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A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kol-
légium az első iskolai állomása „Az el-
ső világháború emlékei Győrben” cí-
mű vándorkiállításnak, amely a követ-
kező három évben minden helyi kö-
zépiskolába eljut. A közelmúltban I. Vi-
lágháborús Centenáriumi Emlékbi-
zottság néven alakult testület elnöke,
Fekete Dávid alpolgármester a tárlat-
bemutatón elmondta, a grémium fel-
adata, hogy a következő négy évben
koordinálja a 100 éve kitört „nagy há-
borúra” való megemlékezéseket, illet-

Egyszerűbb és gyorsabb hatósági
ügyintézés, kevesebb okmány és sze-
mélyes jelenlét – többek között ezeket
a célokat tűzte ki a kormány a közigaz-
gatási bürokrácia csökkentésére irá-
nyuló törvénymódosító javaslat elké-
szítésével. A parlament erről szóló vi-
táján Simon Róbert Balázs volt a Fi-
desz frakció vezérszónoka. A győri or-
szággyűlési képviselő a Győr Plusz-
nak ezzel kapcsolatban elmondta, az
előterjesztés alapját a járási és a kor-
mányhivatalok, valamint az ügyfelek
által tett több mint 1100 egyszerűsíté-

Idősekért díjjal ismerte el Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere
Panker Mihály, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény, Győr
vezetőjének munkáját az Idősek Taná-
csa ülésén a közelmúltban. A tárcave-

zető az idősek emberi méltósága,
anyagi, fizikai, lelki egészsége, az
időskori aktivitás megőrzése érde-

Hétfőn nyitotta meg Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Houlin Zhao ITU-főtit-
kár az ITU Telecom World 2015 világ-
konferenciát, melynek az idei évben
Budapest adott otthont. Kara Ákos, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára a program szakmai össze-
állításáért volt felelős. Az államtitkár
elmondta, több szempontból is jelen-
tős az esemény, hiszen 65 országból,
több mint 3000-en voltak jelen. Külö-
nösen nagy volt a jelentősége az utolsó
napnak, amikor csaknem 1000 egyete-
mista és fiatal vállalkozó ingyenesen
vett részt a konferencián. Kara Ákos
hozzátette, fontos győri vonatkozása is
van az eseménynek. Magyarországról
ugyanis három felsőoktatási intézmény
képviseltethette magát kiállítóként a
rendezvényen, az ELTE, a BME és a Szé-
chenyi István Egyetem. 

Október 16-án, pénteken este 21
és 24 óra között mindenkit szere-
tettel vár a Rába Quelle Fürdő fris-
sítő mentás éjszakai fürdőzésére! A
már megszokott időpontokban, 22
és 23 órakor tartott szaunafelönté-
sek különleges illatokkal varázsol-
ják el a vendégeket, akik a felönté-
sek között önfeledten csúszdázhat-
nak, élvezhetik az élményelemeket
és a vízi bár szolgáltatásait. 
Aktualitások és információk:
www.rabaquelle.hu; 
www.facebook.hu/raba quelle!

A 100. tanév tiszteletére emléktáb-
lát avatnak a Deák Ferenc Közgaz-
dasági és Informatikai Szakközép-
iskola épületében. Avatóbeszédet
mond dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester, köszöntőt mond Nagy
Attila, a Győri Szolgáltatási Szak-
képzési Centrum főigazgatója. Az
ünnepség időpontja: 2015. októ-
ber 19. 9 óra. A rendezvényre min-
den érdeklődőt, volt dolgozót, ta-
nárt, ill. diákot szeretettel várnak! 

Az MTVA győri operatőrének, Molnár
G. Tamásnak a 2013-as nagy dunai
árvízről készült filmjét vetíti október
18-án 17:10-től a Duna World. A „Ki-
nyújtózott a vén mihaszna” című 70
perces dokumentumfilm az árvízzel
szembeni hősies küzdelmet örökíti
meg, és különböző emberi sorsokon
keresztül, a védekezés valamennyi
fontos történésének felelevenítésével
mutatja be, miként sikerült megaka-
dályozni, hogy a páratlan természeti
csapás komolyabb katasztrófát okoz-
zon a Duna mentén élőknek. 

Éjszakai fürdôzés

Emléktábla-avatás

„Kinyújtózott
a vén mihaszna”

Idôsekért díj Panker Mihálynak
kében végzett kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként adományozta
a díjat a győri szociális intézmény
igazgatójának.

Panker Mihály a Győr+ TV Konkrét
című műsorában az elismeréssel kap-
csolatban elmondta, egy szociális in-
tézménynek nemcsak a jogszabály-
ban előírt alapszolgáltatásokat kell
biztosítania, hanem minél több olyan
programot is kell szerveznie, minél
több olyat kell tennie az idősekért, ami
az életminőségüket, a méltóságukat,
a fontosságérzetüket, a bölcsessé-
gükre való építést helyezi a közép-
pontba. „Győrben, e tekintetben én
nagyon jó közösségre találtam a mun-
katársaim körében, és közhelyesnek
tűnik, de egy ilyen elismerés mindig
szól a munkatársaimnak is, akikben
egyébként nagyon sok kreativitás is
van. Ez a díj kötelez és feladatot jelent
arra, hogy munkánkat a jövőben is ha-
sonló színvonalon végezzük” – hang-
súlyozta Panker Mihály. 

Az  „Ifjúsági telefonos lelki elsőse-
gély szolgálat” (M-M Vonal 137-
00)  ügyelői felkészítő tanfolyamot
indít. Várják azok jelentkezését,
akik elkötelezettséget éreznek
gyermekeink, fiataljaink lelki segí-
tésére és havi négy alkalommal 5
órás társadalmi munkában vállal-
nák ezt a nemes  feladatot. Gyere
közénk, ha egy életet mentünk
meg, akkor a világot mentettük
meg! Feltétel a 18. év betöltése, jó
kommunikációs képesség. Jelent-
kezni: 414-503, vagy a 06-
30/300-3344 telefonon lehet. 

Életmentô telefon 
a fiataloknak!

Gyôri szereplôk az
ITU-konferencián

Október 19-én 17 órakor Radnóti
Ákos és Gancz Tamás együttes
képviselői fogadóórát tart a Fekete
István Általános Iskolában.

Fogadóóra

Vándorkiállítás a világháború emlékeirôl
ve az ezzel kapcsolatos feladatokat.
„Fontosnak tartjuk, hogy emlékezzünk
hőseinkre, megismerjük a múltunk ér-
tékeit, s annak helyi vonatkozásait. Je-
len vándorkiállítás célja pedig, hogy
megismertesse, közelebb vigye a diá-
kokhoz a háború eseményeit.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igaz-
gatója elmondta, eredeti műtárgyak
sorakoznak a katonaládákat illusztráló
vitrinekben, melyek Győrffy Péter ke-
ze munkáját dicsérik. 

Leszámolnának a bürokráciával
si javaslat adja. Ezek négy fő kategóri-
át ölelnek át: az általános eljárási sza-
bályok, az ügyintézési határidők és az
engedélyezési eljárások felülvizsgála-
tát, valamint az anyagi jogi szabályok
egyszerűsítését. A képviselő konkrét
példákat is említett: hamarabb szület-
het döntés az építési engedélyek, a pi-
acfelügyeleti eljárások vagy a munka-
ügyi ellenőrzések ügyeiben, és a mó-
dosítások 2016. januári életbe lépé -
sével a hatóság a saját mulasztását
vagy a hibáját nem írhatja többé az
ügyfelek számlájára.
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Vádat emelt az ügyészség a Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház korábbi ve-
zető alkalmazottja ellen, aki egy sze-
mélyben volt az intézmény gazdasági
igazgatóhelyettese és főmérnöke. A
vád különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés és négyrendbeli
vesztegetés. Az erről szóló rendkívüli
kórházi sajtótájékoztatón kiderült: az
intézmény vezetése belső ellenőrzést
végzett, a mintegy 100 millió forintos
túlszámlázással gyanúsított személy
pedig ma is a kórházban a dolgozik.

Dr. Tamás László János főigazgató
főorvos elmondta, a megyei rendőr-
főkapitányság 2014 májusában érte-
sítette, hogy nyomoznak az intézmény
főmérnöke ellen. A vád szerint 2012.
és 2014. között több mint 91 millió fo-
rint értékben történt túlszámlázás.
Ezeket a főmérnök befogadta, ezáltal
követett el vélelmezhetően hűtlen ke-
zelést. Egy kft.-nek teljesített kifizeté-
seket klímaberendezés-karbantartá-
sért, holott a feladatot az intézmény
dolgozói is el tudták volna végezni. A
cég ráadásul az indokoltnál hatszor-
hétszer több munkaórát számolt el. A
számlák befogadásáról a vádlott intéz-

Hûtlen kezelés gyanúja 
a megyei kórházban

kedett, amikor pedig betegállomány-
ba került, a kft. folytatta a túlszámlá-
zást egy másik kórházi vezető megté-
vesztésével.

A kórházi vezető 2013-ban a balato-
ni nyaralójába – a szerződéses viszony
biztosítása érdekében – új bejárati ajtót
kapott a kft. képviselőjétől ingyen.

Ezenkívül a kórház nővérhívó rend-
szerének karbantartására negyed -
évente esedékes 995.680 forintért
szerződtetett másik gazdasági társa-
ságnak is befogadta a számláit, annak

ellenére, hogy szerződésszerű teljesí-
tés nem történt, és a kiszámlázott ösz-
szeg harmadát visszakapta. Arról álla-
podtak meg, hogy „úgysem kellett a
nővérhívókkal semmit sem csinálni".

A kórházi vezető mindemellett
több alkalommal rávette az egészség-
ügyi intézmény szerződéses partnere-
it arra, hogy a valódi értéken felül, a
korábbi ajánlathoz képest magasabb
értéken számlázzanak a kórháznak,
és a különbözet egy részét magának
juttatta vissza.

Dr. Tamás László János kifejtette,
egy évvel később tették lehetővé a
nyomozó hatóság vezetői, a nyomoza-

A győri önkormányzat közel 180
millió forint támogatást nyert a
„Győrszentiván Kertváros és Gö-
nyű, Dózsamajori bekötőút kö-
zötti kerékpárút-építés, II. ütem”
című projekt keretében. Az Euró-
pai Unió és a magyar állam által
támogatott beruházás önrészt
nem igényel, és még az idén
megvalósul.

Emlékezetes, hogy a projekt
első üteme az idei év augusztusá-
ban indult, amely mintegy 2,4
km-es szakaszt foglalt magában
Győrszentiván Kertvárosban, az
Erdősor utca és a Kálmán Imre
utca között, miközben egy másik
nyertes pályázatnak köszönhető-
en, a Gönyű közigazgatási hatá -
rán belüli kerékpárút építése is zaj-
lott a Győr–Gönyű Országos Köz-
forgalmú Kikötőhöz kapcsolódóan
már korábban kiépített szakaszig.
A most induló projekttel a győri
szakasz is eléri a kikötői kerékpár -
utat, így hamarosan teljessé válhat
a Győr–Gönyű kerékpárút.

„Örömteli a város számára,
hogy a kormány kedvező dönté-
sének köszönhetően, még az
idén megvalósulhat a kettes
ütem is, hiszen egy fontos, az Eu-
rovelo hálózat részét képező nem-
zetközi kerékpáros útvonalról be-
szélünk. A fejlesztés biztonságos
mederbe tereli a kerékpáros köz-
lekedést a Győrszentiván Kertvá-
rosból munkába, iskolába indu-
lók számára, egyben hozzájárul a
kerékpáros turizmus további bő-
vítéséhez is” – fogalmazott Bor-
kai Zsolt polgármester. Kara
Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, győri or-
szággyűlési képviselő hozzáfűzte,
a Győr–Gönyű útvonal teljessé vá-
lása révén egy közel tíz kilométe-
res, egységes kerékpárút jön létre.
„Ez a beruházás az egész térség
számára nagy jelentőséggel bír, hi-
szen nem csak a Győrbe munkába
járók közlekedését segíti, de egy-
ben a gönyűi kikötő jobb megköze-
líthetőségéhez is hozzájárul.

A második ütemben megvaló-
suló fejlesztés a győrszentiváni
Kálmán Imre út és a Győr–Gönyű
Kikötő Zrt. területe között valósul
meg, mintegy 2,3 kilométer hosz-
szúságban. A kerékpárút építése
elsősorban Győr és Gönyű lako-
sait, illetve a térségbe érkező tu-
ristákat érinti.

Az alsó rakparti útról nyíló, a Vársétányi szaka-
szon lévő murvás szervizút és parkoló a későb-
biekben építési terület lesz, ezért a forgalom
számára korlátozták a behajtást. 
A murvázott parkolóba és a szervizútra behaj-
tani már nem lehet. A korlátozás betartatását
fokozatosan ellenőrzik, elsőként a figyelmezte-
tésen van a hangsúly, de a későbbikben az en-
gedély nélkül behajtókat megbüntetik – tájé-
koztatott Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő
Szervezet szóvivője.

Megváltozott munkaké-
pességű embereket várnak
október 20-án, kedden
8.30-tól 10.30-ig a Hotel Fa-
mulusban tartandó rehabi-
litációs állásbörzére. 

A Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal a „Megválto-
zott munkaképességű embe -
rek rehabilitációjának és foglal-
koztatásának segítése” elneve-
zésű kiemelt projekt keretében

Tovább épül 
a kerékpárút

ti iratokba való betekintést. Az igazga-
tó a nyomozással párhuzamosan tel-
jes körű belső ellenőrzést rendelt el, a
vizsgálat alatt számos adminisztratív
hibát tártak fel, de hűtlen kezelésre
vagy különös haszonszerzésre utaló
információ nem merült fel. A belső el-
járásrendeket ez alapján újraszabá-
lyozták. Hangsúlyozta: kórházi kerete-
ken belül nem tudják kideríteni, való-
ban történt-e hűtlen kezelés, mert va-
lóban elvégzett munkáról és valódi
számlákról van szó. Jelezte, az intéz-
mény éves költségvetése több mint
14 milliárd forint, ezen belül a főmér-
nök korábbi hatáskörébe tartozó in-
tézményüzemeltetés és karbantartás
havonta mintegy 180 millió forintot
tett ki. Ennek tükrében a mene -
dzsment számára nem tűnt fel a jel-
zett összegű feltételezett túlszámlá-
zás, illetve akkoriban a feladatok szá-
ma is növekedett.

A vizsgálattal párhuzamosan a
büntetőeljárás befejezéséig a főmér-
nök kötelezettségvállalási, pénzkeze-
lési és számlabefogadással kapcsola-
tos valamennyi jogkörét visszavonta a
főigazgató főorvos. Hozzátette, a fő-
mérnök szakmai munkájával kapcso-
latban alkalmazása óta semmilyen ki-
fogás nem merült fel, s mivel megilleti
az ártatlanság vélelme, a büntetőeljá-
rás jogerős befejeztéig, ezért a gyanú-
sítottat az intézmény mérnökeként
foglalkoztatják tovább. Bejelentette:
ha a kórházat bizonyíthatóan kár érte,
igényt tartanak annak megtérítésére.

A vádlott négy társa ellen is vádat
emeltek csalás és vesztegetés miatt.
Velük kapcsolatban újságírói kérdésre
a főigazgató úgy fogalmazott, semmi-
lyen információ nem áll rendelkezé-
sükre. Az ügyet november 12-én tár-
gyalja a Győri Járásbíróság.

Rehabilitációs állásbörze
szervezi meg a megyei állás-
börzét, a megváltozott munka-
képességűek tartós munkavál-
lalásának elősegítésére. A
program segítségével közel 12
és fél ezer megváltozott mun-
kaképességű ember vett részt
munkavállalásra történő felké-
szítésen. Közülük országosan
kilenc s fél ezren kezdtek el újra
dolgozni. Megyénkben a prog-
ramnak köszönhetően, eddig kö-
zel négyszázan helyezkedtek el.

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

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Jubileumi díszünnepségen
idézték fel a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamarában azt,
hogy 1890. október másodi-
kán megalakult a győri szék-
helyű regionális kamara. A
125. évforduló tiszteletére a
város nevében Borkai Zsolt
polgármester zászlót ado-
mányozott a kamarának.

Nem ajándékozunk minden hé-
ten és minden hónapban zászlót,
erre csak kivételes alkalmakkor
kerül sor – kezdte ünnepi köszön-
tőjét a polgármester, aki úgy véle-
kedett, a közös célokért, a város
és a régió fejlődéséért mindig jól
együtt tudtak működni a kamará-

val. Így az ünnepi ülésen átadott
zászló a nagyrabecsülést és az
együtt gondolkodást fejezi ki. 

A zászlóhoz a Borsodi Műhely
Kft. speciális zászlótartót terve-
zett, amelyben időkapszulákat

2011 májusában kezdődött és az idén október végén
ér véget az az uniós pályázat, amely a hátrányos hely-
zetűek munkába állását támogatta. A megyében közel
négyezren vettek részt benne, s kétharmaduk fél év
után is dolgozik – mondta el Major Ernő, a megyei kor-
mányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője. A prog-
ram zárásaként konferenciát rendeztek Győrben, ahol
megtudtuk, több mint két és fél milliárd forint állt ren-
delkezésre, s 109 tanfolyamot szerveztek a hátrányos
helyzetűeknek, hogy szakmát szerezve, könnyebben
munkát találjanak. Egyebek mellett bolti eladókat,
CNC-esztergályosokat, banki ügyintézőket képeztek,
de sokan vettek részt a program részeként szervezett
nyelvtanfolyamokon is.

Augusztusi adatok alapján a négyezer emberből
3340-en sikeresen fejezték be a programot. Major
Ernő kiemelte, noha az uniós elvárás az volt, hogy
a programban részt vevők egyharmada munkát ta-
láljon és ott tartósan meg is maradjon, a megyében
ezt kétharmaddal sikerült abszolválni. 

A földet a gazdáknak program keretében november
16-án, Győrben rendezik az első árverést. Győrön kívül
Sopronban is licitálhatnak a gazdák, akiknek jegyzői
igazolást kell vinniük, hogy helyben laknak és magyar
állampolgárok – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján
Széles Sándor megyei kormánymegbízott.

A megyében 350 árverési tétel lesz, ezekről fize-
tett hirdetések jelennek meg, s a megyei kormány-
hivatal és a Nemzeti Földalapkezelő internetes ol-
dalán tájékozódhatnak az érintettek. A gazdák lakó-
helyük húsz kilométeres körzetében indulhatnak a
liciten, feltéve, ha nem rendelkeznek 300 hektárnál
nagyobb földterülettel.

Sikeres program
a hátrányos
helyzetûeknek

November 16-án kezdôdnek a földárverések 
A liciten indulóknak helyben 30 ezer forintos re-

gisztrációs díjat kell fizetni, árverési biztosítékként
pedig a föld értékének 10 százalékát. Ha alulmarad-
nak a liciten, az árverési biztosíték visszajár, a re-
gisztrációs díj azonban nem. 

Széles Sándor elmondta, a legtöbb föld a mo-
sonmagyaróvári járásban áll a licitelők rendelkezé-
sére, akik Győrben indulhatnak az árverésen. A ki-
kiáltási árat a Nemzeti Földalapkezelő állapítja meg,
s nehéz megjósolni, hogy a kikiáltási árhoz képest
mennyivel magasabban kelnek el a földek.

Mindenesetre az nyer, aki többet fizet. A törvé-
nyességről minden liciten közjegyző gondoskodik. 

Alapításának 125. évfordulóját ünnepelte a megyei kereskedelmi és iparkamara

Ajándék zászló a kamarának
helyeztek el. Ennek kibontása
125 év múlva esedékes.

Mihalicz Antal, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara elnöke
beszédében úgy fogalmazott,
kettős jubileumot ünnepelnek.
125 éve alapította meg csanaki

Jerfy Antal a kamara elődjét, s
húsz éve kapta vissza a kamara a
köztestületi jogosítványait. Fel-
idézte a nehéz időket is, amikor
2000-ben eltörölték a kötelező
kamarai tagságot, s hirtelen le-

csökkent a tagok száma, az el-
nök szerint ekkor kezdődött az új
kezdet, az új kibontakozás.

