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Kétnapos, térítésmentes képzést szer-
vez „Házi betegápolási ismeretek” cím-
mel laikus segítők számára a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület no-
vember 14–15-én. A képzéssel olyan
családtagoknak kíván segítséget nyúj-
tani a szervezet, akiknek beteg hozzá-
tartozói állandó segítségre, gondozás-
ra szorulnak, és az ápolásuk intézmé-

A Győri Korall Sakk Baráti Kör is csatlakozott Polgár Judit
kezdeményezéséhez, a Világsakkfesztiválhoz, melyet
szombaton rendeztek meg. A világ számos pontján gyűl-
tek össze a sakk iránt érdeklődők, Új-Zélandtól, St. Lou-

Immár 17. éve köszöntötte a körzetében élő hetven éven
felüli szépkorúakat Szabó Jenő Ménfőcsanakon.

Az ünnepséget a Bezerédj-kastélyban rendezték, ahol a
településrész több mint száz idős polgára volt jelen. Az ön-
kormányzati képviselő immár tizenhetedik éve hívja meg és
látja vendégül az időseket, akiknek tiszteletét és megbecsü-
lésük fontosságát köszöntő szavaiban is hangsúlyozta. 

„Sokat segítenek a szépkorúak az élettapasztalatukból fa-
kadó bölcsességükkel a világ dolgaiban való eligazodásban.
Támaszt nyújtanak a fiatal családok boldogulásában. Az idős
emberek alkotják a hidat múlt és jövő között. Ám idősnek lenni
önmagában éppen úgy nem érdem, mint ahogyan fiatalnak
lenni sem az. Amitől mégis becsülni való értékké válik ez az
életkor, az a több évtizednyi időt kitöltő tapasztalat és tartalom.”

A vendéglátó a hölgyeket egy-egy szál fehér szegfűvel
köszöntötte, majd sor került a jelenlévő legidősebb hölgy
– a 95 éves Sklánicz Sándorné, Elza néni – és a legidősebb
férfi – a 93 éves Németh Ferenc köszöntésére is. 

A rendezvényen Csikó Teodóra és Takács Zoltán, a Győ-
ri Nemzeti Színház művészei népszerű operett- és könnyű -
zenei slágereket adtak elő, az Aranyhal étteremben pedig
gyönyörű terített asztal, pogácsa, sütemény és kiváló fe-
hér-, valamint vörösborok várták a vendégeket. A finom
ebéd után a ménfőcsanaki Németh Rudolf és zenekara kí-
sérte Sebestyén Tamást, aki magyar nótákkal szórakoztat-

Ítélet a kosarasok
buszbalesetének
ügyében
Első fokon jogerős ítélet született
a győri női kosárcsapat buszbal-
esetének ügyében. A Soproni Já-
rásbíróság megállapította K. Mi-
hály bűnösségét halálos közúti bal-
eset gondatlan okozásának vétsé-
gében, és a vádlottat két év fog-
házbüntetésre ítélte, ám annak
végrehajtását – az ügyészi indít-
vánnyal egyezően – 3 év próbaidő-
re felfüggesztette. A bíróság emel-
lett 5 évre eltiltotta a kapuvári
nyugdíjas férfit a közúti járműveze-
téstől és kötelezte 1,2 millió forint
bűnügyi költség megfizetésére. 

Fogadóóra
Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő október 29-én 16.00–17.00
óra között fogadóórát tart, a Pol-
gármesteri Hivatal ménfőcsanaki
lakossági információs irodáján.
(Győr-Ménfőcsanak, Szertári u. 4.)

Játékaink nyertesei
Legutóbbi, 2015. október 9-i „Ku-
ka Berci” keresztrejtvényünk nyer-
tese: Oláh Dóra. A Sashegyi Hulla-
dékkezelő Központban megtar-
tott Kuka Berci-nyílt nap regisztrá-
ciós nyertese: Németh Kristóf.
Mindketten a Baross úton találha-
tó Győr+ Pavilonban vehetik át
„Kuka Bercis” ajándékukat. 

Elhunyt Papp András
Október 15-én elhunyt Papp
András, a győri Polgármesteri Hi-
vatal nyugalmazott oktatási osz-
tályvezetője. A Gábor László Épí-
tőipari-iskola igazgatójaként kér-
ték fel 2004-ben, hogy az oktatá-
si iroda vezetőjeként koordinálja
a város iskoláinak ügyeit. A ké-
sőbb osztállyá alakult szervezeti
egység éléről 2011-ben, egész-
ségügyi okok miatt kérte nyugdí-
jazását. Papp András 64 évet élt.

Az idôseket köszöntötték

ta a vendégeket. A jó hangulatot mutatta, hogy többen
táncra is perdültek az idősek közül.

A szomszédos körzet önkormányzati képviselője is kö-
szöntötte a szépkorúakat. Takács Tímea elmondta, hagyo-
mány, hogy Ménfőcsanakon a 70 év feletti időseket külön
köszöntik és ünneplik minden év októberében. Idén 110
csanaki szépkorú fogadta el a meghívást az Idősek Napi
rendezvényre, ahol Takács Tímea köszöntője után a Győri
Nemzeti Színház művészei népszerű operettslágerekkel, is-
mert dalokkal szórakoztatták a vidám közönséget. A város-
vezetés nevében dr. Somogyi Tivadar alpolgármester is
megtisztelte a rendezvényt és köszöntötte a jelenlévőket.
Az ízletes és bőséges ebéd után a délutáni hangulatról Né-
meth Rudolf és zenekara, valamint Sebestyén Tamás nó-
taénekes gondoskodott. 

Ingyenes betegápolási tanfolyam indul
nyi keretek között nem oldható meg,
vagy a beteg ragaszkodik a megszo-
kott környezetéhez. A tanfolyam másik
célja, hogy minél teljesebb, tartalma-
sabb életet élhessenek beteg és idős
embertársaink. 

A tanfolyamról minden résztvevő
oklevelet kap, de a képzés nem akkre-
ditált. A tanfolyam időtartama: 2x7

óra (7 óra elmélet, 7 óra gyakorlat),
helyszíne a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Háza Fogyaték-
kal Élők Napközi Otthona (Győr, Kál-
vária u. 2.).

Jelentkezni munkanapokon 8–15
óráig Németh Ritánál, a 96/528-617
és a 06-30/633-5333-as telefonszá-
mon lehet.

Világsakkfesztivál Gyôrben is

ison át Budapestig, hogy hódoljanak az elme sportjának.
Magyarországon a főváros mellett Győr volt az egyetlen
helyszíne a hazai programnak. A győri fesztiválon, a Korall
kávézóban szombaton délután, először a Tulipános iskola
sakk szakkörösei versengtek egymással, majd a Korall Ku-
pa barátságos sakkverseny tagjai játszottak körmérkőzé-
seket. A Korall Kupa Gyermek Sakkverseny győztese Bör-
zsey András lett, míg a felnőttek megmérettetésében Gróz
Károly bizonyult a legjobbnak. Szilágyi László, a győri ese-
mény szervezője szerint a cél az volt, hogy minél többen
megismerjék a sakk szépségét, valamint hogy családias,
baráti körben töltsenek a résztvevők egy szórakoztató dél-
utánt. A Global Chess Fesztivál életre hívója Polgár Judit,
minden idők legjobb női sakkozója, aki azt szeretné elérni,
hogy tíz éven belül egy adott napon, egyszerre ötmillióan
sakkozzanak a világ legkülönbözőbb pontjain.

Részletek a korallkupa.hu és a  globalchessfestival.com
oldalakon olvasható.



Hagyomány Győrben, hogy a népszerű
közösségi tereken és a városrészek köz-
pontjaiban fényfüzérrel díszített fenyő-
fák emelik az ünnep fényét. Ahol lehet-
séges, ott helyben lévő fát díszítenek a
szakemberek, másutt állított fa hozza
közelebb a karácsony hangulatát. Az
utóbbi években a lakosság jóindulatú
felajánlásaiból kerültek ki azok a fenyők,
amelyeket helyben lévő fa hiányában a
közterületre állítottak, majd díszítettek. 

A karácsony bensőséges ünnepé-
hez kötődő nemes felajánlás lehetősé-
gét kínálja ismét a Győr-Szol Zrt. A
közszolgáltató olyan, a magánházak
udvarán lévő, könnyen kivágható és
rakodható, szép, formás, legalább öt
méter magas fenyőfák tulajdonosai-
nak a jelentkezését várja, akik felaján-
lás részeként saját fenyőfájukat el tud-
ják képzelni valamelyik városrészben
mindenki karácsonyfájaként. 

Pontos címmel és elérhetőséggel
történő jelentkezést a társaság a mun-
kanapokon 7 és 16 óra között a
96/50-50-50-es telefonszámon hív-
ható telefonos ügyfélszolgálaton és a
varosuzemeltetes@gyorszol.hu e-mail
címen fogadja.

Fenyôfelajánlás
karácsonyra

KISHÍREK MOZAIK
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK

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
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.

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.

´́ ´́

´́ ´́

Fűtsünk biztonságosan, előzzük meg a szén-monoxid-mérgezést címmel tartott sajtó-
tájékoztatót a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a KÉTÜSZ Győr Kft., valamint az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. A szén-monoxid azért veszélyes, mivel színtelen, szag-
talan, s többnyire csak akkor érzékelhető, amikor rosszullét, szédülés, hányinger jelent-
kezik a lakásban levőknél.  Mindez persze elkerülhető lenne, ha az egyedi fűtőberende-
zéseket használók évente ellenőriztetnék szakemberrel a készüléket. A gázszerelő ön-
magában kevés, legalább ilyen fontos, hogy a kéményseprőt is beengedjük a lakásunkba,
mert a rossz kémény is ezer baj forrása lehet. Sallai Péter ezredes, Harnisch Róbert ügyve-
zető és Fábián János gázüzemvezető elmondták, a lakosság egyre jobban odafigyel biz-
tonságára, s mind több lakásban megtalálható a szén-monoxid-veszélyt jelző készülék.

Szombattól útfelújítás miatt egyirányúsít-
ják az Eszperantó utat a Nádor aluljáró és
Bartók Béla út közötti szakaszon a Baross
híd irányába – tájékoztatott az Útkezelő
Szervezet. Terelőútként a Bartók Béla út–
Álmos utca–Tihanyi Árpád út használható.
Az útkezelő nem javasolja a Bartók Béla
út– Buda utca–Tihanyi Árpád út útvonal
használatát, mert a Buda utcában lévő jel-
zőlámpa zöld idejét nem lehet megnövelni. 

A Győr Plazában indult el pénteken a kerékpárjelölő program, amely
során szabad szemmel nem látható kóddal jelölik meg az érdeklő-
dők járműveit, és egy számítógépes rendszerben rögzítik a jármű,
valamint a tulajdonosának adatait. Ezeket a jövőben közúti ellenőr-
zések során kiemelten fogják ellenőrizni. Az elmúlt hétvégén ugyanis
a Győri Rendőrkapitányság személy-, vagyonvédelmi és biztonság-
technikai bemutatót tartott, hétfőtől pedig egy héten át tartó vagyon-
védelmi program kezdődik, melyet jövő év júniusig minden hónap-
ban megrendeznek a bevásárlóközpontban. Az esemény megnyitó-
ján Radnóti Ákos alpolgármester rámutatott, Győrben a bővülő ke-
rékpárút-hálózatnak, illetve a meglévő utak felújításának köszönhe-
tően, egyre többen járnak biciklivel. Sokan jelzik azonban, hogy nem
merik köztereken hagyni kerékpárjukat. Az önkormányzat a jövőben
is együtt fog működni a hatósággal, hogy minél hatékonyabban ele-
jét vegyék a kerékpárlopásoknak – tette hozzá.

Requiem
koncert a bazilikában
Október 29-én 19 órakor rendezik meg
a Győri Filharmonikus Zenekar halottak
napi hangversenyét a bazilikában. A ma-
gasztos környezetben felcsendül Mo-
zart egyik legismertebb műve, a Re-
quiem, melynek dallamai méltó atmosz-
férát kölcsönöznek az emlékezésre. 

A filharmonikusok mellett a kon-
certen közreműködik Csereklyei And-
rea, Megyesi Schwartz Lúcia, Varga
Donát, Bakonyi Marcell és Veszprém
Város Vegyeskara, vezényel Berkes
Kálmán művészeti vezető. A hangver-
senyt Marics István püspöki iroda-
igazgató, a győri Nagyboldogasszony-
székesegyház városplébánosának el-
mélkedése vezeti fel.

Jegyek a Richter Terem jegypénz-
tárában kaphatók. 

Kerékpárjelölô program indult a városban

A fûtési szezon veszélyei

Terelések útfelújítás miatt
A buszpályaudvar felé beközlekedő au-

tóbuszokat a terelés nem érinti. A pályaud-
varról kihaladó, 81–82–83-as főutak felé
haladó helyközi autóbuszjáratok azonban
terelőúton közlekednek szombat üzem-
kezdettől, és nem érintik a Malom ligeti
megállóhelyet, helyette a 82-83-as fűút fe-
lé haladó járatok a Tihanyi Árpád út–Her-
man Ottó úti helyi megállóban állnak meg.
A kivitelezés várhatóan három hétig tart.

´́
´́
´́

´́
´́
´́
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GAZDASÁG  FEJLESZTÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Harminckétmilliárd forint értékben fej-
leszti motorgyárát a győri Audi Hungaria
Motor Kft., a beruházáshoz a magyar
kormány hatmilliárd forinttal járul hozzá
– jelentették be hétfőn, a Külgazdasági
és Külügyminisztériumban, ahol Borkai
Zsolt polgármester jelenlétében aláírták
az erről szóló megállapodást.

