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Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc vértanúira emlékezett a
város. A koszorúzási ünnepséget ok-
tóber 6-án a Batthyány ligetben talál-
ható Batthyány-emlékoszlopnál ren-

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította októ-
ber 1-jét az Idősek Világnapjává. Győr
minden évben városi ünnepségen kö-
szönti a szépkorúakat, az idei rendezvé-
nyen a polgármester átadta a Győri Vá-
rosháza Ezüst Emlékérmeket. A kitünte-
tettek névsora: Farkas Károlyné (Régi
Barátok Köre klub), Fekete Béla (Barát-
ság Nyugdíjasklub), Ferenczy Dénesné
(Otthon utcai Idősek Klubja), Galántai
István (Komlókert Polgári Kör), Gergely
Sándor (Nyugdíjas Pedagógus Klub).

A Védd a helyit, vedd a kisalföl -
dit! vásáron kisalföldi őstermelők,
kézművesek kínálták portékáikat
vasárnap a Dunakapu téren. 

A nagyszámú érdeklődő különféle mé-
zek, lekvárok, savanyúságok, befőttek,
szörpök, zöldségek, hústermékek kö-
zül válogathatott. Gyógyteák, gyógy-
növény-tinktúrák, homoktövisből és
kecsketejből készített termékek, házi
sajtok, valamint kézműves édességek

Győr Megyei Jogú Város Örmény
Nemzetiségi Önkormányzata 2015.
október 9-én 19 órai kezdettel tartja
új székhelyének – Győr, Liszt Ferenc
u. 1. - avató ünnepségét. A Győr,
Liszt Ferenc u. 1. szám alatti iroda
avatóünnepségén  a vendégek íze-
lítőt kapnak az örmény gasztronó-
mia ízeiből is. A rendezvény ingye-
nes, melyre az Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat szeretettel vár
minden kedves érdeklődőt!

Idén rendezte meg 5. alkalommal
nyitott kapuk programsorozatát az
Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény, Egy hét a győri időse-
kért címmel. Az aktív szépkorúakra
rengeteg érdekes program várt az
elmúlt napokban, hétfőn játékos ve-
télkedővel kezdtek, szerdán kézilab-
da-kavalkádba csöppenhettek,
csütörtökön pedig a hagyományos
Napsugaras Őszutó Klubtalálkozó
zárta a népszerű sorozatot. 

Két hete pénteken (szeptember 25-én)
indult volna el a 13. Jótékonysági kerék-
pártúra Győrből Táplánypusztára. Ala-
pos és gondos előkészítés után közel
500 résztvevő jelentkezett az esemény-
re, összesen 33 általános, illetve közép-
iskolából, és a Széchenyi István Egye-
temről. A rossz időjárás, az egész nap
szakadó eső miatt a kerékpározók az-
nap sajnos nem tudtak elrajtolni. Kara
Ákos elmondta, hogy a támogatást ettől
függetlenül megkapja a három szociális
szervezet, és a kerékpártúra hagyomá-
nyát nem szeretnék megszakítani. A
nagy érdeklődésre és lelkesedésre való
tekintettel, a 13. Jótékonysági kerékpár-
túra új időpontja 2015. október 16. –
tudtuk meg Kara Ákos országgyűlési
képviselőtől, a rendezvény fővédnökétől.
A résztvevő gyerekek és tanárok remélik,
hogy a következő pénteken az időjárás
nem akadályozza meg az indulást.

A Patrónus Lions Club együttmű-
ködve az Első Győri Lions Clubbal
és az Arrabona Lions Club Győrrel,
„Válts valóra" elnevezéssel jótékony
futást szervez október 15-én 13.30
és 17.30 között a Barátság Sport-
parkban. Az esemény fővédnöke
Radnóti Ákos alpolgármester, aki
13.30 kor megteszi a stafétával az el-
ső kört, ezután egymás kezébe ad-
ják a stafétát a résztvevők kétkörön-
ként, és így futnak 17.30- ig.  A ne-
vezési díj 500 forint. Az összeget egy
az egyben kapja egy rászoruló, be-
teg gyermekeket nevelő család, akit
családsegítőkkel választottunk ki –
tájékoztatta lapunkat Nagy Tamás, a
Patrónus Lions Club elnöke.

Örmény
Nemzetiségi
Önkormányzat
székhelyváltozása,
új iroda avatása

Idôsek hete

Jótékony futás egy
rászoruló családért

A szabadságharc hôseire emlékeztünk
dezték, ahol Fekete Dávid alpolgár-
mester úgy fogalmazott: „A 13 aradi
és mártírtársai számára egy percig
sem volt kérdéses, hogy akár életük
árán is megvédik a magyar földet. Ok-
tóber 6. nem véletlenül lett a nemzeti
összetartozásunkat jelképező dátum,
amely örök érvényű igazodási pontot
jelent a számunkra. Úgy érzem, októ-
ber 6-nak máig érvényes üzenete, sőt
korunkban egyre aktuálisabb üzenete
van! A haza nem valami idejétmúlt, el-
vont fogalom, nem valami korszerűtlen
és mesterségesen életben tartott tá-
kolmány, ahogy azt sajnos manapság
néhányan láttatni szeretnék Európá-
ban.” Az alpolgármester hangsúlyozta,

a legfontosabb küldetésünk nekünk is,
hogy továbbvigyük mindazt, amit elő-
deink megalkottak, továbbvigyük érté-
keinket, történelmünket, nyelvünket,
kultúránkat. A szónok kiemelte, bár a
migránsválság közepette hazánk az
ország és Európa határainak védel-
mét szolgálja, mégis igaztalanul sok
kritikát kap. Ezzel kapcsolatban ki -
emelte, cselekedeteikkel az aradi hő-
sök útmutatást adtak, „miként kell vi-
selkednünk a jelenben, miként kell ki-
állnunk magunkért akkor, amikor a
meggyőződésünk nem valami önös
érdektől vezéreltetett, hanem – úgy
hisszük, az egész közösség – jelen
esetben Európa érdekeit is szolgálja.”

Új idôpontja van
a kerékpártúrának

Elismerések az Idôsek Világnapján
Gombos Istvánné (Győri Polgári Nyug-
díjas Kör), Hani Jánosné (Belvárosi
Arany János Nyugdíjas Klub), Dr. Havas-
sy Tiborné (Alkotók Napóra Egyesület),
Horváth Kálmán (Rába Győri Nyugdíjas
Egyesület), Dr. Kovács Miklós (Postás
Nyugdíjas Klub), Kőhalmi Nándorné (Ré-
gi Barátok Köre Klub), Kulicskó Vincéné
(Régi Barátok Köre Klub), Madár Gyulá-
né (Napsugár Nyugdíjas Klub), 

Meleg Jánosné (Győri Apor Vilmos
Kolping Családi Egyesület), Molnár

Imre (Gyárvárosi Baráti Kör), Mudra
Jánosné (adyvárosi lakos), Muzsay
Zsuzsanna (Győri Polgári Nyugdíjas
Kör), Nagy Jenőné („Beszélgető Háló-
zat”), Sipos Józsefné (Meteor Termé-
szetbarát Egyesület), Stummer István-
né (Régi Barátok Köre Klub), Szentmi-
hályi Lászlóné (Régi Barátok Köre
Klub), Szerbeczky István (Bácsai
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub), Vörös
Józsefné (Győr-szigeti Nyugdíjas
Klub).

Nagysikerû piac a Dunakapu téren

is kínálták magukat a standokon.
Sokféle Győr környékén termesztett
zöldség, gyümölcs is a városlakók asz-
talára kerülhetett. A szervezők, a győri
önkormányzat, a Győr-Szol Zrt. és a
megyei napilap azt tervezik, hogy a jö-
vőben minden hónap első vasárnap-
ján megrendezik a vásárt. A jövőben
kedden és pénteken nem lesz terme-
lői piac a Dunakapu téren, így legkö-
zelebb november 8-án lehet majd ott
kisalföldi termékeket vásárolni.
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2015. október 11-én (vasárnap)
16 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Győrt és a szlovákiai Ilavát Baross Gábor
személye köti össze. A három évtizedes ba-
rátság egyre erősebb.

A két város intenzív kapcsolatot ápol egymással a
Baross Emléktársaság révén, hiszen a hajdani győri
országgyűlési képviselő, közlekedési miniszter ma-
uzóleuma Ilaván található. A szlovákiai delegáció a
napokban járt városunkban, és szakmai megbeszé-
léseket folytattak a Városházán. A találkozó alkalmá-
val Borkai Zsolt polgármester elmondta, a kapcso-
lat apropóját Baross Gábor közös emlékezete adja,
és az évek során igazi barátságok alakultak ki ma-
gyarországi és szlovákiai részről egyaránt. A polgár-
mester hangsúlyozta dr. Schmidt Péter, a Baross
Társaság elnökének szerepét, és köszönetet mon-
dott Stefan Daskónak, Ilava polgármesterének
azért az áldozatos munkáért, amit egyrészt Baross
emlékének ápolásáért, másrészt pedig a két város
barátságáért tesz. Ezt megerősítendő, a győri pol-
gármester a Győri Városháza Ezüst Emlékérmet
adott át az ilavai városvezetőnek.

Ing. Stefan Dasko elmondta, Ilavában büszkék
erre a barátságra, amely évtizedek óta Győrhöz köti
őket, és a ma is élő kapcsolat, a két fél eltökéltsége
garancia arra, hogy ez a jövőben is így marad. „Bí-
zom benne, hogy amint Baross Gábor emlékét to-
vább tudjuk adni a következő generációknak, úgy a
településeink közti barátságot is át tudjuk örökíteni.”

Dr. Barsi Ernő teológus, néprajz- és
népzenekutató tudós, zenetörté-
nész, egykori lakhelyén, a Szent Ist-
ván út 35. számú ház falán emlék-
táblát avattak tiszteletére. Dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester a
csütörtöki ünnepségen köszöntő-
jében hangsúlyozta, sok olyan em-
berre van szüksége a magyar nem-
zetnek, a népzenének, a zenetörté-
netnek, mint Barsi Ernő volt. 

Faust Dezsőné, a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagógusok
Egyesületének alelnöke kiemelte:
Barsi Ernő tiszta hittel vallotta,

Elkészült a Kovács Margit utca
13–23. mögötti járda csapadék-
víz-elvezetése. „Régi lakossági
igénynek sikerült eleget tenni a
felújítással, hiszen a otthonok
mellett a játszótér és a zöldterület
miatt is rengetegen járnak erre,
és esős időben áldatlan állapotok
alakultak ki itt” – fogalmazott Ró-
zsavölgyi László, Marcalváros II
önkormányzati képviselője. Hoz-
zátette, a csapadékvíz elvezetését
több mint száz méter hosszon si-
került megoldani, ezzel végre az

Korszerûsítették
a csapadékvíz-elvezetést

idősek és a babakocsival közleke-
dők is megfelelő módon tudják
használni a járdát.

Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője kifejtette, 100
méter hosszon rácsos folyókát és
szegélykőelemeket építettek, ez-
zel csapadékos időszakban is
komfortos járdafelületet tudnak
biztosítani az itt élők számára. 

A kivitelezés 5,4 millió forintba
került, melyet az önkormányzat
biztosított az Útkezelő Szervezet
költségvetésében.

Barsi Ernô-emléktábla 
meg kell menteni, tovább kell adni,
közkinccsé kell tenni, amit őseink
ránk hagytak. Dr. Király Géza, a
Rotary Club Győr alapító tagja azt
mondta, többek között azért vá-
lasztották a tudóst a club alapítói
közé, mert példaértékű az, ahogy
népszerűsítette, tanította és szol-
gálta a magyar népzenét. 

A Lebó Ferenc szobrászmű-
vész által készített emléktábla,
egy személyes dombormű, me-
lyen hegedűvel a kezében ábrá-
zolta Ernő bácsit, aki így vált
Győr ikonikus alakjává.

Rajtunk is múlhat 
az élet vészhelyzetben

Baross szelleme a kapocs

Évente mintegy 250 ezer ember hal meg hirtelen
szívhalál miatt Magyarországon, de az esetek döntő
többségében még mindig nem tudunk, vagy nem
merünk segíteni. Pedig egy egyszerű módszerrel te-
hetünk az életben maradásért a mentők kiérkezé-
séig. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Szé-
chenyi István Egyetem elsősegély-nyújtási tanfolya-
mot indított, amely során a félautomata defibrilláto-
rok kezelését is meg lehet tanulni. Perceken múlik
az élet! – hangsúlyozták a kórházi szakemberek a
programot bemutató sajtótájékoztatón, amely után is-
mert győriek sajátították el az életmentő segítségnyúj-
tást. Például Borkai Zsolt polgármester, aki rámutatott,
az egyetem és a kórház nyitottságát jelzi a képzés.
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PROGRAMOK  FEJLESZTÉS

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

Kamarai hírek

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„A XXI. század legjelentősebb
stratégiai kihívásai az egészsé-
ges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a
fenntartható energiaellátás bizto-
sítása. Az energetikában az elkö-
vetkező időszak a struktúra- és
paradigmaváltás korszaka lesz
mind a keresleti, mind a kínálati
oldalon. Az emberiség még nap-
jainkban is az olcsó és végtelen
mennyiségben rendelkezésre ál-
ló energiahordozók tévhitében él,
azonban az eddigi fogyasztási
szokások nem lesznek a jövőben
fenntarthatók. A saját jövőnk és
a következő nemzedékek szük-
ségleteinek biztosítására, vala-
mint az élhető környezet megőr-
zéséhez halaszthatatlan a mi -
előbbi szemléletváltás az energe-
tika terén is” – így kezdődik a
Nemzeti Energiastratégia 2030
dokumentum, melyben többek
között olyan célokat fogalmaztak
meg a döntéshozók, mint példá-
ul a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése és a megújuló ener-
giaforrások előtérbe helyezése.
Ezek azonban újszerű problémá-
kat vetnek fel, csak egy triviális
példa a sok közül: a szél nem ak-
kor fúj, vagy a nap nem akkor süt,
amikor mi szeretnénk az energiát
fogyasztani. Erről is beszéltek az
elmúlt héten az Okos Jövő Fó-
rum 2015 elnevezésű konferenci-
án a Széchenyi István Egyete-
men, melynek fő témája az okos
technológiák alkalmazási lehető-
ségei a fenntartható városok fej-
lesztésénél, valamint az energe-
tika egyes területein volt. A fő-

Okosan épül a jövô
szervező Okos Jövő Innovációs
Klaszter elnöke, Bertalan Zsolt la-
punknak elmondta, a kihívások
új technológiákat, vagyis okos
hálózati megoldásokat követel-
nek. Ehhez először is rengeteg in-
formációra van szükség, ezért az
okos mérés bevezetése előbb-
utóbb elengedhetetlenné válik,

ami a jelenleginél sokkal több le-
olvasást jelentene a fogyasztók-
nál. A nagy mennyiségű adat pe-
dig lehetővé teszi a fogyasztói vi-
selkedés megismerését, netán a
fogyasztás befolyásolását. A cél-
zott 20 százalékos energiahaté-
konyság javulásához tisztában
kell lennünk azzal, mikor, miért
és mennyi energiát fogyasztot-
tunk. Több smart metert bemu-
tattak már, amik valós idejű infor-
mációkat adnak a fogyasztásról,
annak költségéről, illetve bizo-
nyos berendezések képesek sza-
bályozni az előzetesen lementett
adatokból a szokásainkhoz alkal-
mazkodva a fogyasztást. Berta-

lan Zsolt kifejtette, ma már olyan
okos, fenntartható városok kiala-
kításáról beszélhetünk, ahol nem
csak az energiaszektort próbál-
ják intelligensebbé tenni, hanem
a városi lét minden szegmensét
igyekeznek jobbá tenni az élhető-
ség jegyében. Épp a konferencia
előtt tartottak Győrben sajtótájé-

koztatót a témában, ugyanis a vá-
ros és az E.ON Hungária Zrt. két
éve írta alá azt az együttműködé-
si megállapodást, amelynek cél-
ja, hogy a 2017-ben megrende-
zendő Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál idejére már okos város-
ként fogadhassa a fiatalokat
Győr. Ennyire sokoldalú Smart
City-fejlesztés az országban
máshol jelenleg nem folyik.

A fejlesztőknek alapvető érde-
kük, hogy a fogyasztói igényeket
felmérjék, és azokra adjanak vá-
laszt. Például sokoldalú informa-
tikai sztrádák kiépítésével, vagy
az elektromos járművek árának
lejjebb szorításával.

Híd a kutatás és az üzlet között

Meet2Match elnevezéssel kétnapos konferenciát tar-
tottak Győrben, hogy az innovátorok és az üzletembe-
rek egymásra találhassanak. A rendezvény a Nyugat-
magyarországi Egyetem TÁMOP-4.2.1C-14/1/Konv-
2015-0001 azonosító számú pályázatának keretében,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében valósult meg. Tizenkét országból,
százötven résztvevő érkezett az előadásokra, worksho-
pokra és a kétoldalú üzleti megbeszélésekre az ener-
gia-, környezet-,fa- és élelmiszeripar területeiről.

Önismeret és stílus

GYMSMKIK Női Klub minden érdeklődőt vár októ-
ber 21-én Győrben a kamarai székházban 10 órakor
kezdődő Önismeret és stílus témájú rendezvényére.
Jelentkezni a kamarai honlapon lehet.

Pályázati felhívás 
Október 15-ig a ki-
magasló tanulmá-
nyi eredményű
szakmunkás tanu-
lók, csanaki Jerfy
Antal díjra pályáz-
hatnak. Ez kétéves
ösztöndíjat, pénz-
beli támogatást jelent. Tavaly 3 tanuló már megkapta.
Tel: +36-96/520-250.

A Győr-Szol Zrt. 2015-ben 195 millió forint támo-
gatást nyert a már korábban két ütemben megva-
lósított távhőrendszer korszerűsítési munkálataira.
Ennek keretében 2010-ben az új Jedlik híd szerke-
zetébe építettek be korszerű távhővezetéket, így a
korábban a Vásárhelyi Pál gyalogoshídon levő veze-
ték a híddal együtt elbontásra került. 2011-ben pe-
dig a Híd utcai és Töltésszer utcai táv hővezeték cse-
réjére került sor. 

Az új Jedlik híd megépítésével együtt a hídszerke-
zetre, görgős alátámasztásokra építették az új, erősí-
tett hőszigetelésű, gyárilag előszigetelt 300 mm átmé-
rőjű távhővezetéket, 151 méter nyomvonalhosszban.
Ezenkívül a hídfőkamráktól a meglévő hálózatokhoz va-
ló csatlakozásként további 261 méter 300 mm átmé-
rőjű és 53 méter 65 mm átmérőjű új, gyárilag előre szi-
getelt vezetékpárt is lefektettek. A kivitelezést nehezí-
tette, hogy az új híd építésének idejére a Vásárhelyi Pál

Korszerûsítések a gyôri távhôrendszerben
gyalogoshídon elhelyezett távhővezetéket meg kellett
tartani a távhőszolgáltatás fenntartásának érdekében.

2011-ben sor került a Híd utcai és Töltésszer utcai
primer távhővezeték cseréjére is, mivel a műszaki ál-
lapota leromlott, évente többször meghibásodott, a
hőszigetelése legyengült. A távhővezeték rekonstruk-
ciós munkái a Bercsényi liget–Ecet utcai leágazástól
a Töltésszer utcai elágazó aknáig történtek. A kibon-
tott vezeték helyére új, közvetlen földbe fektetett, gyá-
rilag előszigetelt távhővezeték került. Az új vezeték ki-
építésének idejére a folyamatos szolgáltatás biztosí-
tása érdekében ideiglenes vezetéket kellett létesíteni.