Büszkén említette az új szék-
ház megépítését, amelyben 15
év alatt több mint százezren for-
dultak meg.

A kamarai tagság a minőséget,
az elkötelezettséget és az aktivi-
tást jelenti – fogalmazott az elnök,
aki ígéretet tett arra, elődeik mun-
káját hittel, szívvel és cselekvéssel
folytatják. Az első elnök csanaki
Jerfy Antal megválasztásakor ké-
szült korabeli jegyzőkönyvet Bede
Fazekas Csaba színművész olvas-
ta fel, így emlékezve az alapítóra,
akinek sírját a nádorvárosi teme-
tőben az ünnepi összejövetel előtt
megkoszorúzták. 

Kiss László pedig, aki tíz évig
töltötte be a megyei kereskedel-
mi és iparkamara elnöki tisztét,
történeti alapossággal vázolta fel
a kamarák történetét. Megtud-
hattuk, az első kamarát 1599-
ben Marseille-ben alapították, s
mivel egy kicsi szobában történt,
a legtöbb nyelvben ez lett a ka-
marák elnevezésének alapja. 
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Véget ért a meleg évszak, hulla-
ni kezdtek a színes falevelek. A
nyár balatoni élményei halvá-
nyulóban, a ventilátor helyett a
termosztátot állítgatjuk. Bár az
ősz nem éppen a szívem csücs-
ke, azért vannak szépségei. Jól -
eső érzéssel figyelem például lá-
nyaimat, ahogy a fáról nagy
huppanással földet érő geszte-
nyék után szaladgálnak. „Apa,
ebből Kippkopp lesz!” Hideg
van, szürke a táj, de a gyerekek
nevetnek. Hát tényleg igaz,
hogy a boldog gyermek mindig
boldog! Lassan megtelik a nej-
lontáska a vadgesztenyékkel, ja-
vaslom hát az aprónépnek,
hogy térjünk haza, alkossunk
gesztenyeemberkét, gesztenye-
kutyust, sünit, vagy épp amit
korlátozott apai kézügyessé-
gem lehetővé tesz. Indulunk, de
az egyikük szomjas, és úgy tű-
nik, a szomjoltás nem tűr ha-
lasztást. Betérünk hát egy élel-
miszerboltba innivalóért, ahol
valószerűtlen látvány fogad
bennünket. A bejárattól nem
messze, hadrendben állnak már
a csokimikulások, a virgácsok, a
szaloncukrok. A telefonom után
nyúlok, hogy egyeztessem agya-
mat a valósággal. Megnyug-
szom, nem raboltak el az ufók,
tényleg október közepe van. A
lányok odaszaladnak és kíván-
csian fürkészik a decemberi
édességeket. Én lélekben októ-
ber 23-ára készültem, aztán a
halottak napjára, Mindenszen-
tekre és – győriként – a Könyv-
szalonra. Ők már a Mikulásra, a
karácsonyra, az újévre. „Apa!
Most jön a Mikulás?” – kérdezik
csillogó szemekkel. Egy darabig
állok szótlanul, majd válaszo-
lok: Az még kicsit odébb van, de
– tudjátok –, rengeteg ajándékot
kell beszereznie a Télapónak.
Sok a gyerek, ezért sok csokit
kell vennie a boltban. Ezek neki
vannak kirakva, de egyszerre
nem tudja elvinni mindet – ma-
gyarázom. Bólogatnak, és elné-
ző mosollyal konstatálják: Hiá-
ba, a Mikulás is ember.. 

Papp Zsolt

A Mikulás is
ember

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr bekerült a világ legjobb ár-
érték aránnyal rendelkező szál-
lásadó városai közé. A szakem-
berek szerint az üzleti és ren-
dezvényturizmus mellett a
sportturizmus fejlődik a legdi-
namikusabban.

A trivago.hu szálláskereső weboldal
idén is elkészítette 100-as toplistáját,
amelyre Győr első ízben került fel,
mindjárt a 43. helyen jegyzik, ami a
szállások ár-érték arányát illeti a triva-
go.hu szálláskereső weboldal statisz-
tikái szerint. A listán három magyar vá-
ros is szerepel, Pécs nyolcadik, Sze-
ged pedig az ötvenedik.

„Győrben évek óta tudatos munka
folyik idegenforgalmunk erősítése ér-
dekében. A sikerek, többek között a
vendégéjszakák számának jelentős
emelkedése annak a széles körű össze-
fogásnak az eredményei, amelyet az
önkormányzat a szállásadókkal alakí-
tott ki. A trivago-listán elért helyezés is
egy pozitív visszajelzés, amely egyrészt
a szállodák minőségi szolgáltatásait di-
cséri, másrészt pedig a város által kí-
nált programok népszerűségét, hiszen
akik nem üzleti céllal érkeznek Győrbe,
azok számára a fő vonzerőt a fesztivá-
lok, a szabadidős programok jelentik” –
fogalmazott lapunknak Domanyik Esz-
ter, a győri Polgármesteri Hivatal Város-
marketing és Programszervezési Fő-
osztályának vezetője. Hozzátette, az ön-
kormányzat 2015 januárjától 300-ról
450 forintra emelte az idegenforgalmi
adót, ami nem a szállásadókat, hanem
a vendégeket terheli, de ez az összeg
nem túl magas, tekintve Győr országo-
san is kiemelkedő, egész éves prog-

Jó visszajelzés Gyôrnek a trivago-lista
ramkínálatát és egyéb turisztikai szol-
gáltatásait. „Az idegenforgalmi adót to-
vábbra is százszázalékosan visszafor-
gatjuk a turizmusunk további fejleszté-
se érdekében.”

Jakab Petra, idegenforgalmi refe-
rens hozzáfűzte, fontos, hogy az infor-
mációk el is jussanak a célközönség-
hez. Ennek érdekében színes a tájé-
koztató kiadványok palettája, amelye-
ket nem csak a Baross úti Látogató-
központban biztosítanak a vendégek
számára, de a szállásadókkal való
együttműködés keretében a hotelek,
panziók recepcióin is megtalálhatók.
„A közösen kidolgozott tematikus
programcsomagok elsősorban a ki-

sebb szállásokat segítik, hiszen ezek-
re főleg családok érkeznek, míg a na-
gyobb szálláshelyek kihasználtságán
a város által szervezett nagyrendezvé-
nyek, fesztiválok és sportesemények
lendítenek sokat.”

Horváth Ottó, a Rába Hotel igazga-
tója kérdésünkre kifejtette, ha az ár-ér-
ték arányt nézzük, a győri szállások ta-
lán kicsit alul is árazzák magukat, hi-
szen hasonló szolgáltatást például a
fővárosban 10-20 százalékkal maga-
sabb áron érhetünk el. „Ami rendkívül
örömteli, hogy a listára való felkerülés
előfeltétele a vendégek megfelelő szá-
mú pozitív visszajelzése. Magunk is ar-

ra ösztönözzünk vendégeinket, hogy
minél több fórumon hangoztassák elé-
gedettségüket, ami egyébként a kü-
lönböző szállásfoglalási oldalak találati
rangsorát is befolyásolja.” Az igazgató
elmondta, egy pozitív vélemény egy-
szerre értékeli a szálláshelyet és a fo-
gadó várost is, hiszen nem mindegy,
hogy a vendéget milyen miliő és mi-
lyen programok fogadják, röviden,
hogy milyen élményekkel gazdagodik
itt-tartózkodása alatt. Kiemelte, ennek
érdekében évek óta sikeres az önkor-
mányzat és a szállásadók közös mun-
kája, ami abban segít, hogy minél több
helyen ismerjék Győrt. „Személyes ta-
pasztalatom, hogy aki először jár itt,

vagy nagyon rég nem
járt nálunk, rácsodál-
kozik a városra, és szí-
vesen tér vissza ké-
sőbb is. Éppen ezért
közös feladatunk,
hogy minél messzebb
eljusson a híre a váro-
sunk által kínált lehető-
ségeknek.” Horváth
Ottó kérdésünkre azt
is elmondta, a Győr-

ben hagyományosan erős üzleti, vala-
mint a kulturális, fesztivál és rendez-
vényturizmus mellett egyre erősebb a
sportturizmus. Az elmúlt időszakban
az úszó Országos Bajnokság, a kosár-
labda-EB, vagy épp a kajak-kenu ma-
ratoni VB generált sok látogatót, de
egyre többen végzik nálunk felkészü-
lésüket is. Az új városi uszoda önma-
gában is sok új vendéget vonzott, de
vélhetően a jövőben tovább erősödik
Győr sportcélú turizmusa, hiszen a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra elkészülő létesítmények új
távlatokat nyitnak a versenyek és az
edzőtáborok számára.

Az idegenforgalmi adót
százszázalékosan
visszaforgatjuk turizmusunk
fejlesztésére
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Ma még több helyen találkozhatunk logi-
kátlan vagy téves házszámozással, de ez
hamarosan megszűnik, hiszen a győri ön-
kormányzat folyamatosan végzi a címek fe-
lülvizsgálatát. Az érintetteknek ingyenesen
állítják majd ki az új lakcímkártyát.

„Hazánk mind ez idáig nem rendelkezett egységes,
közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-
adatbázissal. Ez az állapot változik meg a központi
címregiszter, vagyis a KCR létrehozásával – mondta
el lapunknak dr. Horváth Tamás, a győri Polgármes-
teri Hivatal Igazgatási Osztályának vezetője. Hozzá-
tette, a KCR a jelenleg a különböző nyilvántartások-
ban szereplő valós adatokat egyetlen naprakész és
pontos nyilvántartásba egyesíti. Mindez a lakók szá-
mára is számos előnnyel jár, hiszen a téves, logikát-
lan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószá-
mok megnehezítik az ingatlanuk használatával kap-
csolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését. 

Új címképzés a továbbiakban kizárólag a KCR egy-
séges szabályainak megfelelően lehetséges. Az osz-
tályvezető kiemelte, a már meglévő címek felülvizsgá-
lata folyamatosan zajlik, és szükség esetén elvégzik a
módosítást, vagy a törlést is. A valós címadatok meg-

állapításához vizsgálják az ingatlan- és lakcímnyilván-
tartás eddigi adatait, az ingatlanok tényleges elhelyez-
kedését, az ingatlanokon lévő épületek, továbbá az
épületeken belül lévő szintek és ajtószámok jelének
megfelelőségét. A győri címnyilvántartás kezelését a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási
Osztálya végzi, a címek változásáról a hivatal az érin-
tett lakókat, lakóközösségeket értesíti. A címkezelés-
sel érintett címekről a város honlapján folyamatosan
frissített táblázatból is tájékozódhatunk. 

Kérdésünkre Horváth Tamás hangsúlyozta, a köl-
tözéssel nem járó címváltozás miatt a lakcímkártyák
cseréje ingyenes, a lakcímkártyákat a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala
Kormányablak Osztálya fogja az érintettek részére ki-

állítani és ide kell a régi lakcímkártyákat is leadni. „Az
adatellenőrzés Győrben több ezer címet és ezáltal a
lakosság széles körét érinti, ezért a címek felülvizs-
gálata a társasházi közös képviselők, lakásszövetke-
zeti elnökök, ingatlantulajdonosok bevonása nélkül
nem megoldható. A felülvizsgálat során különösen a
társasházak közös képviselőinek az együttműködé-
sére számít a hatóság, mert az emeletek ajtószámo-
zását elsődlegesen a társasház nyilatkozata alapján
végzi. Nyilatkozat hiányában viszont a jogszabály elő-
írásai alapján történik a számozás, és ebben az eset-
ben lényegesen több tulajdonost és lakót érinthet a
változás. Ezúton is kérjük az érintettek együttműkö-
dését, a címadatok felülvizsgálatában való részvéte-
lét” – zárta az osztályvezető.

Felülvizsgálják
a lakcímeket

Kívül-belül megújul, valamint számos
eszközzel bővül a Széchenyi István
Egyetem laborépülete év végéig –
hangzott el egy, a napokban tartott
sajtótájékoztatón, ahol kiderült, az ok-
tatási terek a laboratóriumokban rész-
ben felújítottak, ám a nem hőszigetelt
ablakok, kapuzatok a helyiségekben
nem biztosítják a munkához az állan-
dó hőmérsékletet, ergonomikus kö-
rülményeket. Az állandó beázások, va-
lamint a gépészet és a villamos háló-
zat működési zavarai jelentősen befo-
lyásolják a laboratóriumi, oktatási, ku-
tatási munkák eredményességét.

A projektnyitó rendezvényen dr. Föl-
desi Péter rektor emlékeztetett, az intéz-
mény az 1970-es években épült, az ak-
kori kor igényeinek megfelelően. Azóta
történtek szinten tartó felújítások, de
mára időszerűvé vált a teljes körű mo-
dernizáció, hogy 21. századi egyetem-
hez méltóak legyenek a laborok kívül és
belül is, hiszen a gyakorlatorientált kép-
zés elengedhetetlen feltétele a megfe-
lelő infrastruktúra biztosítása. Hozzátet-
te, a 2020-ig tartó európai uniós ciklus-
ban komoly erőforrásokat tudnak az
egyetem fejlődésére fordítani. 

Megújul és bôvül
az egyetem laborépülete

Lipi László, a Műszaki Ellátási és Fej-
lesztési Igazgatóság vezetője elmondta,
a több mint 460 millió forintból megva-
lósuló projekt keretében több mint 300
millió forintot fordítanak a laborépület
felújítására: helyrehozzák a homlokza-
tot, sor kerül a betonfelületek hőszige-
telésére, burkolására, új nyílászárók be-
építésére, illetve a laborkapuk cseréjére
is. A tetőfelújítás részeként megvalósul
annak hő- és vízszigetelése, valamint az
elhasználódott és hibás bevilágító ku-
polák cseréje, illetve részbeni megszün-
tetése. A belső felújítás részeként meg-
újulnak a padló- és falfelületek, az ál-
mennyezet és a villamos és informatikai
hálózat is.

Szauter Ferenc, a Járműipari Kutató-
központ irodavezetője hozzátette, a
fennmaradó több mint 120 millió forin-
tos összegből 15 laboratórium jut új esz-
közhöz, melyek a képzés és kutatás mi-
nőségének fejlesztését szolgálják. A
„Korszerű, innovatív kutatói és gyakorlati
képzési helyek műszaki (labor) infra   -
 struktúrájának rekonstrukciója a Szé-
chenyi István Egyetemen” című projekt
az Európai Unió és a magyar állam finan-
szírozásával valósul meg ez év végéig.
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Elkészült a Batthyány téri szo-
borpark, ahol Gárdonyi Géza
mellszobra mellé került Móra Fe-
renc és Fekete István alakja is.

Lapunkban korábban már beszámol-
tunk arról, hogy a szeptemberi közgyű-
lés döntött a szabadtéri irodalmi pan-
teon létrehozásáról. Dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester kérdésünkre el-
mondta, hogy a helyszín adta magát,
hiszen a sokak által látogatott Bat -
thyány parkban található Gárdonyi Gé-
za szobra, amit ráadásul az önkor-
mányzat a közelmúltban felújíttatott.
„A szobor körüli terület alkalmasnak bi-
zonyult arra, hogy újabb köztéri alkotá-
sokat helyezzünk el, és úgy gondoltuk,
neves ifjúsági íróink emléke méltó arra,
hogy a már meglévő Gárdonyi-szobor-
ral együtt gazdagítsák Belvárosunkat”
– mondta az alpolgármester. Fekete Ist-
ván a magyar irodalom egyik legolva-
sottabb alkotója, de a magyar mellett
további tíz nyelven jelentek meg művei
szerte a világban. Olyan, generációk
óta kedvelt történetek írója, mint A kop-
pányi aga testamentuma, a Csí, a Kele,

Ifjúsági íróink szobrai a Batthyány parkban
a Tüskevár, a Bogáncs vagy a Vuk.”
Móra Ferenc újságíróként is komoly
munkássággal büszkélkedhet, de írói
tevékenységének olyan műveket kö-
szönhetünk, mint a Rab ember fiai, a
Kincskereső kisködmön vagy az Arany-
szőrű bárány. „Nagy megtiszteltetés a
számomra, hogy az alkotó közvetlen le-
származottai is üdvözölték, hogy Győr
városa ilyen formában is emléket állít
Móra Ferencnek, és elfogadták a meg-
hívásunkat, így a körükben leplezhet-
tük le a szobrot.”

A terület önkormányzati képviselője-
ként hozzátette, a park nem véletlenül
népszerű minden generáció számára,
hiszen a legkisebbektől az idősekig
mindenki számára lehetőséget nyújt a
pihenésre, a kikapcsolódásra, a játékra
és a sportolásra egyaránt. A felújított
sétányok, a pihenőpadok, a kültéri
sporteszközök, a játszótér és a KRESZ-
park mellett a liget az emlékezés helye
is, elég ha csak a Batthyány-emlékmű-
re gondolunk, amely olyan városi ün-
nepségek színtere, mint az október 6-i

megemlékezés. A park most újabb je-
lentős értékekkel bővült, amelyek Rie-
ger Tibor szobrászművész keze munká-
ját dicsérik. Az alkotó Fekete Istvánt a
természetszerető, életvidám néplelket,
míg Móra Ferencet, mint a szociálisan
mélyen érzékeny írót és egyben kiváló
tudóst jelenítette meg. 

A szoborparkot úgy alakították ki,
hogy az alkalmas akár további alkotá-
sokkal való bővítésre is. A Batthyány
tér legújabb látványosságát csütörtö-
kön avatták fel és koszorúzták meg if-
júsági íróink mellszobrait.



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!
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ÚJ OTTHONOK RÉVFALUBAN

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

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Két éve kezdődött meg a győri székhe-
lyű Borsodi Műhely Kft.-nél a célgé-
pek gyártása. A vállalkozás sikerét mi
sem jelzi jobban, hogy olyan neves cé-
gek rendeltek egyedi tervezésű gyár-
tósorokat, mint a Denso vagy a John-
son Electric.

Más cégekkel ellentétében, mi a
tervezéstől a gyártáson, hőkezelésen
át a beszerelésig és a szervizelésig
mindent egy kézben tudhatunk, a
megrendelőnek így nem kell több
céggel tárgyalnia, s ez versenyelőnyt
jelent számunkra – nyilatkozta hetila-
punknak a Borsodi Műhely Kft. két
ügyvezetője, Horváthné Borsodi Mó-
nika és ifj. Borsodi László.

Az elmúlt évben az első nagyobb
megrendelést a Székesfehérváron
működő Denso cég jelentette, aki
üzemanyagpumpák készítésére ren-
delt egyedi gyártósort. A Borsodi Mű-
hely sikerét jelzi, hogy azóta a Denso

Minden egy helyben: tervezés, gyártás, beüzemelés, szervizelés

egy újabb megrendelést is küldött a
győri vállalkozásnak.

Az ipari parkban működő cég szak-
emberei jelenleg a Johnson Electric
szerbiai gyárának készülő gyártóso-
ron dolgoznak.  A munka nagyságát
jelzi, hogy a három gyártósor hossza
40 méter hosszú és 36 munkaállo-

mást tartalmaz. Ha elkészül, villany-
motorok készülnek majd a szerelőso-
ron. A tervezéstől az üzembe helyezé-
sig mindent a győri cég szakemberei
végeznek, munkatársaik Szerbiában
üzemelik be a gyártósorokat. 

A  megrendelő kérésére Győrben fő-
próbát tartunk, vagyis valamennyi mun-

Világcégek a megrendelôi
a Borsodi Mûhelynél készülô gyártósoroknak

kaállomást készre szereljük, kipróbáljuk,
utána szétszedjük és Szerbiában újra
összerakjuk, beüzemeljük, és  betanítjuk
a megrendelő cég alkalmazottait – rész-
letezik a tulajdonos ügyvezetők.

A 40 méter hosszú szerelősor ko-
moly helyigénnyel jár, ami a jelenlegi ke-
retek közé nehezen fér be. Mivel egyre
több partnerüknél felmerül az igény
egyedi célgépek, gyártósorok gyártásá-
ra, a tervek szerint a közeljövőben a
Győri telephelyen a meglévő üzemcsar-
nokok bővítése kezdődik meg.