A dokumentumot a kormány részé-
ről Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, a győri Audi részéről pe-
dig Peter Kössler, az ügyvezetés elnö-
ke és Axel Schifferer, pénzügyekért fe-
lelős ügyvezető igazgató írták alá.

Az Audi motorgyárának fejlesztése
azt eredményezi, hogy minden eddigi-
nél környezetkímélőbb és alacso-
nyabb fogyasztású motorokat gyárta-
nak, a beruházással 380 új munka-
hely jön létre a győri motorgyárban. 

Borkai Zsolt győri polgármester
szerint örömteli, hogy a Volkswagen-

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Első alkalommal rendeztek magyar–német szakkép-
zési konferenciát a győri Audi Hungaria Motor Kft. és
a német–magyar ipari és kereskedelmi kamara szer-
vezésében. A rendezvényt a kormány is támogatta,
képviseletében Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter tartott előadást pénteken, Győrben.

Köszöntőjében dr. Knáb Erzsébet, a győri Audi
Hungaria Motor Kft. személyügyekért felelős ügyve-
zető igazgatója elmondta, a magasan képzett munka-
erő nem csak egy vállalat, hanem egy régió és egy
egész ország sikerének a kulcsa. Emlékeztetett arra,
hogy Európa motorjának számító Németországban
nagy hagyományai vannak a képzésnek, s a duális
képzés Németország egyik exportslágerének számít.

Knáb Erzsébet felidézte azt is, az Audi projekt- és ok-
tatóközpontjában – amelynek a rendezvény is helyet
adott – 13 szakmában évente 250 fiatalt képeznek szak-
mákra, s 2001 óta 1700 szakmunkástanuló szerzett ké-
pesítést, kilencven százalékuk ma is Audi-munkatárs. A
duális képzés növeli Magyarország versenyképességét,
így ez a konferencia a jövőt szolgálja – zárta köszöntőjét
az Audi személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter előadásá-
ban hangsúlyozta: Magyarországon új időszámítás kez-
dődött 2015 szeptemberében, amikor Magyarország is
bevezette a duális képzést. Vagyis Magyarország egy
olyan rendszert adoptált, amit Németország régóta

Szakképzési konferenciát rendezett az Audi
használ. Igaz, nálunk nem az oktatási tár-
ca, hanem a kamara felügyeli a duális
képzést. A miniszter felidézte, hároméves
előkészítő munka után tudtuk bevezetni
a duális képzést, amelyhez a német cé-
gek, így az Audi Hungaria is nagy segít-
séget nyújtott. Varga Mihály elemezte a
magyar gazdaság helyzetét, s kitért,
ahogy ő fogalmazott, a Volkswagen-kon-
szern emissziós ügyére is.

Ma még senki sem tudja megbe-
csülni a várható hatásait – jelentette ki
a miniszter, aki szerint fontos, hogy él-
hető környezetet adjunk át utódaink-
nak, de fontos az is, hogy helyén kezel-
jük a dolgokat. Ennek érzékeltetésére

Borkai Zsolt: Az Audi bízik Gyôrben és Magyarországban

Fejleszti motorgyárát az Audi,
újabb 380 új munkahely

konszernben nyilvánosságra került
emissziós ügy után nem sokkal, az Au-
di újabb fejlesztést hajt végre Győrben.

Egyértelműen úgy értékelem,
hogy az Audi továbbra is bízik Győr-
ben és Magyarországban – fogalma-

zott megkeresésünkre Borkai Zsolt,
aki szerint az újabb fejlesztés annak
köszönhető, hogy az Audiban dolgozó
magyar munkatársak kiválóan felké-
szültek és világszínvonalú terméket
képesek előállítani.

Szijjártó Péter elmondta, a magyar
autóipar évek óta tartó kirobbanó for-

mája bizonyítja, Magyarország 2010
óta helyes stratégiát folytat azért,
hogy az országot Európa termelési
központjává tegye. A miniszter szerint
a járműipar beruházási döntéseinek
és teljesítményének fontos szerepe

volt abban, hogy a
magyar gazdaság
2014-ben tartós nö-
vekedési pályára tu-
dott állni.

Az Audiban zajló
fejlesztésekről Szij-
jártó Péter egyebek
között emlékeztetett
arra, hogy májusban
adták át az új motor-

fejlesztő központot, júliusban jelentet-
ték be a felsőoktatási ipari és egyetemi
központ létrehozását Győrben, szep-
temberben a második logisztikai csar-
nokot avatták. Az Audi a gazdaság
zászlóshajója, tavaly mintegy 2 millió
motort állított elő, az idei év első felé-
ben növelték a termelést, és a remé-

nyek szerint ez év végén újabb motor-
gyártási rekordot ünnepelhet az Audi
győri gyára – jelentette ki a miniszter,
aki szerint az Audi beruházása még
szorosabbra fűzi a magyar–német gaz-
dasági együttműködést.

Peter Kössler, az Audi Hungaria Mo-
tor Kft. ügyvezetésének elnöke – aki ok-
tóber 1-jétől vette át a stafétabotot előd-
jétől, Thomas Faustmanntól –  elmond-
ta, a cég részt vesz a motorok és jármű-
vek fejlesztésében, és ez fontos helyet
biztosít számukra a VW-konszernen be-
lül. Eddig 7,4 milliárd eurót fektettek be
a cég 1993-as alapítása óta Győrben,
2015 első félévében 235 millió eurós
beruházást hajtottak végre, a mostani
támogatási forrásokat pedig a követke-
ző években arra fordítják, hogy a motor-
gyártásban továbbra is előmozdítsák a
technológiai kutatást. Az ügyvezető el-
nök szerint Magyarország a legvonzóbb
termelő ország Közép- és Kelet-Euró-
pában, amihez a magyar kormány ked-
vező feltételrendszert teremt.

elmondta, egy repülőgép, ami éppen elhúz a fejünk
felett a konferencia idején, annyi káros anyagot bo-
csát ki, mint amennyit 5 ezer személygépkocsi. 

A nagyságrendeket nem szabad összekeverni, mi-
vel ez hatással van a gazdaságra és a foglalkoztatott-
ságra – jelentette ki Varga Mihály, aki biztosította a
résztvevőket, a magyar kormány elkötelezett az elekt-
romos mobilitás mellett, ezért a közeljövőben olyan
közbeszerzést írnak ki, amelyben előnyt élveznek a
Magyarországon tevékenykedő autógyárak. Varga
Mihály a részletekre nem tért ki, így arra sem, hogy
mekkora nagyságú lesz az e-autók közbeszerzése és
hány elektromos jármű beszerzését tervezik. 

A beruházáshoz
a magyar kormány 
hatmilliárd forinttal 
járul hozzá
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A közszolgáltatót általában a la-
kosság és a tulajdonos minősíti.
A Győr-Szol Zrt. működését
azonban egy ellenőrző szerv –
mondhatjuk így – ismerte el a kö-
zelmúltban, az Állami Számve-
vőszék elnöke ugyanis felkérte
Sági Géza elnök-vezérigazgatót:
tartson előadást a győri cég ma-
gas szintű vagyongazdálkodá-
sáról az ország többi, hasonló
vállalata okulására. Ez visszhan-
gos sikerrel meg is történt.
Ahogy siker a társaság vezetőjé-
nek az is, hogy újabb öt évre őt
nevezte ki a Győr-Szol Zrt.  el-
nök-vezérigazgatójának a tulaj-
donos önkormányzat, mégpedig
úgy, hogy az erről szóló szavazá-
son sem ellenszavazat, sem pe-
dig tartózkodás nem volt.

Azonnal igent mondott a felkérésre?
Gondolkodtam rajta. Számba vet-

tem, hogy végül is a tulajdonos önkor-
mányzat szándéka, elképzelése alap-
ján egységes vállalati filozófiával létre-
hoztunk egy céget, amely – úgy gon-
dolom – azon túl, hogy összehangolta
a különböző tevékenységeket, garanci-
ális távlatot nyitott a további fejlődésre.
A létszámot és a feladatokat össze tud-
tuk hangolni, ami a nyereségesség
egyik feltétele. Megalakulásakor 1100
ember dolgozott a társaságnál, jelen-
leg 580 munkatársunk végzi el szinte

ugyanazokat a feladatokat. Győr egyik
legnagyobb adózói lettünk, az első ön-
álló gazdasági évben 800 millió forint
megtakarítást értünk el a városnak.
Méretünk ellenére úgy gondolom, ru-
galmassá váltunk. Persze biztosan hi-
báztunk, tévedtünk is, de összességé-
ben sikeres projekteket hajtottunk vég-
re. Győr fejlődésében a vállalatnak to-
vábbi fontos szerepe van. Ezek, a mun-

A Gyôr-Szol Zrt. a város fejlôdésének
egyik garanciája

Interjú Sági Gézával, a társaság elnök-vezérigazgatójával

katársaimmal közösen elért eredmé-
nyek győztek meg a folytatásról. 

A cég megalakulását nagy poli-
tikai és szakmai vita előzte meg.
Hogyan lehetett összehangolni
ennyi társaság filozófiáját, cselek-
vési gyakorlatát, alkalmazottjainak
fizetését?

Nehezen. Általános bérfejlesztés
helyett bérkorrekcióval érjük el a ko-
rábbi fizetésekben érzékelhető kü-
lönbségeket. Azt egyáltalán nem bán-
juk, ha a régi dolgozóink lélekben
még régebbi munkahelyükhöz kötőd-
nek, de motivációjuk, céljaik már ide
kötik őket.

Térjünk ki néhány kiemelt, a la-
kók és az ide érkezők mindennapjait
érintő tevékenységre. Szükség van-e
további parkolókra a városban?

A német Ingolstadt, az Audi anyacé-
gének városa létszámában nagyjából
akkora, mint Győr. Ott kétszer annyi
parkoló és kétszer annyi parkolóház
van, mint nálunk. Egyértelmű, hogy
Győrben is többre volna szükség. Kife-

jezetten örültem annak, hogy a Duna-
kapu tér alá mélygarázst építettünk, ez
környezetvédelmi, turisztikai, várospo-
litikai szempontból is előnyös. Még
egy jó helyen felépített garázsra feltét-
len szüksége van a városnak.

Elégedett a hulladékgazdálko-
dás eredményeivel?

Csitulnak a korábbi viták, kedélyek,
továbbra is leginkább a zugszemete-
lők háborítják fel az embereket. Őket
hatósági módszerekkel kell elriasztani
ettől a cselekedetüktől. A kihelyezett
hulladékudvaraink jó fogadtatásra ta-
láltak. Szociálpolitikai oldalról lehet ta-
lán finomítani a rendszeren, de egyéb-
ként nyugodt lelkiismerettel mondhat-
juk: ez az ágazat csúcsra jár, mindent
megtesz a rend érdekében.

Ön ingatlanfejlesztési szakem-
berként, a korábbi Inszol vezetője-
ként került a Győr-Szol Zrt. élére.
Ebben a minőségében, ilyen előz-
mény után mennyire lehet büszke a
Győr-Szol Zrt. eredményeire?

Látványos és fontos ingatlanfejleszté-
sekkel gazdagítottuk a várost. A Dunaka-
pu téri beruházás és a nagyszabású Kos-
suth utcai rekonstrukció mellett megem-
lítem 260 bérlakásunkat – mely közül
egy tucatnyi az üzlethelyiség –, s mi va-
gyunk a gazdái az önkormányzat 4300
szociális bérlakásának is. Tessék elkép-
zelni, ezek bérleti díja négyzetméteren-
ként legfeljebb 500 forint, tehát talán a
negyede a valós piaci árnak. Ebből kell
kielégíteni az igényeket. Nem kis feladat. 

A hírek szerint jövőre a távhőszol-
gáltatás 600 millió forinttal keve-
sebb támogatásra számíthat az ál-
lamtól, mint az idén. Ezt a hiányt ki
fizeti meg?

A távhőszolgáltatás állami támoga-
tása mindig függ a gázáraktól. Ha a
gázár csökken a világpiacon, akkor

kevesebb pénzt kapunk, ha emelke-
dik, akkor többet. Az előjelek szerint
jövőre olcsóbban jutunk a gázhoz.
Úgy gondolom, a kettőt átgondolt
munkával harmóniába lehet majd hoz-
ni, de ehhez még nagyon sok minden-
nek össze kell állnia.

Melyek a következő öt eszten-
dő legfontosabb feladatai, célkitű-
zései?

Minden ágazatunkban fejlődni
szeretnénk, rugalmasan alkalmaz-
kodni egy dinamikusan fejlődő mo-
dern város igényeihez. Mindennapi
rutinmunkánk mellett az olajgyár
helyére tervezett beruházások, majd
az Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rónak
ránk rengeteg, igényes feladatot.
Ezeknek a beruházásoknak az eseté-
ben is hosszú távon gondolkodunk,
később is hasznosítható létesítmé-
nyeket tervezünk. A Kossuth utca re-
konstrukciójának további ütemével
is számolunk, és a már említett par-
kolási helyzet javítása is ránk vár.
Minden tevékenységünk kötődik az
önkormányzathoz, így a folyamato-
san végzett feladatainkhoz mért tá-
mogatásra szükség van.

Győr egyik legnagyobb adózója
lettünk, az elsô önálló gazdasági
évben 800 millió forint 
megtakarítást értünk el a városnak

A Győr-Szol Zrt. 5 éves születésnapi ünnepségén Sági Géza Borkai Zsolt polgármesterrel vágta fel a tortát
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fotó: o. jakócs péter

Újabb elektromos töltőállomással gazda-
godott Győr. A korszerű berendezés 25 perc
alatt 80 százalékig tölti fel az autókat.