Az új vezetékeken a hőszigetelés javult, kisebb lett
a hőveszteség, így csökkent a hőigények kielégítésé-
hez szükséges földgázfelhasználás, és ezzel összefüg-
gésben az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A távhőrendszer korszerűsítésére a KEOP-5.4.0/12-
2015-0006 pályázat 195 millió forintot biztosított.
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A meggyőzés tudománya cím-
mel rendez nagyszabású konfe-
renciát rövidesen a HVG: Ha be-
legondol az ember, egész éle -
tünk minősége, sikere ennek a
cselekvésnek a végeredményén
múlik. Le tudjuk-e vetkőzni
megrögzött szokásainkat, fogé-
konyak vagyunk-e az újra. Nyi-
tottak-e egy-egy új érvre, melyet
eddig át sem gondoltunk, figyel-
men kívül hagytunk, tudomást
sem vettünk róla.
A magánélet és a közélet sikere
a meggyőzés tudományán mú-
lik. A meggyőzés álruhájába öl-
tözött szándék lehet persze ma-
nipulatív, akkor az a kérdés, ké-
pesek vagyunk-e felismerni a
mögöttes szándékokat.
Meg tudjuk-e önmagunkat győz-
ni – ez a következő kérdés. Kinek
hiszünk, és kinek nem. És kinek,
mit? A politikai életünk irányait
ezeknek a meggyőző vagy hitel-
telen érveknek az ereje, elfoga-
dottsága határozza meg.
Egy modern társadalomban a
hatalom azáltal jön létre, hogy
mennyi követőt szerez a meg-
győzés által. De még a kultúrá -
ban is van szerepe. Hallottam
meggyőzni embereket a Duna-
kapu téri Pulzus alkotás értékei -
ről és izgalmáról. És hallottam
megrögzött kételkedőket, akik
még a fülüket is becsukják az ér-
vek hallatán.
Evidenciákon nem érdemes vi-
tatkozni. A magyar ember azon-
ban hajlandó rá, pedig ez pótcse-
lekvés. A meggyőzés értelmes
ügyeket céloz, fontos kérdések-
ben vetekszik egymással. Amíg
ennek tudatában és birtokában
nem leszünk, addig fafejűek ma-
radunk, megváltoztathatatlanok.
Márpedig meggyőzhetetlennek
lenni ön- és közveszélyes. Álló-
háborúk csak veszteségeket
okoznak, győzelmet nem produ-
kálnak. Mozdulni kell észben, lé-
lekben, megújulni, hogy az
egész társadalom képes legyen
erre. E nélkül az előítéletek bárd-
ja alá hajtja fejét minden értel-
mes ember és társadalom. Kár
volna a veszteségekért, amikor
győzni is lehetne.

Gy. P.

Meggyőzés

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A megújult tér különleges látvá-
nyossággal gazdagodott, a
négy méter átmérőjű lencse
rendhagyó módon tükrözi visz-
sza a tér, a folyó, és a Káptalan-
domb nyújtotta panorámát.

A nyár elején átadott Dunakapu tér az
elmúlt hónapokban élettel telt meg. A
városi nagyrendezvények új helyszíne-
ként olyan programoknak adott ott-
hont, mint a nyárnyitó koncert, a Ba-
rokk Esküvő, a Bornapok, vagy éppen
a Saragossa Band karibi hangulatú
nyárzárója. A vasárnapi „Védd a helyit,
vedd a kisalföldit” elnevezésű termelői
piacra is rengetegen látogattak ki, és a
vásárlók, nézelődők közül sokan kíván-
csian vizsgálgatták az akkor még leta-
kart új köztéri alkotást. Hétfőn aztán
fény derült arra is, hogy mit rejt a lepel.

„Múlt, jelen és jövő egysége. Ez a hí-
vógondolata az alkotásnak, hiszen Győr,
ahogy a megújult Dunakapu tér is, kitű-
nően ötvözi a hagyományokat a moder-
nitással” – fogalmazott Borkai Zsolt. A
polgármester visszaemlékezett arra,
hogy az önkormányzat egy ötletpályáza-
tot írt ki, amely után négy szobrászmű-
vész tett javaslatot a megvalósítás mi-
kéntjére, amelyek közül Pál Zoltán Mun-
kácsy-díjas szobrászművész gondolata
ölthetett formát. „Csodálatos környezet
övezi az alkotást, a tér, a folyó és a Káp-
talandomb látványa önmagában is ma-
gával ragadó, és a Pulzus elnevezésű
mű segítségével mindezt egy különle-

ges szemüvegen keresztül is láthatjuk.
Bízom benne, hogy ez a világban nem
példa nélküli, mégis rendhagyó és egye-
di mű elnyeri a győriek tetszését.”

Lapunk kérdésére Pál Zoltán kifejtet-
te, az ötletpályázat nyertes koncepciója
nehéz feladat elé állította az alkotókat,
hiszen Kutasi Károly Időoszlop elképze-
lése Győr történetére a római kortól
egészen az EYOF-ig utalt. „Először ma-
gam is beleestem abba a csapdába,
hogy mindezt különböző technikákkal,
lépésről lépésre bemutassam, de aztán
újragondoltam az alapötletet, a fiziká-
hoz és a mechanikához nyúltam vissza,
és egy olyan figyelemfelkeltő alkotás
mellett döntöttem, amely vizuális nyel-
ven láttatja és értelmezi a várost, és

eközben folyamatos mozgásra, aktivi-
tásra készteti a szemlélőt. A mű többlet-
jelentését a környezete adja, szkenneli
a várost, bemutatja annak folytonos vál-
tozását, fejlődését, szépségeit.” Az alko-
tó elmondta, az interaktivitásnak kö-
szönhetően, a nézelődő is aktív részesé-
vé válik a műnek. „Azt szeretném, ha az
alkotás betöltené funkcióját, a járókelők
„használnák” azt. Az első benyomások
pozitívak, hiszen már most rengetegen
forgatják, nézegetik, értelmezik a len-
cse által nyújtott érdekes győri látképet.”
Pál Zoltán azt is elmesélte, hogy amikor

a szobor a helyére került, egy apuka rög-
tön vizsgáztatni kezdte gyermekét, aki-
nek a lencsén keresztül nézve kellett fel-
ismernie az ikonikus győri épületeket.
„Ez az a funkció, amit be szeretne tölteni,
vagyis, hogy játékra, gondolkodásra, vá-
rosismeretre, a győri identitás növelésé-
re csábítson a mű.”

A Pulzus című alkotás egy négy mé-
ter átmérőjű, kör alakú, polírozott, rozs-
damentes lencse, amely emberi erővel
forgatható. A föld alatti mozgató szerke-
zet fékező rendszert is tartalmaz, amely
biztosítja, hogy a lencsét ne tudják
gyors mozgásra késztetni, ne lehessen
„bepörgetni” és ezzel ne veszélyeztesse
a nézelődőket. „Azt hiszem, ez a mű iga-
zi éke a megújult Dunakapu térnek” –

fogalmazott lapunknak dr.
Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a terület önkor-
mányzati képviselője. Hozzá-
tette, reméli, hogy a vandál
kezek elkerülik az alkotást,
hiszen az frekventált, kivilá-
gított, kamerával is látható

területen van. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a Belváros másik önkormányza-
ti képviselője hozzáfűzte, a Pulzus szo-
bor egy újabb jó példája annak az össz-
hangnak, amit Győrben a tradicionális
és a modern képez. A mű talapzatának
érdekessége, hogy abba önmagában
olvashatatlan szöveget írtak, amely
csak a lencsén keresztül válik olvasha-
tóvá. A szavak Győr történelmi neveit,
valamint a várost ölelő négy folyó nevét
jeleníti meg, miközben különleges mó-
don láttatja a hátteret, vagyis Győr Bel-
városának szépségeit.

Gyôr szépségét és dinamizmusát
láttatja a Dunakapu téri alkotás

A rozsdamentes
lencse emberi erôvel
forgatható
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RIPORT  FÓKUSZBAN

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Bűntudat, zátonyra futott gyerek–szülő
kapcsolatok, és mélypontok, amelyek után
nincs tovább. A drogfüggőség nemcsak a
szer használójának életét teszi tönkre, ha-
nem a hozzátartozóiét is. Nekik, anyáknak,
apáknak segít egy már Győrben is működő
csoport. 

„A bűntudat szerintem mindenkinél ott van. Keres-
sük az okokat, hogy miért és hogy jutott el idáig a
gyermekünk? Mit rontottunk el? Miben hibáztunk?
Aztán egy idő után megtanuljuk, hogy bár biztosan
követtünk el hibát, ahogy más szülők is, de amikor
mi neveltünk és tettük a dolgunkat, akkor úgy gon-
doltuk, hogy az a legjobb, ahogy csináljuk. Rájö-

vünk arra is, hogy mi csak magunkon tudunk változ-
tatni, és hogy a gyermekünknek is magának kell ezt
megtennie. Annak idején én is megpróbáltam min-
dent megoldani a fiam helyett, mindenből kihúzni,
akkor is, amikor már belekerült a sűrűjébe. És rájöt-
tem, hogy nagyon rosszul akartam segíteni. A jó se-
gítség teljesen más” – őszinte vallomás egy anyától,
akinek 19 éves fia évek óta a kábítószer rabja. Nincs
egyedül, a hely, ahol találkozunk, a marcalvárosi
aluljáróban lévő Közösségi Kávézó ugyanis hétfőn
késő délutánonként egy olyan csoportnak biztosít
helyet, amelynek tagjai hasonló problémával küzde-
nek. Anyák és apák, akik – ahogy ők mondják – el-
jutottak a mélypontra a gyermekük drogfüggőségé-
vel vívott szélmalomharcban, és nem szégyellték
gondjukat, hanem mertek segítséget kérni. 

Kábítószer-, viselkedésfüggô és problémás
fiatalok szüleinek segítenek Gyôrben 

A Magadért Alapítvány – „A HELY” hozzátartozói
csoportjának vezetője segítségével most már Győr-
ben is működik egy önsegítő csoport, az egyik érin-
tett édesanyának, Klárának köszönhetően. Most 19
éves fia évekig a drog csapdájában vergődött, és
vele együtt az egész család is. Aztán egy napon Klá-
ra megállás nélkül hajtott át egy STOP táblás ke-
reszteződésen 100 km/h-ás sebességgel anélkül,
hogy fékezett volna. Ekkor eszmélt rá, hogy idegei
annyira tönkrementek, hogy már saját és mások
életét is veszélyezteti. Segítséget kért, sok más mel-
lett még a televízióból is ismert Csernus doktort is
felhívta, aki egy Budapesten működő csoportot ja-
vasolt neki. Elkezdett oda járni, és néhány hónap
múlva érzékelhető eredményeket ért el a gyerme -
kéhez való hozzáállásában. A fiú nyolc hónapja úgy
döntött, bevonul a noszlopi rehabilitációs intézetbe,
jelenleg is ott van. Klára ezután határozta el, hogy

Győrben is kijárja egy hasonló csoport létrehozását,
hiszen tudja, hogy nagyon sok szülőt érint ez a prob-
léma. Ötlete megvalósítását a helyi Kábítószer
Egyeztető Fórum alelnöke, Miklósyné Bertalanfy
Mária segítette, így létre tudott jönni a jelenleg 8-
10 tagot számláló csoport, amely mindenki előtt
nyitott, sőt várják az érintettek jelentkezését. A he-
lyet ingyenesen bocsátotta rendelkezésre Rákosi
Tóth Rita, a Családsegítő Szolgálat igazgatója.

A csoportot vezető Rendi Mária addiktológiai és
családterápiás konzultáns lapunknak elmondta, az
elmúlt 15 évben tapasztalható, hogy nemcsak azok
fordulnak szakemberhez, akik le akarnak állni a ká-
bítószerrel, hanem egyre inkább azok hozzátartozói
is szükségét látják a segítségkérésnek. A kábítószer
vagy a függőség egy olyan helyzet, amelyben a szü-

lők egy idő után kénytelenek felismerni, hogy tehe-
tetlenek, és nem tudják követni fiaikat, lányaikat.

„Csúsztam-másztam a fiam előtt, mindent meg-
adtam neki, de semmi nem volt elég” – ezt már egy
másik anyuka mondja, aki hétfőnként Budapestről
jár le Győrbe, hogy tapasztalatait megosztva, segít-
se a csoport működését.  „Elsősorban magunkon
változtatunk a csoportmunkának köszönhetően. A
fő szempont, hogy felismerjük azokat a saját hibás
működéseinket, amelyek elvezettek ehhez a hely-
zethez, de nem is ez a fontos, hanem hogy ahogy
ezeket felismerjük, elkezdünk változtatni magun-
kon” – mutat rá.

Rendi Mária hozzáteszi, nem a szerekre koncent-
rálnak vagy arra, hogy mi a függőség tárgya, hanem
a jelenlévők történeteinek közös pontjaira. „A csoport
összetétele mindig nagyon heterogén, vannak olya-
nok, akik újként jönnek, olyanok, akik járnak egy ideje,
de olyanok is, akik már 1-2 éve velünk vannak, és kü-
lönböző pontokon tartanak ebben a munkában.”

A szakember kiemelte, a csoportmunkában a je-
lenlévők rátekintést kapnak arra, hogy a családon be-
lül hogy kommunikálnak, hogy viselkednek, milyen
magatartási formákat valósítanak meg. „A szeretet
mögött nagyon sokszor egy nagyon következetlen
szülői magatartás jelenik meg, ami miatt a szülő vé-
gül mindig igent mond, annak ellenére, hogy nagyon
jól tudja, hogy annak az igennek nemnek kellene len-
nie. Ebből hosszú távon lesz egy nagyon játszmás
szülő–gyerek kapcsolat, ahol szinte észrevétlenül, de
a gyerek, később a serdülő, és aztán a fiatal felnőtt is
– ha oda eljutnak – átveszi az irányítást. Tehát a jó se-
gítség az ilyen esetekben a következetes magatartás
és kommunikáció elindítása, amihez nagyon fontos
az őszinteség. A másik, ami szintén nagyon össze-
tett, és lépéseken keresztül valósul meg, hogy a szü-
lőnek át kell tudni adni az irányítást a lassan felnőtt-
korba lépő gyermekének saját életében, és azt a fe-
lelősségtudatot, amivel önállóan tud dönteni a saját
érzéseiről, gondolatairól, cselekedeteiről. Van úgy,
amikor szinte egyik napról a másikra kell felnőtté vál-
ni, de nagyon fontos, hogy időre van szüksége a hoz-
zátartozónak is ahhoz, hogy bátran merje vállalni eze-
ket az új helyzeteket. De kis lépésekkel mégiscsak le-
het olyan új tapasztalásokat szerezni, amelyek szé-
pen lassan felülírhatják a régi hibás viselkedést. Az
is fontos, hogy a szülők nagyon sok mindent jó szán-
dékból és jól csinálnak, de sokszor nem látják, hogy
hol vannak a határok, ami már a jóból is sok.”

A győri hozzátartozói csoport minden
hétfőn 18 és 20 óra között működik
a marcalvárosi Közösségi Kávézóban. 
Az új jelentkezőket 17 órától várják.

Érdeklődni lehet
a rendi.mari@gmail.com,
a nagybellaclara@ gmail.com 

e-mail címeken és 
a 06-70/384-7281-es telefonszámon.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

Irodáink elérhetôsége, ügyfélfogadási ideje:
Az irodák minden nap 08:00-tól 12:00 óráig fogadják az ügyfeleket. Elôzetes egyeztetés alapján —  sürgôs esetben —
ügyfélfogadási idôn túl is fogadunk ügyfeleket. Telefonon tanácsadás nincsen, csak külön idôpontot tudnak egyeztetni.

Regionális Központi Iroda (MSZOSZ-székház), Szombathely, Deák Ferenc u. 42.
Tel.: 06-94/340-656; mobil: +36-30/5127-095 vagy +36-30/5142-878.
Sopron Kistérségi Iroda (Iparkamara székháza) Sopron, Deák tér 14. földszint, mobil: +36-30/5129-634
Nagykanizsa Kistérségi Iroda (CÉLPONT üzletház) Nagykanizsa, Zrínyi u. 15. II. em., mobil: +36-30/5129-489

Hitvallásunk, hogy a magyar munkavállaló szociális, adó- és munkajogi biztonsága biztosítva legyen 
Ausztriában, és minden olyan juttatáshoz hozzájusson, mely munkaviszonya alapján Ôt megilleti.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugat-Dunántúli Regionális képviselete az IGR — „Jövô
a határtérségben” projekt befejezése után tovább mûködteti a projekt információs és taná-
csadó szolgáltatásait, az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók részére. Az eddigi
több mint 70 ezer elégedett ügyfelünknek — és minden Ausztriába dolgozni induló magyar
állampolgárnak személyesen állunk rendelkezésére a hét munkanapjain.

CSALÁDI JUTTATÁSOK, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSEK,
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK AUSZTRIÁBÓL

Az Ausztriában dolgozó magyar állampolgárok adó-visszatérítéssel, családi pótlékkal,
GYES-igényléssel, valamint szociális ellátással kapcsolatos ügyeikkel biztonsággal fordul-
hatnak irodáinkhoz. Munkajogi panaszaikat — kellô indokoltság esetén — az eisenstadti iro-
dánkhoz továbbítjuk. Kiemelt célunk, hogy az általunk elôkészített és kezelt ügyeket gyorsan
és biztonságosan bonyolíthassa az állampolgár irodáinkon keresztül.

Negyedik alkalommal rendez
személy- és vagyonvédelmi, va-
lamint biztonságtechnikai be-
mutatót és kiállítást a Győri Vá-
rosi Rendőrkapitányság és a
Foglalkoztatást Elősegítő Okta-
tó és Tanácsadó Kft. október 16-
án és 17-én a Győr Plazában.

A kétnapos rendezvény célja, hogy
korszerű vagyonvédelmi eszközök be-
mutatásával minél széle-
sebb körben tájékoztassák
a lakosságot, és felhívják a
figyelmet a vagyonvéde-
lem fontosságára. Emellett
a programmal szeretnék
elérni, hogy kommuniká-
ció jöjjön létre a megjelent
szakemberek és a kiállítás
iránt érdeklődők között. Hi-
szen a szervezők szerint a
hozzáértő szakemberek ta-
nácsainak meghallgatása
és megszívlelése már egy
megtett lépés a biztonság
megteremtéséért.

A bemutatón részt vevő
szakemberektől a jármű,
gépjármű, lakóingatlanok
és egyéb épületek védel-
mét biztosító elektronikus
és mechanikus eszközök
működéséről, alkalmazási lehetősé-
geiről, illetve az élő erős biztonsági őr-
zésről és a személyvédelmi szolgálta-
tásokról kaphatnak széles körű tájé-
koztatást a rendezvényre kilátogatók.

Kerékpárjelölô program
indul a személy- és
vagyonvédelmi kiállításon

A vagyon- és személyvédelem té-
makörében zajló bemutató optimális
platform az érdeklődőkkel és a szakte-
rületen tevékenykedő szakemberek-
kel történő kapcsolatkötésre, az önvé-
delmi képesség megteremtésének
jegyében felmerülő lakossági igények
megismerésére és a biztonságtechni-
kai eszközök kiállítására – mondta el
lapunknak Kaliba Edit, a városi rend-
őrkapitányság bűnmegelőzési alosz-

tályvezetője. Hozzátette, a biztonság
megteremtése odafigyeléssel, időn-
ként anyagi ráfordításokkal is jár.

Az alezredes felhívta a figyelmet arra
is, hogy a kiállítás első napján, október
16-án a győri rendőrség és a város ön-
kormányzata elindítja közös kerékpár-
jelölő programját. Ennek lényege, hogy
a kerékpárokat egy szabad szemmel
nem látható kóddal jelölik meg, és egy
számítógépes rendszerben rögzítik a
bicikli és a tulajdonos adatait. A kerék-
párok azonosíthatóságával a lakosság
értékeinek védelme, a kerékpárlopások
számának csökkentése, az effajta bűn-
cselekmények megelőzése, illetve az el-
tulajdonított kerékpárok megtalálása
és a jogellenes cselekmények elkövető-
inek felderítése az elsődleges cél, má-
sodlagosan pedig a kerékpárok észlel-
hetőségének fokozását, ezáltal a bal-
eseti veszélyeztetettség csökkentését
szeretnék elérni.