A Borsodi Műhely szakemberei a le-
szállított gyártósorokra természetesen
garanciát is vállalnak, másrészt fontos
számukra a gépek utógondozása is. A
garanciális időszakban többször elláto-
gatnak a megrendelőhöz, akár belföld-
re, akár külföldre kerül a gép, ha utólag
szeretne módosítani valamit a megren-
delő, ebben is partnerek. A garancia le-
járata után, az azon túli javítást és alkat-
részcserét is biztosítják, hisz számukra
a legfontosabb, hogy a megrendelő ma-
ximálisan elégedett legyen. (x)
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az országos TOP 500 listán is előkelő
helyet elfoglaló Agrofeed Kft. me-
gyénk egyik legnagyobb árbevételű
vállalata és egyik legjelentősebb adó-
fizetője. Az állati eledelek nélkülözhe-
tetlen vitamin, ásványi és egyéb étren-
di kiegészítőinek gyártására speciali-
zálódott. A teljes vállalatcsoportban
400 főt foglalkoztató cég 15. éve meg-
határozó szereplője a magyar gazda-
ságnak. A 23 milliárd forint árbevételű
Agrofeed Kft. hazai piaci részesedése
meghaladja a 30%-ot. Az összes árbe-
vétel több mint felét teszi ki a külföldi

AGROFEED — 
magyar tulajdonú 
nagyvállalat Gyôrben

értékesítés, mellyel a vállalat a ma-
gyar export egyik jelentős szereplőjé-
vé vált. Legnagyobb külföldi célpiaca
Oroszország, de 14 további országba
szállítja termékeit. A palettán Európa
mellett megjelentek Közép-Ázsia, Kö-
zel-Kelet és Észak-Afrika országai is.

2015-ben az Agrofeed jelentős fej-
lesztésbe kezdett Oroszországban. A
tavaly 90 ezer tonna terméket kibocsá-
tó magyar gyártó üzeme mellett
Moszkvától 140 km-re egy új premix-
üzem építésébe kezdett. A magyar ta-
karmánypiacnál közel tízszer nagyobb
orosz piacon 10%-os piaci részesedés-
sel rendelkező vállalat a jövő év tavaszá-
tól a Tula megyei Jasznogorszkban fog-

ja előállítani a hely-
ben értékesített vita-
min- és egyéb takar-
mánykiegészítőket.
A gyártáshoz szük-
séges vitaminkon-
centrátumok tovább-
ra is a magyar üzem-
ből kerülnek kiszállításra. Az új üzem,
amely a magyarországihoz hasonlóan,
teljesen automatizált, 50 ezer tonna ter-
mék előállítását teszi lehetővé. A gyár
alapkövének ünnepélyes elhelyezésére
július 1-jén került sor a tulai kormányzó
részvételével. Az új üzem átadásának
tervezett időpontja 2016. március 31.
A vállalat a következő években további

jelentős beruházásokat tervez Magyar-
országon és külföldön egyaránt.

Az utóbbi években az Agrofeed
Kft. növekvő teljesítményének és ered-
ményességének köszönhetően, egyre
jelentősebb mértékben vesz részt a vá-
ros társadalmi életében. Első alkalom-
mal 2013-ban volt a győri Négy Évszak
rendezvénysorozat nyárzáró koncertjé-
nek arany fokozatú támogatója, amit
ezt követően minden évben megismé-
telt. A város kulturális életének támo-

gatásában a győri színházaknak nyúj-
tott segítséggel is részt vállal. Az Agro-
feed Kft. a város sportéletében első-
sorban az utánpótlás-nevelés terüle-
tén nyújt segítséget a helyi klubok fut-
ball-, kosárlabda- és kézilabda-szak-
osztályának. Ebben az évben az Agro-
feed a férfi kosárlabda- és kézilab-
dacsapatok névadó szponzora lett. (x)
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A világirodalom legnagyobb tár-
sadalmi regényének tartott Anna
Kareninát tűzte műsorára múlt
héten a Győri Nemzeti Színház.
Lev Tolsztoj drámájának fősze-
replője egy, a teljes élet után vá-
gyakozó férjes asszony, aki ott-
hagyja boldogtalan házasságát
fiatal szerelme miatt. Csiszár Im-
re rendezőt kérdeztük. 

Ahogy előző győri rendezésénél, az
Édes Annánál, itt is nagyon érdekes,
hogy miként ábrázolja az ismert törté-
netet. Hogyan értelmezte a regényt?

Az Anna Karenina még összetet-
tebb mű, egyszerre három szálon fut-
tatja a történetet. Tolsztoj általában
minden regényébe beleírja saját ma-
gát. Ez esetben fellelhetjük a három
szereplőben: Sztyivában, a léha életű
férjben, aki hedonista módon élvezi az
életet, Levinben, aki nagy affinitással
van a paraszti élet és annak megmá-
sítása iránt. És Karenin is Tolsztoj, a
cári birodalom potentátja, egy előkelő
alkotó ember. Ha ez a három szál eny-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Folytatódik a Múzeumok Őszi Fesztivál-
ja sorozat. Az elmúlt hét csütörtökén  A
lámpás én vagyok címmel a tanárok éj-
szakáját tartották a Rómer Múzeum-
ban. Csécs Teréz, megyei múzeumpe-
dagógiai koordinátor az eseménnyel
kapcsolatban elmondta, második éve
rendezik meg a tanárok éjszakáját,
melynek célja, hogy a pedagógusok
megismerjék a múzeumok nyújtotta le-
hetőségeket, az intézmény pedig meg-
tudja, milyen segítséget tudnának adni
a pedagógusoknak az oktatáshoz.

Idén a gyűjtő-kutató tanárok mu-
tatkoztak be. Szabó Bea, a nyúli Pi-

Szenvedély és tragédia: egy férjes asszony szerelme
nyire fontos, mit hagyunk ki, egy több
mint 800 oldalas regényből? Hogy le-
het egy olyan példányt szerkeszteni,
amiben benne van az összes fontos
momentum és mégis fogyasztható?
Morcsányi Gézával kerestük a vála-
szokat, és úgy érzem, sikerült érdeke-
sen megoldanunk a feladatot, ahogy
a hatalmas premier plánokat és az
erős tájfestő színpadi jeleneteket is.

Visszacsatolva Tolsztojhoz, ha
jól tudom, nem élt boldog házas-
ságban...

Ő egy elég zűrös férfi volt, zaklatott
és izgalmas élettel, amit szeretett kiél-
vezni, nem ült az asszony szoknyája
mellett otthon. Mint írót magyar vi-
szonylatban Jókai Mórhoz hasonlíta-
nám, aki olyan gondolkodó volt, aki az
egész világot akarta befogadni és po-
lihisztorként írni róla. 

Milyen instrukciókat adott a fő-
szereplőnek, Szina Kingának?

Az ő szerepe gyönyörű, a legna-
gyobb színésznők játszották már el.
Mivel sokat ki kellett hagyni a regény-
ből, Kinga erős tehetségén rengeteg
múlik, hiszen az egész alakítása egy
sűrítmény. Mindenki a forrponton ér-
kezik már a színpadra, azt kell meg-

mutatni, milyenné lesz bizonyos hely-
zetekben, a megismerkedésnél, oda-
adásnál, szerelmi csalódásnál. Ho-
gyan esik szét a nagyon erős kapcso-
lata, ami hirtelen, szalmaláng módjára
lángolt fel.

Bizonyára könnyebbséget jelen-
tett, hogy egy házaspár, Kinga és
Sárközi József alakítja a szerelme-
seket.

Természetesen, a darab intim jele-
netei így valósághűbbé válhatnak. Ez
a természetesség a többi színész szá-
mára is mintát ad a játékhoz.

A mához is szól, mint társada-
lomkritika?

A történelem néha utoléri a
színházat. Kareninnek, aki egy
törvényalkotó ember, a leg-
nagyobb problémája,
hogy az idegenkérdést
hogy oldják meg
O ro s z   o r  s z á g  b a n .
Várat lanul szól le a
színpadról ez a té-
ma anélkül, hogy
bármit aktualizál-
tunk volna. A da-
rab maga az orosz
történelem átme-

neti időszakában játszódik, már ala-
kulnak a kommunista illegális sejtek,
de még nagyon erős a cárizmus. A ve-
zetés egyik oszlopos tagja Karenin, de
a többi szereplőt is be lehet osztani,
hogy a társadalmi hierarchiában mi-
lyen helyet foglalnak el.

Bővebben az előadással a Győr+ TV Kulisszák mögött
című műsora foglalkozott. Az adást a tv.gyorplusz.hu
oldalon nézhetik újra!

Tanárok éjszakája
linszky-iskola tanítója a nyúli iskolák
történetéről számolt be, Józsáné
Nagy Erzsébet, a ménfőcsanaki Vilá-
gosvár óvoda óvónője összegyűjtötte
a győrújbaráti gyermekjátékokat. Grá-
bics Júlia, a Kazinczy Gimnázium ta-
nára a Grábics család életéről tartott
előadást, Rebák Sándor mesterpeda-
gógus az országjáró élményeiről szá-
molt be. Horváth Gábor könyvtáros
blogot ír az olvasmányélményeiről, er-
ről is mesélt, valamint gyűjteményé-
ből néhány első világháborús katona-
levelet tárt a hallgatóság elé. Dr. Len-
gyel Beatrix, a Magyar Nemzeti Múze-
um történeti fényképtárának vezetője,
a fényképgyűjtemények jelentőségé-
ről beszélt.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: komáromi jókai színház

A melodráma és a komédia között egyen-
súlyozó darabot, Székely Csaba Bányavi-
rág című drámáját hozza el a Komáromi
Jókai Színház Győrbe, az Újvárosi Műve-
lődési Házba szombat este. A 18 órakor
kezdődő előadásban a szerző maró ön -
iróniával és nagy adag fekete humorral
mutatja meg, mi rejtőzik az idilli székely
kapuk mögött: munkanélküliség, kilátás-
talanság és derékba tört álmok... A törté-
net hősei, egy erdélyi kis falu lakói, képte-
lenek változtatni az életükön, helyette az
alkoholizmust választva, lassan tántorog-
nak az önpusztítás felé. Tóth Tibor Jászai
Mari-díjas színész, színházigazgató a da-
rab egyik szereplőjeként kifejtette, a tör-
ténet egy olyan közegben játszódik, ahol
a legnyomorúságosabb körülmények kö-
zött is fel-felbukkannak a humor szikrái.
„A székely népre ez hatványozottan érvé-
nyes, sok mindent cinikusabban fognak
fel. Azonban a darab központi témája bár-
melyik régióra ráhúzható, főként az elnép-
telenedett településeken szenvedi meg a
lakosság ezt az életérzést. A munkanél-
küliség, a kilátástalanság, az alkoholiz-

Újvárosi esték: Lehull a lepel
a „székely skanzenrôl”

musba való menekülés sok helyen jellem-
ző, az anyaországban is, főleg keleten” –
mutatott rá és hozzátette, a darab kortárs
sikerszerzője hiteles történetet tár elénk

és a felismerésre ösztönöz. Magyarorszá-
gon Székelyföldről gyakran idilli skanzen-
ként gondolkodunk, ahol népviseletben
népdalokat énekelnek boldogan az em-
berek hegyek, völgyek és patakok kö-
zött. „Székely Csaba lerántja a leplet a
skanzenvilágról és megmutatja a kőke-
mény valóságot. Persze ez nem azt je-
lenti, hogy meg akarjuk fosztani az illú-
ziótól az érdeklődőket, de meg szeret-
nénk mutatni, hogy ott is emberek él-
nek, elképesztő gondokkal, gyakran ki-
látástalan helyzetben.”

Az előadásra az Újvárosi Esték ke-
retében várják az érdeklődőket.
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2015. október 20–24. között hazánkban turnézik a
világ legnépszerűbb tánc-showja, a megújult Lord
of the Dance – Dangerous Games.

Michael Flatley 2014-ben több hónapig tartó
munkával újra koreografálta és rendezte produkcióját.
Az új show merészen eltávolodik az eredeti produkci-
ótól: a hihetetlen látványt, a lélegzetelállító, új tánco-
kat korszerű vizuális és fénytechnikával ötvözte, az új
hangzásnak és a látványos kosztümöknek köszönhe-
tően, egy vadonatúj produkció jött létre!

Jelenleg három társulat járja a világot a show-
val. A hazánkba érkező produkcióban pedig két ma-
gyar táncost láthatunk a főszerepekben! Papp Zol-
tán és Krén András évek óta tagja a társulatnak. Az
európai turné során, ugyan váltott szereposztásban,
de Andrást, a Lord (a Tánc Ura) és Zoltánt, a Dark
Lord (a Sötét Nagyúr) szerepében láthatja majd a
hazai közönség is!

„Michael Flatley számunkra egy legenda, akitől
mindig lehet újat tanulni. Így volt ez a tavalyi hosszú
próbafolyamat során is. Maximális koncentrációt
követelt mindenkitől és a maximumot hozta ki min-
denkiből. A vadonatúj előadásban megtartottuk a
legjellegzetesebb táncokat és új koreográfiával egé-
szítettük ki. Az új részekkel modernebb lett a pro-
dukció. Új jelmezek is készültek, még nagyobb LED
kijelzők kerültek a háttérbe, amik fantasztikus lát-
ványt nyújtanak. A zenét újra hangszerelték és így

Két magyar táncos a két fôszereplôje a legnagyobb táncprodukciónak!

Lord of the Dance — Dangerous Games
teljesebb lett a hangzás is” – mondta el a megújult
produkció kapcsán Papp Zoltán, aki a turné során
nem csak főszereplő, hanem a táncosok vezetője is.

Zoltán mesélt arról is, hogy milyen érzés lesz a
magyar közönség előtt fellépniük: „András a mos-
tani turnéban kezdett el főszerepben táncolni – ed-
dig a tánckar tagja volt –, így még csak egyszer volt

lehetőségünk egymással szemben állni a színpa-
don. Nagyon furcsa volt, hiszen ő nagyon jó bará-
tom és egyben a barátnőm öccse is. Sok időt töl-
tünk együtt akkor is, amikor éppen nem turnézunk,
együtt járunk focizni, gokartozni. Így nehéz a szín-
padon ellenfélként egymásra néznünk és a karak-
terben maradnunk. Ezért sokat kellett gyakorol-

nunk a turné előtt! Nem tudom, hogy milyen érzés
lesz majd a hazai közönség előtt, főként Budapes-
ten, mindkettőnk szülővárosában, a családjaink
előtt fellépni. Az biztos, hogy nagyon várjuk már a
pillanatot, amikor összecsapunk: két magyar a leg-
nagyobb táncprodukcióban, a két legnagyobb fő-
szerepben!”

A társulat október elején indult európai turnéjára.
A díszleteket, jelmezeket, színpadi és világítástech-
nikát két hatalmas kamionnal hozzák. Összesen öt-
venen, köztük harmincöt táncossal érkeznek: 2015.
október 20-án Veszprémbe, 21-én Debrecenbe,
22-én és 23-án Budapesten a Sportarénába és 24-
én Győrbe. 

Gyôrszentiván, Váci Mihály utca 3.
További információ a www. mvbmk.hu oldalon, illetve a 96/518-225-ös telefonszámon.

december 4. 16 óra és 18 óra 

MIKULÁS
NAP
az ALMA
együttessel

december 6. 15 óra

ADVENTI
Jótékonysági
Hangverseny

december 11—12.

ADVENTI
KAVALKÁD
a dísztéren

december 12. 19 óra

ZENEKAR,
Ferenczi György és a Rackajam
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Jegyek már kaphatók! 

Október 17. szombat
14:00 Menyasszonyi frizura bemutató 
15:00, 15:30, 16:00 Menyasszonyi

és alkalmi ruha divatbemutatók 
16:30 Lengyel József, a Torta és Karamell

cukrászának tortakészítési bemutatója
17:00 Alkalmi ruha divatbemutató 

Október 18. vasárnap
13:30 Jolly Joker együttes
15:00, 15:30 Menyasszonyi ruha divatbemutatók
16:00 Frizuratrend 2016: hajshow és menyasszonyi

és alkalmi ruha divatbemutató 
16:30 Alkalmi ruha divatbemutató 
17:10 Esküvôjükre készülô, helyszínen regisztrált

jegyespárok közötti nyereménysorsolás.

Esküvôi TopTéma elôadások és beszélgetések:

Október 17. szombat
11:00 A Vintage-ról mindent —

Csákné Görgényi Gabriella virágkötô mester 
13:00 Mire figyeljünk fotósválasztáskor, és mire ügyeljünk a fotózáskor —

az esküvô napjának buktatói: Mekli Zoltán fotómûvész
14:30 Mesékkel a boldog kapcsolatért — Temesvári Petra pszichológus, meseterapeuta
15:10 Szeretetnyelv a párkapcsolatban — Szakács Anna asztrológus

Október 18. vasárnap
10:00 Esküvôi stílusok, virágok, dekoráció —

Baumann Anikó virágkötô mester— Aphrodité Virág
11:00 Légy tudatos és stílusos menyasszony: 

Körmendy-Szomoru Kata menyasszony stylist
13:00 Hogyan válasszunk esküvôi fotóst — Erdélyi Ákos fotográfus
14:10 Miben segíthet egy ceremóniamester az esküvôn —

Herendi Gábor ceremóniamester
15:10 Szeretetnyelv a párkapcsolatban — Szakács Anna asztrológus

Fôdíj:
nászutashosszúhétvégea Hotel Caramelljóvoltából és egy Feilaranyba foglaltgyémántköves

gyûrû
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Egyetemi
hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

OKTÓBER

21.2000

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: III. elôadás: A fúvósan énekelt jazz

HORGAS
FALUSI

&

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Auf dem am 17. Oktober um 9:30 Uhr beginnenden SPAZIER-
GANG KANN MAN DIE WERTE UND SCHÖNEN SEITEN von
Nádorváros kennen lernen. Besucht werden die aus der ehemaligen
Frigyes-Kaserne renovierten Gebäude und der dazugehörige, sich in
ständiger Blumenflut befindliche Prachtgarten. Ebenso geht es zur
Szent Kamillus Kirche, wo die die Möglichkeit besteht eine Kopie des
Turiner Grabtuches zu betrachten. Auch werden sich die Türen der
Kapelle őffnen, die zum Kálvária-Hügel aufgehen. 

“DIE WELT DER ROBOTER” - Gemeinschafts-
veranstaltung zum thematischen Jahr am 17. Ok-
tober von 10-18 Uhr im Mobilis Interaktív Ausstel-
lungszentrum . Im Mittelpunkt des Tages stehen
die mathematischen Grundlagen der modernen
Robotertechnologie. Mittels interaktiven Spielen
und spannenden Experimenten wird u.a. die Welt
der Datenspeicherung, des Programmierens, der
logischen Stromkreise und verschiedenen mathe-
matische Normspiele präsentiert. 

PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

In der Begegnung der
3.Fussball-Bundesliga
messen sich am 18.
Oktober ab 17 Uhr im
ETO Stadion die
Mannschaften des
ETO FC Győr und von
Ferencváros.

MÄNNERHAND-
BALL: Im Ungari -
schen Pokal treffen
am 21. Oktober um
18 Uhr in der Universi-
tätssporthalle die
Mannschaften des
Agrofeed-ETO-SZE-
SE und Vác aufei-
nander.

Markt für ANTIQUI-
TÄTEN und Kunstwer-
ke am 18. Oktober von
7-14 Uhr auf dem Tar-
csay úter Marktplatz. 

DAS DUO FORTECELLO IN GYŐR. Die po-
lenstämmige Csellistin Anna Hamayon und der
über spanisch-französische Wurzeln verfügen-
de Pianist Philippe Argenty geben unter Regie
des Russisch-Ungarischen Vereins am Sonntag,
den 18 Oktober um 15 Uhr ein Konzert im Kon-
zertsaal der Széchenyi István Universität (ehe-
malige Synagoge). Der Eintritt ist frei. 

“ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT”-Party am 21.
Oktober ab 19 Uhr im Rómer Ház (Teleki László
u. 21.).Im Zuge des Abends unterhält das  Im-
port Impró Ensemble mit ihrem Auftritt die An-
wesenden aus der Gegenwart, ebenso gibt es
eine Ausstellung und eine Elektro-Disko.