A Nissan egy közel négymillió forint értékű, ChaDe-
Mo szabványú villámtöltőt adományozott a város-
nak, amelyből hazánkban még csak néhány darab
működik. A Dunakapu téri mélygarázsban elhelye-
zett töltőállomás jelentőségéről Fekete Dávid alpol-
gármester úgy fogalmazott, a töltő telepítése egy
újabb eleme annak az összefogásnak, amely a vá-
ros okos várossá válását segíti. Hozzátette, Győr
célkitűzése, hogy néhány éven belül hazánk első
számú smart city-je legyen, és ehhez az élet szá-
mos területén meglévő „okos fejlesztések” össze-
hangolása szükséges. Mint mondta, az elektromos
autók elterjedéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő
infrastruktúra megteremtése, és Győr ebben is jó
úton jár.

Csulak Ferenc vezérigazgató-helyettes az E-ON
Hungária Csoport képviseletében kifejtette, előre-
mutató Győr és az E-ON együttműködése, amely-
nek legfőbb fejlesztéseit a közelmúltban mutatták
be, és amelynek egyik elemeként épült ki az intelli-
gens közvilágítási rendszer, amely fokozatosan ter-

Elektromos gyorstöltô
a mélygarázsban

jeszkedik majd a városban. „Nem egyszerű feladat
a villámtöltő energiaellátásának biztosítása, de a
cél, hogy Budapest és Bécs között mielőbb kiépül-
jön a töltőhálózat.”

Rényi-Vámos Ádám, a Nissan Sales CEE Kft.
képviseletében leszögezte, a Nissan Európában
több ezer töltőállomást adományozott a városok-
nak, annak érdekében, hogy minél előbb elterjedjen
a zöld autózás. „A Nissan eddig 185 ezer tisztán

elektromos hajtású autót értékesített, és a fejlesz-
tések folyamatosak annak érdekében, hogy minél
hosszabb távot lehessen megtenni egy töltéssel.”

A töltőállomás telepítése érdekében a Győr-Szol
Zrt., az E-ON Hungária Csoport, az Elektromotive
Hungaria Kft., valamint a Vill-Korr Hungária Kft. ösz-
szefogására volt szükség. A töltő használata egyéb-
ként ingyenes, csak a mélygarázs parkolási díját kell
megfizetni.
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FOGYATÉKKAL ÉLÔK, FIGYELEM!
A GYÔRI LIONS ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, 

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

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

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

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

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

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

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

Beküldési határidô: 2015. október 31.

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

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

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

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A telefonos applikáció segítségével könnyen,
gyorsan jelenthetjük be, ha csőtörést, közvi-
lágítási zavart, megrongált padot vagy más
problémát észlelünk a város utcáin.

A győri önkormányzat az élet legkülönbözőbb terü-
letein, így a gazdaság, a környezeti fejlesztés, az
energiafelhasználás, a közlekedés vagy éppen a la-
kossági szolgáltatások terén is a jövőbe mutató
megoldásokat preferálja annak érdekében, hogy
Győr okos várossá váljon – fogalmazott a közelmúlt-
ban Borkai Zsolt polgármester, amikor az E.ON
Hungária Zrt.-vel közösen mutatta be azokat a fej-
lesztéseket, amelyek széles körű együttműködés
keretében Győr smart cityvé formálását szolgálja.
Ezek közül az egyik, a lakosságot is bevonó új szol-
gáltatás, a városszerviz applikáció, amely az Andro-
idos mobiltelefonnal rendelkezők számára már el-
érhető, iOS és Windows Phone platformokon pedig
várhatóan november elejétől lesz használható. A la-
kosság a www.varosszerviz.hu weboldalon is nyo-
mon követheti a bejelentések alakulását.

Az alkalmazás segítségével a lakosok egy rö-
vid regisztrációt követően, okostelefonjuk segít-
ségével néhány másodperc alatt értesíthetik az
illetékes szolgáltatót, ha bármilyen meghibáso-

Telefonos applikációval is jelezheti, ha csôtörést vagy megrongált padot lát

Már mûködik a városszerviz
dást, rongálást észlelnek a környezetükben. A te-
lefonnal készített fényképpel, valamint a telefon
által rögzített GPS-koordináták alapján a szolgál-

tatók a helyszínre kiszállás előtt megállapíthatják,
hogy milyen eszközökre van szükség, és a kiszál-
lás is gyorsabb lehet, hiszen az eset helyszínét
sem kell keresni. A rendszer az alapfunkcióján kí-
vül rendkívüli helyzetek esetében lehetővé teszi
az azonnali üzenetküldést is az alkalmazást hasz-
nálók irányába.

A bejelentés során a felhasználó kiválaszthatja a
bejelentés kategóriáját, vagyis a hiba típusát, illetve
az elkészített fényképe(ke)t szöveges leírással is ki-

egészítheti. A bejelentés be-
küldéséhez internetkapcsolat
szükséges, azonban a műve-
let elkezdhető „offline” mód-
ban is. Az „offline” bejelentés
feltétele, hogy a felhasználó
már legalább egyszer elindí-
totta az alkalmazást úgy, hogy
volt internetkapcsolata. Ilyen-
kor az alkalmazás lementi a
bejelentés adatait, amiket a
beküldés gombra kattintva az
applikáció a telefonon eltárol,
ameddig nincs internetelérés.
Az egy napnál régebbi „offline”
bejelentéseket a rendszer már
nem tudja fogadni.

Az induláskor az E.ON
Hungária Zrt.-n kívül a városi

szolgáltatók kapcsolódnak be (Pannon-Víz Zrt.,
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete,
Győr-Szol Zrt.), az ő számukra lehet majd ezen a
csatornán keresztül bejelentéseket tenni. Sikeres
bevezetés és az üzemeltetési tapasztalatok össze-
gyűjtése után lehetőség nyílhat további szolgálta-
tók bevonására is.

szerző: győr-szol
fotó: marcali gábor

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátar-
tozókat, hogy október 23-án, 24-én,
25-én, valamint október 31-én és no-
vember 1-jén a Szabadi úti köztemető
bejáratán és a nádorvárosi köztemető

mindkét kapuján 7 és 11 óra között
hajthatnak be autóval az arra jogosul-
tak. A nádorvárosi temetőnél tehát az
eddig az útépítés miatt lezárt főbejárat
nyitva áll az érkezők előtt. Ugyanezen
időszakban a győri köztemetők – a gya-
log érkezők számára – egységesen 7
és 20 óra között lesznek nyitva.

A temetői autóforgalom csökkenté-
se, valamint a nehezen mozgó látoga-

Temetôi információk
tók helyváltoztatásának megkönnyíté-
se érdekében a Győr-Szol Zrt. csende-
sen működő és környezetbarát elektro-
mos kisbuszt közlekedtet október 31-
én és november 1-jén 10 és 16 óra kö-
zött a nádorvárosi köztemetőben. A já-
ratok a régi bejárathoz – körforgalom –
közeli ravatalozó épület elől indulnak.

További segítség a sírkertekbe ki-
látogatóknak, hogy az előző évekhez
hasonlóan, a Győr-Szol Zrt. minden
győri köztemetőben – szabadhegyi,
nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori és a Ko-
roncói úti – október 31-én és novem-
ber 1-jén 10 és 16 óra között gondno-
ki szolgálatot működtet, ennek kö-
szönhetően a sírhelyekkel kapcsola-
tos ügyintézés is biztosított lesz.

A köztemetőkben a kutak várható-
an működni fognak, vízvételi lehető-
ség – az időjárás függvényében – ter-
vezetten lesz.

Mindenszenteki ünnepek előtt és
az ünnepek alatt a nádorvárosi közte-
mető régi bejáratánál a kerítésen be-
lül jobb és bal oldalon vásárolhatunk
koszorút és virágot. A nádorvárosi
köztemető régi bejárata előtti virág-
és koszorúpiac az új bejáratnál lévő
Szentlélek téren működik.
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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

CSÍK ZENEKAR,
Ferenczi György és a Rackajam
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Jegyek már kaphatók! 

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

WEBÁRUHÁZ:

A hirdetés felmutatásával 

5% KEDVEZMÉNY
2015. december 31-ig.

1.190 Ft-tól

KÖZELEDŐ MINDENSZENTEKRE

LED-es viaszgyertyák

1.390 Ft-tól

1.590 Ft

1.690 Ft

LED-es mécsesek

399 Ft-tól

ELSÔ
alkalommal

mindenkinek 
INGYENES!

Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre
szóló adottságokat
szerez,

• a szülő–gyermek
kapcsolat erősödik,

• a víz megnyugtató közeg,
ahol nagyon jól érzik
magukat a csecsemők,

• a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük,

• fokozódik a babák ellen-
álló képessége, erősödik
az immunrendszerük.

IDŐPONTOK:
Az AQUA Uszodában fantasztikus
uszodai körülmények között:
hétfő: 8.30– 9.15, 9.15–10.00, szombat:
8.30– 9.15, 9.15–10.00, 10.00–10.45,
vasárnap: 9.30–10.15, 10.15–11.00,
11.00–11.45

Ollé Orsi • 06-20/312-3733
• orsiolle@gmail.com

A Sátoros Fedett Uszodában
tovább ra is nagy sikerrel tartja
bébifoglalkozásait:
szombat: 8.00–8.45, 8.45–9.30

Kárpáti Marianna
• 06-20/350-9392

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Negyvenhét gépjármű számára biztosít
rendezett, biztonságos megállást a Gra-
bo-sátor mögött kialakított ingyenes par-
koló, melyet Radnóti Ákos a városrész

önkormányzati képviselője kezdeménye-
zésére, Borkai Zsolt polgármester támo-
gatásával alakított ki a Győr-Szol Zrt.

„Folyamatosan keressük a városrész-
ben a parkolási kapacitás bővítésének le-
hetőségét, 2006 óta mintegy háromszáz
új parkolóhelyet létesítettünk, s most
újabb, közel félszáz helyet sikerült létre-
hozni – fogalmazott Radnóti Ákos alpol-
gármester, aki elmondta, továbbra is ke-

Mintegy félszáz új parkoló
a Barátság park mellett

resik a bővítési lehetőségeket, ezt a célt
szolgálná a Kuopio parkba, valamint a
kórház mellé tervezett parkolólemez is. A
terület önkormányzati képviselőjeként el-
mondta, a Barátság parkban örvendete-
sen sokan sportolnak, emiatt a szabály-
talan parkolás is gyakori a környéken. 

A Grabo-sátor mögötti területen létre-
hozott ingyenes, elkerített, kivilágított par-
koló számukra, és persze az itt lakók szá-
mára kínál biztonságos megállási lehető-
séget. A képviselő hangsúlyozta, a bizton-
ságot az Ifjúság körúti köztéri kamera is
fokozza. Az alpolgármester felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a park közvetlen
szomszédságában létrejött parkoló át-
adásával párhuzamosan, szeretnék a kör-
nyéken tapasztalható szabálytalanságo-
kat felszámolni, ezért kéri az autósokat,
használják az új parkolót, mert a jövőben
a hatóságok kevésbé lesznek elnézőek a
tilosban parkolókkal szemben. 

Szombati Bertold, a Győr-Szol Zrt. in-
gatlangazdálkodási igazgatója kiemelte,
a parkolót a Grabo-sátor előtti kapun ke-
resztül lehet megközelíteni. Az új lehető-
ségre szórólapok segítségével is igye-
keznek felhívni a figyelmet.

szerző: z. a.
fotó: gy. p.

A különböző okokból eltávolodott ge-
nerációk összehozását célozza a Győ-
riek Egészségéért Közhasznú Egyesü-
let legújabb ingyenes programja,
amely akár az egész családnak hasz-
nos időtöltést jelenthet. A Kommuniká-
ció Élmény Kreativitás, azaz a KÉK el-
nevezésű program keretében fiatalo-
kat, középkorúakat és időseket egya-
ránt várnak, az alsó korhatár 11 év, s lé-
nyege egymás megismerése, a közös
élmények révén a bizalom erősítése,
együttműködés a közös alkotás meg-
élésével, melyek révén a különböző
nemzedékek együtt teremthetnek ér-
téket. Az élményt nyújtó szabadidős te-
vékenységek során, a családi értékek
jobb megismerésével, a program elő-
segíti a generációk kölcsönös tisztele-
tét, a nemzedékek közti pozitív kapcso-
latok erősítését. A tíz foglalkozásból ál-

Generációk
egymásért

ló program során készül például gyűj-
temény anyáink, nagyanyáink, déda-
nyáink étel- és életreceptjeiből, és fe-
szültségcsökkentő készségeket is elsa-
játíthatnak a résztvevők.

A GÉMKapocs program szakmai
vezetője dr. Bazsika Erzsébet, aki
sokoldalúan képzett szakember,
négy évtizedes tapasztalattal rendel-
kezik egészségfejlesztési, mentális
egészségfejlesztési programok ter-
vezésében és megvalósításában.

Jelentkezni legkésőbb a program
indulásáig, november 4-ig a gyekhe
@gmail.com e-mail címen, illetve a
06-30/622-1449-es telefonszámon
lehet. A foglalkozások helyszíne:
Családsegítő Szolgálat Sziget-kék
Közösségi Tér, Győr, Szigethy Attila
út 109.

Kapcsolaterôsítô
program indul
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Október 23. a magyar történelem
egyik legkiemelkedőbb dátuma, a
nagybetűs SZABADSÁG napja, ame-
lyet egy kis nemzet nagy tetteként em-
legetnek világszerte – e szavakkal
kezdte emlékező beszédét dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester a Golgota
emlékműnél rendezett városi ünnepsé-
gen, miután megkoszorúzták Szigethy
Attila Városházán található emléktáb-
láját és Szent István úti domborművét.

