sőt ki
merem jelenteni, hogy Podbrezován

játszik a világ legjobb játékosa is, Za-
varko Vilmos.”

„Nagyon erős csapat, kiváló, világszín-
vonalú tekésekkel – tette hozzá Németh
Gábor, a klub elnöke. Reálisan nézve,
nem mi vagyunk az esélyesek, ám nem
adtuk fel. Az első fordulóban mutatott já-
tékunk alapján bármi lehetséges.”

A találkozót végül a szlovákok nyer-
ték 8–2-es arányban, ám ha Zavarko
Vilmos kijelentésének hinni lehet, ak-
kor nemsokára akár vissza is vághat-
nak a győriek idegenben. 

Magabiztos folytatás
A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
36. fordulójában a Nyíregyházát fo-
gadta hazai pályán. A győri fiúk
6–2-es sikert arattak, ezzel maga-
biztosan menetelnek előre a baj-
nokságban. Psz.: Batki Tamás 578,
Kakuk Levente 680, Koller Dániel
586, Németh Gábor 599, Pete II.
László 598, Rédling Zsolt 559.
Folytatás idegenben, szeptember
26-án, a BKV otthonában. 

sának tartanak. Nemrég megjavítot-
tam a saját rekordomat, 755 fával, ezt
megelőzően is én dobtam a legtöb-
bet, ám nem én vagyok a világcsúcs-
tartó, ugyanis csak a világbajnoksá-

VISSZA AZ ELITBE. Eddigi egyetlen vereségét a profik között a leg-
utóbbi németországi gálán szenvedte el Kelemen Balázs. A győri ököl-
vívó most a Felix Promotion szentesi rendezvényén javíthatott grúz
Khutsishvili ellen. Balázs végül, ha nem is látványos bunyóval, de be-
húzta a kötelezőt.
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Győrbe érkeznek a masters öttusamezőny leg-
jobbjai a héten, városunkban rendezik ugyanis
a UIPM Masters Négytusa, Öttusa, Váltó Nyílt
Európa-bajnokságot és a Duna-Kupa felnőtt
férfi-női öttusaversenyt. A viadallal kapcsolat-
ban tartottak sajtótájékoztatót kedden. 

18 ország sportolói utaznak Győrbe, töb-
bek között Anglia, Dánia, Németország,
Olaszország, Oroszország, Spanyolország
versenyzői indulnak a megmérettetésen.
Azonban mivel nyílt viadalról beszélünk, így
például Panamából is érkeznek öttusázók a
versenyre. Radnóti Ákos, Győr alpolgármes-
tere a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott,
hogy az öttusa és a négytusa népszerűsíté-
se nagyon fontos városunkban, hogy a ha-
gyományokat tovább tudjuk vinni. Ha a fiata-
lok kilátogatnak az ilyen versenyekre és ked-

Gyôrbe érkezik a masters öttusa

vet kaptak ehhez a fajta mozgáshoz, az nagy
öröm lesz. A létesítmények nagy része
ugyanis adott ehhez is.

Kovács Zsuzsa, a Győri Öttusa és Triatlon
Sportegyesület titkára elmondta, hogy ed-
dig 80-an jelezték a részvételüket a masters
versenyen. Ám ez a kategória 30 éves kortól
kezdődik, így a „legfiatalabb” kategóriában
még aktív élsportolók vehetnek részt, hiszen
ebben a korosztályban nemcsak az öttusá-
ban, hanem szinte minden sportágban még
versenyszerűen mozognak az élsportolók. 

Az Európa-bajnokság a város több isko-
lájában, a Krúdy Gimnáziumban, a Veres Pé-
ter Szakképző Iskolában, valamint a Magyar
Vilmos Uszodában zajlik. A versenyek lap-
zártánk után kezdődtek meg, ezek eredmé-
nyeit jövő héten ismertetjük.

A magyar futsalváloga-
tott fantasztikus végjáték-
kal, a hosszabbítás utolsó
másodpercében szerzett
góllal 4–3-ra legyőzte a
román válogatottat. Ezzel
6–5-ös összesítéssel
megnyerte a pótselejte-
zős párharcot, és kijutott
a februári szerbiai Euró-
pa-bajnokságra.

MTI fotó: Czeglédi Zsolt