Die dritte Vorstellung
von JAZZAGÓGA
am 21. Oktober um 20
Uhr in der Győrer
Synagoge. Thema:
„Der gehaucht gesun-
gene Jazz”, oder die
Stimmen der Erde. Es

treten auf: Horgas Eszter und Falusi Mariann.
jazzagóga
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

RÉGISÉGEK ÉS
MŰALKOTÁSOK
PIACA várja az ér-
deklődőket október
18-án 7–14 óra kö-
zött a Tarcsay úti pi-
actéren.

„RÖPPEN A PULYKA” címmel első mo-
sonszentmiklósi táncos eseményre várják a
néptáncot kedvelő közönséget október 17-
én 18 órától a mosonszentmiklósi Művelődé-
si Házba. Gálaműsor számos néptáncegyüt-
tes fellépésével és hajnalig tartó táncház ígér
fergeteges hangulatot az est folyamán.

IMPOETRY – „Mert az életet sem felvé-
telről nézed!” „Szövegelési zavar”, két
GyőrSlammer, két Bence, Bárány és a
Galló várja a közönséget október 18-án
19 órakor a Rómer Házban.

SZÁSZ ATTILA, A BERNI KÖ-
VET című, 2014-ben bemutatott,
valós történelmi eseményeken
alapuló, de legalábbis részben fik-
ciós, magyar filmalkotást láthatják
az érdeklődők október 20-án 17
órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Kisfa-
ludy Károly Könyvtárának olvasó-
termében (Baross Gábor út 4.). 

SZÜLŐBATYU – Gyermekkori sérülé-
sek, felnőtt elakadások címmel dr. C.
Molnár Emma pszichoterapeuta, párkap-
csolati szakértő előadását hallgathatják
meg az érdeklődők a Nyitott Akadémia
szervezésében, október 20-án 19 órakor a
Vaskakas Művészeti Központban.

PINTYE TAMÁS ERDÉLYI
BARLANGOK című vetítéses
előadásán vehetnek részt az ér-
deklődők október 21-én 15 óra-
kor, a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Gyárvá-
rosi Fiókkönyvtárában (Külső-Ár-
pád u. 6–8.). 

ÉLETE A SZÍNPAD! –
Beszélgetést hallhatnak az
érdeklődők Járai Mátéval,
a Győri Nemzeti Színház
Jászai Mari-díjas színészé-
vel, október 24-én 17 órai
kezdettel, a Hotel Konfe-
renciában. Beszélgetőtárs:
Csobay Dániel.

GYŐRBEN A DUO FORTECELLO. A lengyel származású csel-
lista, Anna Hamayon és a spanyol–francia gyökerekkel rendelke-
ző Philippe Argenty zongoraművész ad koncertet az Orosz–Ma-
gyar Egyesület szervezésében október 18-án, vasárnap 15 órától
a Széchenyi István Egyetem Hangversenytermében, a volt zsina-
gógában. A belépés díjtalan.

VISSZA A JÖVŐBE party -
ra várják az érdeklődőket ok-
tóber 21-én 19 órai kezdet-
tel, a Rómer Házban. Az es-
te során az Import Impró tár-
sulat előadása szórakoztatja
a jelenlévőket, de kiállítás és
elektrodiszkó szerepel a
programban.

A ROBOTOK VILÁGA című tematikus
év októberi közönségrendezvényére vár-
ják az érdeklődőket október 17-én 10–18
óra között a Mobilis Interaktív Kiállítási
Központban. A program középpontjában
napjaink modern robottechnológiájának
matematikai alapjai állnak.  

KULTURÁLIS kínáló  
OKTÓBER 23-ÁN Győr
Megyei Jogú Városa ün-
nepi műsort rendez az
1956-os forradalom és
szabadságharc évfordu-
lója alkalmából. 10 óra-
kor ünnepi beszédet
mond: Somogyi Tivadar
alpolgármester.

„LEVÉLTÁR AZ ÉJSZAKA LEPLE
ALATT..." címmel a Magyar Nemzeti Levél-
tár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levél-
tára október 17-én 17 órakor, ingyenes ren-
dezvény keretében, számos érdekes prog-
rammal várja az érdeklődőket. Részletek a
győrplusz.hu oldalon. 
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HIRDETÉS PR-CIKK

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Virágház a Kazinczy utca 19. szám alatt, egy patinás
kis házban található. Mohos Júlia üzletvezető és csa-
ládja kilenc éve várja itt egyedi, kreatív virágkompozíci-
ókkal, csokrokkal, koszorúkkal, vágott és cserepes nö-
vényekkel a vásárlókat. Az üzlet ízléses portálja, a hívo-
gató kirakat vásárlásra csábítja a belvárosi sétálókat. 

A Virágház kreatív csapata legutóbb a Mobilitási
Héten meghirdetett kirakatversenyen nyerte el a
legkreatívabb dizájn díjat. A csapat a „vissza a ter-
mészetbe, erdei hangulat” jegyében rendezte be a
kirakatot. Az őszi erdő, az állatkák mellett egy bicikli
volt a főszereplője a kirakatnak. Mivel a család is
rendszeresen kerékpározik, erre a környezetbarát
közlekedési eszközre szerették volna felhívni a fi-
gyelmet úgy, hogy Júlia bátyjának régi biciklijét épí-
tették be a kompozícióba. A kerekeket háncskoszo-
rú fonta körbe, a kormányon szőlőindák tekeregtek. 

A napokban már a mindenszentek hangulata
uralkodik a boltban. Júlia azt mondja, augusztus
elején kezdték el készíteni a halottak napi koszorú-
kat, sírcsokrokat, hogy november elejére eleget tud-
janak tenni a vevők igényeinek. Idén ősszel a natúr
termésekkel készült sírdísz, a fenyős, az élő virágos
koszorúk szolidabb, strapabíróbb változatai a kelen-
dőbbek. A kisebb pár száz forintos urnadísztől, egé-
szen a több tízezer forintos élővirágos koszorúkig,
széles a kínálat. Egy biztos: mindegyik egyedi, új-
szerű, a készítőik kreativitását dicséri.

Kreatív Virágház a Belváros szívében
Júlia hozzáteszi, már érkeznek a megrendelések

a karácsonyi dekorációkra is, kopogtatókra, adventi
koszorúkra, asztaldíszekre. 2015 telén az erdei ál-
latfigurák, a róka, a bagoly lesz a divatos, a natúr szí-
nek mellett még az antikolt is divatban van. Idén a
karácsonyfák még skandináv stílusba öltöznek, a
hagyományos, piros–fehér mellett sláger az ezüst-
és aranyszínű dísz is.  

Júlia azt meséli, a virágkötészetet  virágkötő
mester édesanyjától tanulta, a virágok szeretetét
édesapjától örökölte. Mohos Gyula húsz éven át vi-
rág-nagykereskedést vezetett, majd a Plazában nyi-
tották meg a család első virágüzletét. Az édesapja
a bolt gazdasági ügyeit és a virágbeszerzést irányít-
ja, négyen pedig a virágkötéssel foglalkoznak. Júlia
hamarosan megszerzi közgazdász diplomáját, mely
után  virágkötő mestervizsgát szeretne tenni.

Júlia kedvencei az esküvők, azt mondja, február-
tól november végéig, hétvégenként három-négy es-
küvőt vállalnak. Ilyenkor feladatuk a helyszíni deko-
rációk, az étterem, a templom feldíszítése, a csok-
rok elkészítése. Idén a vintage stílus a divat az eskü-
vőkön, a könnyedebb, lazább csipkés, fehér és
krémszínek dominálnak a nagy napon. Extrémebb-
nek számít például egy tömött bazsarózsás-köviró-
zsás, vagy egy pink-narancs-türkiz libatollakkal dí-
szített menyasszonyi csokor.

Az üzletvezető azt mondja, folyamatosan próbál-
nak megújulni, egyedi dolgokat kitalálni, kreatívkod-
ni.  Szeretnének eleget tenni a vevők igényeinek.
Van, aki tudja, mit szeretne, fotóval érkezik, mások

legszívesebben katalógusból választanának, és so-
kan vannak a bizonytalankodók, akik inkább a virág-
kötőkre bízzák magukat. A Virágház csapata pedig
az üzletben található többszáz féle minőségi alap-
anyagból, tudása legjavát beleadva készíti el a virág-
kompozíciót. (x)
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RÖVIDEN

A látásromlás
megelôzése
A látásromlást sokszor nem is érzé-
keljük, ezért nem fordulunk vele or-

voshoz, pedig a kezeletlen
probléma akár vakság-

hoz is vezethet. 40 év
felett fontos az éven-
te elvégzett szűrő-
vizsgálat. Fontos a ká-

ros UV-sugarak kiszű-
rése, amelynek legbizto-

sabb eszköze a megfelelő
UV-védelmet adó napszemüveg vi-
selése minden évszakban. Aki lég-
kondicionált helyiségben számítógé-
pen dolgozik, annak a monitor he-
lyes elhelyezésére, a megfelelő meg-
világításra, a rövidebb szünetek
rendszeres beiktatására és a gyakori
pislogásra is gondot kell fordítania.
Bizonyítottan jó a szemnek a megfe-
lelő tápanyagokban, A-vitaminban
gazdag étrend fogyasztása. 

A cigarettafüst-
ben található
számos anyag,
mint a nikotin
is, rákkeltő-
nek számít. A

káros anyagok
leginkább a tüdő

szöveteit támadják meg,
a dohányzó háztartásokban felnö-
vő gyerekeknél kétszer gyakoribb a
légúti betegségek előfordulása,
mint a nemdohányzó otthonban
élőknél. Kanadai kutatók összefüg-
gést találtak a szülők dohányzása
és tinédzser gyerekeik túlsúlya kö-
zött is. A nikotinfüggő szülők gyer-
mekének 43 százalékkal nagyobb
esélye van arra, hogy tízévesen túl-
súlyos legyen.

A leggyakoribb fertőző betegségeket,
például a náthát, torokfájást, megfázást
egyaránt okozhatja baktérium és vírus is.
A tünetek nagyon hasonlóak lehetnek, de
különböző kezeléseket igényelnek. Akár-
melyik fertőzésre gyanakszunk, minden-
képpen orvoshoz kell menni, egyrészt,
mert a betegségek diagnosztizálása az ő
feladata, másrészt, ő tud megfelelő
gyógyszert felírni, terápiát javasolni. 

Vírusok
A vírusok tulajdonképpen csak némi

genetikai örökítő anyagból és az azt kö-
rülvevő proteinburokból állnak, nem ké-
pesek az önálló életre, a gazdaszervezet
sejtjeit használják arra, hogy szaporodja-
nak. A folyamat során azonban a gazda-
sejtet elpusztítják, és súlyos tüneteket
okoznak a szervezetben. A vírusok jóval
kisebbek a baktériumoknál. A vírusfertő-
zések általában 3–10 napig tartanak, sa-
ját maguktól elmúlnak. Az első néhány
napon érezzük magunkat a legrosszab-
bul, utána folyamatosan egyre jobban
leszünk. Ha a tünetek 10–14 napnál to-
vább tartanak, és folyamatosan romla-
nak vagy nem változnak, akkor könnyen
lehet, hogy a vírusfertőzés mellé másod-
lagos bakteriális felülfertőződés is társul.

Baktériumok
A baktériumok általában egysejtű

élőlények, amelyek számtalan helyen ké-

pesek életben maradni, például a vízben,
élelmiszereken vagy a különböző felüle-
teken. A szervezetünkben is több milli-
árd baktérium él, anélkül, hogy betegsé-
get okoznának. A jótékony hatású bak-
tériumok többek között segítik az im-
munrendszer működését, vagy éppen az
ételek megemésztését. A bakteriális fer-
tőzések 5–14 napig tartanak, a tünetek
idővel folyamatosan romlanak és gyógy-
szeres kezelés nélkül ritkán múlnak el
teljesen. A bakteriális fertőzések kezelé-
sére antibiotikumot kell szedni, a vírus-
fertőzések ellen az antibiotikum nem
használ, inkább a tüneteket enyhítő
gyógyszerekre van szükség, emellett se-
gít a sok pihenés, a folyadékfogyasztás.

Tünetek vírusfertőzés esetén
A vírusfertőzés nagyon gyakran hő -

emelkedéssel, lázzal jár együtt. A szerve-
zetünk azért emeli a hőmérsékletet,
hogy a kórokozókat elpusztítsa, illetve
lelassítsa azoknak az enzimeknek a mű-
ködését, amelyek segíthetik a vírusok
szaporodását. A vírusfertőzés egyéb tü-
netei közé tartozhat az izzadás, hidegrá-
zás, izomfájdalom, étvágytalanság, álta-
lános rosszullét, elesettségérzet. Mivel
egész szervezetünk igyekszik a vírusok

Vírusos
vagy bakteriális 
a fertôzés?

ellen küzdeni, az izmaink, ízületeink is
fájhatnak, és ez a fájdalom, gyengeség-
érzet az egész testünkre kiterjed. Fejfá-
jás is jelentkezhet, elsősorban a homlok
területén, és a torkunk is fájhat. Az or-
runk bedugulhat, ez fokozott váladék-
termelődéssel együtt járhat, és a váladék
irritálhatja a torkot, így gyakori a köhö-
gés. A köhögés gyakran jóval tovább
tart, mint a vírusfertőzés maga. 

Tünetek bakteriális
fertőzés esetén
A bakteriális fertőzések gyakran magas

lázzal járnak együtt, a testhőmérséklet 38
fok fölé kerül, mert a szervezet így küzd a
baktériumok ellen. A bakteriális fertőzés
egyéb tünetei között találhatjuk az egy-
egy pontra koncentrálódó, erős fájdalmat,
ott, ahol a baktériumok megtelepedtek
(például a fülben). A fertőzés legyőzésé-
hez a szervezet aktivizálja az immunrend-
szert, ezért a nyirokcsomók fokozott mű-
ködéssel dolgoznak, és meg is duzzadhat-
nak. Tenyésztés, laboratóriumi vizsgálat a
fertőzés kimutatásának biztos módja. A te-
nyésztés eredményére néhány napot várni
kell, de létezik antigén gyorsteszt is.  Bak-
teriális fertőzésre antibiotikumot kell szed-
ni a fertőzés legyőzéséhez.

A passzív dohányzás
káros hatása
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Alig telik el úgy esztendő, hogy a
lombikbébi kezeléskor (in vitro fertilizá-
ció – IVF) alkalmazott hormonok és a nő-
gyógyászati eredetű daganatok között
ne keresnénk összefüggést.  A felvetés
jogos, hiszen a petefészek működését a
stimulációra használt szerek jelentősen
fokozzák, a hormonszintek drámaian
növekednek, amik akár a daganatok ki-
alakulását is serkenthetnék.

Nem okoz petefészekrákot
Évek során számos tanulmány látott

napvilágot erről, az úgynevezett meta
analízissel igazolt, statisztikailag értékel-
hető tanulmány mostanáig váratott ma-
gára. Egy nem oly rég napvilágot látott
monográfiában közel 180 ezer lombik-
bébi-kezelésen átesett nő adatait dol-
gozták fel, és a nőgyógyászati eredetű
daganat gyakoriságát elemezték in vitro
fertilizációt követően. Mindenekelőtt a
petefészekrák gyakoriságát vizsgálták,
és azt találták, hogy amennyiben nincs
családi halmozódás, a stimulációra hasz-
nált gyógyszerek nem fokozzák ezen tí-
pusú tumorok gyakoriságát. 

A méhnyálkahártyarák 
gyakorisága sem növekszik
A méhnyálkahártya (endometrium)

eredetű, hormonérzékeny rákok gyako-
risága sem növekedett. Régóta ismert
az a tény, hogy a várandóság a késői
életkorban jelentkező endometrium
karcinómák valószínűségét csökkentik,
míg a nem szült, kövér, cukorbeteg és
magas vérnyomásos nők gyakran szen-
vednek ebben a bajban. Külön ki kell
emelni, hogy a méhszájrákok gyakori-
sága sem növekszik a kezelések után.
Azonban itt óvatosságra intenek a ku-
tatók: várat magára annak az ösz-
szefüggésnek az elem-
zése, hogy a fiatal-
kori szexuális „sza -
badosság”, a gyak-
ran ezzel járó, akár
a petevezetéket lezá-

ró fertőzések, valamint a HPV (human
papilloma vírus) infekciók lombikkeze-
léstől függetlenül növelhetik-e a méh-
szájrákok gyakoriságát.      

A petefészek gyógyszeres stimulác
Szerzô:
Dr. Kôrösi Tamás 
szülész-nôgyógyász fôorvos,
a gyôri Kaáli Intézet
orvos-igazgatója

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA
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A lombikprogramról
A mesterséges megtermé-
kenyítés (melyet a szakiro-
dalom in-vitro-fertilizáció-

nak nevez) a meddő
párok kezelésének

egyik leghatékonyabb eszköze, melyről elmondható, hogy a
tudomány jelenlegi állása szerint a párok 50–70%-a ese-

tében vezet terhesség kialakulásához (nem feltétlenül az
első beavatkozás során). Természetesen, a meddőségi

problémával küzdő párokat részletesen kivizsgáljuk
(mesterséges megtermékenyítéshez szükséges vizs-
gálatok listája), és ez alapján döntünk a kezelés mi-
kéntjéről. Amennyiben lehetséges, először kevésbé
invazív eljárásokat (gyógyszeres kezelést, inszemi-
nációt) alkalmazunk, azonban ha ezek nem vezet-
nek eredményre, úgy a párnak a lombikbébi-eljá-
rás elvégzését javasoljuk.

JÓ TUDNI



EGÉSZSÉG-ÜGY VÉNY NÉLKÜL

iójának hatása

2015. október 16.  / + / 17

„A petefészek gyógyszeres
stimulációja nem növeli sem
az emlő, sem a kismedencei
daganatok gyakoriságát”

Mellrákot sem okoz
Amit a közvélemény szinte kész

tényként kezel, hogy a mellrák és a sti-
mulációs kezelések között biztos kap-
csolat van. Nos, a tanulmány ezt nem
igazolta. Az értekezés ezen fejezetében
több mint 150 ezer nő adatait elemez-
ték, és azt feltételezték, majd igazolták
is, hogy a várandósság alatti szövődmé-
nyek – pl. az eklampsziát (terhességi
rángógörcs)  megelőző állapot, a töb-
bes várandósság – inkább véd a daga-
natoktól, semmint növeli azok gyakori-
ságát. Azt is megállapították, hogy a sti-
mulációs kezelés alatt rövid időre, de
extrém módon emelkedett női hormon-
szint nem képes daganatot indukálni.
Más kérdés, ha családi halmozódás ál-
lapítható meg, teljesen más a kezelési
elv, hiszen hormonok nélkül, akár spon-
tán ciklusban is elvégezhető a beavat-
kozás, vagy a többszörös tüszőérlelést
követően létrejött embriók biztonságos
mélyfagyasztása (vitrikáció) és visszame-

legítése után sincs szükség hormonok-
ra a visszahelyezéskor. Nagy és nyitott
kérdés, hogy éveken keresztül a gyer-
mektelenség oki terápiája helyett alkal-
mazott táplálékkiegészítők, az extrém
dózisú vitaminok, a fűben-fában orvos-
ságok biztosan közömbösek-e a daga-
natok indukálásában. 

Egyénre szabottan
A sterilitás kezelésében egyre inkább

előtérbe kerül az úgynevezett perszona-
lizált medicina alkalmazása. Az anamné-
zis felvételekor egyértelműen tisztázni
kell a családban előfordult rosszindulatú
betegségek előfordulási gyakoriságát,
annak generációs halmozódását, és
ezeknek megfelelően kell megalkotni a
meddő párok terápiás algoritmusát. Az
ivarsejtek és embriók biztonságos, jó túl-
élést biztosító mélyfagyasztása pedig
biztosítja számunkra, hogy akár hor-
mon-érzékeny tumorok esetén megőriz-
hessük a nők és a férfiak fertilitását.