„A forradalmat leverték ugyan, de
az eszmét, amit e néhány nap képvi-
selt, többé nem tudták kitörölni az em-
lékezetünkből. E napok jelentőségét
még ma is pontosan érezzük, vagy –
ha úgy tetszik – ma érezzük igazán” –
fogalmazott a szónok, aki kiemelte
1956. október 23. után pontosan 33
évvel, 1989. október 23-án kikiáltot-
ták a köztársaságot. 

„Ha lassan, ha sokára is, de a dikta-
túra kimúlt, az átkos rendszer megbu-
kott, a megalázott, arccal lefelé teme-
tett hősök méltó nyugalomra lelhet-
tek. Az ellenforradalomból újra forra-
dalom lett, a titokban tartott, visszafoj-
tott emlékezés helyébe a nemzeti ün-

’56-ra emlékeztünk
nep lépett. Véget ért az évtizedekig
tartó rémálom, és ez nagyban köszön-
hető nekik, azoknak a hősöknek, akik
életüket nem kímélve álltak a bariká-
dokon, hiszen mai szabadságunkat ők
alapozták meg évtizedekkel ezelőtt.” 

Dr. Somogyi Tivadar azzal zárta
gondolatait, a mi felelősségünk,
hogy pártállástól, világnézettől füg-
getlenül megtartsuk azokat a közös
nevezőket, amelyeket történel-
münk, nyelvünk, kultúránk jelent.
Ha mindezt könnyelműen elfeled-

jük, akkor történik meg az igazi tra-
gédia. Kossuth szavaival élve: „Az
eltiport nemzet újjászületik, de ön-
gyilkos nemzetnek nincs feltáma-
dás. Hiszem, sőt tudom, hogy mi az
előzőek közé tartozunk!”

Az emlékező beszéd után Lázin Be-
atrix, Jáger András és Nagy Balázs, a
Győri Nemzeti Színház művészei ad-
ták elő „Valahol Európában…” című
műsorukat, majd a főhajtás és a ko-
szorúk elhelyezése zárta a forradalom-
ra való emlékezést.

A kismegyeri lakóutca első szakaszának 2011-es felújítása után
a közelmúltban a Mohács utca fennmaradó része is elkészült. 

„Régi lakossági igény volt az utca burkolatának felújítása, hiszen a
korábbi, felületi bevonat gyakran kátyúsodott, a minősége leromlott”
– mondta el Diligens Tibor. A terület önkormányzati képviselője hoz-
záfűzte, mivel a Mohács utcában nem csak az itt lakók, de a csatlakozó
utcák lakói is közlekednek, ezért is fontos volt a 2011-es felújítás után
fennmaradt további 200 méteres szakasz elkészítése.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője kifejtette, a
Mohács utcában nem a hagyományos útfelújítást alkalmazták. A
hidegremix eljárás során a régi pályaszerkezetet a helyszínen fel-
darálja, felrotálja a géplánc, majd cement és víz hozzáadásával
egy stabil, jól felhasználható útalap jön létre, amelyre aszfaltbur-
kolat kerül. Ez az eljárás nem alkalmazható minden utcában, nem
alkalmas a szegéllyel határolt vagy közműszerelvényekkel ellátott
felületeken. A költséghatékony felújítási módnak köszönhetően,
a beruházás költsége 11,6 millió forint volt, melyet az önkormány-
zat biztosított az Útkezelő Szervezet költségvetésében. 

Megújult a Mohács utca

www.galbusz.hu

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

SZULTÁNI SZILVESZTER
ISZTAMBULBAN!

2015.12.30.—2016.01.02.

HAJÓKIRÁNDULÁS SZILVESZTERI
GÁLAVACSORÁVAL A BOSZPORUSZON
korlátlan italfogyasztás, hastánc, néptánc mûsorok

RÉSZVÉTELI DÍJ: 95.000 Ft/fô félpanzióval
REPÜLÔJEGY: kb. 65.000 Ft/fô

SZÉKELY SZILVESZTER
2015.12.28.—2016.01.02.

SZILVESZTERI GÁLAVACSORA
ÉLÔZENÉVEL

Lovas szánozás, sízés, wellness, disznóvágás
RÉSZVÉTELI DÍJ: 115.000 Ft/fô félpanzióval



különböző fenntartású közgyűjtemé-
nyek, intézmények együtt jelennek
meg, szimbolizálva a levéltáros és a
történész szakma közösségét.

Rózsavölgyi László, az önkormány-
zat oktatási, kulturális, sport és turisz-
tikai bizottságának elnöke megnyitójá-
ban emlékeztetett: Rómer Flóris, Czu -

czor Gergely és Révai Miklós városá-
ban büszkék lehetünk a 22 éve újjáala-
pított Győri Levéltárra, mely hírnevet
szerzett az ország tudományos intéze-
tei között is. A város támogatásának
köszönhetően, a levéltár iratanyaga
mára több mint 4 ezer iratfolyóméterre
nőtt, külön fióklevéltárral büszkélked-
het, és a műszaki, valamint a tervtári
dokumentumok naprakész számítógé-
pes nyilvántartással rendelkeznek.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A festők védőszentjének, Szent Lu-
kácsnak tiszteletére nyílt Sanctus cím-
mel kiállítás a Múzeumházban. A Bor-
bély Károly, Lebó Ferenc, Sipeki Zol-
tán és Varga György képzőművészek
alkotásaiból álló tárlatot Pápai Emese
művészettörténész ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe.

A kiállítás címe és mottója is a latin
eredetű „Sanctus”, azaz szent szó. Ko-
runk tágan értelmezett fogalmai szerint
a kiállított művek bármelyike leírható
ezzel a fogalommal – hangsúlyozta a
művészettörténész. Varga György a
Szigetköz festője, a táj szerelmese. A ki-
állításon a különböző napszakokat áb-
rázoló akvarellsorozatát láthatjuk. Sipe-
ki Zoltán restaurátor és üvegfestő ól-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

A XVIII. Győri és a IV. Kisalföldi Levél-
tári Napot rendezték meg kedden hat
intézmény összefogásával az Ester-
házy-palotában.

Bana József, a Győri Levéltár igaz-
gatója a rendezvényről elmondta, a ti-
zennyolc évvel ezelőtti kezdeménye-
zés célja, hogy a levéltárosok bemu-
tassák, milyen kutatási eredményeket
értek el, milyen tudományos tevékeny-
séget folytattak az elmúlt egy évben.
A Győri Levéltár idén két előadással
készült, az egyiket Bana József tartot-
ta arról a kísérletről, mely szerint a po-
zsonyi Erzsébet-tudományegyetemet
Győrbe kívánták telepíteni 1921-ben.
Baracskai András igazgatóhelyettes a
csallóközi Somogyi család történetét
dolgozta fel. Mint kiderült, Győr alpol-
gármestere is e család leszármazottja.  

Fülöp Tamás, a Magyar Nemzeti
Levéltár főigazgató-helyettese kö-
szöntőjében kiemelte, több közös pro-
jektben is részt vesz a győri és nemze-
ti levéltár, ilyen az I. világháború halot-
tainak veszteséglistáját összeállító
program. A szónok szerint a levéltári
nap legfontosabb üzenete az, hogy a

Levéltárosok ünnepe

Sanctus kiállítás

mozott üvegfestményeit a hagyomány-
tisztelet és anyagszeretet, valamint a
természethez való panteista viszony
hatja át. Alkotásain stlilzált ember- és
állatfigurák, növényi ornamentika, lé-
nyegre törő, szimbolikus képi kifejezés-
mód jelenik meg. Lebó Ferenc szob-
rász- és éremművész, a Borsos Miklós-i
hagyományokat követve, a valóságot a
képzelettel ötvöző alkotók sorába tarto-
zik. Kedvelt figurái aszketikus szentek,
az égi közvetítők, angyalok, akik kecses
körtáncot lejtenek vagy éppen az utol-
só ítélet trombitáját szólaltatják meg.
Borbély Károly festő- és grafikusmű-
vész, alkotásainak állandó szereplői
bibliai és történelmi figurák. Évek óta
foglalkoztatja a Szent László-tematika.

A tárlat november 20-ig, keddtől
vasárnapig 10 és 16 óra között láto-
gatható.
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Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
örök panorámás vízparti lakások eladók.

2016 év közepétôl emelt szintû
szerkezetkész állapotban
átvehetôk!

60 négyzetmétertôl 
113 négyzetméterig.

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Galla Miklós élete első kiállítása
Győrben nyílt meg, Megtörtént ecse-
tek címmel pénteken, a Rómer Ház-
ban. A humorista saját bevallása sze-
rint az absztrakt festészetet követi,
nonfiguratív dolgokat fest.

A tárlatot Radnóti Ákos alpolgármester aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. Elmondta, ré-
gi rajongója a művésznek és a humorának.
Amikor megtudta, hogy festészettel is foglal-
kozik, felvetette egy kiállítás lehetőségét, hi-
szen a modern, kortárs művészet is nagyon
közel áll hozzá. Radnóti Ákos – a téma humo-
rához illő stílusban – megajándékozta Galla
Miklóst egy saját maga által készített, festett
képpel, melynek a „Hét képe” címet adta és a

Negyedszázada kutatják
szülôföldünket
Stílszerűen történeti konferenciával ünnepelte fennállásának 25.
évfordulóját a Szülőföldünk Honismereti Egyesület.

Néma Sándor, az egyesület elnöke portálunknak elmondta, a jeles
alkalomból a szervezet negyedszázados tevékenységére emlékeztek
az előadók. Az egyesület félszáz taggal működik, céljuk a honismereti
és a helytörténeti munka segítése, összefogása. A felfedezések pub-
likációja. Rendszeresen meghirdetik a Szülőföldünk honismereti pá-
lyázatot, amelyre az elmúlt negyedszázad alatt több mint másfél ezer
pályamű érkezett. A felnőtt pályázók közül a legértékesebb, hiánypót-
ló munkákat nyomtatásban is megjelentették. Így saját könyvvel
büszkélkedhet többek mellett Hárs József, Karácsony István és Ri-
góné Júlia. Az egyesület másik fontos feladatának tekinti a Duna két
oldalán élő magyar középiskolások számára a honismereti tábor
megszervezését. Néma Sándor büszkén meséli, a táborozó diákok
közül sokan a néprajzos vagy a muzeológus pályát választják. Az el-
nök kiemelte, az egyesület nevéhez fűződik többek között a szanyi
helytörténeti gyűjtemény, a bősárkányi, a szilsárkányi és a bágyog-
szováti tájház anyagának nagyobb részbeni összegyűjtése is.

A jövőről szólva Néma Sándor hangsúlyozta, az elmúlt időszak-
ban olyan jelentős munkák születtek, amelyek a város és a megye
helytörténetének bizonyos hiányzó fehér foltjait igyekeznek eltün-
tetni. Remélhetőleg ezekről a felfedezésekről nyomtatott formá ban
olvashatunk jövőre. Fekete Dávid alpolgármester az egyesületet, a
konferenciát köszöntve kiemelte, az olyan civil kezdeményezések,
mint amilyen a Szülőföldünk Honismereti Egyesület, tudták és tud-
ják életben tartani a nemzettudatot és erősíteni is azt. A jubileumi
előadások témáját három nagy csoportba osztották: a folyók sze-
repe megyénk történetében, az egyesület negyedszázados törté-
nete és a falukutatási eredmények.

hetes számot ábrázolja. A tárlat megnyitóját
követően Poénzuhatag című műsorával szó-
rakoztatta a győri közönséget Galla Miklós az
Esterházy-palotában.  A kiállítás november
15-ig, hétfő kivételével minden nap 10 és 18
óra között látogatható a Rómer Házban, a Te-
leki László u. 21. szám alatt.

Galla festményei és a humora 

Jegyvásárlás:
Látogató Központ / Tourinform Iroda (Baross G. u. 21.)

Menház Színpad pénztárában (Kossuth L. u. 24.) kedden és csütörtökön
15 és 18 óra között Gáti Oszkár várja személyesen a vásárlókat.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Mit dem Titel: DIE PRINZESSIN, DIE KEIN REICH HAT-
TE können die Besucher die Gastaufführung des PUP-
PENTHEATERS KABÓCA miterleben, und zwar am 25.
Oktober um 11 Uhr im Puppentheater Vaskakas . Das ist
eine wahre Geschichte über Könige, Ponys, Hofnarren;
Schlösse, Torten und Krönungsinsignien. 

MÄNNERHANDBALL:
Am Handballmatch der
Mannschaften von Agro-
feed – ETO-SZESE  und
Pécs können die Interes-
senten am 24. Oktober
ab 18 Uhr in der Sport-
halle der Universität die
Spieler begeistern. 

Der TAG DER TOTEN kommt
in der katholischen Kirche
nach dem Tag der Allerheiligen,
das ist der Gedenktag der im
Purgatorium leidenden Seelen.
So gewährt ein festliches Kon-
zert einen schönen Anlass fürs
Gedenken am 29. Oktober um

19.00 Uhr  in dem Nagyboldogasszony (Jungfrau Ma-
ria) Basilika (auf dem Kapitelhügel). Dirigiert: Berkes
Kálmán. Spielt: Győrer Philharmoniker. 

Zum Anlass des 40. INTERNATIONALEN NUMISMA-
TIKERTREFFENS werden die Sammler und die Interes-
senten am 25. Oktober zwischen 8.00 und 13.00 Uhr in der
Veres Péter Fachmittel-, und Berufsschule für Landwirt -
schaft herzlich erwartet. Man kann Münzen und Geldschei-
ne, Auszeichnungen, Geldstücke und Plaketten, Abzeichen,
alte Ansichtskarten, Briefmarken, Stiche, Aktien, Telefonkarten
und andere Antiquitäten tauschen, kaufen und verkaufen. 