A kiállításon az első 50 kerékpárt
jelölik meg a rendőrség munkatársai,
amennyiben tulajdonosaik igazolják
azok eredetét. Ezután a kapitánysá-
gon végzik el a jelöléseket.

A rendezvény kiállítói
ABUS Hungária Kft., Attalus Se-
curity Kft., Első Védelem Security
Bt., Euro-Elzett Kft., Foglalkozta-
tást Elősegítő Oktató és Tanácsa-
dó Kft., Győr Városi Rendőrkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosz-
tálya, Győr Városi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti
Osztálya, Győr-Moson-Sopron
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Győr-Moson-Sopron
Megyei Polgárőr Szövetség, iData
Kft., LH Patent Security Kft., Mar-
cus Solder Team Kft., Őrmester
Vagyonvédelmi Nyrt., Rába-Bás-
tya Vagyonvédelmi Kft., Sánta
László BRFK. gépjármű-felderítő,
Sigmoid Kft. 
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A válság óta országosan az ingatlanpiac
Győrben és Budapesten erősödött
meg a legjobban. A legnagyobb keres-
let ezekben a régiókban a legjellem-
zőbb. A lakások – különösen Révfalu-
ban – pillanatok alatt elkelnek – mondta
el érdeklődésünkre Török Tamás, a
www.hazkozpont.hu stratégiai vezetője.

Győr országosan jó hírnévnek ör-
vend. A köztudatba is beleégett, hogy
nálunk nagyon minimális a munkanél-
küliség és az egész város folyamato-
san fejlődik.

Rengeteg az állami beruházás,
megújultak a terek, EYOF Ifjúsági
Olimpia rendezési joga 2017-ben, az
AUDI és Győr nagyszerű kapcsolata,
rengeteg autóipari beszállító mind-
mind vonzó erejű a befektetők és az
ország más részén élők számára. Ők
a végső letelepedés és a jobb életkö-
rülmények miatt jönnek Győrbe. Jel-
lemzően először albérletbe, majd 1-2
év múlva, ahogy megismerték a vá-
rost, ingatlant vesznek.

Egész évben folyamatos és élénk a
kereslet szinte minden ingatlankate-
góriában – jegyzi meg Török Tamás. 

Kiemelt Révfalu városrész, ahol ren-
geteg új építésű lakás még az építkezés
kezdeti szakaszában eladásra kerül. Na-

Szárnyal az ingatlanpiac Gyôrben

akiknek tanulmányaik alatt lakni kell
valahol. A gazdagabb szülők megen-
gedhetik maguknak, hogy Győrben
lakást vegyenek az itt tanuló gyerme -
küknek, a nagy többség azonban al-
bérletre szorul.

Török Tamás elmondta, a nagy ke-
reslet miatt az árak is emelkednek.
Győrben az elmúlt öt évben közel 15
százalékkal növekedtek a téglalaká-
sok négyzetméterárai.

Az ideköltözők, az albérlők és a be-
fektetők mellett van egy negyedik ok is,
ami felpörgette az ingatlanpiacot. Az
egykori szocpol. utódja, a CSOK ugyan-
csak jó hatással van az ingatlanpiacra.

Így aztán nem csak a kis lakások,
hanem a nagyok is gyorsan vevőre ta-
lálnak.

Győrben nincs az a lakásmennyi-
ség, ami ne lenne eladható – fogalma-
zott hetilapunknak az ingatlanpiaci
szakértő. 

gyon sok ügyfél szinte a tervezőasztalról
eldönti vásárlási szándékát. Emlékeztet
ez az időszak a válság előttire.  

A Győrbe költözők mellett a befekte-
tési céllal lakást vásárlók is sokat élén-
kítettek az ingatlanpiacon. Az ala-
csony banki kamatok miatt a te-
hetősebbek úgy döntenek, in-
kább ingatlanba fektetik pén-

züket, a lakást kiadják, s nagyobb ha-
szonra tesznek szert, mintha a bankban
fialtatnák a pénzüket – magyarázza Tö-
rök Tamás, aki szerint így 8-10%-os

éves hozamot is el lehet érni.
Márpedig az albérletre is

nagy a kereslet. Győr egyetemi
város, nagyon sok az ország
más részeiből érkezett hallgató,
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Info: +36 30/884-1255 | info@olla.hu | www.ady67.hu

mûszaki átadás 2015 november

• 2 épület • 28 lakás • 36—114 m2

B4, B8, B9 lakások

67 m2
+ 4,2 m2  terasz

25.750.000 Ft
+ ajándék klíma
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Családi háznál homlokzati hőszigeteléssel lehet a
legkisebb anyagi ráfordítással a legnagyobb fűtési
költségmegtakarítást elérni.  A legnagyobb arányú
hőveszteség – nagyságrendileg mintegy 35–40%-a
a falakon keletkezik. Ezért új ház építésekor, vagy
a már meglévő felújításakor gyakran felmerülő kér-
dés, hogy milyen vastag homlokzati hőszigetelő
rendszert célszerű választani?

A homlokzati hőszigetelés optimális vastagságának
meghatározása komoly mérlegelést kíván, mivel gon-
dos kivitelezés esetén akár 20-25 évig is alkalmas funk-
ciójának ellátására. Általánosságban elmondható, hogy
az öregebb, rosszul hőszigetelő falazatok esetében már
egy 10 cm-es utólagos hőszigeteléssel is nagyon lát-
ványos energiamegtakarítás érhető el. Minél rosszabb
a meglévő falszerkezet hőszigetelő képessége, annál
hatékonyabban működik rajta a kiegészítő szigetelés.

10 cm-es hőszigetelésnél vékonyabbat jelenleg már
nem gazdaságos választani, mert a ház beállványozá-
sával, a polisztirol lapok felragasztásával, glettelésével,
hálózásával és a teljes felület vakolásával járó munka
mennyisége és költsége ugyanannyi, bármilyen vastag-

Milyen vastag hôszigetelést válasszunk?
ságú hőszigetelő lap van alatta. Míg a hőszigetelő
anyag vastagságának 4-5 cm-rel való növelése a hőszi-
getelésben 20-30%-kal több megtakarítást is jelenthet,
addig a hőszigetelés árának csak kis arányú, 6-8%-os
növekedését eredményezi. Emiatt mindenképpen gaz-
daságos vastagabb hőszigetelést választani. Ugyanak-
kor nem lehet cél a hőszigetelés vastagságának min-
den határon túli növelése. Az optimális hőszigetelő
anyag vastagsága a szigetelendő falazat anyagától füg-
gően, és a hosszú távú költséghatékony működést fi-
gyelembe véve, 10-20 cm közé tehető.

20 cm felett még hoz némi energiamegtakarí-
tást a többlet hőszigetelési vastagság, de jellemző-
en ez az érték már szinte elenyésző. Ezen csak ak-
kor érdemes elgondolkodni, ha passzív ház szintű
energiamegtakarításra törekszünk.

Családi háza gazdaságos hőszigetelés-vastagságá-
nak konkrét meghatározásában kérje szigetelési szak-
ember tanácsát. A jó eredmény elérése érdekében,
komplett homlokzati hőszigetelő rendszert válasszon, és
a hőszigetelés kivitelezését szakemberrel végeztesse.

Jutasi Gábor  

|   INGYENES felmérés: 30/921-8780   |   AKCIÓS áraink: www.gyorszig.hu MÉG AZ ŐSSZEL!
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Egyetemi

hangversenyterem,

volt győri Zsinagóga

OKTÓBER

09.1900

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:
II. elôadás: A gitáros jazz

LÁSZLÓ
Attila

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A Győri Nemzeti Színház népsze-
rű színészei, Járai Máté és Nagy
Balázs tündökölnek a Kisfaludy
Teremben bemutatott Prima-
donnák főszerepében. Utóbbi
művész kettős szereposztásban
lép színpadra, a darab rendező-
jével, Simon Kornéllal váltják
egymást. Ken Ludwig története
szerint két valaha szebb napokat
látott Shakespeare-színész elha-
tározza, hogy Hollywood felé ve-
szi az irányt, ehhez azonban
pénzre van szükség. Egy újság-
hirdetés nyomán – „Haldokló
asszony keresi szeretteit. Irdat-
lan vagyon forog kockán” – el-
mennek a megadott címre, ahol
kiderül: a keresett rokonok nők.
Simon Kornéllal beszélgettünk.

Rögtön felmerül a kérdés: milyen
instrukciókat adott, hogy a tipikus
vígjátéki helyzet miatt ne legyen túl-
zások halmaza az előadás?

Mindig próbálok a jó ízlés határain
belül mozogni. Hasonlóan a Csoportte-
rápiához, a bizonyos piros vonalat nem

A Primadonnák nem blöffölnek
lépjük túl. Igaz, ez a darab még érzéke-
nyebb ebből a szempontból, mert a tri-
viális humora miatt könnyen el lehet vin-
ni rossz irányba. Minden próbát úgy
néztem, mintha először látnám a jelene-
teket, igyekeztem kiszúrni az alantas hú-
zásokat. Bízom benne, hogy sikerült
úgy megközelítenünk a történetet, hogy
megússzuk a túlzásokat.

Több mint egy könnyed bohózat?
Nem akar több lenni bohózatnál,

szerintem a helyén kell kezelni a dolgokat:
Csehovot Csehovként, Shakespeare-t
Shakespeare-ként kell játszani, Ken
Ludvigot pedig a maga könnyedségé-
vel. Heves szórakozást ígérő darabról
beszélünk, ami a közönség eddigi reak-
ciója alapján be is teljesedett. Többré-
tegű humorral dolgozott a szerző, s haj-
szálvékony drámai tartalmat is bele-
szőtt. A szereplők olyan szélsőséges
helyzetekbe kerülnek, amik megismé-
telhetetlenek, ennek a súlyát, a felpör-
göttségét kell a színészeknek megmu-
tatniuk. A fajsúlyos pillanatokat viszont
megfelelő helyen kezelni.

Mennyiben köszön vissza benne
Shakespeare Vízkeresztje?

A drámai alaphelyzet erősen hajaz
a Vízkereszt, vagy amit akartok!-ra, de
Ken Ludvig fordított a bonyodalmon,

jelen esetben nőnek öltözött férfiak
szövik a szerelmes szálakat. Senki
nem tudja, mit érez, visszaköszön,
hogy az érzékeink becsapnak minket,
mást érzünk, mint amit látunk.

A rendezői vagy színészi státus-
ban élvezi jobban a darabot?

Egyértelműen rendezőként érzem
jobban magam. A héten lesz az első
előadásom színészként, álmatlan éj-
szakáim vannak napok óta. Habár ez
már a harmadik rendezésem itt, soha
nem szerepeltem még a győri közön-
ség előtt. Nehéz a helyzet, már próbál-
tunk, amikor kiderült, hogy le kell ket-
tőzni a szerepet. Kényszerhelyzetben
voltam, de a színészet a másik hivatá-

som, így elvállaltam. Fel kellett idéz-
nem, milyen ötleteket adtam Nagy Ba-
lázsnak, színészként pedig le kellett
koppintanom őt. Az első próbán meg-
lehetősen skizofrén helyzetben talál-
tam magam.

Mennyi időt töltenek a fodrásztár-
ban és az öltöztetőnél a főszereplők?

Az első öltözés könnyű, utána vi-
szont nagyon melós az előadás: sok a
gyorsöltözés, a felsminkelés, többször
kell műszempillát felragasztani és le-
szedni. Rendesen megizzadnak, illet-
ve megizzadunk a végére. Máté és Ba-
lázs olyanok, mint a center a vízilabdá-
ban: nem blöffölhetnek, keményen
kell végigjátszani az előadást.



2015. október 9.   / + / 11

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kapu a múltból a jelenbe címmel ren-
dezték meg idén A  nagy rajzolást. Az
Apátúr-ház udvarán felállított monu-
mentális kaput több száz győri fiatal
díszítette ki rajzaival. 

A nagy rajzolás
Grászli Bernadett múzeumigazga-

tó elmondta, ötödik éve rendezik meg
a programot, kapcsolódva a Nemzet-
közi Nagy Rajzolás projekthez. Az
Angliából indult kezdeményezés több
mint 15 éves múltra tekint vissza, ha-
zánkban október első hétvégéjén ren-
dezik meg a Múzeumok Őszi Feszti-
válja nyitányaként. A program célja,
hogy életkortól függetlenül együtt al-
kossanak, rajzoljanak az emberek. 

Idén a 200 éve született múzeum-
alapító Rómer Flóris tiszteletére tar-
tották a nagy rajzolást. Rómer a ma-
gyarországi falképfestés kutatásának
egyik legfontosabb alakja volt, ő kezd-
te el felmérni a középkori falképeket.
A kutatásaiból könyv is született. Sza-
badvári Attila Imre díszítő festő ebből
a könyvből vett két jelenetet, melyet
seccó-technikával festett a kapu elül-
ső oldalára. Az egyik Szent Lászlót, a
másik Szent Miklóst ábrázolja. 

A kapu többi oldalán a múzeum szak-
területeit mutatták be, a régészetet, a
művészettörténetet, a műemlékvédel-
met, „barlangrajzok” győri épületrészle-
tek, portrék, tájképek segítségével. A ka-
pu belsejében pedig rendhagyó „Ven-
dégkönyv” várta az alkotókat, ahol üze-
neteket hagyhattak az utókor számára.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Galla Miklós humorista élete el-
ső önálló kiállítása Győrben nyí-
lik. Az október 16-án, a Rómer-
házban nyíló tárlaton festői te-
hetségét mutatja be, majd önál-
ló estjén a tőle megszokott ab-
szurd humorát csillogtatja meg. 

Galla Miklós négy évvel ezelőtt, egy
hirtelen ötlettől vezérelve kezdett el
festeni, mint mondta, az absztrakt fes-
tészetet követi, nonfiguratív dolgokat
fest akvarellel. Az eddig elkészült há-
romszáz festménye közül a számára
legkedvesebb huszonötöt mutatja be
a győri közönségnek. A Megtörtént
ecsetek című kiállítást Radnóti Ákos
alpolgármester nyitja meg pénteken
18 órakor. A tárlat november 15-ig,

Megtörtént ecsetek, Poénzuhatag
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra
között látogatható.

Galla Miklóst nem kell bemutatni,
egyszerre volt popzenész, ötletadója
és alapítója a L'art pour l'art Társulat-
nak, valamint a Holló Színháznak. For-
dítója volt a Monty Python Repülő Cir-
kusznak, később a Waczak szálló for-
dításába is bekapcsolódott. 1996 óta
önálló műsorokkal csal mosolyt a kö-
zönség arcára.

A tárlat megnyitóját követően, 18.30-
tól az Esterházy-palotában Poénzuha-
tag című estjét mutatja be a humorista.
A jelszó: „Minden mondat poén!” Nyelvi
humor éppúgy szerepel a programban,
mint megfigyeléseken alapuló, infantilis
kiszólások és interaktív játék a közönség-
gel. Az arcjáték is meghatározó. Néhány
vicces szövegű dal (vicces mozgással)
színesíti a műsort. Továbbá egy újszerű,
vizuális meglepetés is lesz.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 10. Oktober
messen sich Agrofe-
ed-ETO-SZESE
und der Tatai AC mit -
einander in der Uni-
versitätssporthalle.
Die Begegnung in
der 2. Bundesliga
bei den Männern be-
ginnt um 18 Uhr. Ff. 

Im Rahmen der Prog-
rammreihe "GYÁRVÁ-
ROSER KOMÖDIEN -
ABENDE" tritt die Sän-
gerin Karsai Klára mit
musikalischer Beglei-
tung am Klavier in ihrer
Vortragsgala auf.  Der
Abend beginnt am 16.
Oktober um 17 Uhr in
der Kovács Pál Komi-
tatsbibliothek und Ge-
meinschaftsraum des
Gyárvároser Gemein -
schaftshauses. 

GYŐR LÄSST SICH AUCH GUT VOM
FAHRRAD AUS ERKUNDEN! Am 11. Okto-
ber um 15 Uhr startet vom Eisenhahnbrunnen
auf dem Dunakapu Platz die nächste Fahrrad-
tour, wo auch der Fremdenführer in die Pedale
tritt. An der Tour kann man auch mit vorab ge-
mieteten Győr Bike Fahrrädern teilnehmen. 

HOOLIGANS
KONZERT am
10. Oktober
um 20:30 Uhr
im Győrszent -
iváner Molnár
Vid Bertalan
Bildungshaus.
Vor dem Kon-
zert eröffnet
um 19.30 Uhr
Pair O’ Dice.
Karten gibt es
auch im Vor-
verkauf.  

Auf Einladung des Győrer Italienisch-Un-
garischen Vereins gibt das DUO ELE-
GANZA ein Konzert. Auf dem Győrer
Programm des italienischen Pianisten-
Ehepaares Jana Szubbotyina und Filipp
Szubbotyin stehen  

"DIE GRÖSSTE FREU-
DE IST DAS IM WERK
BEFREITE, UNENDLI-
CHE SPIEL”. Am 12.
Oktober um 15 Uhr öffnet
die Ausstellung von Wer-
ken guten Alters, doch
mit spielerischer Laune in
der Komitatsbibliothek
des József Attila Bil-
dungshauses.

Am 18. Oktober um 15 Uhr fin-
det in Győr, im Konzertsaal der
Széchenyi István Universität un-
ter Organisation des Italienisch-
Ungarischen Vereins das DUO
FORTECELLO - die aus Polen
stammende Csellistin Anna Ha-
mayon und der Pianist Philippe
Argenty mit spanisch-französi -
schen Wurzeln – ein Konzert.
Der Eintritt ist frei.

ZÜNFTE BRAUCHEN GUTEN WEIT! Am 9.
und 10. Oktober nimmt die Veranstaltungsreihe
Pannonhalmer Weintage auf dem Pannonhalmer
Hauptplatz ihren Anfang. Nur ein paar Kostpro-
ben aus dem reichhaltigen Programm: die Esti
Egyenleg Band und die Bencés Big Band; Felső-
szeli weiß mit volkstümlicher Musik zu gefallen;
ebenso gibt es die Swing Sisters zu hören. 
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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

Magyar alterna-
tív rockegyüttes,
a PÁL UTCAI
FIÚK lépnek
színpadra októ-
ber 17-én a Ró-
mer Házban.

II. KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS, VER-
SENY ÉS VÁSÁR várja az érdeklődő-
ket október 8–11-ig 9–19 óra között a
Leier City Center Irodaházban. A rendez-
vényen lehetősége lesz a vásárlóknak ki-
állítani saját alkotásaikat. Továbbá 150
db, a világ minden tájáról származó, ke-
resztszemes művészkép kap helyet a ki-
állításon. A kiállítás egyedi, a helyi kultú -
rát tükrözi, valamint szaktanácsadás és
vásárlási lehetőség várja a látogatókat
hímzéssel, kötéssel és horgolással kap-
csolatban

„DÚDOLÓ.” Baba-mama klub énekes
foglalkozás várja a babákat szüleikkel
együtt az Újvárosi Művelődési Házban,
keddenként 10–12 óráig. A részvétel
ingyenes.

LÁTOGATÁS A VÉGTELEN JÉG BIRODALMÁBAN – Dr.
Szilágyi György élménybeszámolóját hallhatják október 15-én
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtár olvasótermében (Baross
u. 4., 2. emelet). Dr. Szilágyi György címzetes egyetemi docens
azon kevés szerencsés megyei ember közé tartozik, akik látoga-
tást tehettek a végtelen jég birodalmában.