Magnézium
Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékeny-
ség, álmatlanság alakulhat ki. Romlik a koncentrá-
lóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel, izom gyen -
ge ség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. gyakoriak lehetnek a
kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

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

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

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

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

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

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.
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Forradalmian új, könnyen elkészíthető,
finom ételeket tartalmazó szakácskönyv,
amelynek segítségével a szívbetegek is hó-
dolhatnak a kulináris élvezeteknek. A gon-
dosan összeválogatott receptek örömmel
töltik el az egészséges táplálkozás híveit,
mert ínyenceknek való zamatos, zsír- és
kalóriaszegény ételeket kínálnak. A gyűj-
temény arra hivatott, hogy csökkentse a
szívbetegségek kockázatát, de akinek
nem sikerült elkerülnie a betegséget, az is
hódolhasson az élvezeteknek, hiszen nem
kell lemondania a finomságokról. A recep-
tek célszerűen, zsírtartalmuk szerinti elren-

Prof. Dr. Oláh Attila, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház orvos-igazga-
tója, sebészeti osztályvezetője, az
MTA doktora és a sebészkollégium
elnöke céltudatos, s ötven fölött is
nyitott, kalandvágyó ember. Sike-
rült egy olyan osztályt kialakítania,
mely egyenértékű a klinikákkal. Az
ország minden részéről jönnek ide
műttetni magukat.

Ma hányadik műtéten van túl?
Ma csak egy beteget operáltam, de egy

óra múlva megyek vissza a műtőbe újra.
Most, este kilenckor?
Igen, mert őt korábban én operáltam.

Ilyenkor, ha valami gond van, természetes,
hogy az ember vállalja az újabb műtétet.

Mi a jó sebész legfontosabb tulaj-
donsága?

A szakmai biztonságon belül a hatá-
rozottság, a döntéshozatal képessége.

Én azt hittem, a kézügyesség.
Akkor édesanyám jobb sebész lenne

nálam, gyönyörűen köt és hímez.
Ön sem orvosnak készült, hogyan

került mégis erre a pályára?
Érdekelt a biológia, a természet, ka-

cérkodtam az erdőmérnöki diplomával.
Szegeden aztán a színészettel estem sze-
relembe. Úgy terveztem, hogy az orvosi
szakot befejezem, s már megvolt a he-

OLVASNI JÓ!

Szívbarát szakácskönyv
dezésben szerepelnek, és tápértéki adato-
kat is közölnek. Választhatunk a nyári
dinnyesaláta, a vadnyugati csirkeleves, a
gombás-paradicsomos, roston sült marha-
szelet, a citromos-diós bébirépa, a mogyo-
róvajas, lekváros keksz, a gyömbéres, vö-
rös áfonyás sütemény, a banános, korpás
muffin és sok más, szívspecialisták által
összeállított ínyencség közül, hogy lead-
junk testsúlyunkból, napi étkezési céljain-
kat megvalósíthassuk, és a legkisebbre
csökkentsük a szívbetegség rizikóját. A
könyv az Amerikai Orvosszövetség ajánlá-
sával jelent meg.

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

Prof. Dr. Oláh Attila,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház orvos-igazgatója,

sebészeti osztályvezetôje

lyem rendező asszisztensként, de vártak
a szolnoki színháznál is.

Mi tántorította el attól, hogy Thá-
lia papja legyen?

Beleláttam ebbe a szakmába, s azt ta-
pasztaltam, száz jó színész közül öt lesz
igazán sikeres. A többiek életük végéig
keresik a helyüket, frusztrálódnak, meg-
alkusznak. Olyan darabokat kell játsza-
niuk, amit esetleg rangon alulinak tarta-
nak. Azért a színházi múltam nemsokára
előmerészkedik, készülök valamire, de
ez legyen meglepetés.

A stressz az ön életéből sem hi-
ányzik. Mivel oldja?

Az ember ötven felett újra elkezd ját-
szani. Megszereztem motoros repülőgépre
a jogosítványt, korábban festettem, fana-
tikusan szeretem a klasszikus zenét… Ez
kiegyensúlyozottá teszi az embert, de nem
gyógyszer a legnagyobb szakmai stresszek
oldására. Mert az ember óhatatlanul haza-
viszi a lelki terheket. Ilyenkor ki kell nyitni
egy üveg bort. Másképp nehéz elviselni,
hogy előtte pár órával azt kellett közölnöm
a szülőkkel, hogy nem tudunk segíteni a
gyerekén. Ezt nem lehet megszokni.

Mennyi szakmai siker éri?
Sok, de azt hamarabb elfelejti az em-

ber. A kudarcokra jobban emlékszik. Az a

A HÓNAP VICCE

A fiatal orvos tanácstalanul nézi a
beteg leleteit, majd megszólal:

– Jó lenne, ha ezentúl kevesebb alko-
holt fogyasztana!

– Antialkoholista vagyok, nem iszok
egy kortyot sem.

– És hogy áll a dohányzással?
– Életemben nem dohányoztam.
– Önnek a zsíros koszt is árt. Ne

egyen túl sok zsíros húst!
– Semmilyen húst nem eszem. Vege-

táriánus vagyok.
– Azt a nemjóját! Valamit azért csak

szeret?
– Igen. A cseresznyekompótot!
– Jó, akkor attól tiltom el!

21 éves lány azonban, akit egy szörnyű au-
tóbaleset után háromszor kellett műteni,
nagyon megmaradt az emlékezetemben.
Nem sokat adtunk az életéért, szerencsére
fölépült. Másfél hónapja ott ült a szobám
előtt, megijedtem, hogy baj van, de csak
azt kérdezte: terhes lett, megtarthatja-e a
babát. Van egy másik történetem is. Egy
kismamánál a terhessége alatt fedeztük
fel a rákos daganatot. A szülész kollégák-
kal megpróbáltuk elérni, hogy addig ki
tudja hordani, míg életképes lesz a baba.
Meg is született, és a daganatot is sikerült
eltávolítanunk. Öt évvel később egy oszt-
rák sípályán köszönt rám az édesanya és
a tündéri kislánya. Ennél nagyobb siker
nem kell. Ezekért érdemes csinálni. 

Ön egyébként hogy bírja a konf-
liktusokat?

Nem keresem őket, de nem is menekü-
lök előlük. Tíz éve kértek föl orvos-igazgató-
nak. Ez nem túl hálás feladat, konfliktusok-
kal jár. Átgondoltam. Az osztályunk már ak-
kor is ugyanolyan színvonalon dolgozik, ha
én egy hétig nem vagyok ott. Márpedig, ha
ez a helyzet kialakult, akkor érdemes tágíta-
ni az embernek a feladatköreit.

Utazik, tanít, konferenciára jár,
mi hiányzik az életéből?

Nagyon sajnálom, hogy nem tudok
semmilyen hangszeren játszani. De talán
egyszer még azt is megpróbálom...

A sebész legfontosabb tulajdonsága a döntésképesség
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Azok, akik az elmúlt időben sokszor
megfordultak a Belvárosban és figye-
lemmel kísérik a dolgokat láthatták,
hogy a Bajcsy Zsilinszky út 24. sz.
alatt már jó ideje történik valami. Na
de mi? Sokat találgattunk, hogy va-
jon ki és milyen üzletet szeretne nyit-
ni városunkban, de azt kevesen gon-
dolták volna, hogy annak a Harang-
völgyi hálózatnak lesz üzlete Győr-
ben, amelyik az országhatáron kívül
már jó pár helyen bizonyított. Ma-
gyarországon ez lesz a harmadik sza-
lon. A Harangvölgyi név ismerős le-
het azok számára, akik egy kicsit is el-
mélyültek a fiatalítás rejtelmeiben.
Harangvölgyi Anna, akinek köszön-
hetjük majd, hogy elmúlnak a ránca-
ink és, hogy folyamatosan megdi-
csérnek minket az utcán, egy igazán
szerény, de mégis céltudatos és igen-
csak elismert nő. Kevesen vannak
olyanok, akik úgy gondolják, hogy sa-
ját termékekkel, krémekkel és saját
kezelési technikával hódítják meg a
világot, de neki sikerült. A bevett szo-
kás ugyanis ebben a szakmában is
nagyon egyszerű. Elég, ha egy kicsit
külföldre kacsintunk, és milliónyi cég
kínál nekünk jobbnál jobb terméke-
ket, azokat csak meg kell venni és rá-
kenni az arcunkra. Felmerülnek azon-
ban kérdések. Ki az, aki valóban tud-
ja, hogy mit tartalmaz az a bizonyos
„csodaszer”, ki az, aki érti és tudja,
hogy mit jelent pontosan a Hyaluron
sav, vagy hogy milyen egyéb ható-
anyagokat kell használnunk, hogy a
kezelés valóban eredményes legyen,
no meg persze, hogy milyen arány-
ban. Anna magyar nőként vállalta a
kockázatot, és az eredmény tökéle-
tes lett. Mind a külföldi, mind a ma-
gyar sajtó csak szuperlatívuszokban
ír a termékekről és a kezelésekről. Ha

Harangvölgyi Anti Ageing Institute

Megérkezett Gyôrbe
a szépségápolás csúcsa

beütjük a Harangvölgyi nevet a kere-
sőbe, olyan értékeléseket találunk
majd, mint az „örök fiatalság titka”,
vagy hogy „ a magyar csodaszer”. A
győri fiatalító klinika október 15-én
nyitja meg kapuit, de forrásaink sze-
rint egyelőre csak bejelentkezni lehet
majd, mert a hivatalos nyitás csak
egy hét múlva lesz. Egy dologban biz-
tosak lehetünk. Az arckezelések spe-
cialistájaként emlegetett intézetben
a legprofibb szakemberek kényeztet-
nek majd, és az már csak hab a tor-

tán, hogy a szalon terveit az a cég ké-
szítette, aki idén nyerte el az egyik leg-
rangosabb elismerést a szakmájában.
Az első egy hónapban rengeteg nyitási
promóció lesz, amelyeket érdemes ki-
használni, ehhez azonban figyelnünk
kell a cég facebook oldalát. Harangvöl-
gyi Institute Győr. További infók: gyor.ha-
rangvolgyi.hu Bejelentkezés: gyor@ha-
rangvolgyi.hu vagy +36-30/716-68-20.
Mi biztosan megyünk...

Végre itt vagyunk!

Érdeklôdés: +36-30/272-2064 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

ÚSZÁSOKTATÁS,
KONDIÚSZÁS, EDZÉS

Győr egyik ékkövében, az Aqua CsodaUszodában.

VÉGRE! ÚJ! ÚJ! ÚJ!ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Hétfő, kedd, 
csütörtök, péntek
15–16 óráig 

Indul: 2015. 
november 2.

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG

Az oktatások, kondiúszások csak szeretettel, kedvességgel,
sok edzővel történnek.

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 17., SZOMBAT
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 06:25
Hazajáró 07:00 Híradó 07:30 Család-
barát 09:05 Úton hazafelé 10:30 Me-
sélő cégtáblák 11:00 Noé barátai
11:30 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:55 Hazajáró 13:25
Magyar Krónika 13:55 Másfél millió
lépés Magyarországon  14:20 Sze-
relmes földrajz 14:55 Mi lesz veled
Eszterke?  16:25 Játék határok nél-
kül  17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:40 SzerencseSzombat 
19:40 Játék határok nélkül  21:00
Közönséges bűnözők  22:40 Cafe
Budapest – Fesztiválhíradó  22:55
A nagy Gatsby  01:10 MüpArt – Mi-
chiel Borstlap Trio 02:55 Mosás, vá-
gás, ámítás 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:30 Pasik
 05:00 Pasik  05:25 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:55 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:10 Kalandor 11:30 Brandmánia 
12:00 Street Kitchen 12:30 Glee –
Sztárok leszünk!  13:30 A harc tör-
vénye  14:35 A harc törvénye 
15:35 Majd elválik  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz  20:00
Hungary's Got Talent – A tehetség itt-
hon van  21:30 Gyertek át szombat
este!  22:40 Segítség, gyereket vá-
rok!  00:35 Az aranyszirmok átka 
02:40 Gyertek át szombat este! 
03:30 Nevelésből elégséges 

04:10 Rúzs és New York  04:50 Ba-
bavilág  05:15 Super Car  05:40
Aktív  06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2
matiné 09:25 Astro-Világ 10:35 Apa-
ütők  11:05 Babavilág  11:35 Ott-
hon a kertben  12:05 Kandász Tra-
vel  12:35 Állati dokik  13:05
Knight Rider  14:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:05 Kuzey Güney – Tűz
és víz  16:05 Az öt legenda 18:00
Tények 19:00 Evan, a minden6ó 
21:05 Amerikai pite 3. – Az esküvő 
23:10 Kínzó közelség  01:15 Spor -
tos 01:35 Rúzs és New York  02:15
Mrs. Klinika  03:00 Mrs. Klinika 
03:45 Knight Rider 

05:30 Trendközelben 05:55 TV-Shop
06:30 Will és Grace  06:55 Szívek
szállodája  07:40 Szívek szállodája
 08:40 Sütimester 09:55 Sütimes-
ter 11:15 Monk – Flúgos nyomozó 
12:15 Monk – Flúgos nyomozó 
13:10 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
14:10 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:05 NCIS: Los Angeles 
16:00 NCIS: Los Angeles  17:00
Szerelem sokadik látásra  19:10
Utazás a Föld középpontja felé 
23:10 Szerelem sokadik látásra 
01:20 Harmadik műszak  02:15
Harmadik műszak  03:00 Monk –
Flúgos nyomozó  03:50 Monk – Flú-
gos nyomozó 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Hello
Győr! (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:20 Sporthírek (ism.) 10:30 Konk-
rét (ism.) 10:45 Képújság 18:00 Civil
kurázsi (ism.) 18:30 Hello Győr! (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Hello Győr! (ism.) 20:30 Konk-
rét (ism.) 20:45 Csak az ETO (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Kulisszák
mögött (ism.) 21:30 Credo (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 18., VASÁRNAP
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 05:55 Ro-
me Reports - Vatikáni híradó 06:15
„Így szól az Úr!” 06:25 Útmutató
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Engedjé-
tek hozzám 09:35 Katolikus krónika
10:00 Új nemzedék 10:25 Evangéli-
kus magazin 10:55 Az utódok re-
ménysége 11:20 Önkéntesek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Az akvarell bűvölete 13:20 A világ -
örökség kincsei 13:40 Zsiványok 
15:35 A varieté csillagai  16:55 A
muskétások  18:00 Híradó 18:40
Hogy volt!? 19:40 Magyarország, sze-
retlek! 21:00 Életben maradtak 
23:00 Cafe Budapest – Fesztiválhír-
adó  23:10 Csontváry  01:00 A
nagy Gatsby  03:20 Szerelmes föld-
rajz 03:50 Térkép 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Vuk 2. – Kis Vuk 05:10 Fókusz
Plusz  06:20 Top Shop 06:35 Kö-
lyökklub 09:55 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop 11:20 A Muzsika TV
bemutatja!  11:50 4ütem  12:20
XXI. század – a legendák velünk élnek
 12:55 Házon kívül  13:25 Énekes
izompacsirta  15:45 Csonthülye 2.
– Csapás a múltból  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 A Karib-tenger kalózai:
Ismeretlen vizeken  21:20 Fák jú, Ta-
nár úr!  23:55 Portré  00:25 A Ka-
rib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken
 02:50 A mentalista  03:30 Neve-
lésből elégséges 

04:30 Kuzey Güney – Tűz és víz 
05:15 Állati dokik  05:35 Babavilág
 06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 ma-
tiné 08:45 ÁllatoZOO  09:15 Több
mint TestŐr  09:45 Astro-Világ
10:55 Tűsarok  11:25 Stahl konyhá-
ja  11:55 Otthontérkép  12:25 Fal-
forgatók  13:30 Apaütők  14:00
Walker, a Texas-i kopó  15:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  16:00 Evan, a
minden6ó  18:00 Tények 18:55
Sztárban sztár  21:35 Összezárva
Friderikusszal  22:50 Ügynöklista 
23:45 Mária út  00:55 Sportos
01:05 A szépség és a szörnyeteg 
01:50 Mrs. Klinika  02:35 Mrs. Kli-
nika  03:20 Walker, a Texas-i kopó


05:00 Peren kívül  05:45 TV-Shop
06:20 Sütimester 07:25 Szívek szál-
lodája  08:15 Szívek szállodája 
09:10 Will és Grace  09:40 Will és
Grace  10:10 Will és Grace  10:45
Trendközelben 11:20 A Tetovált Séf 
11:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  12:50 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  13:45 NCIS: Los Angeles
 14:45 Észbontók  15:45 Robotok
17:30 Utazás a Föld középpontja felé
 19:25 Csupasz pisztoly 33 1/3 – Az
utolsó merénylet  21:00 A fülke 
22:45 Szex telefonhívásra  00:50 A
Tetovált Séf  01:25 Trendközelben
02:40 Nikita  03:30 Harmadik mű-
szak 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15 Hel-
lo 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 Zooo+ (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:30 Civil kurá-
zsi (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 23:45
Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

OKTÓBER 19., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:20 Roma Ma-
gazin 07:50 Domovina 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 15:15
Feketén-fehéren  16:05 Rex fel-
ügyelő  17:00 Ridikül  18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:30
Maradj talpon!  20:30 Kékfény 
21:30 Bosszú  22:15 Kenó  22:20
Bábel  23:15 Magyar Krónika 23:45
Budapest ostroma  00:35 Életben
maradtak  02:40 Magyar elsők
02:55 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 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 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 A
Konyhafőnök  15:15 A szerelem
foglyai  16:20 A mentalista  17:25
Fókusz v 18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:10 Dr. Csont  23:10 RTL
Klub Híradó 23:40 Magyarul Balóval
00:15 A főnök  01:20 Reflektor 
01:35 A harc törvénye  02:25 A
harc törvénye  03:15 A bosszú an-
gyala 

04:05 Walker, a Texas-i kopó  04:50
Apaütők  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  21:30 A millio-
mos szakács  22:35 Az ősi prófécia
 23:40 Doktor D  00:40 Tények Es-
te 01:30 Aktív  01:50 Sportos
02:05 Ezo.TV 03:05 Elit egység 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 NCIS: New Orleans 
22:00 NCIS: New Orleans  22:55
Amerikai gengszter  02:00 A célsze-
mély  02:45 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  03:35 Szívek szállodá-
ja 

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
09:00 Vény nélkül  (ism.) 09:30 Üz-
leti negyed (ism.) 10:00 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kamarai Magazin
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 13:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 20., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Srpski Ekran 07:50 Un-
ser Bildschirm 08:20 A múlt fogságá-
ban  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 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15 Fe-
ketén-fehéren  16:05 Rex felügyelő
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A he-
gyi doktor – Újra rendel  19:30 Ma-
radj talpon!  20:30 Önök kérték!
21:30 Laura rejtélyei  22:10 Kenó 
22:15 A Nagyok  22:50 MüpArt
Classic – A határtalan Liszt – Bogányi
Gergely zongoraestje 00:40 A médi-
um  01:25 Az utolsó műszak 
03:10 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  Sztár 04:15 Ízes
élet  04:35 Barátok közt  05:05 Fó-
kusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Éjjel-nappal Budapest 
13:55 A Konyhafőnök  15:15 A sze-
relem foglyai  16:20 A mentalista 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  20:20
Éjjel-nappal Budapest  21:35 Bará-
tok közt  22:10 Castle  23:10 RTL
Klub Híradó 23:40 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  00:15 Magya-
rul Balóval 00:50 Totál szívás  01:55
Reflektor  02:10 EgészségKalauz 
02:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 03:05 A bosszú an-
gyala 

04:00 Életfogytig zsaru  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 A titkok könyvtá-
ra 22:35 Hawaii Five-0  23:40
Franklin és Bash  00:40 Tények Es-
te 01:30 Aktív  01:50 Sportos
02:05 Ezo.TV 03:05 Cinema Inferno


04:25 Jackie nővér  05:00 Igaz-
gyöngy  05:45 TV-Shop 06:20 Will
és Grace  06:45 Jóbarátok  07:05
A nagy svindli 07:55 Monk – Flúgos
nyomozó  08:50 Szívek szállodája 
09:45 Sütimester 11:00 A célsze-
mély  11:55 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők  14:50
CSI: A helyszínelők  15:45 NCIS:
Los Angeles  16:40 NCIS: Los An-
geles  17:40 NCIS – Tengerészeti
helyszínelők  18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Amerikai gengszter  00:10
NCIS: New Orleans  01:05 NCIS:
New Orleans  02:00 A célszemély 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 17:15
ETO FC Győr – Ferencváros II. 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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JELENTKEZZEN BE MOST!