SONGS OF THE SOUL – Die internationalen Vert-
reter der Weltmusik, Jazz-Musiker, klassische und
moderne Musiker dolmetschen die Musik von Maest-
ro Sri Chinmoy am 8. November ab 17 Uhr im Rich-
ter-Saal. Ein zauberhafter Abend mit wunderschönen
Liedern, dynamischem Aufbau und meditativen Mu-
sikkompositionen.

Champions League-
Begegnung: Győri
AUDI ETO KC –
Midtjylland treffen
am 25. Oktober um
19.00 Uhr in der Au-
di Arena aufeinander.
Champions League-
Begegnung: Győri
AUDI ETO KC –
Midtjylland treffen
am 25. Oktober um
19.00 Uhr in der Au-
di Arena aufeinander. 

CMB- CARGO
UNI Győr und
PINKK Pécsi 424
messen sich am
25. Oktober um
18 Uhr in der
Sporthalle der Uni-
versität.

FLEX FITNESS SE. veranstaltet
eine ungarische Junior-Masters
Power Lifting Landesmeisterschaft
für Damen und Herren am 24. Ok-
tober in Győrszentiván im Kulturha-
us Molnár Vid Bertalan. Die festli-
che Eröffnung beginnt um 8:45,
die Meisterschaft ab 9.00 Uhr.
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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

BELVÁROSI TEMATI-
KUS SÉTÁRA VÁRJÁK
az érdeklődőket október
25-én 15 órakor a Győri
Nemzeti Színház bejáratá-
nál. A színjátszás első nyo-
main indulhatnak útra a
sétára vállalkozók, melyek
a XVII. századba nyúlnak
vissza városunkban. Ezt
követően Hollósi Emese
színháztörténész beszél
arról, hogy milyen pozíci-
ót töltött be a győri színját-
szás a magyarországi
színjátszásban.

A TORINÓI LEPEL
címmel Tamási József
előadását hallhatják az
érdeklődők október
29-én 18 órakor a Ma-
gyar Évezredek elő-
adás-sorozat kereté-
ben. Helyszín: Nyugat-
Magyarországi Egye-
tem Apáczai Csere Já-
nos Kar I. épület. 

JÉGTÖRŐVEL AZ ÉSZAKI- SARKRA
címmel, dr. Szilágyi György címzetes igaz-
gató tart előadást október 28-án 16 órai
kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési
Házban (Győrszentiván, Déryné u. 50.) A
belépés díjtalan. 

KULTURÁLIS kínáló  

A RÁBA TÁNCEGYÜTTES, Győr egyik legis-
mertebb, nagy múltú hagyományőrző csoport-
ja ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. A ju-
bileumi műsornak a Vaskakas Művészeti Köz-
pont ad otthont október 25-én 17 órakor.

PRZEMYSL ÉS GORLICE – A nagy
háború keleti frontja 1915-ben címmel
Horváth Gábor hadtörténész technikus
előadását hallhatják az érdeklődők októ-
ber 27-én 17.30 órai kezdettel a Beze-
rédj-kastélyban. A rendezvényre a belé-
pés díjtalan.

A KIRÁLYKISASSZONY, AKINEK
NEM VOLT BIRODALMA címmel a
Kabóca Bábszínház vendég előadását
láthatják október 25-én 11 órakor a Vas-
kakas Bábszínházban. Igaz történet ki-
rályfiakról, pónilovakról és udvari bolon-
dokról; kastélyokról, tortákról meg koro-
názási jelvénykészletekről. 

GARDA–BENKŐ DUÓ kon-
certezik október 30-án 20 óra-
kor a SzínHely Kultúrpincében.
Garda Zsuzsa erős, de érzel-
mekkel fűtött hangja jól illik
Benkő Zsolt dinamikus, helyen-
ként virtuóz gitárjátékához. 

40. NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ
TALÁLKOZÓRA várják az érdeklődő-
ket, október 25-én 8–13 óráig a Veres
Péter Mezőgazdasági Szakközép- és
Szakképző Iskolában. Lehetőség lesz:
fém- és papírpénzek, kitüntetések, ér-
mék, jelvények, régi képeslapok, bélye-
gek, egyéb régiségek cseréjére, adás-
vételére.

HUNGARIAN TALENT
SHOW Ifjú tehetségek jelent-
kezését várják zene, tánc, próza
és egyéb kategóriákban, októ-
ber 25-én 14 órakor a Kozi
Drink Bárban. Zsűriben a győri
születésű Karda Beáta.

CSALLÓKÖZI SZÍNES CE-
RUZÁK című nemzetközi
gyermekrajz-kiállítás nyitja
meg kapuját október 26-án
10 órakor a Gyárvárosi Közös-
ségi Házban. A Dunaszerda-
helyen megrendezett képző-
művészeti verseny alkotásai-
ból összeállt tárlat november
9-ig tekinthető meg az intéz-
mény nyitva tartási idejében.

REQUIEM – A HALOTTAK
NAPJA a katolikus egyházban
a mindenszentek utáni nap, a
tisztítótűzben szenvedő lelkek
emléknapja. Ez alkalomból
megemlékezésre ad módot egy
ünnepi hangverseny október
29-én 19 órakor a Nagyboldog-
asszony-bazilikában. A Győri Fil-
harmonikus Zenekart Berkes
Kálmán vezényli.

A GYŐRI FRI-
ENDS BIG BAND
ad koncertet októ-
ber 26-án 19 órai
kezdettel a József At-
tila Művelődési Ház-
ban. Vendég: Abebe
Dániel „BEBE”.

SONGS OF THE
SOUL ismét váro-
sunk vendége lesz!
A világzene nemzet-
közi képviselői, jazz,
klasszikus és mo-
dern zenei előadók
tolmácsolják Maest-
ro Sri Chinmoy ze-
néjét november 8-
án 17 órakor, a Rich-
ter Teremben. 
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HIRDETÉS PR-CIKK

A legnagyobb nemzetközi zené-
szek mondanak igent évről évre a
győri boogie woogie zongorista,
Dániel Balázs meghívására. Így
lesz ez idén is a december 3–5-ig
tartó 8. Boogiefeszt – Győri
Nemzetközi Boogie Woogie
Fesztiválon, melynek keretében
ingyenes koncerttel, két Rich-
ter-termi show-műsorral, after-
partyval és workshopokkal vár-
ják az érdeklődőket. 

A győri zongorista, Dániel Balázs, azaz
Mr. Firehand Európa-szerte viszi ha-
zánk és városunk jó hírét, bátran állít-
hatjuk, a boogie woogie magyar nagy-
követévé vált, tehetségének és kitar-
tásának köszönhetően. Számos fesz-
tiválra hívják vendégszerepelni az
öreg kontinensen, s jövő héten első al-
kalommal mini-turnéra indul a tenge-
ren túlra is: egy San Franciscó-i fesz-
tivál szervezője Spanyolországban
hallotta játszani, ezt követően kérte
fel. A turné három állomásra bővült,
Cincinnatiban, Iowában is koncerte-
zik Balázs.

Hazatérését követően sem sokat
pihenhet, december 3-án kezdődik az
általa kitalált és szervezett 8. Boogie-

Gospellel és rock and rollal társul idén a boogie woogie
feszt, melynek nyitónapján, a hagyo-
mányokhoz híven, az Árkádban lép fel
zenekarával, Pleszkán Écska énekes-
nővel és Daniel Ecklbauer osztrák zon-
goristával az adventi forgatagban. A

Boogiefeszt várva várt nagykoncert-
jét, a tavalyi sikeren felbuzdulva, idén
is megduplázza Dániel Balázs, akivel
elmaradhatatlan dobos-bőgős triója
(Koch Barnabás és Zink Ferenc) is fel-

lép, mellettük pedig
mindkét este láthat-
juk a színpadon a spa-
nyol Lluís Colomát,
aki zenei kreativitásá-
val és energikus elő-
adásmódjával mindig
kitűnik a fellépők kö-
zül. Daniel Ecklbauer
sem fogja kímélni a
billentyűket, hiszen
egyedi countrys
énekhangja és dina-
mikus játéktechniká-
ja együtt igazán jel-
legzetes hangzást al-
kot előadásában. A
kétrészes műsorok-
ban a vérbeli blues
számoktól kezdve a
virtuóz négy-, hatke-
zes zongorás boogie
őrületig mindenben
részünk lehet. De -
cember 4-én, pénte-
ken a show második

részében a pörgős boogie woogie
számok műfajából a gospel irányába
kalandoznak el a fellépő művészek,
sőt ötvözni is fogják a két műfajt Boly-
ki Balázs és a Bolyki Soul&Gospel Kó-
russal. Másnap szintén nem minden-
napi produkciónak ígérkezik Dániel
Balázs és Fenyő Miklós közös műsora
a Boogiefeszt színpadán, hiszen a
boogie woogie a rock and roll őse,
így különleges időutazásban lesz ré-
sze a közönségnek. A műsorok után
Boogie Afterparty várja azokat, akik
beleszerettek a műfajba, és éreznek
még magukban annyi energiát, hogy
akár hajnalig ropják az El Paso Tánc
& Rendezvény Centrum tánctermé-
ben. A fesztivál során a koncerteken
fellépő világbajnok táncospároktól,
Ivan Katrunovtól és Tatyjána Georgi-
jevszkajától, valamint Markus Kakus-
kától és Jessica Kaisertől tanulhat-
nak az érdeklődők workshopokon.

Jegyek még korlátozott számban
kaphatók a Richter Terem jegypénztá-
rában. Ne csüggedjen azonban senki,
ha már nem kap belépőt a koncertek-
re, mert fel lehet iratkozni várólistára.
Érdemes ezt megtenni, mert a koráb-
bi évek során számos néző jutott jegy-
hez ezen keresztül. (X)
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SZÉKELY KINCSESTÁR PROGRAM

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

Migráció: Spontán menekülés
vagy szervezett megszállás?
című országjáró fórumát Győrben tartja november 4-én, szerdán este 6 órától a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kar II. számú Oktatási Épületében (Liszt Ferenc utca 17.)

„... s rendezni végre közös dolgainkat...” (József Attila)

Vendégek: Mráz Ágoston politológus, a Nézőpont Intézet igazgatója
Lanczendorfer Erzsébet, a rendezvény moderátora, a Győri KÉSZ tiszteletbeli elnöke

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Sorozatunkban a csodálatos Székelyföld
egy-egy gyöngyszemét mutatjuk be olva-
sóinknak. Tesszük ezt nem titkoltan a kedv-
csinálás szándékával, hogy aki teheti, láto-
gasson el erre a gyönyörű, ezer kincset rej-
tő magyar vidékre. Nem fogja megbánni.

Következő utazásunk kiindulópontja Székelyudvarhely,
ahonnan Zetelaka felé vesszük az irányt. A Hargita
csodálatos hegyeit, a lenyűgöző méretű fenyőfákat a
festőien kanyargó útról csodálhatjuk, és hamarosan
elérkezünk a víztározóhoz, amely a Nagy-Küküllő és a
Sikaszó patak összefolyása alatt létesült. A több mint
fél kilométer hosszú völgyzáró gátról csodálatos a ki-
látás, míg a 140 hektáron elterülő, 15 millió köbméter
vizet tároló tó kitűnő lehetőséget nyújt a horgászásra,
csónakázásra, sőt nyáron a fürdőzésre is. Tisztaságá-
ról a benne élő pisztrángok tanúskodnak. A környéken
számos túraútvonal található, de ha a leghíresebb ki-
rándulóhelyet szeretnénk felkeresni, akkor menjünk
tovább a Madarasi Hargita felé. Az 1801 méteres
hegycsúcs Székelyföld legmagasabb pontja, legnép-
szerűbb kirándulóhelye és legismertebb síközpontja
is egyben. A közeli települések az igazi meghitt han-
gulatú székely falusi turizmust kínálják, tényleg csak
néhány név a számtalan kellemes helység közül: Má-
réfalva, Homoródfürdő, Székelyvarság, Ivó. Utóbbi te-
lepülésen egyébként Erzsébet-tábor is működik, így
egyre több magyar fiatal ismerkedhet meg ezzel a
csodálatos vidékkel. A közeli Sikaszón Sütő András
hétvégi házát is meglelhetjük, amelynek oldalán az
emléktábla alatt mindig friss virágot találunk. A helyiek
szerint az írót a szomszédos faházból figyelték meg a
zsalugáteren található szív alakú kémlelőnyíláson ke-
resztül. A táj vadregényességét jól illusztrálja az anek-
dota, amely szerint az egyik erdőszéli ház lakói azért
késtek egy találkozóról, mert teraszukon egy medve
napfürdőzött, és jobbnak látták megvárni, míg a ve-
randa árnyékba kerül, és a mackó is továbbáll. 