NIKISCH ARTÚR-HANGVERSENYBÉRLET KE-
RETÉBEN, J. HAYDN: A teremtés című oratóriumát
hallhatják mindazok, akik ellátogatnak október 9-én 19
órakor a Richter Terembe. Zenél: a Győri Filharmonikus
Zenekar. Vezényel: Vásáry Tamás. Közreműködnek:
Csereklyei Andrea, Varga Donát, Bakonyi Marcell és a
Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás).

„A legnagyobb öröm az alkotásban
a felszabadult, vég nélküli játék.”
SZÉPKORÚ, DE JÁTÉKOS
KEDVŰ ALKOTÓK munkáiból
nyílik kiállítás október 12-én 15
órakor a megyei könyvtár József
Attila Művelődési Házában.

Molnár Lajos festő-grafikus kiállítá-
sának megnyitójára várják az érdeklődő-
ket október 15-én 17.30 órai kezdettel a
Bezerédj-kastélyban.

PANNONHALMI BORNAPOK rendez-
vénysorozat veszi kezdetét október 9–10-én,
Pannonhalma Fő terén. A gazdag program-
ból csak néhány érdekesség: fellép az Esti
Egyenleg zenekar és a Bencés Big Band;
népzenei műsorral kedveskedik Felsőszeli;
hallhatják a Swing Sisters csapatát; élőben
nézhetik Caramelt és a Budapest Bárt.

GYŐRT KERÉKPÁR-
RAL IS ÉRDEMES
FELFEDEZNI! Októ-
ber 11-én 15 órakor a
Dunakapu térről, a Vas-
kakas díszkúttól indul a
következő kerékpáros
túra, ahol az idegenve-
zető is biciklire pattan.
Tervezett időtartam: 2
óra (leszállásokkal a lát-
nivalóknál).

„GYÁRVÁROSI VÍG
ESTÉK" programsoro-
zat keretében Karsai Klá-
ra előadóművész zongo-
rakísérettel előadott ze-
nés előadására várják az
érdeklődőket. A est októ-
ber 16-án 17 órakor kez-
dődik a Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér Gyárvárosi Kö-
zösségi Házában.

KOVÁCS JÁNOS FELNÖVEKEDÉSE ÉS
BUKÁSA 14 STÁCIÓBAN elmesélve címmel
a RÉV Színházi és Nevelési Társulat interaktív szín-
házi előadását láthatják (és játszhatnak benne) az
érdeklődők október 11-én 16.30 órakor a Rómer
Házban. Az előadás ideje 180 perc, egy szünettel,
amelyre jegyfoglalás szükséges!

A GYŐRI OROSZ–MAGYAR EGYESÜLET
MEGHÍVÁSÁRA AD KONCERTET A DUO
ELEGANZA. Az orosz zongoraművész házas-
pár, Jana Szubbotyina és Filipp Szubbotyin győ-
ri koncertprogramján J. Brahms, M. Mosz-
kovszkij, P. I. Csajkovszkij
és E. Grieg művei szerepel-
nek. A koncert október 10-
én 15 órakor a Széchenyi
István Egyetem Hangver-
senytermében lesz. Min-
denki számára ingyenes.
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Az október 17-ére, a győri Audi
Arénába meghirdetett István, a
király előadásra már augusz-
tusban elfogyott a több mint
ötezer belépő, ezért a szervezők
meghirdettek egy plusz elő-
adást is aznap 16 órára. A darab
részben visszatér a régi, klasszi-
kus szereposztáshoz, s a szerző-
páros, Szörényi Levente és
Bródy János is a színpadra lép-
nek. A fiatalabbak névsora is
impozáns, Koppányt például a
Junior Prima- és Artisjus-díjas
Feke Pál játssza. Vele beszél-
gettünk.

Kétéves volt, amikor a rockopera el-
söprő sikert aratott. Mikor találko-
zott először az előadással?

Annak, hogy a zenés színházi pá-
lyán indultam el, az első lépcsőfoka az
István, a király volt, amit már 5-6 éves
koromban megmutattak a szüleim ba-
kelitlemezen.

Bár már túl volt több mint 30 mu-
sicalfőszerepen, az országos is-
mertséget István szerepe hozta

Még kapható jegy az István, a királyra!
Feke Pál életének meghatározó darabja érkezik Gyôrbe

meg 2008-ban. Hogy emlékszik
vissza erre az időszakra?

A pályámon a legnagyobb áttörést
és az országos ismertséget számomra
ez a darab hozta, illetve a Társulat című
műsor. Hálás vagyok és büszke, hogy
elnyerhettem akkor a címszerepet. Az-
tán sokféle koncepcióban játszhattam,
a 25. jubileumi előadással végigjártuk
az országot, közel 300 ezer néző látta,
ami óriási szám. A 30. évfordulón Alföl-
di Róbert rendezésében is eljátszhat-
tam István szerepét, most pedig Kop-
pányként állhatok színpadra. Azt hi-
szem, minden pontját ismerem a da-
rabnak, és mindig is ez a mű lesz a pá-
lyámon a legfontosabb.

Tehát a szerepváltás zökkenő-
mentesen ment.

Először azt gondoltam, hogy nehe-
zen birkózom meg vele, mert Koppány
nem az én habitusom. Addig István-
ként találkoztam vele, de aztán ahogy
elkezdtem a szerepet igazán megis-
merni, megszerettem és rájöttem,
hogy hihetetlen nehéz karakterrel van
dolgom. Boldogsággal és büszkeség-
gel tölt el, hogy az eredeti szereposz-

tásból Varga Miklóssal, Deák Bill Gyu-
lával és Nagy Feróval együtt állhatok
színpadra. Egészen speciális pillanata
a darabnak és az életünknek, hogy a le-
gendás szereposztásból ma is, több
mint 30 év után ott vannak azok a sze-
replők, akiknek gyerekkorom óta nagy
tisztelője vagyok, és mindent megte-
szek azért, hogy méltó partnerük le-
gyek. Nagy siker az előadás, elindult az
országos turné, és páratlan dolog Ma-
gyarországon, hogy kétszer töltjük
meg a sportcsarnokokat, ahogy Győr-
ben is fogjuk.

Az 1983-as bemutató a rendszer-
váltás előszelének első demonstratív
eseménye volt. Mit gondol, ma mi-
lyen hatással lehet a mű a nézőkre?

Az alapvető emberi kapcsolatai,
konfliktusai, helyzetei, amitől akkor ak-
tuális volt, ma is azzá teszik. Összetett
a sikere: a nagyszerű zene, dramatur-
gia, történet és a történelem azon cik-
keje, ami a miénk, magyaroké teszi
ilyen fantasztikussá. Minden egyes
szövege, dallama, gondolata ma
ugyanúgy aktuális, és szerintem 30 év
múlva is az lesz. Örülök, hogy meg

tud újulni az előadás, a mostani, No-
vák Péter-féle bemutató egészen
más, mint az eddigiek, érdekes fúziója
lett a színháznak és a koncertnek. Bol-
dog vagyok, hogy a nézők nem hason-
lítják össze az ősbemutatóval, hanem
nyitott szívvel nézik az előadást, ami
2015-ben született. Hiszen a színház-
nak nem csak az a feladata, hogy
nosztalgikus legyen, hanem hogy mai
módon, de tisztelettel nyúljon a darab-
hoz. Nagy élmény látni, hogy milyen
sok generáció ül a nézőtéren.

Jegyek a www.tex.hu weboldalon
és az ismert jegyirodákban korláto-
zott számban, de még kaphatók!
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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.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte fennállásának 25.
születésnapját a Vill-Korr Hun-
gária Kft., illetve az azt alapító
Gasztonyi család csütörtökön, a
Győri Nemzeti Színházban. 

Gasztonyi László ünnepi köszöntőjé-
ben elmondta: negyedszázada a csa-
lád gondolt egy nagyot, elképzeltek egy
főállás mellett is űzhető másodállást,
egy pici vállalkozást, mert kellett a pénz,
mert szerettek dolgozni és bíztak a csa-
lád összefogásában. A kerti tyúkólból
átalakított kis műhelyből indulva, mára

az ország egyik meghatározó cégévé
váltak. 1990-ben álmodni sem merték,
hogy 25 évvel később hétszáz baráttal,
munkatárssal, partnerrel ünnepelhetik
a cég 25 éves születésnapját. 

Gasztonyi László köszöntőjében ki-
emelte a Győrtől kapott rengeteg tá-
mogatást, és hangsúlyozta, büszke-
séggel tölti el, hogy hozzájárulhatnak a
város fejlődéséhez, értékteremtéséhez.

A cég vezetője köszönetet mondott
a megrendelőiknek, a beszállítóiknak, a
különféle hivataloknak, az egykori taná-
raiknak, a barátaiknak, a munkatársaik-
nak, a családtagoknak.

Az igazi értéket a vállalkozás dolgozói -
nak szakmai munkája, kitartása, lojalitá-
sa, munkabírása adja – hangsúlyozta a
cégvezető.  A Vill-Korr családi vállalkozás-
ként évente 600-800 projektet valósít
meg, nagyrészt önkormányzatok, ma-
gyar és multinacionális vállalatok, orszá-
gos nagyprojektek megbízásából. Mára
rendelkeznek annyi tapasztalattal, tőkével

Szülinapos a Vill-Korr
és szaktudással, ami ahhoz kell, hogy vál-
lalatként működjenek és a jövő stratégiá-
ját felvázolják. Gasztonyi László abban bí-
zik, hogy több üzletág felépítését felvállal-
hatják, hogy partnereik bizalmát meg
tudják tartani, hogy a család és a munka-
társak az elmúlt 25 évhez hasonló ener-
giákkal viszik tovább a vállalat fejlődését.

Borkai Zsolt polgármesterként és ba-
rátként köszöntötte az ünnepelteket. El-
mondta, a Vill-Korr sikere a családi ösz-
szefogásnak köszönhető, annak, hogy
lépésről lépésre haladtak előre, mert tud-
ták, hogy a család ereje képes egy vállal-
kozást sikerre vinni. Mára a vállalkozás a
város, a megye, a régió és az ország
meghatározó cége lett. Borkai Zsolt azt
kívánta a születésnaposoknak, hogy to-

vábbra is olyan barátaik, kollégáik, támo-
gatóik legyenek, akikkel együtt lehet ha-
ladni a további sikerek felé. A polgármes-
ter a város emléklapját adta át a Gaszto-
nyi családnak, elismerése jeléül.

Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő személyes élményeit mesélte
el a Gasztonyi családdal kapcsolatban.
Majd beszélt arról is, hogy 1990-ben ren-
geteg cég alakult, mára ezeknek csupán
csekély százaléka működik, míg a Vill-
Korr ma 150 családnak nyújt megélhe-
tést, folyamatosan fejleszt, beruház, és
országosan is kiemelkedik.

A Gasztonyi családot köszöntötte
még a Széchenyi-egyetem rektora, dr.
Földesi Péter, valamint dr. Pápai Lajos
megyés püspök is.

A köszöntőket követően a cégvezető
elismeréseket adott át dolgozóinak,
majd az Experidance fergeteges előadá-
sát láthatták a jelenlévők. A színház előtti
téren 3D-s épületfestési attrakcióban
gyönyörködhettek a jelenlévők.
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kép és szöveg: pannon-víz

Idén ősszel három nagyszabású
főnyomóvezeték-rekonstrukció
zajlik Győrben – tudtuk meg Hof-
fer Gábortól, a Pannon-Víz Zrt.
Győri Üzemmérnökség vezetőjé-
től. A Vasvári Pál úton már túl van-
nak a nehezén, a Bercsényi liget-
ben már a helyszínen vannak az új
csövek, és a harmadik helyszín a
szabadhegyi Jereváni út lesz. 

A Vasvári Pál utcában és a kór-
ház parkolójában hetek óta folyik a
munka. A szakemberek előbb a fel-
színen szerelték össze az új 300
mm átmérőjű fő nyomóvezetéket.
Ennek jó részét, mintegy száz-
nyolcvan méter hosszban már be-
fűzték a régi 400 mm-es acélveze-
tékbe. Egyik legrégibb acélvezeté-
künkről van szó – mondja Hoffer
Gábor. Az ilyen korú vezetékeket

Az őszies, esős idő megérkeztével, már csökken a
játszóparkok kihasználtsága, ezért az előttünk álló
időszakra tervezte be a városi szolgáltató a játszó-
tereken aktuális, az állapotmegóvást célzó felada-
tokat. A munka keretében a Győr-Szol szakemberei
az indokolt helyszíneken egyes játszótéri eszközö-
ket leszerelnek, majd a műhelybe szállítást követő-

A meteorológiai előrejelzés szerint a hét
második felében az időjárás fokozato-
san hidegebbre fordult és hűvös, felhős,
esős idő volt. Ezért a Győr-Szol Zrt. ok-
tóber 7-én, szerda reggel az egész város
területén megkezdte a távfűtést. Azok a
lakóközösségek, amelyek a fűtést még
nem igénylték, írásban kérhetik a szol-
gáltatótól a fűtés leállítását.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a Magyar Vilmos Uszo-
da látogatóit, hogy október 12-től, hétfőtől megvál-
tozik a létesítmény nyitvatartási rendje.

Új nyitva tartás. Medencék. Hétfő–szombat: 6– 19
óráig. Kérjük, a medenceteret 19 óráig szíveskedjenek
elhagyni! Vasárnap: 6–21 óráig. Kérjük, a medencete-
ret 21 óráig szíveskedjenek elhagyni! Szauna Hétfő–
kedd, csütörtök–péntek: 6– 21 óráig. Szerda: 6–18.30
óráig, Szombat–vasárnap: 8–20 óráig.

Ôszi virágdekoráció

Indul a távfûtés

Csôcserék a városban
már mind felújítottuk, kibéleltük, ez
is bőven megérett a rekonstrukció-
ra. Egy dolog azonban sokáig hát-
ráltatta a munkát. Tavaly nyárig
nem tudtuk nélkülözni ezt a vezeté-
ket, ezen az egy főnyomócsövön
kaptak vizet az adyvárosi tízemele-
tes épületek. A korrózió miatt sokat
kellett itt javítanunk, talán félévente
volt egy-egy beavatkozás, egyik al-
kalommal például négyméteres
magasságba tört fel a víz a mentő-
bejárónál. Minden egyes javításnál
a Kodály Zoltán út, a Tihanyi Árpád
út és a Szigethy Attila út tízemele-
tes épületeiből szinte azonnal víz-
nyomáspanaszok érkeztek. 

Tavaly nyáron a Szigethy Attila
út vonalában sikerült megépíte-
nünk egy másik fő nyomóvezeté-
ket, jelenleg ezen kapják az ivóvi-
zet a tízemeletes házak lakói.
Hosszú idő után végre felújíthat-

juk a régi toldozott-foldozoott
negyvenéves acélvezetéket. 

A Bercsényi ligetben szintén
egy nagy átmérőjű fő nyomóveze-
téket újítunk fel, hasonló, csőbefű-
zéses technológiával. A Bercsényi
Szakközépiskolánál kezdődik a
munka és a Hársfa utcai csomó-
pontig haladunk. Ezután pedig a
szabadhegyi Jereváni út követke-
zik, itt is a lakótelepeket ellátó fő
nyomócsőbe fűzünk be egy másik,
egy mérettel szűkebb vezetéket. 

Mindhárom munkánál folya-
matos marad a vízszolgáltatás,
az okozott kellemetlenségekért
az ott lakók és az arra közlekedők
türelmét és megértését kérjük.

Játszóterek karbantartása
en elvégzik a szükséges javításokat. Ha tehát vala-
melyik játszótérről eltűnik egy-egy mérleghinta, má-
szóka vagy homokozókeret, akkor annak hiánya
csak időleges, hiszen a karbantartást követően a
Győr-Szol visszaállítja őket az eredeti helyükre.
Mindezekkel együtt a cég megköszöni a lakosság
türelmét és megértését.

Változik
a Magyar Vilmos Uszoda
nyitva tartása

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatóságának munkatársai a szükséges talaj-
munkákat követően elültették az ősztől virágzó ár-
vácskákat és a kora tavasszal kihajtó nárciszok, tu-
lipánok hagymáit.

Újdonság idén, hogy Győr egyik legforgalma-
sabb körforgalmában, a Hédervári úti csomópont-
ban virágdekoráció teszi szebbé a környezetet.  To-
vábbi előrelépés, hogy ősztől már megtervezett nö-
vénykompozíció díszíti a Teleki út–Árpád út és a Te-
leki út–Bajcsy Zsilinszky út kereszteződésében lévő
virágágyakat. A közelmúltban átadott Dunakapu tér
új ágyásába árvácskák kerültek.

Az őszi közterület-díszítésben eddig nem hasz-
nált növényfajok is bemutatkoznak. A Honvéd liget-
ben tulipánkompozícióban láthatjuk a császárkoro-
nát és a fürtös gyöngyikét. 

A megszokott helyszíneken, például a Városház
téren, a Rába Szálló környezetében, az Eötvös és a
Honvéd ligetben, valamint a kő virágládákban szin-
tén megtörtént a növénydekoráció átültetése.

A Győr-Szol Zrt. innovatív fejlesztései a virágosz-
lopok. A szolgáltató a Rozgonyi úti telephelyén ta-
lálható üvegházában tíz virágoszlopot készített elő,
ezekbe futóárvácskát ültettek. A virágoszlopokat a
kemény téli fagyok után, az első tavaszi napsugarak
idején helyezik ki a forgalmas helyszínekre.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában összesen 33
ezer árvácska, 2 ezer futó árvácska és mintegy 24
ezer virághagyma került a földbe. Az ültetés másfél
hétig tartott, a tevékenységben tíz ember vett részt. 

A növények öntözését és a szükséges növényvé-
delmi munkákat a szolgáltató dolgozói végzik. 

A Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri a lakosságot,
hogy a virágokat őrizzük meg együtt. Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt.  Parkolóüzemeltetési
Üzletága felvételt hirdet az alábbi
munkakör betöltésére:

PARKOLÁSI ELLENOR´́
Feladat: • a győri felszíni fizetőparkoló hálózatba
tartozó parkolóhelyek jogszabályban meghatáro-
zott feltételek szerinti használatának ellenőrzése.
Munkavégzés helye: Győr, Jókai parkolóház, fi-
zetőparkoló-hálózat. Munkaköri státus: • 8 órás
• főállású. Feltétel: • mobiltelefonon elérhető in-
ternetes felület felhasználói szintű kezelése • precíz,
pontos munkavégzés • tiszta, jól olvasható íráskép
• kifejezetten jó állóképesség • jó kommunikációs
és konfliktuskezelő készség • szombati napokon
történő munkavégzés vállalása. Előnyt jelent: •
idegen nyelv ismerete • érettségi.

Jelentkezési határidő: 2015. október 12.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024
GyŐr, Orgona utca 10. A borítékra kérjük, írja rá
a „parkolási ellenŐr” jeligét. 
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„Lüktetô Belváros”
Gyôr történelmi Belvárosának funkcióbôvítô fejlesztése — II. ütem

Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Nyugat-dunántúli
Operatív Program megyei jogú városainak városrehabilitációs
témájú, kiemelt projektjavaslataihoz” meghirdetett pályázati
konstrukción sikeresen pályázott a „Lüktetô Belváros” — Gyôr
történelmi Belvárosának funkcióbôvítô fejlesztése — II. ütem”
címmel.

A 2013 augusztusában indult, az Európai Unió és a magyar
állam által támogatott projekt támogatási összege 725 millió fo-
rint volt, amely teljes egészében fedezte a városrehabilitációs
program költségeit.