TREND OPTIKA
Gyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341

INGYENES
LÁTÁSELLENÔRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

WWW.HATOS.HU

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

• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz
folyamatosan

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

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is

• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT nyelvtanfolyamok
a téli nyelvvizsagákra

• Chatbox szókincsfejlesztô nyelvi klub anyanyelvi tanárral

OKTÓBER 21., SZERDA
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Hrvatska kronika 07:50
Ecranul nostru 08:20 A múlt fogságá-
ban  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 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Jamie 15 perces
kajái 13:15 Kívánságkosár 15:10 Fe-
ketén-fehéren  16:05 Rex felügyelő
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 A he-
gyi doktor – Újra rendel  19:30 Ma-
radj talpon!  20:25 Skandináv lottó
sorsolás  20:35 Szabadság tér '89
21:30 Munkaügyek  22:00 Kenó 
22:05 Római helyszínelők – Árulkodó
nyomok  23:00 Aranymetszés
00:00 A rejtélyes XX. század 00:30
Csalóka napfény II. – Szabadulás 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  Sztár 04:15 Ízes
élet  04:35 Barátok közt  05:05 Fó-
kusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Éjjel-nappal Budapest 
13:55 A Konyhafőnök  15:15 A sze-
relem foglyai  16:20 A mentalista 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  20:20
Éjjel-nappal Budapest  21:35 Bará-
tok közt  22:10 Szulejmán  23:15
RTL Klub Híradó 23:45 Házon kívül 
00:20 Magyarul Balóval 00:50 Reflek-
tor  01:10 Így készült  01:45 Az én
Amerikám  03:15 A bosszú angyala


04:05 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!
 22:35 Lángoló Chicago  23:40
Életfogytig zsaru  00:40 Tények Es-
te 01:30 Aktív  01:50 Sportos
02:05 Ezo.TV 03:05 Tea Mussolinivel


06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 23:25 Hideg ölelés 
01:30 A célszemély  02:20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  03:05
Szívek szállodája  03:55 Jackie nő-
vér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 ETO FC Győr
– Ferencváros II. (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Csak az ETO
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Csak az ETO (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Csak az ETO (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 Konkrét (ism.) 23:45
Kép újság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 23., PÉNTEK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  06:55 Ke-
nó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-je-
lentés 07:20 Életkerék 07:50 Öt kon-
tinens 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Az eltüsszentett birodalom
11:25 C-2 – Az elveszett kenupáros
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:40 Időjárás-jelentés 12:45 1956.
október 23. – A forradalom első órái
képről képre, percről percre  12:50
Tüskevár 14:45 Dózsa 1514  15:05
A nagyrozsdási eset  16:40 Mel -
bourne 1956  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 A hegyi dok-
tor – Újra rendel  19:30 Maradj tal-
pon!  20:30 Fölszállott a páva 21:30
Szabadság, Szerelem  23:25 Kenó
 23:30 Égjen inkább az olajmező 
00:25 Az eltüsszentett birodalom
01:45 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Dallas: Ahogy kezdődött 
05:30 Top Shop 06:50 Tapsi Hapsi
50. születésnapja  07:40 Kölyök-
klub 09:15 Tom és Jerry és Sherlock
Holmes 10:05 Csoda New Yorkban 
12:15 Szabadság, szerelem  14:20
Hazárd megye lordjai: A visszatérés 
16:15 Scooby-Doo – A nagy csapat
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05
Aranyhaj és a nagy gubanc  21:00
Másnaposok 2.  22:55 RTL Klub
Híradó 23:25 6:3, avagy játszd újra,
Tutti!  01:25 A part  03:25 Neve-
lésből elégséges 

04:30 Aktív  06:00 Tv2 matiné
08:10 Négy dinó New Yorkban 
09:25 Casper  11:15 Szabadság –
Különjárat  12:25 Babe 2. – Kisma-
lac a nagyvárosban  14:15 Mézen-
gúz  16:05 Hanta boy  18:00 Té-
nyek 18:50 Mamma Mia!  21:05
Apa ég!  23:30 A berni követ 
01:10 Papírsárkányok  03:10 Hegy-
csuszamlás 

05:10 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:30 Will és Grace  06:55 Jóbará-
tok  07:20 A hercegnő és a póni 
09:00 Zálogocska  11:15 A skacok
meg a kukacok  12:55 Kutyám,
Jerry Lee  15:05 Tucatjával olcsóbb
 17:10 Nászfrász  19:00 Szakító-
próba  21:00 Jurassic Park  23:30
A sebhelyes arcú  02:50 Jackie nő-
vér  03:20 Jóbarátok 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00 Ké-
pújság 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Kulisszák mögött 19:30 Hello Győr!
(ism.) 20:00 Rejtett tájakon (ism.)
21:00 Kulisszák mögött (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Üzleti ne-
gyed (ism.) 22:30 Rejtett tájakon
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20
Slovenski Utrinki 07:50 Alpok-Duna-
Adria 08:20 A múlt fogságában 
09:10 A hegyi doktor – Újra rendel 
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Jamie 15 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:00 Feketén-fehé-
ren  15:50 Rex felügyelő  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 A hegyi doktor – Újra rendel 
19:30 Maradj talpon!  20:30 Apáca-
show  22:10 Kenó  22:20 kult.hu
22:50 A mérkőzés  00:40 Apáca-
show  02:20 Magyar elsők 02:45
Magyar történelmi arcképcsarnok
03:15 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  Sztár 04:15 Ízes
élet  04:35 Barátok közt  05:05 Fó-
kusz  05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 8:08 – Minden reggel 
09:10 Ízes élet  09:35 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Éjjel-nappal Budapest 
13:55 A Konyhafőnök  15:15 A sze-
relem foglyai  16:20 A mentalista 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök  20:20
Éjjel-nappal Budapest  21:35 Bará-
tok közt  22:10 CSI: A helyszínelők
 23:10 RTL Klub Híradó 23:40 Ma-
gyarul Balóval 00:15 Brandmánia 
00:50 Reflektor  01:10 Napjaink
szörnyetegei  03:00 A bosszú an-
gyala 

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 
13:00 Családi Titkok  14:10 Ma-
gánnyomozók  15:15 Az én bűnöm
 16:20 Veronica aranya  17:25 Fi-
orella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Az 50 milliós játsz-
ma  21:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
22:35 NCIS  23:40 Felejthetetlen 
00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV  03:05
Gyilkos húzások 

06:20 Will és Grace  06:45 Jóbará-
tok  07:05 A nagy svindli 07:55
Monk – Flúgos nyomozó  08:50 Szí-
vek szállodája  09:45 Sütimester
11:00 A célszemély  11:55 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  12:55
A nagy svindli 13:55 CSI: A helyszíne-
lők  14:50 CSI: A helyszínelők 
15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  18:40
Jim szerint a világ  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi  20:10 Két pasi – meg egy
kicsi  20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 Észbontók  22:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:05 Ünnep -
rontók ünnepe  01:25 A célszemély
 02:20 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  03:05 Szívek szállodája 
03:55 Jackie 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
Csak az ETO (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:45
TV torna 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Vény nélkül  20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
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Győrtől  10 km-re, Nagybajcson, nyugodt és festői ut-
cában eladó egy 100 m2 alapterületű családi ház, amit
gyöngyszemnek is nevezhetünk. A ház 450 m2-es tel-

ken található,
2005-ben épült,
anyaga tégla. A 3
szoba nappalis ki-
alakítás nagyon
praktikus, a mo-
dern kor követel-
ményeinek tökéle-

tesen megfelel.  A nappaliban, étkezőben és konyhában
padlófűtés, míg a szobákban radiátorok adják le a hőt.
A nyári hőségben a kellemes közérzetet légkondicioná-
ló berendezés biztosítja. Hőszigetelt fa nyílászárók ke-
rültek beépítésre, amelyeken redőnyök találhatóak. A
rendezett, parkosított udvaron található egy igényes ki-
alakítású, 20 m2 területű grillterasz. A gépkocsi tárolá-
sára egy kényelmes, 30 m2-es garázs szolgál.
Ár: 31,5 M Ft. Érd.: 06-20/359-2593.
r.buda@freemail.hu

Győrtől  10 km-re, Nagybajcson, egy 625 m2-es tel-
ken eladó egy  2007-ben épült családi ház. A tégla-
építésű ház 118 m2-es,
3 szoba nappalis. A
konyha egy légtérben
található az étkezővel
és a nappalival. A ház
fűtését kondenzációs
kazán biztosítja. Hő-
szigetelt fa nyílászá-
rók kerültek beépítésre.  Az udvaron két autó részére
kialakított gépkocsibeálló is található, valamint egy
garázs, ami szintén két gépkocsi beállására is tökéle-

tes. A garázs műhelyként is felhasználható, bekötött
ipari árammal. 
Ár: 31,5 M Ft. Érd.: 06-20/359-2593.
r.buda@freemail.hu

Tervezzen Győrújbaráton! Győrújbaráton eladó ez
az  összközműves, nagyméretű telek, mely 5344 nm-
es. A telek családi házas övezetben található, és je-
lenleg egy felújításra vagy bontásra szoruló ház van
rajta. Víz, villany, gáz, csatorna az ingatlanon belül
van. A terület vége domboldalba nyúlik, ahol gyö-
nyörű kilátás tárul elénk, és egy présház is található
a telek végében. Az ár alkuképes, hívjon bátran! Va-
lósítsa meg álmát, ez egy  remek lehetőség!
Ár: 9,9 M Ft. Érd.: 06-20/579-1037.
Érd.: horvath.klaudia@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON! NOVEMBER 10-IG! Győr-Pinnyéden
épül ez a 6 lakásos sorház, minimál stílusban. A 90 m2-

es, két szinten elhe-
lyezkedő lakások el-
osztása nappali + 3
szoba. Az alsó szin-
ten az amerikai kony-
hás nappali mellett
egy külön hálószoba
is található, míg az
emeleten a másik két háló és egy nagyobb méretű für-
dőszoba kapott helyet.  Ehhez a lakáshoz 60 m2 saját
kert tartozik. Magas minőség, extra kivitelezés!
Ár: 19,9 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győrszentiván csendes utcájában, a központ közelé-
ben kínálom eladásra ezt a 160 nm-es családi házat.

Az 1978-ban épült ház 650 nm-es telken helyezkedik
el, egyik különlegessége a szinteltolással kialakított
belső tér, mely a gyermekek számára külön lakrészt
biztosít. A földszinten található egy nagyobb szoba,
nappali, valamint konyha, kamra és WC. A nappaliból
nyílik a nagyméretű, 20 nm-es terasz, mely kiváló
helyszíne lehet a reggeli kávé elfogyasztásának. A ház
alápincézett, melyben kialakításra került két beállásos
garázs. A pincében került elhelyezésre a gázkazán, a
vegyes tüzelésű kazán, valamint a melegvíz-bojler. 
Ár: 21,9 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794.
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújbarát csendes utcájában, déli fekvésű domb-
oldalon, festői kilátást biztosító, 840 nm-es telek el-
adó.  A telek egy részén szépen termő gyümölcsfák
is találhatók. A telek 30%-a építhető be, azzal a felté-
tellel, hogy 14 m utat kell megépíteni. A közművek a
telek előtt találhatók. Az út és a közművek bekötési
díja kb. 1-1,5 millió Ft.
Ár: 3,5 M Ft. Érd.: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Szabadhegy új építésű, közkedvelt részén el-
adó ez a 2 szintes,
224 m2-es családi
ház. Ha szereti az
egyedi minőséget, ez
az Ön háza. Az ingat-
lan állapota kiváló,
pár éve belső átalakí-
táson és kis felújítá-
son esett át. Az elrendezését tekintve megfelelő 2 ge-
nerációs családnak, illetve kialakítható 2 külön lak-
rész is. A telek mérete 680 m2. Fúrt kút és öntözőrend-

szer is van. Házról elmondható, hogy nagyon világos
és jó kisugárzású. Ne hagyja ki, nézze meg!
Ár: 49,9 M Ft.
Érd.:  06-70/866-7426.

8. Győr-Gyárvárosban eladó ez
az 54 nm-es, erkélyes, összkom-
fortos, 3. emeleti, szépen karban-
tartott lakás. A lakásban 2 szoba,
előszoba, kamra, konyha és für-
dőszoba található. Új konyhabú-
tor, műanyag ablakok, redőnyök,
szúnyoghálók és hűtő-fűtő klí-
ma került beépítésre.

Ár: 12,4 M Ft. Érd: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden, új kialakítású utcában épül ez a 6
lakásos, impozáns társasház. Földszinti,  56,29 nm,
nappali + 2 szo-
ba. Kert és 7 nm
terasz. A lakás
rendkívül jó el-
osztású és vilá-
gos. Most a föld-
szinti lakásokhoz a kertet és a teraszt Ön ajándékba
kapja! A társasház főfalai 30-as téglából épülnek, 10
cm-es hőszigeteléssel. A födém 20 cm-es kőzetgya-
pot szigeteléssel lesz ellátva.  Korszerű, 7 légkamrás
ablakok kerülnek beépítésre.  A fűtést kondenzációs
kazán biztosítja, a hőleadás radiátorokkal történik,
de lehetőség van padlófűtéssel kombinálni, felár el-
lenében. 
Ár: 15,6 M Ft. Érd: 06-70/866-7424.
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

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.

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

Ez a település,  5 km-re ta-
lálható Győr központjától.
Valószínűleg ez az egyik oka,
ami  miatt  olyan népszerű
mostanában. Rengeteget fejlő-
dik a falu évről évre. Elmond-
hatjuk azt is, hogy egy össze-
tartó kis közösség részévé vál-
hat az, aki Győrújfalut vá-
lasztja lakhelyéül. A falut re-
mek kerékpárút köti össze
Győrrel, ezért pár perc alatt
bekerekezhetünk a városba.
A jó levegő és a szép környe-
zet sem elhanyagolható. Va-
lószínű ez ihlette a kivitele-
zőt is, amikor ezt a társashá-
zat megálmodta.

Egyedülálló vízparti pano-
rámában lehet része – megfi-
zethető áron – mindenkinek,
aki ezt választja. Ebben a 18
lakásos társasházban bárki
megtalálja a neki valót, mert
44–114 nm-ig kínálunk laká -
sokat. Most bevezető áron,
már 12,2 millió Ft-tól Öné le-
het ez az ingatlan!

Szigetközi gyöngyszem: Győrújfalu
Részletekért érdeklődjön nálam: BUDAI MÓNIKA 06-30/640-8794. budai.monika@edesotthongyor.hu
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Napelemes kiserőművet szereltetett fel a Vasvári Pál utcai
és a Híd utcai telephelyeire a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
ház több mint 190 millió forintos pályázati támogatásból.

Az előzetes számítások alapján a beruházás segítségé-
vel évente 296 ezer kWh villamos energiát állítanak elő,
amivel 10 millió forintot spórol meg a kórház. Az intéz-
mény, dr. Tamás László János főigazgató főorvos vezeté-
sével 2020-ig vállalta, hogy a legalább 1000 tonna üveg-
házhatású gázkibocsátás-csökkentéssel hozzájárul a
fenntarthatóbb környezetért. A fejlesztés 100 százalékban
az Európai Unió és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tá-
mogatásából valósult meg.

„A kormánytól azt a feladatot kaptuk, hogy gyorsítsuk
fel a folyamatot és lehetőség szerint minél több energia-
korszerűsítési pályázatot zárjunk le. Örülök, hogy jól si-
került ez a hajrá, Győrben és környékén számos ilyen pá-
lyázatot tudtunk lezárni, közben pedig elkészítettük a kö-
vetkező uniós finanszírozási ciklus programját. Korszerű
fűtési energiahatékonysági módokban gondolkodunk,
és ennek megfelelő fedezete is lesz” – nyilatkozta a

Több mint ezer napelem került a kórházra

Győr+ Televíziónak Kara Ákos államtitkár, győri ország-
gyűlési képviselő.

A győri kivitelező NRG Services Kft. összesen 1060 da-
rabos napelemrendszert telepített. A Híd utcai telephelyre
36 kW-os, valamint a Vasvári Pál utcai telephelyre 229 kW-
os erőműveket két hónap alatt üzembe állították.

A Kuka Berci TOTÓ nyertesei: Lévainé Nagy Emôke, Herold Nóra, 
Hahn Rebeka, Tálos András Gábor, Sklánicz Balázs
A Kuka Berci ajándékcsomagok a Gyôr+Média Pavilonjában vehetôk át.

Sikeres volt a nyílt nap Kuka Bercivel

TAVASSZAL ÚJRA LESZ NYÍLT NAP!

2015. október 9., 16.

700 iskolás
... a Sashegyi Hulladékkezelô Központban

2015. október 10.

140 látogató
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Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármû ve zetôi
képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya. Munkabér-
rôl személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

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

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

Feltétel: • 8 általános. Elôny: • darukezelôi végzettség •kon-
téneremelôi végzettség. Munkabérrôl személyes elbeszélgetés
során adunk tájékoztatást.

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

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

GÉPJÁRMÛVEZETÔ KUKARAKODÓ HULLADÉKUDVAR-FELÜGYELÔ

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési
és Kivitelezési Igazgatósága felvé-
telt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

1 fo komuves szakmunkás
1 fo asztalos szakmunkás
1 fo tetofedo-bádogos

szakmunkás
1 fo kertész
1 fo gépi parkgondozó
1 fo kézi parkgondozó
Feltétel: Szakmunkás végzettség. Előnyt
jelent: Pályázat szerinti területen szerzett
szakmai gyakorlat. Jelentkezési határidő:
2015. november 16.

Szakmai önéletrajzát az alábbi címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024
GyŐr, Orgona utca 10. , vagy munkaugy@
gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

Feltétel: • minimum szakmunkás iskolai végzettség • „B”
kategóriás jogosítvány • számítógépes ismeret. Elônyt je-
lent: Gyôr, gyôr-kismegyeri, gyôr-szabadhegyi, gyôr-adyvá-
rosi lakhely. Bérezés: • munkabérrôl és juttatásokról sze-
mélyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Érdeklôdés: Horváth Tibor Balázsnál munkanapokon 8 és 14 óra között
a 96/888-500/138 mellék, illetve a 20/299-78-53 telefonon. Szak-
mai önéletrajzát a következô e-mail címre várjuk: munkaugy@gyhg.hu
Az e-mail tárgyában tüntesse fel a „hulladékudvar-felügyelô” jeligét.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában taka-
rítási program kezdődött. A szakembe-
rek a belvárosi terek és sétálóutcák felü-
leteinek egy részét tisztítják a napokban.

Nagytakarítás 

Megújult a marcalvárosi víztorony
négy ezer köbméteres tartályának bel-
seje, erről sajtótájékoztatón számolt
be a Pannon-Víz Zrt. vezetősége. Az
eseményen alkalom nyílt arra is, hogy
az újságírók felmenjenek a használat
közben a környező városrészek ivóvi-
zét tároló egységbe.

Kivételes alkalom – így jellemezte
Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-
vezérigazgatója azt a lehetőséget,
hogy a sajtótájékoztató résztvevői
megnézhették Marcalváros emble-
matikus építményének alsó, jelen
esetben üres tartályát. A két tározó-
val rendelkező víztorony egyébként
kuriózumnak számít, az országban
csak néhány hasonló van, és érde-
mes tudni azt is, hogy Marcalváro-
son és Nádorvároson kívül itt tárol-
ják a szomszédos Győrújbarátba ju-
tó ivóvizet is. 