Ha Csíkszereda felé vesszük az irányt (ezt már ko-
rábban megtettük a Csíksomlyóról szóló részben,
amelyben kitértünk a környék csodálatos látnivalóira,
a Szent Anna-tóra, a Nyerges-tetőre és Tusnádfürdő

Székely kincsestár 8. rész 

Hegyek, völgyek, városok
környékére is), akkor a Gyimesek felé is elkanyarod-
hatunk, ami már a csángók hazája. Itt találjuk meg
az egykori történelmi határt. Gyimesbükk környékén
ma is láthatók a Monarchia régi határkövei, de Ma-
gyarország legkeletibb vasúti őrháza is a településen
őrzi történelmünk édes és keserű emlékeit. Csíksze-
redából tovább indulva egy újabb lenyűgöző szépsé-
gű útszakasz következik Kézdivásárhely felé. Mielőtt
a városba érnénk, érdemes megtekinteni Kézdiszent-
lélek csodálatos középkori templomát. Ezután már
a „céhek városaként” aposztrofált település, az egy-
kori Kézdiszék központja következik, a legkeletibb

magyar többségű város a Kárpát-medencében. Fő-
tere roppant különleges, hiszen a teret övező házak
kapui egytől egyig egy másik utca végei. Összesen
73 ilyen „udvartér” található a főtérhez kapcsolódva.
Az egykori városháza épülete a céhközponti múltat
múzeumi formában őrzi. A szabadságharc ideje alatt
itt öntötte Gábor Áron az ágyúkat, az egyetlen meg-
maradt ágyú másolata is itt tekinthető meg. Érde-
mes ellátogatni a közeli Gelencére is, amely Székely-
föld egyik legszebb római katolikus templomának
otthona.  A fakazettás mennyezetű, 14. századi fres-
kókat is rejtő, várfallal körülvett kápolna áttételes győ-
ri vonatkozása, hogy a falfestményeken a Szent Lász-

ló-legenda is megelevenedik. Mintegy 40 kilométert
kell autóznunk, hogy elérjük Háromszék legjelentő-
sebb városát, Sepsiszentgyörgyöt. A város fontos
kulturális központ, itt működik többek között a Há-
romszék Táncegyüttes, az Erdélyi Művészeti Köz-
pont, a Székely Nemzeti Múzeum, a Tamási Áron
Színház. A Székely Nemzeti Múzeum épületét Kós
Károly tervezte, és stílszerűen a Kós Károly utcában
található. Nevezetességei közé tartozik református
temploma, a Városháza, amely az egykori Vármegye-
háza, a színház épülete, vagy a 48-as oroszlános em-
lékmű. A város legnépszerűbb sportága a női kosár-

labda, a zöld-fehér (!) mezes csapat korábban az Eu-
rópa-kupában is szerepelt, kétszer is eljutott a nyol-
caddöntőig. Érdekesség egyébként, hogy Székely-
föld legkedveltebb sportága egy másik csapatsport,
méghozzá a jégkorong. Talán nem kell ecsetelni,
hogy mennyire különleges hangulata van egy Csík-
szereda–Brassó rangadónak, amit ráadásul évről év-
re a magyar bajnokságban vívnak.

Székelyföldi barangolásunk lassan véget ér, de so-
rozatunk következő, egyben utolsó epizódjában három
igazán különleges helyre látogatunk el. Kovászna és a
rejtélyes Kommandó után egy lüktető nagyvárosban,
Brassóban zárjuk majd kalandjainkat. 



a nedvességtől, mivel elfolyhat, esetleg megfoghat
más dolgokat. 

A tartós színező krémek akár 3 hónapig is meg-
maradnak, legtöbbször csak egy nyírással távolít-
hatók el véglegesen, viszont nem kell aggódni az
időjárás viszontagságai miatt.

Maga a kozmetikai eljárás csak a festés hatóide-
jével hosszabbodik meg, ami 20-30 percet jelent.
Ugyanúgy, mint a hajfestésnél, festőecsettel dolgoz-
zuk be a szőrbe a festéket, az eljárást a kutya kedves
simogatásként észleli. A festék lemosása után az ál-
talános kozmetikai ellátás folytatódik. Fontos, hogy

ilyen módszert csak akkor alkalmaz-
zunk, ha a kutya egész-

séges, nem

nyezete lelkesedését vetíti vissza. Fajtatársai pedig
nem törődnek a színnel, az állat szagazonosítása
dominál, így ugyanúgy fogadják, mint más fajta-
társakat.

Sok téves információ ellenére, ezek a színező
anyagok elsősorban kutyákra és más hobbiállatok-
ra lettek kifejlesztve, teljesen toxinmentes, bőr és
szőrbarát összetevőkből állnak. Léteznek azonnal

kimosható festékek, ezek előnye, hogy alkalmi jel-
legűek, és a kutya egy fürdetéssel visszanyer-

heti eredeti szőrszínét, hátránya viszont,
hogy a csapadékos időben

óvni kell
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A Zooo+ ma-
gazin e havi
mellékletének

témája a kreatív
kutyakozmetika.

Szakács Rita mester
kutyakozmetikust kértük

meg, hogy meséljen nekünk az újonnan megje-
lent divathóbortról, ami honnan máshonnan,
mint Amerikából indult hódító útjára.

A

Házi kedvenceink már nem pusztán kedvtelés-
ből tartott állatok. A szó szoros értelmében a család
tagjaivá váltak, ezt bizonyítja az állatfelszereléseket
forgalmazó cégeket elárasztó termékek hatalmas
választéka. Nem meglepő, hogy a kozmetikai mód-
szerek is fejlődnek, gyarapodnak!

A kreatív kutyakozmetika olyan kreatív technikák
alkalmazását jelenti, amelynek célja a kisállat-koz-
metikával elérhető megszokott eredmény tovább-
fokozása. Ez lehet a fajtától eltérő nyírási módszer,
lehet különböző kellékekkel való feldíszítés, mint

egy szép
nyakkendő, ruházat, divaték-
szerek, valamint az állat bizo-
nyos testtájainak színezése. 

Két éve találkoztam elő-
ször az Amerikában már több
mint tíz éve hódító kutyafestés-
sel. Először magam is idegen-
kedve fogadtam a színes kutyu-
sok látványát, de minél inkább
utánajártam a technikáknak és ta-
lálkoztam a valóságban is ilyen álla -
tokkal, egyre inkább megkedveltem
ezt a divatirányzatot. Mint általában az
újonnan megjelenő dolgok, így a kutyafes-
tés is nagyon megosztja az emberek vélemé-
nyét, ezért a gazdinak számolni kell azzal, hogy
néha ítéletet is kap. Megfigyeltem, hogy ezek a kis
családtagok nagyon szeretnek a középpontban len-
ni, és miután a kutyusnak a megjelenése megválto-
zik, a környezete és a gazdái még nagyobb figyel-
met fordítanak felé. Természetesen ő nem érzékeli
a színváltozását, csak a gazdi boldogságát és a kör-

Színezd újra:
már nálunk is hódít
a kutyafestés

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese keresse havi műsorunkat a G



Az októberi adás-
ban elefántbébiket

tekinthetünk meg a
veszprémi állatkert óriási kifu-
tójában, bemutatjuk önöknek az egyik legkedveltebb kutyafajtát, a
golden retrievert, utána egy érdekes madárkiállítás bámulatos papa-
gájai és ragadozó madarai zárják a műsort a természet csodáival.

A szeptemberi adásban láthattak színesre festett és nyírt
kutyusokat, megmutattuk önöknek a veszprémi állatkert

csodálatos új madárházában a flamingókat, majd a Ter-
raPlaza egzotikus hüllőit.

hajlamos az allergiára és nincs semmilyen bőrelvál-
tozása. Fontos, hogy a színezést szakemberre bízzuk
és kikérjük a tanácsait.

Bizonyára sokakat megoszt ez a téma, azonban
jogunkban áll eldönteni, hogy kutyánkat, macskán-
kat miként kozmetikázzuk, ha ez nem okoz az állat-
nak kellemetlenséget. Mindenki döntse el saját ma-
ga, hogy szeretné-e ezt a kozmetikai eljárást.
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Rövidhírek a Zooo+ magazin világából

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese, várjon minket havonta
megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!
Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján! Jó szórakozást!

Dupla oldalunkat ezúttal a Gyôr+ Televízió Zooo+ magazinja szeptemberi és októberi
adásának rovataival színesítettük. Az aktuális havi adást rendszeresen ismételjük te-
levíziónkban, az elôzô hónap magazinmûsorát pedig megtalálhatják a youtube-on.

SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

BEMUTATJA



Igen kedvelt időtöltés
volt a solymászat a kö-
zépkori uralkodók szá-
mára, ezért történelmi
események is köthe-
tők közvetlenül a soly-
mászathoz. Az erdélyi
fejedelmek például
évente adófizetéssel
vásárolták meg a békét,
ezen felül még néhány va-
dászmadarat is küldtek a
Portára, ezt „falconagicum-
nak" hívták. Számos költeményt
a ragadozó madárral való kapcsolat
ihlette, például William Shakespeare-t
is: „...egy sólyom, egy házasság, két só-
lyom, nincs házasság...". Hogy is kezdőd-
hetett? Az ősember az állatok háziasításának kezdetén már felhasznált egyes ál-
latokat vadászatához segítőnek. Valószínűleg először a kutya, majd a ló – ám ezek
az állatok csupán segítették a vadászt zsákmánya megszerzésében. Különbséget
kell ezért tennünk ezen „vadásztársak" és a sólymok között, az utóbbi esetben
ugyanis a madár az ember helyett vadászott. A zsákmány természetesen az em-
beré lett, aki idővel gyönyörűséget lelt abban, hogy idomított madara utoléri, majd
megöli a zsákmányt, akárcsak a természetben. Így a solymász közelről figyelemmel
kísérheti azt az ősi színjátékot, ami a zsákmány és üldözője között zajlik.

(A Symurgh Solymász Egyesület hozzájárulásával.)

A solymászat nemzeti kultúránk része, amit Belsô-Ázsia sztyeppéirôl
hoztunk a Kárpát-medencébe. Mára csak kevesen ismerik ennek
a csodálatos tevékenységnek a fortélyait. Nagyszerû dolog
együtt dolgozni egy madárral nap mint nap. Ezek olyan
elfeledni látszó élmények, amiben
ma már csak keveseknek
van részük.

A ragadozó madarak harciasságát, vakmerőségét és precizi-
tását már ősidők óta ismerjük. Érthető, hogy több uralkodócsalád

szívesen vette az állatősöktől való származtatás mondáit.  A „Toghrul”
(turul) személynév a bátorság kifejezője volt, Attila pajzsán is turul volt

látható.
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Madarat tolláról...
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Minden bemutatkozás, minden új dolog nagyon ne-
hézkes. Az embereknek megvannak a bevált szoká-
saik, tudják, mit szeretnek venni, tudják, mit szeret-
nek enni és persze azt is, hogy hova járnak „szépül-
ni”. Van azonban olyan pillanat, amikor valamiért
egyszer csak érdekesnek, izgalmasnak találunk va-
lamit. Olyan ez, mint amikor ki akarunk próbálni egy
új éttermet, vagy egy új autót, vagy hirtelen a ked-
venc szappanunk, vagy tusfürdőnk helyett egy má-
sikat teszünk a kosárba a boltban. Győrben most
valami hasonló történik. Megnyílt ugyanis a Ha-
rangvölgyi Institute, amely igazán egyedi és termé-
szetes megoldásokat kínál nekünk, hogyha fiatalod-
ni, szépülni szeretnénk. Megkérdeztük a győri üzlet
vezetőjét, hogy milyen indíttatásból választotta vá-
rosunkat, és az alábbi választ kaptuk. 

„Körülbelül két évvel ezelőtt történt az az ominó-
zus eset, amikor egy barátnőm ajánlására beléptem
a budapesti Harangvölgyi Klinikába. Volt balettmű-
vész révén a rengeteg külföldi vendégszerepléseim
alkalmával mindig volt egy kis időm arra, hogy meg-
látogassak egy-egy szépségszalont, így volt össze-
hasonlítási alapom. Amint átléptem a küszöböt,
éreztem, hogy valami furcsa, jóleső érzés járja át a
testemet és lelkemet egyaránt, pedig még csak a
fogadóhelyiségben voltam. Tudtam, hogy ragasz-
kodni fogok ehhez az érzéshez, de azt még csak
nem is sejtettem, hogy a sérülésem miatt kettétört
balettkarrierem a szépségiparban fog kiteljesedni.

A szépségipar és a mûvészet találkozása
Megnyílt a Harangvölgyi fiatalító intézet. Egy hely, ahol tudják, mi kell Neked...

Elvileg egy
gyors érdeklő-
désre volt
időm beugra-
ni, de azon vet-
tem magam
észre, hogy
két óra múlva
jöttem ki a sza-
lonból túl egy
arckezelésen,
rengeteg pozi-
tív élménnyel.
Körülbelül egy
év múlva kellett szembesülnöm azzal, hogy többet
nem leszek színpadon és bár ötéves korom óta
csak és kizárólag a színház és a közönség kegyeit
kerestem, és el sem tudtam képzelni az életemet
más szakmában, mégis valamiért éreztem, hogy az
én jövőm összefonódik majd a Harangvölgyi névvel.
Mivel a Győri Balettban is táncoltam, és sok győri
barátom is van, és rettenetesen szeretem ezt a vá-
rost, így arra gondoltam, miért ne oszthatnám meg
ezt a csodát a győriekkel. Az Annával való szemé-
lyes találkozóm pedig egyenesen az egekbe repített
és erőt adott ahhoz, hogy belevágjak, és igen… Le-
gyen egy győri Harangvölgyi Intézet is! Most éppen
a győri szalon irodájában vagyok… Innen írok! Nek-
tek! SIKERÜLT! Nyitva vagyunk! A kozmetikusok is

csak Rátok várnak! Már csak annyit kívánok min-
denkinek, hogy élje át ugyanazt az élményt, amelyet
nekem is sikerült Budapesten, mert akkor biztosak
lehettek abban, hogy kiegyensúlyozottak, minden
szempontból tökéletesek és fiatalok lesztek!”