A projekt keretében az önkormányzat a konzorciumi partnerek
együttmûködésével folytatta a Belváros integrált funkcióbôvítô re-
habilitációját, amely érdemben hozzájárul a város gazdasági és
társadalmi aktivitásának növeléséhez, a vonzó települési környe-
zet kialakításához. A fejlesztés kiemelt célja volt, hogy olyan vá-
rosi, gazdasági és közösségi funkciókat betöltô, lüktetô Belváros

jöjjön létre, mely hozzájárul a helyi vállalkozások forgalomnöve-
kedéséhez, a kulturális intézmények látogatottságának növeke-
déséhez, a gyôri polgárok és a Belvárosban lakók megelégedett-
ségéhez, a városba látogató turisták számának emelkedéséhez.

Borkai Zsolt polgármester a projekttel kapcsolatban hangsúlyoz-
ta, az elmúlt években összességében több mint hétmilliárd forint
értékben valósultak meg fejlesztések a Belvárost érintô rehabili-
tációs munkák kapcsán, amelyek keretében megújult a Széche-
nyi tér, számos sétálóutca és épület rekonstrukciója történt meg,
valamint a Dunakapu teret is felújították. „A csaknem két éve el-
kezdôdött, több mint hétszázmillió forintos beruházás révén
újabb belvárosi utcák újultak meg, de emellett olyan program -
elemek is megvalósultak, melyeken keresztül a gyôriek jobban
megismerhették városunk történetét, legendáit, nevezetességeit,
hiszen ezen ismeretek birtokában érezhetik igazán a sajátjuknak
Gyôrt.” A jövôben is nagy hangsúlyt kell fektetni az ilyen jellegû
programokra — emelte ki a városvezetô.

Ahol a történelem
találkozik a jövôvel

Lezárult a céljait tekintve rendkívül találó elnevezésû,
röviden csak „Lüktetô Belváros” projektként emlege-
tett városrehabilitációs program, amelynek keretein
belül számos belvárosi sétálóutca és épület újult meg
több mint 700 millió forintból.



— a Király utca kiteresedésénél közteret alakítottak
ki, így egy olyan új közösségi tér jött létre,
amely alkalmassá vált kisebb rendezvények
megtartására is,

— felújították a Stelczer utca burkolatát a Duna-
kapu tér és az Apáca utca közötti szakaszon,

— felújították a Szappanos köz burkolatát
a Dunakapu tér és az Apáca utca közötti
szakaszon,

— megújult a Káposztás köz, a Hal köz,
a Kenyér köz, a Zsák utca és a Zsák köz
burkolata,

— hagyományos cégéreket terveztek és helyez-
tek ki a Dr. Kovács Pál utcában,

— Pulzus címmel interaktív szobor került
elhelyezésre a Dunakapu téren.

• „Soft” elemek: a belvárosi környezet megújítása
csak az egyik része a projektnek, emellett fontos,
hogy a gyôriek megismerjék városunk történetét,
legendáit, nevezetességeit, mert ezek ismereté-
ben érezhetik igazán Gyôrt a sajátjuknak. A pro-
jekthez ezért „soft elemek” is társultak.
— Tematikus idegenvezetés a Belvárosban: két-

órás, gyalogos városnézés, idegenvezetés
Gyôr történelmi Belvárosában az alábbiak
szerint:
• Börtöntúra a Lôcsei Fehér Asszony

nyomában
• Napóleoni legendák Gyôrben
• A barokk építészet jegyei
• Legendák és igaz történetek 
• Híres gyôriek nyomában

— Legendák Napja: a rendezvény a helyi jelleg-
zetességekre épülô, a legendákat, híres szü-
lötteket, nagy lokálpatriótákat bemutató több

Gyôr integrált városfejlesztési stratégiájában ki -
emelt szerepet kapott Gyôr történelmi Belvárosá-
nak fejlesztése, amely a tervek szerint a jövôben
folytatódhat. A Belváros területének központi mag-
ját a történelmi Belváros alkotja, amely a Káptalan-
domb, a Rába—Mosoni Duna—Arany János utca—Új-
kapu és Újvilág utca által határolt terület. A Széche-
nyi tér korábbi felújítása, több sétálóutca megújulása
után a mostani fejlesztés a Dunakapu téri beruházás-
sal együtt teljesíti ki a Belváros rehabilitációját.

Az önkormányzat, a Rómer Flóris Mûvészeti és Tör-
téneti Múzeum és a magánberuházó konzorciumi
partnerek együttmûködésével egy gazdasági, köz-
szféra megerôsítési, közösségi és közterületi fej-
lesztéseket magában foglaló, integrált funkcióbôví-
tô városrehabilitáció valósult meg:

• Gazdasági funkció: a projektpartnerek fejleszté-
seként megtörtént a Matróz Vendéglô (Dunaka-
pu tér 3.) és az Apáca utca 16. szám alatti épület
külsô homlokzatának felújítása, a Dunakapu tér
7. szám alatti épület komplex rekonstrukciója (fo-
lyamatban) és a La Maréda étterem átalakítása. 

• Közösségi funkció: megvalósult az Esterházy-
palota léghûtéses rendszerének kialakítása és a
kiállítóterek világításának kor sze rûsítése, így az
intézmény minden évszakban alkalmas magas
színvonalú rendezvények megtartására.

• Városi funkció:
— megújult a Dr. Kovács Pál utca burkolata

és közvilágítása,
— megújult a Király utca burkolata

és közvilágítása,



napos esemény, fesztivál. Az eseményen
hangsúlyos szerepet kap a Vaskakas- és a
Lôcsei Fehér Asszony-legenda, a szódásszi-
fon és a dinamó feltalálója, Jedlik Ányos, Na-
póleon gyôri tartózkodása, a Vastuskó és
még megannyi gyôri vonatkozású legenda.

— Gyôri Meséskönyvem II.: gyermekeknek szó-
ló városismereti kiadvány.

— Belvárosi városfelfedezô játék: az innovatív
városfelfedezés vezetô nélkül, játékos formá-
ban zajló élmény-idegenvezetés, a Belváros-
sal való ismerkedés. Nincs megadott útvonal,
verses formában olvasnak a résztvevôk tájé-
koztatást az útközben látható nevezetessé-
gekrôl, érdekes történetekrôl, illetve az éppen
soron következô úti célról.

— „Szeretem Gyôrt” címmel fotókiállítás
— Belvárosi információs tér kialakítása: gyôri ta-

lálmányok, a város híres szülöttei, itteni ételek
— molinókon, táblákon történô bemutatása.

• Programalap megvalósítása: A pályázati forrásból
lehetôség nyílt összesen 8 millió forint értékben civil
szervezetek közvetlen támogatására, a „miniprojek-
tek” keretében a helyi identitást erôsítô programok
megvalósítására lehetett pályázatot benyújtani. 



A 2015 decemberében lezáruló,
funkcióbôvítô városrehabilitációnak
köszönhetôen, nemcsak épületek
és utcák újultak meg a gyôri Belvá-
rosban, hanem az eddiginél is esz-
tétikusabb és tágasabb lett az a kö-
zösségi tér, ahol a megyeszékhely
lakossága az otthonán kívül legtöbb-
ször megfordul. Persze a formához
tartalomra is szükség van, és ezek-
bôl Gyôrben nincs hiány, elég csak

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

A programban a kedvezményezett gyôri önkormányzaton túl kon-
zorciumi tagként szerepelt a Rómer Flóris Mûvészeti és Történeti
Múzeum, a VÍG-HAJÓS Vendéglátóipari Bt., a TSPC Kft., Rimányi
Róbert Károly egyéni vállalkozó és a LA MARÉDA Vendéglátó és
Kereskedô Kft.

ezen projekt soft elemeire vagy a vá-
ros 4 Évszak Fesztiváljának rendez-
vényeire gondolni. 

Összességében elmondható, hogy a
helyi gazdaság és turizmus aktivitásá-
nak fejlesztésén túl a lokálpatriotiz-
must is sikerült erôsíteni a projekt által,
amelynek köszönhetôen, a pályázat
címével élve, még lüktetôbb lett a Bel-
város. 
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Bejárás óránként induló
turnusokkal, három
20 fôs csoportban!
Az utolsó turnus 15 órakor indul. 

Gyere el Te is!
Gyülekezô a Sashegyi Hulladékkezelô Központ elôtt már 8.30-tól!
Bonyolult kijutnod?  Szállj fel a Városháza mellôl 8.30-tól 14.30-ig
2 óránként induló Kuka Berci buszra!

OKTÓBER 10-ÉN, SZOMBATON 9 ÓRÁTÓL 

Gyôrben, a Sashegyi Hulladékkezelô Központban! 

Érdekel, hogy mi lesz a szelektív hulladékkal, amit elszállítanak? 
Kíváncsi vagy, hogyan kerül feldolgozásra? 

Hogy mik a hulladékhasznosítás korszerû formái?

Kérdéseidre most választ kaphatsz a Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (GYHG) munkatársaitól!

Most megmutatjuk, mivé lesz a szemeted!

OKTÓBER 10. SASHEGY!
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 10., SZOMBAT
DUNA TV
05:55 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 06:25 Hazajáró 07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:00 A Kékkör
Napja 09:30 Egy rendőrkutya kaland-
jai: karácsonyi történet  11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:50 A Kék-
kör Napja 13:20 Hazajáró 14:00 Ma-
gyar Krónika 14:30 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon  15:00 Szere-
tettel Hollywoodból  15:30 Dandin
György, avagy a megcsúfolt férj 
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:35 A Kékkör Napja 19:10 Szeren-
cseSzombat  20:05 Erin Brocko-
vich – Zűrös természet  22:10 Cafe
Budapest – Fesztiválhíradó  22:25
Akiért a harang szól  00:35 MüpArt
– Eivind Aarset Dream Logic Quartett
feat. Jan Bang 02:20 Egy gyilkos
agya 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Pa-
sik  05:00 Pasik  05:30 Tuti gimi
 06:10 Top Shop  06:40 Kölyökklub
10:00 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:15 Kalandor  11:30 Brandmánia
 12:05 Street Kitchen  12:35 Glee
– Sztárok leszünk!  13:25 A harc
törvénye  14:30 A harc törvénye 
15:30 Dolgozó lány  18:00 Híradó
18:50 Fókusz Plusz  20:00 Hun-
gary's Got Talent – A tehetség itthon
van  21:30 Gyertek át szombat es-
te!  22:35 Minden végzet nehéz 
01:10 Az informátor!  03:00 Gyer-
tek át szombat este! 

04:10 Rúzs és New York  04:50 Ba-
bavilág  05:15 Super Car  05:40
Aktív  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 09:10 Astro-Világ 10:20 Állati
dokik  10:50 Babavilág  11:20 Ott-
hon a kertben  11:50 Ikrek  13:55
Knight Rider  15:00 Kuzey Güney –
Tűz és víz  16:00 Szenzációs recep-
ciós  18:00 Tények 19:00 Hotel
Transylvania – Ahol a szörnyek lazul-
nak  20:55 A boldogító talán 
23:05 Megkínozva  01:15 Sportos
01:25 Rúzs és New York  02:10
Frost/Nixon 

05:00 Igazgyöngy  05:50 Trendkö-
zelben 06:15 TV-Shop 06:50 Will és
Grace  07:15 Szívek szállodája 
08:10 Szívek szállodája  09:05 Sü-
timester 10:20 Sütimester 11:40
Monk – Flúgos nyomozó  12:40 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:35 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  14:35 NCIS
Tengerészeti helyszínelők  15:30
NCIS: Los Angeles  16:30 NCIS:
Los Angeles  17:25 Katonai akadé-
mia  19:15 Csupasz pisztoly 2 1/2
21:00 Halálos iramban: Tokiói hajsza
 23:10 Daylight – Alagút a halálba
 01:30 Harmadik műszak  02:20
Harmadik műszak  03:05 Vadászat
a Borostyán szobára 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kulisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Kulisszák mögött (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Konkrét (ism.) 10:45 Képújság 18:00
Civil kurázsi 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 Kulisszák
mögött (ism.) 21:30 Gázfröccs (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 11., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:15 „Így szól az Úr!” 06:25 A
sokszínű vallás 06:35 Biblia és iroda-
lom 07:00 Híradó 07:30 Család-ba-
rát 09:00 Isten kezében 09:25 En-
gedjétek hozzám 09:35 Katolikus
krónika 10:00 Református ifjúsági
műsor 10:10 Baptista ifjúsági műsor
10:20 Ortodox ifjúsági műsor 10:25
Református magazin 11:00 Metodis-
ta istentisztelet 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 kult.hu 13:15
Ízőrzők: Csolnok 13:50 Hét vezér 
15:40 Édes a bosszú  17:00 A mus-
kétások  18:00 Híradó 18:40 Hogy
volt!? 19:40 Magyarország, szeretlek!
21:00 Mr. és Mrs. Bridge  23:00 Ca-
fe Budapest – Fesztiválhíradó 
23:10 Egy hét Marilynnel  00:50
Erin Brockovich – Zűrös természet 
03:00 Szeretettel Hollywoodból 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Ádám  05:30 Fókusz Plusz 
06:20 Top Shop  06:55 Kölyökklub
09:50 EgészségKalauz  10:30 Te-
leshop  11:20 A Muzsika TV bemu-
tatja!  11:50 4ütem  12:20 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
12:50 Házon kívül  13:25 Alaszka
 15:40 A Főnix útja  18:00 Híradó
18:50 A Karib-tenger kalózai – A vi-
lág végén  22:05 A tetovált lány 
01:15 Portré  01:50 Őrült szív 

04:05 Mrs. Klinika  04:50 Mrs. Kli-
nika  05:35 Babavilág  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 07:05
Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek
lazulnak  08:40 ÁllatoZOO  09:10
Több mint TestŐr  09:40 Astro-Vi-
lág 10:50 Tűsarok  11:20 Stahl
konyhája  11:50 Otthontérkép 
12:20 Falforgatók  13:25 Apaütők
 13:50 Walker, a Texas-i kopó 
14:50 Walker, a Texas-i kopó  15:50
A boldogító talán  18:00 Tények
18:55 Sztárban sztár  21:40 Össze-
zárva Friderikusszal  22:55 Ügynök-
lista  23:55 Mária út  01:05 Spor -
tos 01:15 A szépség és a szörnyeteg
 02:05 Mrs. Klinika  02:50 Mrs. Kli-
nika 03:35 Walker, a Texas-i kopó 

05:05 Peren kívül  05:50 TV-Shop
06:25 Sütimester 07:30 Szívek szál-
lodája  08:25 Szívek szállodája 
09:20 Will és Grace  09:50 Will és
Grace  10:20 Will és Grace  10:50
Trendközelben 11:20 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  12:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:15
NCIS: Los Angeles  14:15 Vadászat
a Borostyán szobára  16:35 Halálos
iramban: Tokiói hajsza  18:45 A
Skorpiókirály 3. - Harc a megváltá-
sért  21:00 Daylight – Alagút a ha-
lálba  23:20 A Skorpiókirály 3. –
Harc a megváltásért  01:40 Nikita
 02:25 Trendközelben 02:50 Har-
madik műszak  03:40 Harmadik
műszak 

08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30 Zo-
oo+ (ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15
Hello Győr! (ism.) 09:45 Konkrét
(ism.) 10:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 11:00 Képújság 18:00 Győri7
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 20:00 Zo-
oo+ (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Széchenyi Híradó (ism.) 21:30
Civil kurázsi (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
23:45 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

OKTÓBER 12., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:15 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 15 perces kajái 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 Bosszú 
22:20 On the Spot  23:10 Cafe Bu-
dapest – Fesztiválhíradó  23:20 Ma-
gyar Krónika 23:50 Vérösvény 
00:45 Mr. és Mrs. Bridge  02:45
Magyar elsők 03:05 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 03:20 Szerelmes
földrajz 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 Híradó  08:08 8:08
– Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show  12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó  18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Dr.
Csont  23:10 Híradó 23:40 Magya-
rul Balóval  00:15 A főnök  01:20
Reflektor  01:35 A harc törvénye 
02:30 A harc törvénye  03:20 A
bosszú angyala 

04:20 Apaütők  04:45 Stahl kony-
hája  05:10 Csapdába csalva 
05:35 Családi Titkok  06:20 Mokka
 09:25 Stahl konyhája  09:30 Ba-
bapercek  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 Az
50 milliós játszma  21:35 A millio-
mos szakács  22:40 Az ősi prófécia
 23:45 Doktor D  00:45 Tények Es-
te 01:35 Aktív  01:55 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:15 Elit egység 

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 NCIS: New Orleans 
21:55 NCIS: New Orleans  22:55
Férj és férj  01:15 A célszemély 
02:10 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:55 Szívek szállodája 
03:45 Jackie nővér 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30 Hel-
lo Győr! (ism.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Széchenyi Híradó (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Széchenyi Híradó (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
Kép újság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 13., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 A múlt fogságában  09:10 A
hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:20 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
Önök kérték! 21:30 Szívek doktora 
22:15 A Nagyok  22:40 Cafe Buda-
pest – Fesztiválhíradó  22:55 Müp -
Art Classic – Álom és megvalósulás
01:10 A médium  01:55 Egy néma
kiáltás  03:25 Szerelmes földrajz
03:55 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 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó  18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Castle 
23:10 Híradó 23:40 XXI. század – a
legendák velünk élnek  00:15 Ma-
gyarul Balóval 00:50 Nevelésből elég-
séges  01:25 Nevelésből elégséges
 01:55 Reflektor  02:10 Egészség-
Kalauz  02:40 A Muzsika TV bemu-
tatja: Mi muzsikus lelkek  03:05 A
bosszú angyala 

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 Az 50 milli-
ós játszma  21:35 A titkok könyvtá-
ra 22:40 Hawaii Five-0  23:45
Franklin és Bash  00:45 Tények Es-
te 01:35 Aktív  01:55 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:15 Kivonulás a Para-
dicsomba 

06:20 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50
Szívek 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 Férj és férj  23:20 NCIS:
New Orleans  00:20 NCIS: New Or-
leans  01:20 A célszemély  02:10
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
03:00 Szívek szállodája  03:45 Jac-
kie nővér 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (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 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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OKTÓBER 14., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Hrvatska kronika 07:50 Ecranul nost-
ru 08:20 A múlt fogságában  09:10
A hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Jamie 15 perces kajái 13:15 Kíván-
ságkosár 15:20 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  22:50 Cafe Bu-
dapest – Fesztiválhíradó  22:55
Aranymetszés 23:50 Fekete lelkek 
01:45 Kastély Svédországban 
03:20 Magyar elsők 

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 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Szulej-
mán  23:15 Híradó 23:50 Házon kí-
vül  00:20 Magyarul Balóval 00:55
Reflektor  01:15 Köntörfalak 
02:40 A bosszú angyala  03:20 Gál-
völgyi-show 

04:10 A titkok könyvtára  04:50 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 Az 50 milli-
ós játszma  21:35 Hazudj, ha tudsz!
 22:40 Lángoló Chicago  23:45
Életfogytig zsaru  00:45 Tények Es-
te 01:35 Aktív  01:55 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:15 Monty Python:
Az élet értelme 

05:00 Igazgyöngy  05:45 TV-Shop
06:15 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50
Szívek 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 Edison  23:10 Terror a
tenger alatt  01:10 A célszemély 
02:05 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:50 Szívek szállodája 
03:40 Jackie nővér 

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

GYŐR+ TV

OKTÓBER 16., 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 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
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 Fölszállott a
páva 21:30 Columbo: Negatív reakci-
ók  23:00 Cafe Budapest – Feszti-
válhíradó  23:10 Apró gyilkosságok
a családban  00:50 Mosás, vágás,
ámítás  02:30 Magyar elsők 02:45
Szerelmes földrajz 03:20 Pannon
expressz 