A mostani, három és fél hónapon
át tartó felújítás csak az alsó, négy -
ezer köbméteres tartályt érintette, a

A Győr-Szol Zrt. tájékoztat-
ja a hozzátartozókat, hogy
október 23-án, 24-én, 25-
én valamint október 31-én
és november 1-jén a Sza-
badi úti köztemető bejára-
tán és a nádorvárosi közte-
mető mindkét kapuján 7 és
11 óra között hajthatnak be
autóval az arra jogosultak.
Ugyanezen időszakban a
győri köztemetők – a gya-
log érkezők számára – egy-
ségesen 7 és 20 óra között
lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemel-
tet Révfaluban október 24-én. A kihelye-
zett hulladékudvar a Dózsa György rak-
parton, a Széchenyi híd mellett, a töltés
oldalában lévő szelektív hulladékgyűjtő
sziget melletti betonos, murvás terüle-
ten 8 és 17 óra között lesz nyitva. A hul-
ladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség. Itt elhelyezhető
elektronikai, fém, papír, műanyag hulla-
dék, nyesedék, építési törmelék, cso-
magolóanyag, bútor, berendezési tárgy
stb. (Kivéve a veszélyes hulladéknak
számító anyagokat!) A hulladék elhelye-
zéséhez szükség van a korábban kia-
dott Győr Kártyára, vagy lakcímkártyá-
ra, vagy hulladékdíjszámlára. 

Behajtás
a temetôbe

Megújult a víztorony tartályának belseje

felső felében ekkorát nem. A munkák
során többek között a hatalmas tározó
teljes belső felületét homokfúvással
megtisztították, majd speciális, több-

rétegű bevonat került rá. Az ivóvízzel
érintkező felületkezelő anyagokra
rendkívül szigorú előírások vonatkoz-
nak. A belső bevonat mellett megújul-
tak az 500 mm átmérőjű, hatalmas
töltő és ürítő vezetékek is. 

A felújítás alatt a vízellátás megol-
dott volt – hangsúlyozta Tőke László,
aki megjegyezte azt is, hogy Győr-
ben naponta 30 ezer köbméter víz
fogy, a felső tározóban ennek több
mint felét, 18 ezer köbmétert tudnak
tárolni. Az elnök-vezérigazgató el-
mondta azt is, a mostani rekonstruk-
ció 35 millió forintba került, és remél-
hetőleg a következő 15 évben nem
kell majd hasonló munkálatokat vé-
gezni az alsó tartályon, amit egyéb-
ként folyamatosan ellenőriznek, és
évente kétszer takarítanak. 

Az eseményen jelen volt Radnóti
Ákos alpolgármester is, aki kiemelte,
a Pannon-Víz kimagasló munkát vé-
gez a térségben, a város vízminősége
pedig kiváló. 

Ôszi burkolattisztítás
A cél az olaj- és gumifoltok loká-

lis eltávolítása, illetve a használatból
adódó koszolódás megszüntetése.
A múlt csütörtökön indult munka so-
rán a Jedlik Ányos utca teljes szaka-
szán, illetve a Dunakapu tér, a Szé-
chenyi tér és a Király utca különösen
szennyezett burkolatú részein láthat-
juk a speciális tisztító gépeket. A fel-
adattal megbízott vállalkozó magas-
nyomású, 50 centiméter szélességű
forgófejes gépeket és környezetba-
rát, a követ nem károsító vegyszert
használ. A munka az időjárás függ-
vényében – esőmentes napokat fel-
tételezve – néhány napig tart. A te-
vékenység alkalmanként, rövid időre
járhat a megszokottnál nagyobb zaj-
hatással.

´́
´́

´́ ´́´́

´́
´́
´́

´́ ´́
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… és segítsen a Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház koraszülött osztályának!
Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes,
dal- és zeneszerző október 3-án Igazán
című turnéját zárta a győri Audi Aréná-
ban, ahol több mint ötezren énekelték
vele közel három évtized meghatározó
zenéit. A Torland Kerítésrendszerek ál-
tal támogatott esemény előtt Ákos alá-
írta az egyik 3 méter széles és 6 méter
magas molinóját, amit a főszervező,
Szarva András árverésre bocsát. A leg-
magasabb összeget ajánló hazaviheti
az emlékezetes koncert szignózott pla-
kátját, a pénzt pedig a győri koraszülött
osztály kapja, ahol évente 250-300 ko-
raszülöttet látnak el.

Licitálni a Facebookon,
az ÁKOS • ÁRVERÉS
• KORASZÜLÖTT OSZTÁLY
néven lehet november 30-ig.

Ákos aláírta,
licitáljon érte!

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében 
a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének
SZTM 2014-035 Győr-Nádorváros, Bem tér. Parkolási célra területbővítés biztosítása.
SZTM 2015-028 Győr-Újváros, Liget u. 9734/1 hrsz. telekmegosztási kérelem
SZTM 2015-034 Győr-Gyárváros, Külső-Árpád út, Munkás utca, Tompa utca által határolt 01467 övezet,

beépítési mód felülvizsgálata és módosítása.
SZTM 2015-036 Győr-Ménfőcsanak, Győri út, Népfőiskola utca 26262 hrsz.-ú ingatlan.

Telekosztás lehetősége.
SZTM 2015-038 Győr, Galántai út, Duna Lapos ér által határolt mezőgazdasági, kertes övezet,

megengedett legkisebb telekméret csökkentése.
SZTM 2015-039 Győrszentiván, Bárányréti utca, Andrásvári utca által határolt telektömbben

40217/4 hrsz.-ú telken építési hely kijelölése.
SZTM 2015-048 Győr-Bácsa, Pozsonyi utca, Csutora utca, Pásztor tér, Retek utca által határolt

02445 és 02444 számú övezet, beépítési mód felülvizsgálata.
SZTM 2015-049 Győr, Dózsa György rakpart és Ady Endre utca által határolt telektömb,

közterület kiszabályozásának visszavonása.
SZTM 2015-052 Ménfőcsanak, Tas vezér u. 01737 sz. övezet, részletes övezeti jel adása.
SZTM 2105-054 István király utca, Kinizsi Pál u., Nemesszék u., Karinthy Frigyes u. által határolt

02177 sz. tömb 13384 hrsz. telek, beépítési százalék növelése.
SZTM 2015-057 Győr-Sziget, Kígyó utca 6. 8245 hrsz.-ú telek, beépítési százalék növelése,

új övezet létrehozása.
SZTM 2015-059 Győr-Ménfőcsanak, TESCO-GLOBAL Zrt. Királyszék utca gépjárműmosó elhelyezése.
SZTM 2015-061 Győrszentiván, Egressy u. 42638 hrsz. telek szabályozási szélesség csökkentése.
SZTM 2015-065 Győrszentiván, Sugár utca közlekedési célra be nem építhető sáv törlése.
SZTM 2015-068 Győr-Nádorváros 00384, 00385, 00892, 03106 sz. övezetek beépítési

százalékának emelése.
SZTM 2015-069 Győr-Nádorváros, KARDIREX Mónus Illés u., Táncsics M. u. 00481 sz. tömb,

paraméter-emelés.
SZTM 2015-072 Győr, Központi Iparterület, Csókás út 4. 5515 hrsz. út szabályozása.
SZTM 2015-073 Győr-Szabadhegy, Tatai út melletti, 00564 sorszámú Lf övezet csillagozása.
SZTM 2015-076 Győr-Szabadhegy, Hegytető u. 01184, és 00989 sz. övezet beépítési mód változtatása.
SZTM 2015-079 Győr-Szabadhegy, Pattantyús u. telekalakítás.
SZTM 2015-080 Győr, Szent Imre út, Vasvári Pál u. által határolt telektömb paraméter emelése.
SZTM 2015-081 Győr-Sziget, Simor János püspök tere, Botond u, övezethatár telekhatár-módosítása.
SZTM 2013-028 Győr, Szivárvány utca és Völgyszigeti út által határolt terület rendezésiterv-módosítása
SZTM 2014-051 Győr-Újváros, Festő utca, Tűz utca, Cinka Panna utca, Bercsényi liget 8092 hrsz.-ú

névtelen út (közterületi földrészlet), Bercsényi liget 8079 hrsz.-ú névtelen út (közterületi földrészlet),
Zúgó utca által határol terület.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
41.§ véleményezési szakasz tervanyagát. Továbbá

Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének
TSZTM 2015-007 Győr-Gyárváros 5470/5 hrsz. ATI DEPO terület rendezése.
TSZTM 2015-009 Győr-Szabadhegy, József Attila és 82 sz. főút sarok „Kakas étterem”

ingatlanainak összevonása.
TSZTM 2015-012 Győr-Gyárváros, Audi Hungária út és Csókás utcai átkötés törlése.
TSZTM 2015-022 Győrszentiván, Napos utcától keletre tervezett út nyomvonal-módosítása.
TSZTM 2015-030 Győr-Jancsifalu, Urbantsok utca 00307, 00306 és 00310 sz. övezetek rendezése.
TSZTM 2015-031 Győr, Góré dűlő, Berkenye út 083/70 hrsz.-ú ingatlan beépíthetősége.
TSZTM 2015-043 Bácsa vége, Meder utca után Gksz-ből Lf védőtáv csökkentése alapján.
TSZTM 2015-051 Ménfőcsanak, Búzakalász utca mögött Má-ból Lf övezet.
TSZTM 2015-060 Győrszentiván, 43642/4 hrsz.-ú árok értékesítése.
TSZTM 2015-066 Ménfőcsanak, Kurucz utca 03317 sz. övezet átsorolása.
TSZTM 2015-071 Mészáros Lőrinc u., 03089-04484 sz. övezetek közötti övezeti határ megszüntetése.
TSZTM 2015-074 Győr-Szabadhegy 27 hrsz. terület felhasználásának módosítása.
TSZTM 2013-028 Győr, Szivárvány utca és Völgyszigeti út

által határolt terület rendezésiterv-módosítása.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló
38.§ véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2015. október 08-tól 2015. november 16-ig a város inter-
netes oldalán: http://www.gyor.hu/Rendezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt megtekinthetŐ.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.ne-
meth@gyor-ph.hu e-mail címen.

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. 16.—10. 22.
DELIKÁT

Pecsenyekacsa „A” 

899,-kg

185,-db

Kacsa- és libatermékek
széles választékban

kaphatók!

879,-kg

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,
560,60 Ft/kg

Sült házi
sertészsír

399,-kg

Óvári
trappista

sajt

Steffl sör,
dobozos,
0,5 l, 298 Ft/l

149,-db

Hajdúsági parasztkolbász

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

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

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

lehetôsége

Munkavégzés helye: Gyôr 

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@panopa.hu

Érd.: 96/900-174.

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! 

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

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

Példaszámítások* 1–3 millió forint biztosítási összegekre

ÚJ!

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

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 

Extra menü: Tyúkhúsleves, 2 személyes Marcal tál, köret, saláta, desszert
6400 /2 fő helyett 4200 Ft/2 fő, 2100 Ft/fő

Fokhagymás sült oldalas, főtt burgonya, párolt káposzta, sütemény 1100 Ft
Baconnal, sajttal töltött csirkemell, vegyes köret, saláta, sütemény 1200 Ft
Sült kacsacomb, főtt burgonya, párolt káposzta, sütemény 1200 Ft
Vörösboros-vargányás szarvaspörkölt, galuska, saláta, sütemény 1300 Ft

AZ ÁRAK LEVESSEL EGYÜTT ÉRTENDŐK!

ÜNNEPI
AJÁNLATUNK
2015. október. 23., 24., 25-re
péntek, szombat, vasárnap

ÁLLÁS 
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

A Baross úti Látogatóközpont
azonnali kezdéssel pályázatot hirdet idegenfor-
galmi ügyintéző munkakör betöltésére. Feltételek: fel-
sőfokú végzettség, legalább középszintű német
és/vagy angol nyelvtudás, jó kommunikációs kész-
ség. Jelentkezni az info@gyortourism.hu e-mail cí-
men lehet október 21-ig. Tel.: 96/336-171.

Professzionális takarítócég ke-
res hosszú távú munkára megbízható férfi taka-
rítókat. A munkavégzés helye: Győr. Munkakez-
dés: október hónapban. Munkaidő: hétfő–péntek
nappali műszakban (1 műszakos rendben). Érdek-
lődő hívását a 06-20/ 993-5575-ös telefon-
számon várjuk, munkanapokon 9–17 óra között
vagy írásban a cleanhrgroup@ gma-
il.com címen.

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

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

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

TALPMASSZÁZS, SVÉDMASZ-
SZÁZS: MÉREGTELENÍTÉS, EGÉSZSÉG-
MEGŐRZÉS, REGENERÁLÓDÁS, RELAXÁ-
CIÓ, STRESSZOLDÁS, SPORTOLÁSHOZ, FÁJDAL-
MAKRA. 06-20/278-2991

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

Helyszíni kiszállással is!
A Megbízható Pont!
06-70/286-3665

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

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

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

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

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

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomtala-
nítás, bútor, műszaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

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

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

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

EGYÉB
Új kerekesszék eladó. Kereke tömörgu-
mi, összecsukható. Tel.: 06-30/469-1809.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

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

INGATLAN
Felmondott hitellel terhelt ingatlano-
kat vásárolunk Győrben és környékén négyzetméter-
től, állapottól függetlenül. Végrehajtás alatt lévő nem
akadály. Hívjon most! 06-30/629-1525

Győr-Adyvárosban 62 nm-es, fel-
újított, háromszobás, klímás lakás eladó.
Irányár: 12.900.000 Ft. 06-30/742-6430

Budapest XIII., Újpesti rakpart., 125 nm-es, tégla-
építésű lakás eladó. 5. emeleti. Ár: 79,9 M Ft. +36-
70/234-7711 www.ingatlan.com/21638450

Győrújbarát egyik legszebb utcájában 950 nm-es,
összközműves telek (utolsó az utcában) eladó. Ár:
12,5 M Ft. +36-20/242-8284 www.ingatlan.
com/21753669

Győr-Belvárosban, ÚJ, 40 nm-es, téglaépítésű lakás
kiadó. 1. emelet, alacsony rezsivel. Ár: 110.000
Ft/hó. +36-30/717-1632 www.ingatlan.com
/21684740

3 szobás családi ház istállóval (lovasoknak ideális)
Győrszemere-Szőlőhegyen, 3393 nm parkosított te-
lekkel eladó. +36-30/505-3626 www.ingatlan.
com/20247740

1434 nm építési telek, Győrtől 12 percre, Győrsze-
mere-Szőlőhegyen, új építésű családi házas, nyugodt
környéken eladó. +36-30/505-3626 www.ingatlan.
com/21619548

Győr, Híd utca, 17 nm-es, téglaépítésû lakás kiadó.
1. emeleti. Ár: 69.000 Ft/hó, 250 Euro/hó.
+36706162580 www.ingatlan.com/21811708

ÉPÍTŐANYAG
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SPORT CAPOEIRA

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A capoeira aerobic Magyaror-
szágon Czanik Balázs által kifej-
lesztett, brazil küzdősportból, a
capoeirából átvett, táncos ele-
mekkel bővített, speciális aero-
bic stílus. Czanik Balázs Ponta-
pé-vel, egy nagy capoeira mes-
terrel együtt álmodta meg ezt a
fajta mozgásformát, amely má-
ra nagy népszerűséget szerzett
magának országszerte. 

Győrben egyelőre egy oktatótól, Or-
mos Judittól lehet tanulni ezt a külön-
leges mozgásformát, aki nemcsak ok-
tatója, hanem nagy függője is ennek
a sportágnak. 

„Pontapé a klasszikus capoeira, Ba-
lázs pedig az aerobic elemeit ötvözte
a capoeira-val, és így alkották meg
ketten a capoeira aero-
bic-ot. Czanik Balázs
szabadalmaztatta ezt a
sportot, és folyamato-
san járja az országot.
Szeptember 26-án volt
egy bemutatónk Győr-
ben is az Arrabona futó-
fesztivál keretein belül,
itt mutathattuk meg, mi
is az a capoeira aerobic.
2011-ben lettem capoe-
ira oktató, Balázs tanít minket különfé-
le tanfolyamokon, belföldön és külföl-
dön. Ám nemcsak oktat, hanem segít
is minket, például felhívott Budapest-
re engem is egy tv-s felvételre, hogy
szerepelhessünk. Ez mellett különbö-
ző edzőtáborokat szervezünk, ahova
nemcsak az oktatók mehetnek, ha-
nem tanítványok is, és egyfajta csa-
patépítőként funkcionálnak ezek a tá-
borok. Lényegében ez egy közös to-
vábbképzés, most Jordániában lesz
novemberben, Magyarországon pe-
dig Mezőkövesden, szintén novem-
berben. Ami különleges, hogy nem-
csak tanár-diák viszony alakul ki, ha-
nem barátságok köttetnek. Az ország
bármely területén szólhatok bárme-
lyik edzőnek, hogy segítsen, ha kell.
Aki pedig egyszer a Balázzsal tornázik,
az biztos, hogy bele fog szeretni a ca-
poeira-ba.”

Sokan, ha először meghallják azt
a szót, hogy capoeira, sokkot kapnak,
és nem mennek el, mondva: ezt úgy-

Új mozgásforma hódít, 
a capoeira aerobic

sem tudom megcsinálni – meséli Ju-
dit. „Ám ez nem így van, a capoeira
aerobic-ot nem szabad összekeverni
a hagyományos brazil változatával.
Be kellett tartani az úgynevezett safe
aerobic szabályait, amikor ezt megal-
kották. Ez azt jelenti, hogy úgy kell ki-
találni a mozdulatokat, hogy azt egy
átlagember meg tudja csinálni sérü-
lés nélkül. Vannak benne küzdősport-
elemek, a hagyományos brazil capo-
eira elemei, vannak benne rúgások,
pörgő rúgások, ütések, de nem ve-
szélyes. Nem pörgünk például a ke-
zünkön, nem csinálunk olyan mozdu-
latokat, amellyel sérülést okozunk
egy átlagembernek. Bárki, bármilyen
testalkattal kipróbálhatja. Nemrégi-
ben például egy hölgy, Kisjuhász Ani-
kó 90 kg-t fogyott ezzel, sőt, azóta
már tovább is jutott. Az elején persze
még nem megy minden úgy, mint
ahogy az oktató csinálja, de idővel

meg lehet tanulni. Nagyjából fél év
mindenkinek elég szokott lenni erre.
Én azért szeretem a capoeira aerobi-
cot, mert egyszerre mozgatja meg az
egész testet, a fejtetőtől a lábujjig.
Nagyjából három hét alatt már válto-
zik az ember testalkata, nagyon jó zsí-
régető módszer. A vendégeim nagy
része azt mondja, hogy izmosodik tő-
le és formálódik. Egy edzés több
részből áll: bemelegítéssel kezdjük,
aztán jön egy aerob rész, majd egy
erősítő etap. Jó gerincerősítő moz-
gásforma, gerincsérvesek is szoktak
jönni capoeira-ra.”

A sportág egyre népszerűbb Ma-
gyarországon is, megalkotóját, Cza-
nik Balázst rendszeresen hívják kü-
lönféle rendezvényekre, tv-s szerep-
lésekre. Nemrégiben megszervezték
az első „capoeira day-t”, ahol a hazai
oktatók kaptak lehetőséget nagy-
színpadon fellépni, a befolyt össze-
get pedig a Bethesda Gyermekkór-
háznak ajánlották fel. Ez az első kez-
deményezés volt, de hagyományt te-
remtenének ezzel. 

„Balázsnak van a ’Mozdulj Rá!’ cí-
mű rendezvénye, ami ingyenesen
mozgatja meg az embereket. Az ok-
tatói a nagyvárosokban mindenképp,
de egy-egy kisvárosban is ott van-
nak már. Mindig együtt működünk
vele, ha rendezvény van, mi szólunk

neki, és örömmel jön. Külföldre is
utazik folyamatosan, főként Angliá-
ba. Én Győrben azt tapasztalom,
hogy pont a neve miatt nem mernek
eljönni az emberek, mert összekeve-
rik a hagyományos capoeira-val, én
is nehezen tudom összeszedni a ta-
nítványokat. Pedig szerintem nincs
korosztályi korlát, mert rúgni bárki
tud. Balázs például rendszeresen jár
gyerekekhez az édesanyja óvodájá-
ba. Én is szoktam mondani a vendé-
geimnek, hogy az ne legyen akadály,
hogy addig ki vigyáz a picire, hozza
el magával, vagy beáll, vagy leül ját-
szani a sarokba. Az idősebb korosz-
tálynak már a finomított verzióját
ajánlom, de át lehet úgy alakítani,
hogy meg tudják csinálni ők is. A jó
edző mindig megfigyeli, hogy milyen
a vendégköre, és úgy alakítja az órát,
hogy a fiatal is érezze, hogy elfárad,
de az idős se érezze azt, hogy nem
bírja megcsinálni.”