Az üzlet direkt nem sorolja fel hosszasan, hogy
milyen kezelések, termékek és szolgáltatások érhe-
tőek el náluk. Ők mindenkinek egyedi megoldáso-
kat javasolnak, hiszen mindenkinek más a bőre, és
mindenkinek másra van szüksége. Most ráadásul
promóciókkal csábítanak minket arra, hogy felemel-
jük a telefont és bejelentkezzünk. Ha valaki azonban
többet szeretne tudni, akkor: gyor.harangvolgyi.hu.
Bejelentkezés: gyor@harangvolgyi.hu vagy +36-
30/716-6820.
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OKTÓBER 24., SZOMBAT
DUNA TV
04:50 Zegzugos történetek 05:15
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Magyar tör-
ténelmi arcképcsarnok 06:30 Világ-
nézet 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:00 Úton haza-
felé 2. – Kaland San Franciscóban
10:30 Mesélő cégtáblák 11:00 Noé
barátai 11:30 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+ 
13:00 Hazajáró 13:30 Magyar Króni-
ka 14:00 Másfélmillió lépés Magyar-
országon  14:40 Szeretettel Holly-
woodból  15:10 Csárdáskirálynő 
17:00 Gasztroangyal  18:00 Híradó
18:40 SzerencseSzombat  19:40
Játék határok nélkül  21:00 Ments
meg, Uram!  23:00 Kenó  23:05
Brazil  01:25 MüpArt – Lo'Jo 02:00
Szabadság, Szerelem  03:55 Haza-
járó 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show  04:35 Pasik
 05:00 Pasik  05:25 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:30 Ízes élet  10:25 Teleshop
10:45 Kalandor  11:05 Brandmánia
 11:35 Street Kitchen 12:05 Arany-
haj és a nagy gubanc  13:55 A harc
törvénye  15:00 A harc törvénye
16:00 Scooby Doo 2.: Szörnyek pó-
ráz nélkül  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Fókusz Plusz  20:00 Hun-
gary's Got Talent – A tehetség itthon
van  21:30 Gyertek át szombat es-
te!  22:40 Egy cipőben  01:20 A
forrás  02:50 Gyertek át szombat
este!  03:25 Gálvölgyi-show 

04:50 Babavilág  05:15 Super Car
 06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 ma-
tiné 09:10 Astro-Világ 10:20 Én is tü-
körbe nézek  10:50 Babavilág 
11:20 Otthon a kertben  11:50 Kan-
dász Travel  12:20 Állati dokik 
12:50 Knight Rider  13:45 Kuzey
Güney – Tűz és víz  14:45 Kuzey Gü-
ney – Tűz és víz  15:45 Pincérlány –
Édesen is csípős  18:00 Tények
19:00 Narnia Krónikái 3. – A Hajnal-
vándor útja  21:15 Halálos iramban:
Ötödik sebesség  23:55 Water-
world – Vízivilág  02:25 Sportos
02:35 Merlin 

05:10 Trendközelben 05:35 TV-Shop
06:05 Szívek szállodája  06:55 Szí-
vek szállodája  07:45 Sütimester
09:00 Sütimester 10:20 Tucatjával ol-
csóbb  12:20 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  13:20 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  14:15 NCIS: Los Angeles
 15:15 NCIS: Los Angeles  16:15
Jurassic Park  18:45 A szövetség 
21:00 A sebhelyesarcú  00:30 Har-
madik műszak  01:30 Harmadik
műszak  02:20 A skacok meg a ku-
kacok 

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 Épí-
tech (ism.) 18:30 Üzleti negyed (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 25., VASÁRNAP
DUNA TV
05:55 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 06:20 "Így szól az Úr!" 06:25 A
sokszínű vallás 06:40 Kérdések a Bib-
liában 06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:30 Család-barát 09:00 Isten kezé-
ben 09:25 Engedjétek hozzám...
09:35 Katolikus krónika 10:00 Refor-
mátus ifjúsági műsor 10:10 Evangé-
likus ifjúsági műsor 10:15 Úton-útfé-
len 10:25 Református magazin 11:00
Evangélikus istentisztelet 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+
 12:45 kult.hu 13:15 Hit, hagyo-
mány, háború 13:45 Bocsáss meg,
drágám!  15:20 Tóparti látomás 
17:00 A muskétások  18:00 Híradó
18:40 Hogy volt!? 19:40 Magyaror-
szág, szeretlek! 21:00 A király látoga-
tása  22:30 Kenó  22:35 Budavári
Palotakoncertek  23:05 A gyilkos
médium  00:55 Ments meg, Uram! 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Macskafogó 2. – A sátán
macskája  05:25 Fókusz Plusz 
Magazin 06:20 Top Shop 06:50 Kö-
lyökklub  09:45 Csillagok háborúja:
Yoda történetei  10:10 EgészségKa-
lauz  10:30 Teleshop 11:35 A Mu-
zsika TV bemutatja!  12:10 4ütem
 12:40 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  13:15 Házon kívül 
13:45 Tengeri farkas  15:45 A szom-
széd nője mindig zöldebb  Közben:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Perzsia herce-
ge – Az idő homokja  21:00 Az éhe-
zők viadala  23:45 Portré  00:20
Perzsia hercege – Az idő homokja 
02:30 A mentalista  03:10 Nevelés-
ből elégséges  03:35 Nevelésből
elégséges 

04:05 Rúzs és New York  04:50
Mrs. Klinika  05:35 Babavilág 
06:00 Az idő örvényében 06:25 Tv2
matiné 08:30 ÁllatoZOO  09:00
Több mint TestŐr  09:30 Astro-Vi-
lág 10:40 Apaütők  11:10 Tűsarok
 11:40 Stahl konyhája  12:10 Ott-
hontérkép  12:40 Falforgatók 
13:45 Walker, a Texas-i kopó  14:45
Walker, a Texas-i kopó  15:45 Mam-
ma Mia!  18:00 Tények 18:55 Sztár-
ban sztár  21:25 Összezárva Fride-
rikusszal  22:40 Ügynöklista 
23:40 Keletről jött emberek – A ku-
nok  00:45 Sportos 00:55 Merlin 
02:25 A szépség és a szörnyeteg 
03:10 Mrs. Klinika 

05:05 Peren kívül  05:50 TV-Shop
06:25 Sütimester 07:30 Szívek szál-
lodája  08:25 Szívek szállodája 
09:25 Will és Grace  09:55 Will és
Grace  10:25 Will és Grace  10:55
Trendközelben 11:25 A Tetovált Séf 
12:00 NCIS - Tengerészeti helyszíne-
lők  12:55 NCIS – Tengerészeti hely-
színelők  13:55 Észbontók  14:55
Szakítópróba  16:55 A szövetség 
19:10 Nászfrász  21:00 Kalandtúra
 23:00 Hideg ölelés  01:05 A Teto-
vált Séf  01:35 Trendközelben
02:05 Harmadik műszak  02:50
Harmadik műszak 

08:00 Credo (ism.) 08:30 Hello Győr!
(ism.) 09:00 Konkrét (ism.) 09:15 Zo-
oo+ (ism.) 09:45 Konkrét (ism.) 10:00
Nyugdíjas Egyetem (ism.) 11:00 Kép -
újság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45
Konkrét (ism.) 19:00 Hello Győr!
(ism.) 19:30 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Széchenyi Híradó (ism.) 21:30
Zooo+ (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
23:45 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

OKTÓBER 26., HÉTFŐ
DUNA TV
06:00 A Broadway királya Budapes-
ten  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:20 Roma Magazin 07:45 Domovi-
na 08:15 A múlt fogságában  09:10
A hegyi doktor – Újra rendel  10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
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 Kékfény  21:30
Bosszú  22:10 Kenó  22:15 On
the Spot  23:15 Magyar Krónika
23:45 Budapest ostroma  00:30 A
király látogatása  02:05 Magyar el-
sők 02:20 Magyar történelmi arckép-
csarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel  09:10
Ízes élet  09:35 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Éjjel-nappal Budapest  13:55 A
Konyhafőnök  15:15 A szerelem
foglyai  16:20 A mentalista  17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:10 Dr. Csont  23:15 RTL
Klub Híradó 23:45 Magyarul Balóval
00:20 A főnök  01:20 Reflektor 
01:40 A harc törvénye  02:30 A
harc törvénye  03:15 A bosszú an-
gyala 

04:00 Mrs. Klinika  04:50 Apaütők
 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  13:00 Családi Titkok  14:10
Zsaruk  15:15 Az én bűnöm 
16:20 Veronica aranya  17:25 Fio-
rella  18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Az 50 milliós játsz-
ma  21:30 A milliomos szakács 
22:35 Az ősi prófécia  23:40 Doktor
D  00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05
Elit egység  03:45 Életfogytig zsaru


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 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi –meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 NCIS: New Orleans  22:00
NCIS: New Orleans  22:55 Kaland-
túra  00:55 Két pasi – meg egy kicsi
 01:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:15 Szívek szállodája 
03:05 Jackie nővér 

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
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kamarai Magazin (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kamarai Magazin (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Konkrét (ism.) 13:45
Kép újság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 27., 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 11:25
Az emberi csoda  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie
15 perces kajái 13:15 Kívánságkosár
15:15 Feketén-fehéren  16:05 Rex
felügyelő  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
Kisvárosi doktor  19:35 Maradj tal-
pon!  20:35 Önök kérték! 21:35 La-
ura rejtélyei  22:15 Kenó  22:20 A
Nagyok  22:55 Loop  23:25 Müp -
Art Classic – Stabat Mater Verdi és
Rossini 00:55 A médium  01:35 Új
élet  03:00 Magyar elsők 03:15 Sze-
relmes földrajz 

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  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
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  02:15 EgészségKalauz 
02:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 03:00 A bosszú an-
gyala 

04:25 Az ősi prófécia  05:10 Csap-
dába csalva  05:35 Családi Titkok
 06:20 Mokka  09:25 Stahl kony-
hája  09:30 Babapercek  09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív  13:00
Családi Titkok  14:10 Zsaruk 
15:15 Az én bűnöm  16:20 Veroni-
ca aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
A titkok könyvtára 22:35 Hawaii Five-
0  23:40 Franklin és Bash  00:40
Tények Este 01:30 Aktív  01:50
Sportos 02:05 Ezo.TV 03:05 Hunky
Blues – Az Amerika Álom 

06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace  07:20 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok  08:05 A nagy svindli
09:00 Szívek szállodája  10:00
Knight Rider  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös 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 Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  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 48 óra  23:05 NCIS: New Or-
leans  00:05 NCIS: New Orleans 
01:00 48 óra  02:50 Szívek szállo-
dája  03:40 Jackie nővér 

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 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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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

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 28., SZERDA
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:50 Zegzugos tör-
ténetek 05:15 Akadálytalanul 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
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 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Az emberi
csoda  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
fehéren  16:10 Rex felügyelő 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor  19:35 Maradj talpon!
20:30 Skandináv lottó sorsolás 
20:40 Szabadság tér '89 21:30 Mun-
kaügyek  22:05 Római helyszínelők
– Árulkodó nyomok 

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  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:10 Szulejmán  23:15 RTL
Klub Híradó 23:45 Házon kívül 
00:20 Magyarul Balóval 00:55 Reflek-
tor  01:15 A nyomozó  03:10 A
bosszú angyala 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Családi Tit-
kok  14:10 Zsaruk  15:15 Az én
bűnöm  16:20 Veronica aranya 
17:25 Fiorella  18:00 Tények 19:30
Jóban Rosszban  20:15 Az 50 milli-
ós játszma  21:30 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 Holtak földje 

06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace  07:20 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok  08:05 A nagy svindli
09:00 Szívek szállodája  10:00
Knight Rider  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös 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 Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  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 Megint 48 óra  23:05 Sörcsa-
ta  01:25 Két pasi – meg egy kicsi
 01:55 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:40 Szívek szállodája 
03:30 Harmadik műszak 

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

GYŐR+ TV

OKTÓBER 30., PÉNTEK
DUNA TV
 06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 P'amende
07:50 Öt kontinens 08:20 A múlt fog-
ságában  09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Az emberi
csoda  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40
Kult+  12:50 Jamie 15 perces kajái
13:15 Kívánságkosár 15:15 Feketén-
fehéren  16:05 Rex felügyelő 
17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor  19:35 Maradj talpon! 
20:35 Fölszállott a páva 21:35 Co-
lumbo: Hajnali derengés  23:10 Ke-
nó  23:15 Apró gyilkosságok a csa-
ládban  00:45 Személyes vonatko-
zás  02:35 Magyar elsők 02:50 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 03:20
Szerelmes földrajz 03:50 Határtala-
nul 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  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:10 Showder Klub  23:20
RTL Klub Híradó 23:50 Magyarul Ba-
lóval 00:25 Vámpírnaplók  01:25
Reflektor  01:45 Street Kitchen 
02:15 Kalandor 02:35 4ütem 
03:00 A bosszú angyala 

04:50 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  13:00 Családi Titkok 
14:10 Zsaruk  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 Miami Vice  00:10
Charlie angyalai  01:05 Tények Este
01:55 Sportos 02:05 Ezo.TV  03:10
Aktív  03:35 Életfogytig zsaru 

06:55 Will és Grace  07:20 Jóbará-
tok  07:40 Jóbarátok  08:05 A
nagy svindli 09:00 Szívek szállodája
 10:00 Knight Rider  11:00 Ame-
rikai mesterszakács  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 Amerikai
mesterszakács  18:40 Jim szerint a
világ  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Jurassic Park 2. – Az elveszett
világ  23:40 Sörcsata  01:55 Két
pasi – meg egy kicsi  02:20 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék  03:05
Szívek szállodája  03:55 Harmadik
műszak 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 10:00
Kép újság 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Gázfröccs
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Gázfröccs
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:10 Időjárás-jelentés 07:20
Rondó 08:15 A múlt fogságában 
09:05 Kisvárosi doktor  10:00 Csa-
lád-barát 11:30 Az emberi csoda 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
 12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15
Kívánságkosár 15:05 Feketén-fehé-
ren  15:55 Rex felügyelő  16:45
Szerencse Híradó  17:00 Ridikül 
18:00 Híradó 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Kisvárosi doktor  19:35 Ma-
radj talpon!  20:35 Fábry  21:50
Kenó  21:55 Narancsos kacsasült
 23:45 kult.hu 00:15 Falfúró 
01:50 Narancsos kacsasült  03:35
Magyar elsők 03:50 Határtalanul ma-
gyar 

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  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:10 CSI: A helyszínelők 
23:15 RTL Klub Híradó 23:45 Magya-
rul Balóval 00:15 Brandmánia 
00:50 Reflektor  01:10 Kung-fu – A
film  02:50 A bosszú angyala 

04:30 Lángoló Chicago  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka 09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben Hírműsor
12:30 Aktív  13:00 Családi Titkok 
14:10 Zsaruk  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: Los Angeles  23:40 Fe-
lejthetetlen  00:40 Tények Este
01:30 Aktív  01:50 Sportos 02:05
Ezo.TV  03:05 A titkok kulcsa 

06:30 Will és Grace  06:55 Will és
Grace  07:20 Jóbarátok  07:40
Jóbarátok  08:05 A nagy svindli
09:00 Szívek szállodája  10:00
Knight Rider  11:00 Amerikai mes-
terszakács  11:55 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös 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 Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  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 Észbontók  22:00 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:05 Megint
48 óra  01:05 Két pasi – meg egy ki-
csi  01:35 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Széchenyi Híradó (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
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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HIRDETÉS PR-CIKK

INTENZÍV B KATEGÓRIÁS
TENGERI FELKÉSZÍTÔ 
TANFOLYAM 
október 26-tól 
és
TENGERI MANÔVER 
TRÉNING 
november 7-tôl

H A J Ó Z Á S R E G AT TA
O K TAT Á S  CHARTER
YACHT-MANAGEMENT

M O S T A N T Ó L  G Y Ô R B E N !  