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 Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  A szerelem foglyai  16:20 A
mentalista  17:25 Fókusz  18:00
Híradó 18:55 A Konyhafőnök 
20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 Showder
 23:15 Híradó 23:45 Magyarul Ba-
lóval 00:20 Vámpírnaplók  01:25
Reflektor  01:45 Street Kitchen 
02:15 Kalandor 02:35 4ütem 
03:00 A bosszú angyala 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi 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 Az 50 milliós játsz-
ma  21:35 Az adósság  23:55
Charlie angyalai  01:00 Tények Este
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV  03:10
Aktív  03:30 Életfogytig zsaru 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 08:00
Monk – Flúgos nyomozó  08:55 Szí-
vek szállodája  09:40 Sütimester
11:00 A célszemély  12:00 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 Csupasz pisztoly 33 1/3
– Az utolsó merénylet  22:45 Edison
 00:50 A célszemély  01:45 Nikita
 02:35 Nikita  03:20 Szívek szállo-
dája 

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
Kép újság 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Hello Győr!
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Hello Győr!
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  07:00 Hír-
adó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20
Rondó 07:50 Kvartett 08:20 A múlt
fogságában  09:10 A hegyi doktor
– Újra rendel  10:00 Család-barát
11:30 Sophie szerint a világ  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Jamie 15 per-
ces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:05
Feketén-fehéren  15:55 Rex fel-
ügyelő  16:45 Szerencse Híradó 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 A hegyi dok-
tor – Újra rendel  19:30 Maradj tal-
pon!  20:30 Fábry  21:50 Apáca-
show  23:30 Cafe Budapest – Fesz-
tiválhíradó  23:35 kult.hu 00:05 Ró-
mai Magyar Akadémia II. 00:30 An-
gyali üdvözlet  02:10 Apáca-show
 03:50 Magyar elsők 10

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 Híradó  08:08 8:08
– Minden reggel  09:10 Ízes élet 
09:35 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Éjjel-nap-
pal Budapest  13:55 A Konyhafő-
nök  15:15 A szerelem foglyai 
16:20 A mentalista  17:25 Fókusz
 18:00 Híradó 18:55 A Konyhafő-
nök  20:15 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt  22:10 CSI: A
helyszínelők  23:10 Híradó 23:40
Magyarul Balóval 00:20 Brandmánia
 00:50 Reflektor 01:05 Egyetlen
golyó  02:45 A bosszú angyala 
03:25 Gálvölgyi-show 

05:10 Csapdába csalva  05:35 Csa-
ládi 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 Az 50 milliós játsz-
ma  21:35 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:40 NCIS  23:50 Felejthetetlen 
00:45 Tények Este 01:35 Aktív 
01:55 Sportos 02:10 Ezo.TV  03:15
Gimiboszi 

06:20 Will és Grace  06:40 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:40 Sütimester
10:55 A célszemély  11:50 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:50
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
kicsi  21:00 Észbontók  22:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:00 A fülke
 00:40 A célszemély  01:35 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék 
02:25 Szívek szállodája  03:10 Jac-
kie nővér 

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
Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konk-
rét (ism.) 09:45 Képújság 18:45 TV
torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV



26 / + / 2015. október 9. www.edesotthongyor.hu

• 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

AZ IDEÁLIS MUNKATÁRS:
• felhasználói szintű számítógépes ismerettel rendelkezik,
• precíz, önálló, eredményorientált,
• kiváló kommunikációs képessége van,
• kezdeményező, ambiciózus, nyitott

a folyamatos fejlődésre.

Nádorvárosban szeretne élni? Közel a Vásárcsarnok-
hoz és a Belvároshoz? Győr-Ná-
dorváros csendes és kedvelt ut-
cájában eladó ez a magasföld-
szinti téglalakás. Az 53 nm-es
lakás elosztása nappali+1 szoba,
fürdő, WC, valamint kamra. A
2 szoba parkettával burkolt, mű-
anyag ablakok beépítésre kerül-

tek. Fűtése gázkonvektorral történik. Kisebb anyagi
ráfordítással igazi ékszerdoboz varázsolható belőle!
A zárt udvaron parkolhat gépkocsijával! Az ingatlan
tehermentes, azonnal költözhető! Hívjon MOST! Ne
maradjon le róla!
Ár: 14,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Fiatalos panellakás! Győr-Adyváros szívében el-
adó ez az  53 nm-es, teljesen felújított, földszinti
panellakás. A szobákban laminált parketta, a többi
helyiségben járólap található. A konyha igényes,

praktikus kialakí-
tású.   A bejárati
és a belső ajtók
ki lettek cserélve
nagyon szép,
egyedi, jó minő-

ségű ajtókra.  A ház a panelprogramban részt vett,
10 cm-es szigetelést kapott, és a hálószoba belül-
ről is be lett szigetelve. A lakás melegét korszerű-
sített, új radiátorok biztosítják, ezért rendkívül ala-
csony rezsire számíthat. A lakáshoz tartozik egy
8 nm-es tároló is. A közelben buszmegálló, iskola,

óvoda, és  üzletek is megtalálhatók. A lakás vilá-
gos, fiatalos, igényes és azonnal költözhető! Az ár
alkuképes, hívjon bátran!
Ár: 13,9 M Ft Érd.: 06-20/579-1037
horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

Győrújbarát csendes utcájában déli fekvésű domb-
oldalon, festői kilátást biztosító, 840 nm-es telek el-

adó. A telek
egy részén szé-
pen termő gyü-
mölcsfák is ta-
lálhatók. A te-
lek 30%-a épít-
hető be, azzal

a feltétellel, hogy 14 m utat kell megépíteni. A köz-
művek a telek előtt találhatók. Az út és a közművek
bekötési díja kb. 1-1,5 millió forint. 
Ár: 3,6 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

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

lyes, összkomfortos, 3.
emeleti, szépen karbantar-
tott lakás. A lakásban 2
szoba, előszoba, kamra,
konyha és fürdőszoba ta-
lálható. Új konyhabútor,
műanyag ablakok, redő-
nyök, szúnyoghálók és hű-
tő-fűtő klíma került beépí-

tésre. Az ingatlan erkély felőli része, valamint a
szobák külső falai 10 cm-es szigeteléssel lettek
ellátva, ami nagymértékben hozzájárul a fűtési
költségek csökkentéséhez. Az otthon melegét
egyedi gázkonvektoros fűtés biztosítja. Az abla-
kok csendes, családi házas zöldövezetre néznek.
A lakáshoz a pincében egy önálló és egy közös
tároló is tartozik.
Ár: 12,4 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegyen, a Soproni úton eladó ez a
részben felújított, 50 nm-es, francia erkélyes pa-
nellakás. A lakás 4 emeletes társasház harmadik
emeletén található. A szobák laminált padlóval és

parkettával bur-
koltak. Új bejára-
ti ajtó, műanyag
ablakok és redő-
nyök beépítésre
kerültek. A
konyhából és a
nappaliból gyö-

nyörű kilátás nyílik a közelben található tóra. Az
ingatlan tehermentes, azonnal költözhető! A kör-
nyék infrastruktúrája kiváló, bolt, iskola óvoda, or-
vosi rendelő, gyógyszertár a közelben megtalálha-
tó! Hívjon MOST!
Ár: 12,6 M Ft Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@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 köz-
lekedést. Alap-
területét te-
kintve 88 nm
+ 7nm terasz,

melyhez 417 nm telek tartozik. TELJESEN KÜ-
LÖN BEJÁRATÚ A KÉT HÁZ, KÖZÖS FALUK
SINCS. 30-as, porotherm téglából épül, 10 cm
szigeteléssel, energetikai besorolása "A". Teljes
körűen intézzük a hitelt és a CSOK-ot is. Az ár
emelt szintű fűtéskészen értendő, de kulcsra-
kész befejezést is vállalunk. Várható átadás:
2016. tavasz.
Ár: 20,9 M Ft Érd.: 06-70/425-5590 
buza.timea@edesotthongyor.hu

AKCIÓ NOVEMBER 10-IG! Győr-Pinnyéd
gyönyörű részén épül ez a 90 nm-es, minimál stí-

lusú sorház.
Elosztása 3
szoba + nap-
pali. Saját
kertrész is
tartozik hoz-
zá, ezért nyá-
ron kellemes

zöldövezeti környezetben lehet napozni, grillezni.
Most BOMBA ÁRON juthat álmai házához, ha no-
vember 10-ig lefoglalja.
Ár: 19,9 M Ft Érd.: 06-70/866-7424
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

AZ ÉDES OTTHON GYŐR

INGATLANÉRTÉKESÍTŐKET keres

Fényképes önéletrajzokat ide várjuk:
info@edesotthongyor.hu

AMIT KÍNÁLUNK: 
• anyagi befektetés és üzleti kockázat nélkül megalapozható vállalkozás
• önálló időbeosztás
• folyamatos elméleti és gyakorlati ingyenes képzés
• egyedülálló teljesítmény alapú jutalékrendszer, felső korlát nélkül
• már a betanulás időszakában is elérhető jövedelem

Mi szeretnénk megtalálni Önnek is az Édes Otthont, ezért bármilyen kérdése lenne, állunk rendelkezésére egyéb ingatlanokkal is.
Érd.: Pozsgai Éva +36-70/866-7424 • Budai Mónika +36-30/640-8794.

HA SZERETNÉL EGY JÓ HANGULATÚ CSAPAT RÉSZE LENNI EGY DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ CÉGNÉL, 
AKKOR ITT A HELYED! CSAK A SZORGALMADON ÉS A KÉPESSÉGEIDEN MÚLIK A SIKERED!

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN



Beauty b x• Szépségápolás: Zsurzs D. Zsuzsanna • Haj: Sarkady Lívia                 

Hölgyeim!
Megérkezett az ősz, és vele együtt eljött az őszi örömök időszaka is.
Az idő hűvösebbre fordultával és a nappalok rövidülésével számos
lehetőséggel bővült szabadidőnk hasznos eltöltése. Ha kimegyünk a
természetbe, az őszi csodák ejtik rabul szemünket és szívünket. Itt
az ideje, hogy angyalokként szárnyaljon testünk és lelkünk, mielőtt
beköszönt a tél a maga örömeivel. Használjuk ki a pillanatot, az őszi
bizsergető napfényt. Töltsük a lehető legtöbb időt szeretteinkkel!
Járjuk az erdőt-mezőt, és közben rácsodálkozhatunk arra a számta-
lan szebbnél szebb gyönyörűségre, amit az anyatermészet nyújthat
számunkra! Foglalkozzunk testünkkel és szellemünkkel egyaránt, így
frissen és jókedvűen fogadhatjuk a tél beköszöntét.

Következő oldalainkon,hölgy olvasóink egyik kedvenc té-
máját boncolgatjuk, különösképpen azért, mert itt az es-
küvői kiállítások évadja. Mindenki, aki ezzel a szakmával
foglalkozik, lelkesen kínálgatja legszebb ruháit és esküvő-
vel foglalkozó szolgáltatásait a nagyérdemű publikumnak.
Általában a lényeg valahogy nem kerül szóba ilyenkor,
mégpedig az, hogy miként lehet megragadni a vissza nem
térő pillanatot. Az esküvői fotózás kulisszatitkaiba enge-
dünk bepillantást, néhány praktikus tanáccsal. Természe-
tesen itt a kulináris élvezetek időszaka is, hiszen a termé-
szet bőven ellát minket minden finomsággal. A sütőtök és
füge tipikus őszi nyalánkságok. A nassolni vágyóknak kíná-
lunk praktikus recepteket.

• SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC



Az esküvői f
Az esküvő az egyik legfontosabb nap egy nő életében.
Összeköti életét szeretett párjával, hogy kiteljesedhessen
az élete. Vissza nem térő pillanat! És a megörökítése is
megismételhetetlen. Ezért nagy körültekintést igényel a
felkészülés erre a fontos momentumra. A fotós kiválasz-
tása, referenciamunkái alapján mindenki számára eldönt-
hető feladat, de persze a pénztárcánk is határt szabhat a
lehetőségeknek. Lássuk, miként kell eljárnunk, hogy a le-
hető legtöbbet hozzuk ki esküvőnk megörökítéséből!

Négyféle munkát ismernek szakmai körökben.
A „susztermunkát”, az amatőrt, a mestermun-
kát és a művészi munkát. Az elsö kettőt nem
ajánlom kedves olvasóinknak, ezért feltétlenül
nézzenek meg minél több magazint, illetve ki-
adványt, hogy legyen megfelelő képük arról,
hogy mit is szeretnének. A mestermunka kép-
viselői általában a hagyományos fotós klisékből
dolgoznak. Klasszikus beállításokkal, minőségi
munkát adva ki a kezükből. A művészi szintű
fotózás művelői is két nagyobb csoportra oszt-
hatók. Egy részük túlzásba viszi az effekt eleme-
ket és a „művészetét”, így feláldozva azt, hogy
ezek a fotók a pár és a násznép örömére készül-
nek, nem pedig öncélúan. A másik fajta művé-
szi látásmód talán a leginkább elfogadott, ahol
a fotós mestermunkát végez művészi fokon.
Ehhez persze megfelelő csapatmunkára van
szükség a pár, a fotós és a stáb tagjai között.

Kik alkotják a stábot? A fotós és segítői, a fodrász, a sminkes, és a stílus-
tanácsadó, másnéven stylist. A fotós különféle lehetőségekből kínál fel
repertoárt. Kültéri fotózás, beltéri fotózás esetlegesen valamely szép en-
teriőrben, illetve stúdiófotózás. Az esemény fotózása egy egészen más
beállítottságot kíván, hiszen leginkább a riportfotózáshoz hasonlít a
rengeteg emberrel és a változó körülményekkel. Mindegyikhez megfe-
lelő felszerelés és stáb szükséges. Az esküvő napján magát az eseményt
örökítik meg, de a beállított képek elkészítésének az ideje praktikusan
az esküvő előtti napokban a legalkalmasabb. Ilyenkor szokott elkészülni
a próbasmink és a próbahaj, amihez  célszerű a ruhát is kibérelni, és
leendő vőlegényünket is elkezdhetjük kicsit ráhangolni a következő
eseményekre. Frissen és üdén fotózkodhatunk, szemben mondjuk az
esküvő napjának eseményei közben készült rohammunkával.



fotózás művészete

Fontos szerepe van még a dekoratőr-
nek, például a virágdíszek elkészítésé-
ben, bár részben ez az esküvőszervező fel-
adata is. Lényeges, hogy gondosan megter-
vezzünk mindent előre, és lekössük az idő-
pontokat a fotóssal, fodrásszal, sminkmester-
rel, mert ezek általában hetekre hónapokra
előre elkötelezik magukat. Tisztában kell len-
nünk saját karakterünkkel és testünk adott-
ságaival is, hiszen annál többet nem várha-
tunk el a képeken, akik vagyunk!

Ruha, smink, haj, virágdíszek és gyönyörű mo-
dellek. Íme egy stúdiófotózás eredménye az itt
látható képeken. Természetesen a vőlegénnyel
közös fotók is ugyanilyen hatásosak és mutató-
sak lehetnek, ha megfelelő fotósstábbal dolgo-
zunk. A menyasszony a ruhájában és érzéseivel
az arcán azonban a legmegkapóbb látvány
ezen a napon, amihez csak végeláthatatlan bol-
dogságot kívánunk a szerkesztőségünk csapata
nevében is! Hajrá, leendő menyasszonyok!



Hölgy olvasóink régi kérésének eleget téve, új ro-
vatot indítunk Beauty box mellékletünkben. Íme
itt a BEAUTY BOX NASSOLÓ! Ezentúl igyek-
szünk az évszakhoz illő, egészséges finomságok-
kal kedveskedni önöknek. Lisztérzékenyek, cu-
korbetegek, allergiások és fogyni vágyók, hajrá!
Stábunk is lelkesen csorgatta nyálát az anyag el-

Az őszi finomságok idejét érjük
kertünkben és a zöldség-gyümölcs
üzletek polcain. Ezúttal a sütőtök
és a füge a sztár. Receptünkben
gluténmentes lisztet, nyírfacukrot
és egyéb egészséges anyagokat
használtunk fel. Ezekkel a termé-
szetes összetevőkkel kevesebb ka-
lóriát és egészségünket jobban vé-
dő anyagokat juttathatunk szerve-
zetünkbe. Fő az egészség! Ezúttal
a könnyen elkészíthető palacsinta
a sztár.

A palacsintatésztához gluténmentes lisztet használtunk, amely egy rész rizsliszt,
egy rész kölesliszt és két rész kukoricaliszt keverékéből áll. Édesítésre mézet és
nyírfacukrot, a természet őszi kincseiből pedig sütőtököt és fügét használtunk.
Persze ahogy önök is láthatják, a tálalás sem kutya. A palacsintatészta elkészítését
külön nem taglalnánk, hiszen mindenki számára ismert. Talán annyi hozzáfűz-
nivalónk lenne, hogy ha a rakott palacsintához vastagabb tésztát szeretnénk, azt
amerikai palacsintasütőben is megsüthetjük, illetve hagyományos módszerrel ki-
csit sűrűbb masszát kell hozzá készítenünk.

• gluténmentes liszt a tésztához • tojás, túró és pépesített, sütőben
elkészített sütőtök a krémhez • töltelékként még fügelekvárt mézzel
édesítve • fahéjas nyírfacukrot

Természetesen használhatunk még: • tetszőleges lekvárokat mézzel
édesítve • kakaóporos nyírfacukrot • darált dió-nyírfacukorral stb.
• bármely más édesítőszerrel elkészített tölteléket

Mindenkinek a kreatív fantáziájára bízzuk, hogy még mi mindennel
tudja megtölteni ezeket a nyalánkságokat.

Jó étvágyat, hölgyeim!

Beauty Box nassoló
készítése alatt. Minden kedves olvasónkat bizta-
tunk, hogy akinek kész receptje van és azt meg is
tudja valósítani, jelentkezzen szerkesztőségünk-
nél! Ha elnyeri tetszésünket az egészséges finom-
ság, amit készítenek, megpróbáljuk lefotózni és
helyet biztosítani a legjobban sikerülteknek la-
punk hasábjain!

A recepthez felhasznált 
anyagok

Elkészítés
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PR-CIKK HIRDETÉS

A ritmus miattuk van életben!

„Realmente” Tour. Ez lett a koncertsorozat neve,
amellyel a Kubai nép kedvenc zenekara, a Buena
Vista méltó utódja, a Habana Social Club érkezik
hamarosan városunkba. Sokáig ment a találgatás,
hogy az évtizedekig tartó Buena-őrület után vajon
lesz-e egyáltalán, vagy melyik lesz az az együttes,
amelyik hivatalosan is képviselheti a mindenki szá-
mára misztikus és utánozhatatlan Kubai életérzést.
A válasz pedig: Habana Social Club. Rengeteg
együttes szeretett volna kitörni és megismertetnie
magát a világgal, azonban a kubai vezetés ezúttal
egyszerűen választott. A legnépszerűbb formáció-
nak adta meg a jogot, hogy utazzon. A Habana So-
cial Club szintén több évtizedes tapasztalattal ren-
delkező együttes. Clemente Hechevarria az alapító
egy olyan hangzásvilágot talált, amellyel egyene-
sen az emberek lelkét és szívét célozta meg. A régi,
nagyszerű, mindenki számára ismert slágerek mel-
lett népszerű dalok átdolgozásai és természetesen
az általuk írt zenék is hallhatóak lesznek ezen a fe-
lejthetetlen estén. Az együttesben egy-két fiatal
tag is van, de Clemente nyilatkozatai egyértelműen
igazolják, hogy ez egy tudatos és szuper döntés
volt. „Amikor két generáció zenészei dolgoznak
össze, és persze megértik egymást, abból világslá-
gerek születnek” mondta az együttes vezetője. Azt
nagyon jól tudják az együttes tagjai, hogy ha valami

jól működik, akkor azon változtatni nem kell, de „Tö-
kéletesíteni azonban lehet”, hangzott el a művé-
szektől a mondat. A mostani Realmente Tour
ugyanis felér egy Kubai utazással. A zenészek mel-
lett táncművészek mutatják meg nekünk, hogy mi-
lyen az igazi kubai hangulat és e mellett vetítések
is segítenek nekünk abban, hogy ez az este legyen
az, amiről sokáig fogunk majd beszélni, és hogy
igazán átérezzük, mit jelent a boldogság. Az, hogy
ez a szuper együttes a mi városunkban fogja szó-

rakoztatni a közönséget, csupán csak a szerencse
műve, és örülhetünk, hogy ez így van. A szervezők
eredetileg a Kubai Nemzeti Balett miatt utaztak el
a Karib szigetre és a tárgyalás napján derült, ki
hogy ki lesz a Buena Vista utódja, így emiatt az eu-
rópai turnéba befért kis hazánk is. Egy felejthetet-
len este lesz ez, ahol valóban szembesülhetünk az-
zal, hogy mit jelent az a bizonyos kubai életérzés,
és mindezt a legprofibb és legnépszerűbb zenekar
mutatja meg nekünk. Páratlan… 

Győrben a VASKAKAS Művészeti
Központban (volt BBMMK) lesz látható
az együttes, csak két alkalommal, 
november 21-én 15  és 19 órai kezdettel.