A capoeira aerobic-ot
nem szabad összekeverni
a hagyományos brazil
változatával
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CSAK AZ ETO SPORT

A Videoton II nyerte a rangadót az elmúlt
fordulóban a labdarúgó NB III Nyugati
csoportjában. Az ETO FC Győr 4–2-re
maradt alul idegenben. A győriek közül
Szabó Bence talált a kapuba, illetve Büki
Baltazár öngóljának köszönhetjük a má-
sodik találatunkat. A zöld-fehérek ezzel
elszenvedték első vereségüket a bajnok-
ságban. Az ETO-nak 10 mérkőzés után
23 pontja van, hét győzelemmel, két dön-
tetlennel és egy vereséggel, a tabella

harmadik helyén áll. Az első a
Vidi, a második pedig pont az
a Ferencváros, amelyet va-
sárnap 17 órától hazai pályán

fogad a Győr. 

Az elmúlt időszakban kétszer is pályára kellett lép-
nie a Rába ETO FC-nek a bajnokságban. A leg-
több együttes már a negyedik mérkőzését is leját-
szotta a futsal NB I-ben, a győriek pedig még csak
a második találkozójukra készültek múlt szerdán.
A fiúk több élvonalbeli fordulót kihagytak, hiszen
fontos meccseken léptek pályára a Bajnokok
Ligája selejtezőjében. Remekül sikerült a visz-
szatérés, ugyanis már az első félidőben négy
gólt szerzett a Veszprém elleni rangadón az
ETO, amire csak egy válasz érkezett a
vendégektől. Dróth duplájával kezdtek
a zöld-fehérek, majd Fumasa használ-
ta ki a lehetőségét. Két gólt is szer-
zett ezután a Veszprém, igaz,
előbb Finta a saját kapujába
bólintott, aztán Gulyás a
győri kapuba is betalált.
4–1-es állásról fordul-
tak a felek, ahol na-
gyon hamar vég-
leg eldöntöt-
ték a mérkő-
zés sorsát az
ETO-sok. A
22. percben
Harnisch, a

Egy héten belül kétszer legyőzni a Tatát, ez volt a
célja a múlt héten az Agrofeed-ETO-SZESE-nek.
Ennek első felvonásában, a Magyar Kupában sike-
rült is az idegenbeli győzelem, aztán a második fel-
vonás következhetett szombaton a bajnokságban. 

A győriek régi-új edzője, Deáki István először irányí-
totta idehaza a zöld-fehér gárdát, amely igen csak ide-
gesen kezdett szombaton. Több hiba is becsúszott a
játékukba, így nagyjából negyedóra elteltével már
néggyel is vezettek a tataiak. Jókor jött azonban Deáki
időkérése, amely helyrerakta a szeséseket, akik a foly-
tatásban megfordították a meccset. A félidőre egygó-
los hazai előnnyel vonultak a csapatok.

A folytatásban jó ideig fej fej mellett haladtak a
felek, aztán a játékrész vége felé a mieink léptek
meg hárommal. Igaz, még sikerült kiegyenlítenie a
Tatának, ám a végjáték ismét Kányaiéké volt, így
21–19-es hazai győzelemmel zárták ezt a fordulót
a győriek. A SZESE öt mérkőzés után négy ponttal,
két győzelemmel és három vereséggel a bajnoki ta-
bella 9. helyén áll.

Másodszor is
felülmúlták a Tatát

Nem sikerült
pontot szerezni 

Két meccs, két gyôzelem
24.-ben Juanra, míg a 28.-ban Siedler talált a
veszprémi kapuba. A végeredmény nem is válto-
zott a hátralévő időben, 7–1-re győzött a Rába
ETO FC, hazai szurkolók előtt.  

Pár nappal később az első fordulóból elhalasz-
tott találkozó következett. Az újonc Nyírgyulajnál

kellett vizitelnie
a mieinknek,
ahol a hazai

gárda nem iga-
zán bírta a bajno-

ki címvédő nyo-
mását. Az első pil-

lanattól kezdve a zöld-
fehérek domináltak és is-

mét gólparádét tartottak. A
11. percben jött az első győri gól,

Amrani révén, aztán nagyjából öt
perccel később Alex következett. A
szünet előtt két perccel büntetőhöz
jutott az ETO, amelyet Dróth értéke-
sített, és beállította ezzel a félidei
eredményt, 3–0. A fordulás után
sem változott semmi, tört előre a
Győr, az újonc pedig próbált tisz-
tességesen helyt állni. A 25. perc-
ben Rick folytatta a gólok termelé-

sét, majd Amrani jött, aki az üres ka-
puba lőtte Siedler átadását. Ezután

az előbb gólpasszt adó Siedler talála-
ta következett, alig két perccel később.

Aztán sikerült a nyírgyulaji szépítés, Ko-
vács révén. Nem örülhetett azonban so-

káig a hazai közönség, Amrani harmad-
szor is betalált, majd alig egy perccel ké-
sőbb Alex jött. Aztán ismét Amrani a ne-
gyedik góljával, amellyel a végeredmény
is kialakult. Nyírgyulaj–Rába ETO FC 1–9. 

Folytatás október 19-én idegenben, az
Aramis ellen. 
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WEBÁRUHÁZ:

HONEYWELL XC100D-HU

bruttó 19.100 Ft/db
(10 év garancia)

A hirdetés felmutatásával 

5% KEDVEZMÉNY
2015. december 31-ig.

HONEYWELL XC70-HU

bruttó 12.100 Ft/db 
(7 év garancia)

HONEYWELL XC100-HU

bruttó 15.600 Ft/db
(10 év garancia)

Itt a fűtési szezon – életet ment-
hetnek a szén-monoxid-vészjel-
zők! A mérgező gáz nem válo-
gat, védekezzen ellene időben,
míg nem késő! Családja bizton-
sága ne a szerencsén múljon!

ÉN IS VESZÉLYBEN VAGYOK?
Lehetséges, ha az alábbi nyílt láng-

gal, illetve égési folyamattal működő
veszélyforrások megtalálhatók a kör-
nyezetében:

• Vízmelegítő
• Gáz-, szén- vagy fatüzelő 

berendezés 
• Kazán vagy egyéb fűtőkészülék
• Kipufogógázok a garázsból
• Zárt térben használt hordozható
főző vagy sütő berendezés 

• Hordozható gáz- vagy
olajtüzelésű berendezés

• Konyhai főzőlap.
Ezek az eszközök a tökéletlen égés

következtében színtelen, szagtalan
mérgező gázt bocsáthatnak ki. Ez a
gáz az ember által érzékelhetetlen! 

MILYEN HATÁSSAL VAN
A „CO” A SZERVEZETRE?
Kis mennyiségben mérgezési tü-

neteket okoz (fejfájás, émelygés, za-
vartság), nagy mennyiségben perce-
ken belül ölhet. A kisebb koncentráció
is halálhoz vezethet, ha több órán ke-
resztül fennáll. 

HOVA SZERELJEM
A „CO”-VÉSZJELZŐMET?
Ideális minden olyan helyiségben

vészjelzőt használni, ahol tüzelőberende-
zés található. Ajánlott az Országos Tűz-
megelőzési Bizottság Szén-monoxid
Munkabizottságának egyhangú szakvé-
leménye alapján a „CO”-vészjelzőt az aj-
tónyílás felső éle alatti magasságban fel-
szerelni. Használható szabadon állóan
vagy falra, mennyezetre rögzítve is.

Védje meg családját
a „néma gyilkostól”!

HOGYAN LEHETEK 
BIZTONSÁGBAN?
A gáz- és tüzelőberendezések

rendszeres karbantartása mellett al-
kalmazzon HONEYWELL szén-mo-
noxid-vészjelző készüléket! Válassza
a kockázatmentes megoldást!

MIÉRT PONT A HONEYWELL
A LEGJOBB MEGOLDÁS?
Az összes laboratóriumi vizsgálaton

– beleértve a Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóság méréseit is – minden téren
megbízhatónak bizonyultak. A termé-
kek egyedülállóan 7 és 10 éves jótál-
lással rendelkeznek, és ezen időszak
alatt elemet sem kell cserélni, semmi-
lyen karbantartást nem igényelnek.
Ezek a típusok működőképesek marad-
nak párás környezetben, ezért bizton-
ságosan használhatók fürdőszobában
is. A riasztási hangerő nagy, és nincs
téves riasztás. A maximális védelem
érdekében valódi szén-monoxiddal
tesztelve eladás előtt. A termék lelke, a
kémiai érzékelő Angliában, a készter-
mék pedig Olaszországban készül. En-
nek köszönhetően, a gyártás alatt és
után is a legszigorúbb európai előírá-
sok szerint történik a minőségellenőr-
zés. Különösen ajánlott társasházi la-
kásokban, családi házakban, intézmé-
nyekben és vendéglátásban történő
használatra.

KI AZ A HONEYWELL?
A Honeywell egy amerikai világcég,

amely hatalmas tapasztalattal rendel-
kezve, megoldásokat fejleszt a Föld
legnagyobb kihívásaira. Évszázados
tapasztalat áll mögöttük, a minőségét
független laborok tanúsítványai iga-
zolják. Mindez olyan hátteret nyújt,
ami alapján nyugodtan rábízhatja
családja életét termékeikre.  (x)

Részletek www.elektrosomogyi.hu
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2015. október 24-én Győrszentivánon,
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pontban rendezik meg a 2015. évi női,
férfi ifi, junior, masters erőemelő Ma-
gyar Bajnokságot. Nem először lesz
házigazda városunk, van már rutinjuk a
helyi szervezőknek, így biztosak lehe-
tünk, hogy most is izgalmas és jó ver-
senyre számíthatunk. A viadal egyéb -

Férfi kosár. Az elmúlt héten az Agrofeed-Széchenyi Egyetem-Győri KC
a Hepp-kupa első fordulójában lépett pályára Zalaegerszegen. A rossz baj-
noki rajt után, egy jó mérkőzést sikerült játszaniuk a győri egyetemisták-
nak, mely után győztesen és sérülés nélkül hagyták el a pályát. A fiatal ha-
zai csapat derekasan küzdött, de egy percig
sem forgott veszélyben a továbbjutásunk. Gö-
csej SK–Agrofeed-Széchenyi Egyetem-Győri
KC 74–102 (24–34, 11–23, 23–28, 16–17).

A vártnál könnyedebben győzött a CMB Cargo
UNI Győr női kosaras csapata az elmúlt forduló-
ban, amely a Zalaegerszegnél vizitelt. Ahhoz a
ZTE-hez, amely a győriek mumusának számít, a
stílusuk egyáltalán nem fekszik a zöld-fehérek-
nek, a tavalyi bajnoki alapszakasz mindkét mecs-
csét elbukták a zalaiak ellen, s nemrég a Göcsej-
kupán is alulmaradtak velük szemben. Ezért
még inkább feltüzelve léptek pályára Laklóthék,
és már a mérkőzés elején magukhoz ragadták a
kezdeményezést. Sikerült is meglépni annyira,
hogy az első két negyedben a zalaiaknak kelljen
futni az eredmény után. A harmadik etapban gya-
korlatilag állandósult a 15-20 pontos győri előny,
és a ZTE csak az utolsó játékrészben tudott kö-
zelebb zárkózni, ám ez is csak rövid ideig tartott.
Végül simán nyert az UNI Győr, 87–64-re, így
újabb bajnoki pontokat zsebelt be, és maga-
biztosan menetel előre a bajnokságban. 

Erôemelôk Gyôrszentivánon
iránt a korábbiakhoz képest egynapos
lesz, amelyen az előnevezések alapján
57 erőemelő fogja megmutatni erejét.
A hivatalos megnyitó 8 óra 30 perckor
kezdődik, majd 9 órától a nők, 12 óra
30 perctől a férfiak 59, 66, 74, 83, 93 ki-
logrammosok súlycsoportja, majd
17 órától a 105, 120, illetve a +120 ki-
logrammosok csoportja versenyez.  

Könnyed gyôzelem
idegenben
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A köznyelv a testsúlycsökkentést fo-
gyókúrának hívja, ám egy jól összeál-
lított „étkezési menetrend” esetében
az izom- és zsírarányok megfelelő irá-
nyába tételéről van szó, és csak ennek
van kiemelkedő szerepe egészségünk
és testformánk alakulásában.

Az alábbiak rendkívül fontosak:
• Alacsony kalóriatartalmú diéta al-

kalmazásával elkerülhető a sporttelje-
sítmény csökkenése és az éhségérzet
minimalizálása.

• Megfelelő arányok: 15-20% fe-
hérje, 20-25% zsír, 55% szénhidrát.

• Minden reggel megfelelő arányú
összetett szénhidrát és minőségi fe-
hérje bevitele szükséges. Pl.: zabpe-
hely, tojás, gyümölcsök stb…

• Napi 5 étkezésre van szükség
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, va-
csora).

• Változatosság az étkezésben (a
megfelelő mennyiségű ásványianyag-,
vitamin-, nyomelembevitel miatt).

• Megfelelő folyadékfogyasztás. 
• Sovány szárnyas húsok és halak

fogyasztása a megfelelő fehérje és
omega zsírsavak bevitele miatt.

A litvániai Európa-bajnokságon, a 62 kg-os kategóriában induló Soóky
Gergely 267 kg-os összteljesítménnyel utasította maga mögé a mezőnyt,
emellett megnyerte a lökést is, 147 kg-mal, szakításban pedig a 120 kiló
az ezüstéremhez volt elég. Soóky győzelmével a magyar súlyemelő sport
utóbbi éveinek legjobb eredményét érte el. A fiatal sportolónak reális esé-
lye van arra, hogy egy jó világbajnoki szereplés után ott legyen a 2016-os
riói olimpián. Ezzel Gergely történelmet írhat, hiszen ő lehet a sportág első
győri olimpikonja, aki helyi klub színeiben szerepel ötkarikás játékokon.

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga 5. fordulójában a Közutasok ellen lépett pá-
lyára idehaza, ahol ismét magabiztos sikert aratott. A győri fiúk 7–1-re győztek,
ezzel magabiztosan menetelnek előre a bajnokságban, és a tabella harmadik
helyén állnak. Psz.: Batki Tamás 614, Kakuk Levente 681, Koller Dániel 586,
Pete II. László 600, Rédling Zsolt 545, Szőke Gábor 619. Folytatás ismét hazai
pályán, október 17-én, a Budapesti Erőmű SE ellen.

Testösszetétel-
optimalizálás

• Bőséges zöldség-, gyümölcsfo-
gyasztás.

• Egyszeresen telítetlen (olívaolaj)
zsírsavak bevitele az össz-zsírbevitel
¾ részében, omega-3 zsírsavak (ha-
lak, lenmag, mogyoró) bevitelének fo-
kozása, rendszeresítése, legalább na-
pi 50 g mennyiségben.

• Kerülnünk kell: cukrozott ételek, ita-
lok, édességek, kenyér, alkohol, a telített
zsírok (sertéshús, csirke bőre stb.), chip-
sek, magas energiatartalmú nasik.

Ne hagyjunk ki egy étkezést sem,
ha mégis, úgy könnyebben veszünk
fel magasabb kalóriatartalmú ételeket
éhségünk megszüntetésére. Ne alkal-
mazzunk szélsőséges fogyókúrát, ez-
által egy életen át fenntartható lesz a
motivációnk és eredményeink is!

Nagy Richárd személyi edző

Itthon is sikeres a Gyôr-Szol TC
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Szabadulós szobák éjszakáját
október 16-án rendezik ország-
szerte. Magyar találmány, igazi
hungarikumnak számít. Négy
évvel ezelőtt nyílt az első szaba-
dulós hely, azóta töretlen nép-
szerűségnek örvend hazánkban,
Európában, sőt már a tengeren
túl is. Érdekesség, hogy a trükkös
helyiségek feladványait többsé-
gében ma is magyarok találják ki
és üzemeltetik világszerte.

Győr Belvárosában egy éve nyitott
Szabadulós pincét Heindinger Balázs.
Már maga a helyszín, a belvárosi pin-
cerendszer is izgalmas, nem beszélve
a berendezett „szobákról”. A főállás-
ban közlekedésmérnök fiatalember
munkatársaival közösen ötli ki a játé-

Szabadulj ki!
kokat, fejleszti a feladatokat. A győri
pincében a Fűrész, a Múmia és a Cel-
la pályák közül lehet választani. A fel-
adat, hogy a 4–6 fős csapatok, a külön-
féle feladványok, kódok megfejtésével
egy óra alatt kijussanak a helyiségből.
Az üzemeltető a szobákat bemutatva,
néhány érdekességet is elárult.

A játékok filmélmények alapján
születtek, egyedi történetek köré fű-
ződnek. Például a Fűrész pálya az is-
mert horrorfilm díszletei között zajlik,
a játékosok a film főszereplőivé vál-
nak. Heindinger Balázs a szoba legiz-
galmasabb kellékének egy eldugult
vécécsészét nevezett meg, melynek
fontos szerepe van a játék során.

Minden korosztály számára izgal-
makat tartogat a pince, a szervezők
12 éves kortól ajánlják a játékokat. He-
indinger Balázstól megtudtuk, a csa-
patok nyolcvan százaléka kijut a meg-
adott időn belül, vannak, akik némi se-
gítséget igényelnek. A játékmester azt
mondja, azoknak is érdemes kipróbál-
ni a pincét, akik klausztrofóbiások
vagy pókiszonytól szenvednek. A sza-
badulós pincében, az önfeledt játék-
kal pár perc alatt elfelejtik fóbiáikat. Ki-
derült, egy év alatt senkit nem kellett
„kimenteni”. 

A játékba bezárva mindenki meg-
feledkezik arról, amitől amúgy viszo-
lyog.  A szobában a barátaival közö-
sen egy célért küzd: mielőbb kijutni.

Átköltöztek 
a denevérek
kép és szöveg: xantus-állatkert

Szeptember közepétől már a
győri állatkertben láthatók a ní-
lusi repülőkutyák. Az öt „fiú” a
pécsi állatkert átalakítása miatt,
az ottani állomány áthelyezésé-
vel került a kisalföldi megyeszék-
helyre 2014 elején. Most élőhely-
racionalizálásuk után, a Füles
Bástyából költöztek át Kiskútra.

A nagy denevérek alrendjébe tartozó fa-
jok többsége nappal aktív, de a nálunk
is látható Rosettus fajok éjjel járnak táp-
lálék után. A nílusi repülőkutya szülőhe-
lyén hatalmas számú kolóniákat alkot,
egy-egy ilyen kolóniába akár 9000
egyed is tartozhat. A kolónia tagjai a
nappali órákat egy-egy nagyobb bar-
langba, sziklahasadékba, vagy egyéb
búvóhelyre visszahúzódva töltik, éjsza-
ka azonban sűrű rajokban lepik el a kör-
nyék gyümölcstermő növényeit.

A nílusi repülőkutya vemhességi
ideje mintegy 4 hónap. Elléskor az anya
testének hátsó feléből, s az ahhoz kap-
csolódó bőrlebernyegből egyfajta böl-
csőt formál, de kevéssel születése után
az apróságnak már saját erőből kell
anyján megkapaszkodnia. Köztudott,
hogy a denevérek ultrahang-radarral
tájékozódnak. A tudomány echo-loká-
ciónak nevezi az effajta tájékozódást,
amely azon alapszik, hogy az állat saját
kiáltásainak visszhangja alapján méri
fel környezetét. Érdekesség még, hogy
ez a repülőkutya-félék közül az egyetlen
faj, amelyik előfordul Európában.

Győrben is hamar megszokták új
helyüket, a látogatók a hüllőházban te-
kinthetik meg őket!

HIRDETÉS  ÁLLATKERT, SZABADIDŐ