Jegyek a helyszínen, a Győr+ Média
Baross úti pavilonjában és a
www.jegy.hu oldalon kaphatók.
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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

HIRDETÉS  FELHÍVÁS

FELHÍVÁS LICITRE

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. október 20-án
licit útján értékesíti:

• Győr, Váci M. u. 134/A, ép. telek. Hrsz.: 42635/7. Telek-
nagyság: 1734 m2 Kikiáltási ár: 5.150.000 Ft + 27% ÁFA,

• Külső vasút sor, 2 db ép. telek. Hrsz.: 41657/8, 12. Telek-
nagyság: 2027 és 1777 m2 Kikiáltási ár: 5.490.000 Ft +
27% ÁFA és 4.820.000 Ft + 27% ÁFA,

• Győr, Meder u. ép. telek. Hrsz.: 13292/2. Teleknagyság:
1074 m2 Kikiáltási ár: 5.490.000 Ft + 27% ÁFA,

• Győr, Batthyány tér 26. II/20. társasházi lakás. Hrsz.:
6637/A/20. Terület: 54 m2 Kikiáltási ár: 8.390.000 Ft,

Licit útján haszonbérbe adja:
• Győr, külterületi szántó. Hrsz.: 0518/1. Terület: 1 ha,

5874 m2 Ak.: 20,69. Kikiáltási ár: 1.000 Ft/Ak./év + ÁFA,
• Győr, belterületi szántó részterülete. Hrsz.: 42730/3. Terület:

1 ha 2000 m2 Ak.: 24,09. Kikiáltási ár: 1.000 Ft/Ak./év + ÁFA.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr,
Városház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu
Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

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!

10. 09.—10. 16.
DELIKÁT

Pecsenyekacsa „A” 

899,-kg

2599,-kg

879,-kg

Mangalica vékony kolbász

Kacsa- és libatermékek
széles választékban
kaphatók!

Pápai sertés zsír 0,5 kg
260 Ft/kg

130,-db

185,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

Steffl dobozos
sör 0,5 l
298 Ft/l

149,-db

Óvári trappista sajt
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APRÓ HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

A belépő ára: 4200,-Ft/fő helyett 2990 Ft/fő!

Magyarnóta előadók: 
Hajnal Nikolett; Sülyi Károly

Kísér: 
Németh Rudolf prímás és zenekara

Vacsora: 
Libamájraguval töltött karaj rántva • Őszibarackos sült csirkemellfilé 

• Burgonyapüré • Vegyes saláta • Desszert

Magyarnóta Est 
2015. október 16-án (pénteken) 19 órai kezdettel 

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Retro Party 
az Amstel Hattyú Fogadóban!
2015.október 24. 
este 19.00

Gyere 
retró ruhába, és 

ha szerencsés vagy, 
a sorsoláson 

megnyerheted 
a vacsorád 

árát!

3000 Ft/fô
amely teljes 
egészében 
lefogyasztható! 

ÁLLÁS

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Professzionális takarító
cég keres hosszú távú munkára meg-
bízható férfi takarítókat. A munkavégzés
helye: Győr. Munkakezdés: október hónap-
ban. Munkaidő: hétfő–péntek nappali mű-
szakban (1 műszakos rendben). Érdeklődő
hívását a 06-20/ 993-5575-ös tele-
fonszámon várjuk, munkanapokon 9–17
óra között vagy írásban a cleanhrgro-
up@ gmail.com címen.

Dinamikusan fejlődő
fémipari cég munkatársat
keres! Információ: 06-30/530-
9722. szijj.imre@gmail.com

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Közbeszerzési refe-
rens 250 órás OKJ-s és
Pályázatíró 60 órás/8
alkalom képzés indul.
2015. október 17-én, szombaton-
ként. Jelentkezési határidő: 2015.
október 12. Érdeklődés: TIT Győr,
Szent István út 5.  Tel.: 96/525-060;
06-70/321-3763. gyor@titpannon.t-
online.hu; www.titpannon.hu

MASSZÁZS: IZOMLETAPADÁSRA,
IZOMCSOMÓK ELDOLGOZÁSA, ÍZÜLETRE,
FÁJDALMAKRA, STRESSZ-
OLDÁSRA, RELAXÁLÁSRA, SPOR-
TOLÁSHOZ. Tel.: 06-20/278-2991. 

Gyermekruha börze és
családi vásár! Helyszín:
Győr, Iparkamara 2015. 10. 10. Tel.:
06-70/317-9469.

Kaszálás, fűnyírás, fakivágás,
gyökérkivétel, sövényvágás, metszés,
ásás, bozótirtás! 96/826-322, 06-
30/403-6810.

GÉPKÖLCSÖNZŐ nyílt
Győr-Szabadhegyen, a Szent Imre út
59. címen. Nagy választékkal várjuk
ügyfeleinket: építőipari gépek, kert-
technikai gépek, faipari gépek, takarí-
tó-tisztító gépek, méréstechnikai gé-
pek és még sok más. Nyitva: hétfőtől
péntekig, 7–16 óráig. Tel.: 0036-
70/411-6593.

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

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

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

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek, kerí-
tések, korlátok készítése, felújítása. Tel.:
+36-30/313-2351. www.ironart. hu, e-
mail: ironart@-ironart.hu

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

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmente-
sen, hétvégén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó-, ab-
lak- és zárjavítás, költség-
kímélő megoldások. Tel.:
06-70/223-7957.

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

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

EGYÉB

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vásá-
rol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsolnay-
porcelánt, ezüsttárgyakat, könyve-
ket, antik órákat, szőnyeget, teljes
hagyatékot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! 06-70/640-5101. Kérésre
házhoz megyünk!

INGATLAN

Hévízen 2x2 hetes örökölhető üdü-
lőjog eladó. Telefonszám: 96/415-529.

Felmondott hitellel ter-
helt ingatlanokat vásárolunk Győr-
ben és környékén négyzetmétertől, ál-
lapottól függetlenül. Végrehajtás alatt
lévő nem akadály. Hívjon most! 06-
30/629-1525

Siófoki vízparti apartmant szezonon
kívül vegyen! Szép pihenőkert, jó közösség,
kellemes hangulat. www.aranyhid.hu
06-30/389-3000; www.ingatlan.com/
20698441

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 3 szobás 126 nm-es,
komfortos, felújításra szoruló, egyedi
gázfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50-55 nm-es,
1+2 fél szobás, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros kizárva. (Hir-
detésszám: 501.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás 49 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, mű-
anyag ablakos, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-60 nm-
es, 1+fél vagy 2+fél szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Sziget, Újváros, tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 388.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 68 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
50-55 nm-es, 2 szobás, határozatlan ide-
jű bérleti szerződéses bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 389.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 38 nm-es, fél-
komfortos, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2 szobás,
50-55 nm-es, határozatlan idejű, maxi-
mum harmadik emeletig lévő bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 390.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, belvárosi-nádorvá-
rosi, 36–80 nm-es, 1+ fél szobástól 3 szo-
básig lévő, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérleményre. (Hirdetésszám: 391.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 50 nm-es,
1+fél szobás, panellakásban 4-dik, tég-
laépületben 2-dik emeletig lévő határo-
zatlan idejű, szigeti, adyvárosi, gyárvárosi,
Marcal I városrészű bérleményre. Maxi-
mum 350 ezer Ft tartozás átvállalásával.
(Hirdetésszám: 392.) 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

SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK FIGYELEM!
Magyarországon egyedülálló szolgáltatás-csoma-
gunkkal biztosíthatja gyermeke vagy unokája
továbbtanulását, lakáshoz jutását, életkezdését!

Példaszámítások* 1 000 000–3 000 000 Ft biztosítási összegekre:

BIZTOS KA-MAT Iroda***  
Érdeklődni: 06 (20) 316-55-58
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REJTVÉNY SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Kuka Berci ajándék-
csomagot és páros mozijegyet nyer, mely beváltható bármely Cinema Cityben, bármilyen filmre a premier után két héttel. A nyeremények a Gyôr+
Média Baross úti pavilonjában vehetôk át. Címünk: Gyôr Plusz, 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Kereszt-
rejtvény. Elôzô rejtvényünk szerencsés nyertese :  Bagó Márta.
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SPORT HIRDETÉS

Az elmúlt pénteken az Agrofeed-Széchenyi Egyetem Győri KC Sop -
ronban kezdte meg szereplését az NB I/B Nyugati csoportjában.
Látványos játék mellett, Nárai és Hajmásy révén az elején jobbára
a győriek vezettek, de a SMAFC sem hagyta magát. A második ne-
gyedben egyértelműen a harcosabb soproniak akarata érvényesült,
és fordítottak is a hazaiak. Szünet után13 ponttal ellépett a SMAFC.
A negyed második felében sok volt a hiba játékukban, de Hajmásy
és Márkus révén felzárkóztak Gombásék. Horváth hármasával pe-
dig már csak egy pont volt a hátrányuk. Aztán Papp Barna a
SMAFC-ot lendítette át a percekig tartó holtponton, de a negyed
közepén Hajmásy triplájával ismét egyenlített a győri csapat. A fe-
szült végjátékban mindkét oldalon tiszta helyzetek, büntetők ma-
radtak ki. Húsz másodperccel a vége előtt kétpontos SMAFC-ve-
zetésnél Karácsonyi bedobta a büntetőit, s ezzel eldőlt, a SMAFC
nyerte a megyei rangadót. SMAFC-NYME–Agrofeed-Széchenyi
Egyetem Győri KC 72–65 (23–27, 24–13, 13–16, 12–9).

Ha a PEAC-Pécs érkezik Győr-
be kosárlabda-bajnokira, akkor
minden bizonnyal parázs csatá-
ra számíthatunk, ez már a tavalyi
évben is bebizonyosodott. Idén
sem okoztak csalódást a lányok,
ugyanis igazi rangadó hangulat
uralkodott az Egyetemi Csar-
nokban szombat este a női ko-
sárlabda NB I 1. fordulójában. 

Remekül mutatkozott be a
győriek új idegenlégiósa,
Cyesha Goree, aki rögtön a ta-
lálkozó elején megszerezte az
első pontjainkat, sőt a követke-
ző kosár is az övé volt a Győr-
nél. Szoros első negyed bonta-
kozott ki, hol az egyik, hol a má-
sik térfélen volt pont, végül a
szusszanásnyi pihenőre hazai
előnnyel vonultunk, 21–19. A
folyatásban aztán megléptek a
pécsiek, és a negyed közepén
már Laklóthék futottak az ered-
mény után. A szünetre, ha ne-

Rajt a férfi bajnokságban is

Másodosztályú labdarúgás. Vácott vendégszerepelt a labdarúgó NB II elmúlt fordulójában a Gyirmót FC
Győr. A kék-sárgák 1–0-ás győzelmet arattak, Tóth góljával.

Idén is utánpótlás korú vívók lepték el az Egye-
temi Csarnok pályáját. A tavalyi sikeres ren-

dezés után, ezúttal a junior férfi mezőny
érkezett világkupa-versenyre, Győrbe.
Népes nemzetközi sereg gyűlt össze,

nagyjából 120 indulóval. A magyar csapat
esélyesként lépett pástra a győri viadalon,

legnagyobb eséllyel Dósa Dániel. A ma-
gyar tehetség végül meg is nyerte a

versenyt, miután legyőzte francia el-
lenfelét. Dósának egyébiránt edzője,
Beliczay Sándor révén némi győri
kötödése is van. A mester számára
külön öröm volt, hogy szülővárosá-
ban, ráadásul éppen a születésnap-
ján nyert tanítványa.

Gyôzelem a nyitányon
hezen is, de sikerült az egyen-
lítés, 32–32.

Jót tett a pihenő Völgyi Péter
lányainak, újult erővel folytatták
a zöld-fehérek. Laklóth kosará-
val pedig két perc után át is vet-
ték a vezetést, 37–34. Mintha
megtáltosodtak volna a győriek,
sorra jöttek a hazai pontok, és a
negyed derekán már héttel is
mentek. Hasonlóan folytatódott
az etap, a dominánsabb hazai-
ak nyolc ponttal nyertek.
56–48-cal fordultak a csapa-
tok az utolsó játékrészre, amely-
be ugyanolyan lelkesen tettek
bele mindent a mieink. Igaz
ugyan, hogy közelebb zárkóztak
a vendégek, izgalmasabbá téve
a végjátékot, ám többek között
Radocaj kosarainak is köszön-
hetően, behúzták a mieink az el-
ső mérkőzésüket az idei szezon-
ban. CMB Cargo UNI Győr–
PEAC-Pécs 68–65.



SPORT EVEZÉS

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Remekül sikerült a Győri Víz-
ügy-Spartacus Evezős Klub idei
szezonja. A klub sportolói ki -
emelkedően teljesítettek a ha-
zai és a nemzetközi porondon,
emellett pedig idén is ők lettek
az év legjobb evezős klubja. Az
egyesület körül a szezon végez-
tével is zajlik az élet, erről és
még sok érdekességről kérdez-
tük Papp Oszkár klubigazgatót. 

Nézzük elsőként átfogóan a szezont,
hogyan szerepeltek a győri evező-
sök idén? 

A Győri Vízügy-Spartacus Evezős
Klub idei versenyszezonja kimagaslóan
jól sikerült, hiszen a tavalyi évhez hason-
lóan, idén is megnyertük az Országos
Bajnokságot a klubok között. Ez azt je-
lenti, hogy 40 evezős klub közül a győri
lett az első a 2015-ös évben. Ha néhány
dolgot kell kiemelni, akkor nemzetközi
téren a győri Széchenyi Egyetemi nyol-
casnak sikerült kijutnia Dél-Koreába, a
Gwangjuban rendezett Universiadéra,
ahol az előkelő ötödik helyen végeztek.
Mellettük az ifjúsági négyesünk is bizo-
nyított nemzetközi téren, amely a hazai
rendezésű Jeunesse-kupán aranyér-
mes lett, egyedüli magyar csapatként.
(A csapat tagjai: Sönfeld Álmos, Van-
csura Bodó, Szabó Bence, Ocsenász

A GYAC-hoz csatlakoznának
Gergő – szerk.) A hazai sikerek közül a
legfontosabb talán a magyar bajnok-
ság, ahol az idén 19 aranyérmet, 13
ezüstérmet és 22 bronzérmet szereztek
a mieink. Itt ki kell emelnem egy hölgyet,
aki itt a kezünk alatt nőtt fel. Öt aranyér-
met nyert Németh Anita Mercédesz, ez
olyan kimagasló eredmény, amit a győri
evezés 140 éve alatt még nem ért meg. 

Most jöhet a jól megérdemelt pi-
henő, vagy rögtön kezdődik az ala-
pozás?

Ugyan a versenyszezon már véget
ért, de egy válogató az ifjúsági és fel-
nőtt versenyzőknek még hátravan. Ez
néhány hét múlva lesz Csepelen. Utá-
na pedig kezdődik a felkészülés a
2016-os évre. Márciusban pedig,
amint a nap felkel, és az idő engedi,
már kezdődnek is a versenyek.

Idén elmaradt a hagyományos
győri rendezésű Némethy–Mihálko-
vics Emlékverseny. Jövőre számít-
hatunk rá, hogy újra evezősök száll-
ják meg a Mosoni-Duna vizét?

Igazából idén a partrendezés miatt
maradt el az emlékverseny, aki arra jár,
ma azt láthatja, hogy milyen szépen
rendbe hozták a partszakaszt, ám ez
előtt nem tudtuk megoldani a vízre
szállást. Legalábbis azt nem, amit egy
ilyen verseny megkövetel. Jövőre ter-
mészetesen megtartjuk, és szeret-
nénk még színvonalasabbat, hogy el-
felejtsék azt, hogy idén nem tudtak el-
jönni Győrbe a vendégeink. 

A nagysikerű férfi nyolcas után,
most a nőknél is kezd alakulni a
„hosszú” hajó?

A vezetőedzővel, Alföldi Zoltánnal
együtt átnéztük a női versenyzőinket, és
úgy láttuk, hogy komoly női csapatot tu-
dunk összeállítani. Nem titkolt célunk, jö-
vőre a felnőtt női nyolcast megnyerni,
amely az egyesület történetében elő-
ször történne meg. A nyolc név az még
nem biztos, az a szerencséje a vezetőed-
zőnek, hogy van kiből válogatnia, hiszen
ha minden igaz, 12 hölgy jelentkezett ar-
ra, hogy bekerüljön ebbe a csapatba. 

Ha már szóba került a vezetőed-
ző, Alföldi Zoltán a tavalyi évben ke-
rült ide Győrbe. Sikerült azokat a
terveket megvalósítani, amelyeket
elvártak tőle? 

Igen. Alföldi Zoltán, úgy érzem, jól
beilleszkedett az egyesületbe. Ő attól
különbözik az eddigi edzőinktől, hogy
egy idegen nyelveket beszélő fiatalem-
ber, nemzetközi kapcsolatai is vannak.
A külföldi szakirodalmakat könnyedén
megérti és sokat tanul belőlük. Nem-
csak saját magát tudja fejleszteni, ha-
nem ezt a tudást továbbadja az egyesü-
letben, és ezáltal mindenki fejlődni tud. 

Olyan híresztelések vannak,
hogy az egyesület szeretne csatla-
kozni a Győri Atlétikai Clubhoz. Iga-
zak a hírek? 

A hír igaz, van ilyen szándékunk, és
szerencsére nyitott kapukat találtunk a
Győri Atlétikai Clubnál. Nagy valószínű-

séggel beléphet az egyesület és ezáltal
a város lenne a gazdánk. Ez azért is len-
ne fontos, mert a Győri Vízügy szeptem-
ber 22-én átadta a házat már a város-
nak, így már csak mi vagyunk hátra. En-
nek elvi akadálya nincsen, a GYAC ré-
széről szeretettel fogadnak minket,
csak annyi van hátra, hogy nálunk a tag-
ság ezt megszavazza. Ez is csak forma-
litás, de az alapszabályunkban benne
van, hogy csak ezután történhet meg.
Ám a közvélemény-kutatások szerint ez
minden gond nélkül meg fog történni.
Néhány nap múlva már ki is küldik a köz-
gyűlésre a meghívókat, ezt pedig 30 na-
pon belül össze kell hívni, és megszület-
het a döntés. A hivatalos csatlakozá-
sunk pedig 2016 januárjától történhet
meg. Itt lezárjuk ezt az évet, és az újat
már ott szeretnénk megkezdeni. 

Ez azt is jelenti, hogy a Győri Víz-
ügy-Spartacus Evezős Klub meg-
szűnik és a Győri Atlétikai Club eve-
zős szakosztályaként fog tovább
működni?

Itt nem fog megszűnni az evezős
szakosztály, hiszen mi úgy szeretnénk
belépni, hogy a címerünkön továbbra
is az 1877-es év szerepeljen, mint a
megalakulás éve. Mi beolvadunk a
GYAC szárnya alá, és nem fogunk újra
indulni, mint evezős szakosztály. Ekkor
ugyanis megváltozna az alapítás éve,
mi pedig ezt a majd 140 évet nem sze-
retnénk elfelejteni, a régióban ráadásul
a legrégebbi egyesület vagyunk. 
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Hiába rajtolt nagyon jól az Agrofeed-ETO-SZESE férfi kézilabdacsa-
pata a Balatonfüred elleni bajnokin, mégis vereséggel zárta az NB I/B
elmúlt fordulóját. Az első félidő derekán még hattal is mentek a Ros-
ta-legények, ám a folytatásban megtorpantak, így már a szünetre
kettőre zárkóztak a hazaiak. A fordulás után is küzdöttek a zöld-fe-
hérek, hogy a minimális fórjukat tartsák, ám ez az 53. percre elfo-
gyott, a Füred fordított, és ezt már a végéig tudta is tartani. Balaton-
füred U23–Agrofeed-ETO-SZESE 33–31 (15–17).

Balaton-parti vereség

A női kézilabda NB I alapszakaszának 7. forduló-
jában a Győri Audi ETO KC testvércsapatát, a
Mosonmagyaróvárt fogadta. A kezdés után gyor-
san nőtt az ETO előnye, és a szünetig 12 gól-
lal, 17–5-re vezettek a Görbicz Anitát is
soraikban tudó zöld-fehérek. Az irányító
hazai pályán is visszatért a csapatba,
és egy félidőt játszott azután, hogy
nyár elején életet adott kisfiának,
Boldizsárnak. 

Az ETO FC Győr nyerte a megyei
rangadót a labdarúgó NB III 10.
fordulójában. A Mosonmagyar -
óvár és a Győr bajnoki meccsen
55 év után találkozott újra, ak-
kor a másodosztályban, most a
harmadik vonalban mérkőzött
meg a két klub.

Az ETO kezdte jobban a meccset, a
mezőnyfölény már az első negyedóra
végére egyértelművé vált, bár a mo-

Amilyen balszerencsésen és rosszul kezdte a Futsal Cup
győri csoportkörét a Rába ETO FC, annyira jól folytatta
és zárta. Az első meccsen a fiúk kikaptak a fehérorosz
Lidától, így volt miért aggódni a folytatást illetően, hi-
szen csak az első két helyezett juthatott tovább az elit-
körbe, ahol a sportág top klubjai szerepelhetnek. A má-
sodik találkozón aztán Lódiék legyőzték a horvát Nacional Zagre-
bet, nem akármilyen meccsen 5–4-re. A záró körben a londoni Ba-
ku United következett. Itt már egy másodpercig sem volt kérdéses,
hogy az ETO sokkal jobb csapat. Ilyen gólok után igazi hangrob-
banás volt a teltházas Magvassy-csarnokban. Az ETO végig veze-
tett és 5–1-re nyert Juanra és Seidler dupláival, valamint Alex gól-
jával. A játékosok úgy érzik, hogy a nyitó mérkőzés a Lida ellen
csak kisiklás volt, talpra álltak, és javítottak. 

Görbicz itthon is visszatért
A második játékrészben sort cserélt Ambros Mar-

tín. Ebben a felállásban is kiválóan működött minden.
Löke 6, Korsós, Sulland és Broch pedig 5–5 gólt

szerzett. A Mosonmagyaróvárnál is voltak vil-
lanások, Dombi Luca és Gerháth Fanni
4–4 góllal zárt. A vége 35–16-os ETO-
győzelem lett. Az Audi ETO legköze-

lebb BL-csoportmeccsen a Vardar
Skopje otthonában lép pályára,

október 17-én.

Régi-új edzô: 
Rosta helyett
Deáki
Rosta Miklós helyett Deáki István lesz
a jövőben az Agrofeed-ETO-SZESE
vezetőedzője – erről döntött a klub ve-
zetése. A régi-új edző a kedd esti edzé-

sen debütált a
kispadon, ám
Rosta Miklós
sem marad fel-
adat nélkül, Deá-
ki István helyét
veszi át az után-
pótlásban. Auer
Károly elnök a
klub honlapján a
váltást így indo-
kolta: „Bár Rosta

Miklós munkáját maximálisan elismer-
jük, s hisszük, hogy jó kezekben volt ná-
la a csapat, mégis meg kellett hoznunk
ezt a döntést, mert azt is látjuk, hogy új
impulzusokra van szükség ahhoz,
hogy elérjük céljainkat. Az előbb emlí-
tett okok miatt nem szerettünk volna
megválni Rosta Miklóstól, hiszen rá is
hosszú távon szükségünk van, csak-
úgy, mint Deáki Istvánra, akit a jelenlegi
keret gyakorlatilag jól ismer. A csapat
gerincével három évvel ezelőtt meg-
nyerte az NB I/B-t. Most nem ez a cél,
ugyanakkor azt szeretnénk, hogy el-
mozdítsa a holtpontról a társaságot.”

sonmagyaróvári védelem a nagyobb
helyzetek kialakítását rendre megaka-
dályozta. A találkozó első gólja a 17.
percben jött. Szabó Bence futott fel a
jobb oldalon és játszotta meg Németh
Lászlót, aki Mayert kereste a labdával.
A passz ugyan nem volt tökéletes. A
befejezés viszont igen. A félidő hajrá-
jában a Mosonmagyaróvár is többet
támadott. A 43. percben, Mundi bom-
bájánál csak a szerencse meg a felső
léc mentette meg a Győrt a góltól.

A szünet után három perc sem telt
el, és tovább növelte előnyét az ETO.
Szabó Bence szabadrúgásánál Boros
Nagy Ádám elé ütötte ki a labdát. Az
ETO védője három csapattárs közül is
választhatott a kapu elé íveléssel. Az-

tán kezdődött egy kis tűzijáték. Mayer
fejelt, Weitner lőtt, végül Németh
Márk érkezett, 2–0. Az 54. perc hozta
meg az óvári szépítést. A csereként
beállt Horváth fejelt kapura a védők kö-
zött, 2–1. Kilenc perc elteltével kiala-
kult a végeredmény. Illés lövését még
védte Boros, de a Szabó Bence be -
adására érkező Weitner fejesénél már
nem volt esélye. A Győr 3–1-re nyert.

Az ETO győzelmével feljött a tabellán
a második helyre 23 pontjával, a Video-
ton áll az élen 24 ponttal, a Fradi a har-
madik. Az ETO éppen ezekkel a csapa-
tokkal játszik a következő két körben. Elő-
ször október 10-én Fehérváron, majd
18-án a Ferencváros ellen Győrben lép
pályára Németh Zoltán együttese.

Elitkörben a Rába ETO

Az ETO nyerte a megyei rangadót
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Szeptember közepén indult a szezon
a Győri Vízisport Egyesület vízilabdá-
zóinak. Elsőként a Budapest Bajnok-
ságban induló ifi fiúk kezdték meg a
küzdelmeket. Nyitányként a győri pó-
lósok a Velencei-tavi UVSE csapatát
utasították maguk mögé 21:4 arányú
győzelemmel. Október 3-án nagy vá-
rakozással készültek a jóval nagyobb
klub, a BVSC – Póló Zugló csapata el-
len. Azonban sajnos betegség megti-
zedelte a győri fiúkat, mi több, a be-
melegítésnél egy lövés a kapusunk uj-
ját tette szinte használhatatlanná. Már
első percekben érezhető volt, hogy a
BVSC készült a mieink játékából. Meg
is lett az eredménye, hiszen 23:1
arányban győzött a BVSC.

Október 4-én a lány gyermekcsapat
is megkezdte a bajnoki sorozatát az Or-
szágos Bajnokságban. Ők Vácott ven-
dégeskedtek. A győri lányok nagyon
összeszedett, jó játékkal kezdtek, és vé-
gig nagyon koncentráltan, időnként ki-
fejezetten érett játékkal, végig irányítot-
ták a mérkőzést. A negyedik negyed vé-
gén Váci Vízilabda Klub–Győri VSE
2:33 – állt az eredményjelzőn. 

A jövő hétvégén hazai környezet-
ben, a Magyar Vilmos Uszodában az
egyik nagy riválist, a Fehérvár Póló
SC-t fogadják. 

Ezen a napon a serdülő lányok is
megkezdik a bajnokságot, ők is a Fe-
hérvár Póló SC csapatával játszanak.
Az idei évben úgy történt a sorsolás,
hogy az utánpótlás csapatok egy na-
pon, egymást követően játsszák a
mérkőzéseket, gyermek, serdülő, ifi
sorrendben (idén a győri lányok még
csak a gyermek és a serdülő korosz-
tályokban versenyeznek).

A Dunántúli Fiú Gyermek „B”
(2003) bajnokságban is vasárnap kez-
dett a csapat. Itt torna rendszerben
rendezik meg a fordulókat, minden
csapat két meccset játszik egy na-
pon. A fordulót a Velencei-tavi UVSE
rendezte az Érdi Arénában. A GYVSE
ifjú pólósai az első mérkőzésen a Bu-
dafóka XXII. SE csapatával kezdett,
ahol is egy góllal, 15:14 arányban
alulmaradtak. Szoros meccs volt, túl
sok előnyt kapott az ellenfél, a szabá-
lyokat is újra kellett „értelmezni”, „ta-
nulni” az ifjaknak. Tavaly ők még a

Baby bajnokságban játszottak, „köny-
nyített” szabályok mellett, most meg
már nagykapura, támadóidőre és az
összes, a nagyok által is használt sza-
bályok szerint kell mérkőzni. A máso-
dik meccsen a házigazda Velencei-ta-
vi UVSE I. csapata volt az ellenfél. Jól
sikerült a próbamérkőzés tanulságait
feldolgozni, és végig jó játékkal, a
mérkőzést teljesen uralva, 24:2 arány-
ban hozták a meccset.

A hétvégén, október 10. szombat
és 11 vasárnap a másik három győri
csapat is bemutatkozik. A serdülő lá-
nyok is megkezdik az Országos Baj-
nokságot, vasárnap délelőtt 11-kor
játszanak a Magyar Vilmos Uszodá-
ban. A gyermek lányok 9.30-kor kez-

Vízilabdás „nagyüzem”
a hétvégén

denek ugyanott. A Dunántúli Fiú Gyer-
mek „A” bajnokság egyből győri fordu-
lóval indul 10-én, szombaton, szintén
a Magyar Vilmos Uszodában, 14.30-tól.
A legfiatalabbak, a Baby fiúk bajnok-
ságban indulnak. Nekik vasárnap
Szombathelyen indul a sorozat.

A GYVSE hat csapatot versenyez-
tet a 2015/2016-os bajnoki szezon-
ban. A felmenő rendszerű utánpótlás-
képzésnek köszönhetően, egyre több
igazolt játékos képviseli az egyesüle-
tet. A sportág feltételei mindenkép-
pen javultak az új uszoda átadásával,
és tovább javulhatnak a nyitott (fedhe-
tő) 33 m-es új medence átadásával,
amit városunk vezetői a vízilabda bázi-
sául jelölnek meg.  

ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS: 
Ladocsi-Tóth Mónika | 30/627-87-22 | www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A VÍZITORNA CSODÁLATOS 
EDZÉSEIT AJÁNLJUK:
• fogyni vágyóknak,
• ülő foglalkozást végzőknek,
• ízületi és gerincbántalmakban 

szenvedőknek
• csontritkulás esetén
• rehabilitációs mozgásként; 

műtétek, betegségek után
• pszichés problémák gyógyulása 

rövid idő alatt

IDŐPONTOK: 
hétfő 19.00–20.00 | szerda 18.00–19.00 | szombat 09.00–10.00 és 10.00–11.00
A vízirorna-edzéseket Ladocsi-Tóth Mónika tartja, vezényli, aki az aquafitnesz
képesítését, diplomáját egy londoni úszóközpontban szerezte.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Az Aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől és testsúlytól függetlenül bárki
végezheti, mivel a  gyakorlatok könnyen elsajátíthatók
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FOGYATÉKKAL ÉLÔK, FIGYELEM!
A GYÔRI LIONS ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, 

A GYÔRI ÉS GYÔR KÖRNYÉKI,  SZOCIÁLISAN IS RÁSZORULT, SÚLYOS
FOGYATÉKKAL ÉLÔ MAGÁNSZEMÉLYEK, CSALÁDOK ÉS AZ ÔKET SEGÍTÔ

INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VAKOKRA 
ÉS A GYENGÉN LÁTÓKRA.

Pályázni egy részletes adatlap kitöltésével lehet, melyet az interneten
keresztül több honlapról is letölthetnek a pályázni szándékozók.

A pályázati felhívás és az adatlap elérhetô:
www.lions.gyor.hu

(a bal oldali „A Gyôri Lions Alapítvány” fül alatt)
www.mvgyosz.hu

(a bal oldali „Pályázatok” fül alatt)
www.gyorplusz.hu

(a honlap oldalsávjában a „Lions Alapítvány pályázata” címszó alatt)

Beküldési határidô: 2015. október 31.

Postacím: Gyôri Lions Alapítvány 9012 Gyôr, Zsellér u. 5. E-mail cím: kl@different.hu

KEDVES TÁMOGATÓINK!
A 23 éve sikeresen mûködô Gyôri Lions Alapítvány továbbra is tisztelettel várja és szívesen
fogadja a segíteni akaró magánszemélyek és vállalkozások pénzadományait az Alapítvány

10103379-47313700-01004006 számú bankszámlájára.
A közhasznú alapítvány, igény esetén adóigazolást ad támogatóinak!

A közelmúltban Budapesten három súlycsoportban rendeztek kvalifikációs
négyes tornát az Európai Muaythai Liga (E.M.L.) rendezvényen, amelynek
győztesei képviselhetik majd hazánkat a 2016-os isztambuli E.M.L.-döntőn.
Ezen a viadalon a győri Unicentral Bulls kiválósága, Kovács Ervin megszerezte
az E.M.L. Hungary 76,2 kg-os bajnoki övét. Kovács az első ellenfelét könyök -
ütéseivel és kemény rúgásaival felőrölte, így döntő fölénnyel jutott a fináléba,
ahol szolnoki ellenfele ellen, kemény csatában, egyhangú pontozásos győzel-
met aratott, így ebben a súlycsoportban ő utazhat majd a döntőre, Törökor-
szágba. Felkészítő edzői: Csányi János és Vlasich Róbert.

Teke. A Győr-Szol tekecsapata az ausztriai Ritzingben vett részt az el-
múlt héten a nemzetközi szövetség által rendezett NBC Kupán, az indu-
lási jogot a tavalyi bajnoki negyedik helyükkel szerezték meg. A 24 csa-
patos mezőnyben végül a 9-dik lett a győri csapat, ám nagyon szoros
volt a mezőny, csak 53 fa hiányzott az elődöntőt jelentő 4-dik helyhez. A
fiúk azonban így is letették a névjegyünket és ha lesz lehetőségük, jövőre,
az idei tapasztalatokat hasznosítva, még jobb helyezést érhetnek el.
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KOS
Nagyon figyeljenek most a jó barátokra,
akik nagyon jól rálátnak az Önökkel történtekre,
és sok segítséget tudnak most adni Önöknek. Le-
gyenek következetesek a héten.  

BIKA 
Nagyon sok energiájuk van a héten, de
azért ne kapkodjanak. Osszák be inkább, hogy a
hét második felében is helyt tudjanak állni. Ne
kezdjenek bele egyszerre mindenbe.  

IKREK 
Figyeljenek most párkapcsolatukra, iga-
zán nem lenne jó, ha az eddig felépített kapcsola-
tukba a félreértés és a féltékenykedés kerülne. Vá-
lasszanak egyszerű megoldásokat. 

RÁK 
A párkapcsolati kérdések kerülnek
most a legfontosabb helyre a héten életükben.
Csak adják magukat egyszerűen, nincs mit elron-
taniuk. Párjuk meg fogja érteni Önöket, ha így
tesznek.  

OROSZLÁN 
Őrizzék meg a méltóságukat a héten, és
ne avatkozzanak olyan helyzetekbe, ahol nem
tudnak segíteni, és ráadásul még félre is értik se-
gítő szándékukat. Ne vállaljanak erőn felül. 

SZŰZ
Ne idegeskedjenek feleslegesen a dolgo-
kon most, egyszerűen nem tudnak mindenhol
ott lenni és rendet tenni. Rangsoroljanak, a leg-
fontosabb soron következővel foglalkozzanak
csak mindig. 

MÉRLEG 
Legyenek határozott elképzeléseik a hé-
ten, álljanak ki önmagukért és véleményük mellett.
A sok külső információ csak összezavarja Önöket,
nem lenne szerencsés, ha most kapkodnának. 

SKORPIÓ
Legyenek higgadtak, nyugodtak a héten,
nem szabad most kapkodniuk. Mindenkinek úgy-
sem tudnak megfelelni, ne is akarjanak. A saját cél-
jaikra koncentráljanak, azt tartsák szem előtt.  

NYILAS 
Ne bocsátkozzanak munkahelyükön
olyan helyzetekbe, ami csak a káoszt hozza éle -
tükbe. Fogalmazzanak mindig egyértelműen, így
talán elkerülhetik a problémákat.  

BAK 
Maradjanak nagyon higgadtak, nyugod-
tak a héten, ne is foglalkozzanak olyan kérdésekkel,
ami most nem időszerű. Ne beszélgessenek olyan
emberekkel, aki csak lehúzza Önöket. 

VÍZÖNTŐ 
A változások hete ez az Önök számára,
erre vártak sok ideig. Használják ki így a lehetősé-
geket, élvezzék a történéseket inkább. A fejlődés
lehetősége ez most Önöknek, gondolják végig, ho-
gyan. Párjukkal beszéljék meg persze mindezt. 

HALAK 
Fogalmazzanak most minden helyzet-
ben egyértelműen, főleg párkapcsolatukban ügyelje-
nek erre. Ne engedjék, hogy a sértődés beférkőzzön
kapcsolatukba, nem tenne jót ez lelküknek. Munka-
helyükön kerüljék a pletykás embereket. 

Mit ígérnek a csillagok?

kép és szöveg: xantus-állatkert

Ismét új jövevényt köszönthetett lakói
között az állatkert Kesudió, röviden
Kesu, a kistapír születésével. A győri
állatpark hazánkban nagyon sikeres-
nek számít a közönséges tapírok te-
nyésztésében, ezt a 2015. szeptem-
ber 21-én megszületett hetedik kista-
pír bizonyítja a legjobban.

Mandula és Mogyoró, a tapírszü-
lők, akik igen békés, az állatkertben is
a kifejezetten nyugodtnak tartott állatok,

Ismét tapírfiúval
gazdagodott az állatkert

imádják, ha gondozóik és a táborozó
gyerekek simogatják őket.

Most is féltő gondossággal nevelik
kicsinyüket. Érdemes tudni róla, hogy
két hete látta meg a napvilágot, súlya
most nagyjából tíz kiló, bár már most
fogyaszt szilárd táplálékot is, mamája
tíz hónapos koráig szoptatja. Úszótu-
dományát már kipróbálta a ház me-
dencéjében, és nagyon szeret a friss
szalmában ugrálni.

A kistapírok testén világos színű
pettyek és hosszanti irányú csíkok lát-
hatók, melyek a rejtőzködést segítik a
sűrű bozótban, ezeket majd féléves
korában fogja elveszíteni.

Természetesen a győri állatkertben
semmiféle veszély nem fenyegeti a ki-
csikét, és a látogatók is megleshetik
a Dél-Amerika ház üvegablakán ke-
resztül, miként cseperedik és válik
egyre kíváncsibb tapírfiúvá.

A fogságban született tapír ritka-
ságnak számít, ezért is nagy öröm,
hogy Győrben már hetedszer örülhe-
tünk ennek az örömhírnek. Kesu, ha
majd felnő, valószínűleg egy másik ál-
latkertben alapít saját családot.