HAG-YACHTING Telefon: 06 96/270 203 | Mobil: +36 30 /978 5928 
9028 Gyôr, Szent Imre út 83/b info@hag-yachting.eu | www.hag-yachting.eu

MEGNYITOTTUNK

Egész évben izgalmas programokat
ígér a Hans Anders Group győri csa-
pata a hajózni vágyók számára: a na-
pokban nyílt győri irodában várják a
víz szerelmeseit, ahol az oktatástól
kezdve az értékesítésen és bérlésen
keresztül, egészen a hajóhasznosítá-
sig mindenki megtalálhatja a számára
legmegfelelőbb konstrukciót. 

A HAG-Yachting központban egész
évben lehetőség van tengeri hajóvezetői
oktatáson részt venni, csoportos vagy
egyéni oktatásban elsajátítani az elmé-
leti anyagot, akár a jelentkezők által vá-
lasztott időpontokban is.

A húszórás elméleti tanfolyamon
személyre szabott oktatást kapnak a
jövendőbeli hajóskapitányok, melyet
egy horvátországi tengeri elméleti
vizsga követ – mondta el Lengyel Le-
vente, az iroda vezetője. Áprilistól egé-
szen november végéig gyakorlati ten-
geri oktatást és manővertréninget is
szerveznek az irodában, amely során
tapasztalt kapitányaikon kívül külföldi
partnereik adják át az évtizedek óta
megszerzett vezetői tudásukat a veze-
tői engedéllyel már rendelkező vagy
vizsgára készülő hajósok számára.

A győri iroda munkatársai vállalják
tengeri csapatépítő tréningek, üzleti ta-
lálkozók, VIP-regatták szervezését és tel-

A hajózás Gyôrben is elérhetô
jes körű lebonyolítását is. A programokat
különböző csomagokban kínálják a cé-
gek és megrendelők elvárásainak meg-
felelően, akár 3-4 napos időtartamra is. 

A kirendeltségen a világ összes ten-
gerére biztosítanak hajóbérlési lehető-
séget, személyre szabott hajóválasztás-
sal, akár tört heti konstrukcióban is.
Amennyiben a bérlésnél nem rendelkez-
nek vezetői engedéllyel, igény esetén ta-
pasztalt kapitányt is rendelkezésükre
tudnak bocsátani. Hajóértékesítésen
belül a Yacht-Charter management
programban (CHP) tulajdonosa lehet
egy új vagy újszerű vitorlás hajónak, ka-
tamaránnak. A HAG-Yachting ebben a
konstrukcióban vállalja a hajó tengeri
üzemeltetését úgy, hogy a hajó a tulaj-
donos számára bármikor elérhető. CHP
igénybevétele esetén a charter cég át-
veszi a hajóval kapcsolatos valamennyi
tevékenységet, adminisztratív feladatot.
A hajóértékesítés természetesen műkö-
dik a programtól függetlenül is, győri
ügyintézéssel, ahol segítenek a megfe-
lelő hajóválasztásban, és akár célkikötő-
be szállításban is. Lengyel Levente
hangsúlyozta, törekednek a személyes
kapcsolatok kialakítására, azok hosszú
távú megtartására annak érdekében,
hogy a hajózás mindenki számára élve-
zetes és biztonságos maradhasson.

Egyetemi
hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

NOVEMBER

13.1900

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

Jegyár: 4900 Ft/db

Fôtámogató: IV. elôadás: az ütôs jazz

KŐSZEGI
IMRE
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Kicsi korom óta fôzök, elsô emlé-
kem 4 éves koromból származik, ami-
kor szüleimet leptem meg egy kissé
„túlkészült” reggelivel.

Bár szüleimtôl sok mindent ellestem
a konyhában, a fôzésnél is — mint álta-
lában minden területen az életben — a
magam feje után mentem. Soha nem
fôztem könyvbôl. Általában megkósto-
lok egy ételt, s annak íze, illetve textúrája
alapján — kicsit a saját ízvilágomat is be-
lecsempészve — próbálom meg repro-
dukálni azt. Gyerekkoromban édes-
anyámat gyakran szinte az ôrületbe ker-
gettem azzal, hogy mire hazajött a mun-
kából, rendszeresen elôálltam valami új-
fajta étellel vagy süteménnyel. 

Általános iskolai biciklitúrára már sa-
ját sütésû kiflivel mentem, egyetemis-

Novemberben fõzõmûsor indul a Gyõr+ televízióban

Nagy Eszter creative chef
októberi ajánlata
Talán már többen tudják, hogy az
RTL Klub Konyhafônök 2 címû
mûsorának harmadik helyezettje,
Nagy Eszter, gyôri lány. A közeljö-
vôben indul fôzômûsora a Gyôr+
televízión és rovata lapunk hasábja-
in. Most bemutatkozik olvasóink-
nak, és egy komplett ôszi menüsort
is ajánl a figyelmünkbe.

taként pedig én voltam az, aki a sem-
mibôl is tudott „varázsolni” valami fino-
mat.  A diákévek megtanítják az em-
bert a tiszteletre. Én rendkívül tisztelem
az alapanyagokat, soha nem dobok ki
semmit, ami még felhasználható. 

Érdekes, hogy korábban sosem
gondoltam, hogy ezzel kéne hi va tás -
szerûen foglalkoznom. Bárhol dol-
goztam, bármit is csináltam, minden
nap munka után nekiálltam valamit
alkotni a konyhában. Nem létezett az
a fáradtság, ami visszatarthatott vol-
na ettôl — a családom legnagyobb
örömére.

Az ismertséget a Konyhafônök
hozta meg a számomra, ahova egy
barátnômnek köszönhetôen kerültem.
Évi adta meg a számom egy szer-
kesztônek, aki elhívott az elsô casting-
ra. Vicces, hogy nem is tudtam a mû -
sor létezésérôl, nem nagyon nézek tv-t,
ha igen, akkor is kizárólag fôzôs mû -
so rokat, azokat is inkább a youtube-on.
Óriási lelkesedéssel indultam neki az
elsô válogatásnak. Mint utóbb kide-
rült, több ezer jelentkezôbôl mindösz-
sze 36-an kerültünk adásba. Mivel vol-
tak köztünk szakmabeliek, nyilvánva-

lóan nem én voltam a legfelké-
szültebb. Egyben biztos vol-
tam: mindent meg fogok
tenni azért, hogy a leg-
jobbként mehessek ha-
za. Ôszintén beval-
lom, magam is
meg lepôdtem, mi-
ket hozott ki belô-
lem a stressz.
Olyan dolgokat csi -
náltam, amiket ko-
rábban soha. 

Diákként minden nyarat végigdol-
goztam a gyôri strand egyik „gyorsét-
termében”. Az akkori fônökömre azó-
ta is szeretettel gondolok vissza. Ô ta-
nított meg arra, hogy minden ételt úgy
adjak ki a kezembôl, ahogy én is szí-
vesen megenném. 

A mûsor óta lehetôségem nyílt bete-
kintést nyerni a számomra legkedve-
sebb étterembe, a balatonszemesi Kis-
tücsökbe. Hálás vagyok Csapody Ba-
lázs tulajdonosnak és Jáhni László séf-
nek, hogy bármikor szívesen látnak és
mindig jó tanácsokkal látnak el.

Álmom volt a verseny után, hogy
egyszer legyen egy saját fôzô mû so -

rom, a konyhámat is eszerint tervez-
tem meg. Így, hogy a Gyôr+ Média
mögém áll és erre lehetôséget bizto-
sít, mindez valóra válik.

November közepétôl tervezem sa-
ját fôzôtanfolyamaim elindítását kortól
és nemtôl függetlenül mindenki szá-
mára.

Sokszor kérdezik, miért csinálom,
mi motivál? Az öröm az emberek ar-
cán, hogy ízlik nekik, amit fôztem,
hogy tetszik, ahogy tálaltam. Ez a
legnagyobb boldogság a számomra,
hiszen enni jó és én hiszem, hogy a
legfontosabb dolgok az asztal körül
történnek. 

A hagymát felaprítom és olívaola-
jon megpirítom. Ezután hozzáadom a
megpucolt, kimagozott, durvára vá-
gott tököt és 2 dl vízzel felöntöm. Hoz-
záadom a reszelt narancshéjat, a sót,
a borsot, és lefedve puhára fôzöm.
Amikor kész, a vajjal krémesre turmi-
xoljuk és a narancsolajjal, chilivel, na-
rancslével, mézzel ízesítjük. Ha sûrû,
akkor vízzel hígítjuk, szükség esetén
utánasózunk.

Sütôtök-krémleves
(narancsos-chilis)

1 fej vöröshagyma,
1 közepes sütôtök
15-20 dkg vaj, só, bors, méz,
narancsolaj 1 mokkáskanál,
fél narancs reszelt héja és leve
chili
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Szeretne ilyen irodát
a kamarai székházban? 
Netán berendezne
egy még jobbat?

Ne feledje!
Az International Trade Center
irodaház a kereskedelmi
és iparkamara székháza,
konferencia-helyszín 
és találkozási pont is.
Akár Ön is ott dolgozhat!

Érdeklődhet a GYMS KIK
Nonprofit Kft.-nél a bérelhető
irodák iránt az itcgyor@gymskik.hu, 
a 96/520-200-as elérhetőségeken.

Rántott szûzpecsenye lágy zellerpürével
és karamellizált gyökérzöldségekkel

A hagymát és az aprított zellert forró olajon átpirítom, felöntöm
a tejjel és annyi vízzel, hogy az egészet ellepje, sózom és puhára
fôzöm. Amikor kész, leszûröm és forrón a vajjal habosra turmixo-
lom, sóval, borssal, csipet cukorral ízesítem.

Az aprított gyökérzöldségeket blansírozom (pár percre forró
vízbe dobom, majd jeges vízben lehûtöm). Kevés vízen elkezdem
hevíteni (karamellizálni a mézet), adok hozzá egy csepp olívaola-
jat és csipet sóval ízesítve, átforgatom benne a zöldségeket.

A szûzet a megszokottal ellentétben egyben panírozom, majd
forró olajban oldalanként 5—5 percig sütöm. Szeletelés elôtt kb.
6-8 percig pihentetem.

60 dkg szûzpecsenye
pankomorzsa
liszt, tojás

1 közepes zellergumó
15-18 dkg vaj
só
egy kisebb fej hagyma
egy csipet cukor
fél liter tej

1-2 szál sárgarépa, 
fehérrépa, paszternák 
egy-két evôkanál méz

2 dl tejszínben feloldom a darabolt
csokoládét, belemorzsolom a chilit. A
zselatinlapokat jeges vízben kiázta-
tom, majd miután alaposan kicsavar-
tam, feloldom a forró csokoládéban.
A maradék tejszínt habbá verem és
miután kihûlt a csokis krém, óvatosan
összeforgatom és poharakba töltöm.
Hûtôben megdermesztem. 

Chilis
csokimousse

20 dkg étcsokoládé (min 70%-os)
4 dl habtejszín
egy csomag lapzselatin
chili
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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. 24.—10. 30.
DELIKÁT
Libacomb friss, fagyasztott

2099,-kg

185,-db

Liba- és kacsahús
széles választékban

kapható

Juh- és kecskesajt
nagy választékban

kapható

349,-db

Farmer tejföl
20%-os, 330 g,

560,60 Ft/kg

Karaván tömbsajt, sonkás

1999,-kg

Hazai túró
450 gr, 775,56 Ft/kg

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

129,-db

Faros csirkecomb 

399,-kg

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
a 96/50-50-55-ös telefonszámon minden
nap 0–24 órában hívható. Az ünnepnapon a
Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. Jó-
kai úti és Orgona utcai ügyfélszolgálati irodái
zárva lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat
nem működik.  Október 23-án Győrben a fel-
színi fizetőparkoló hálózat beállói díjfizetés
nélkül vehetőek igénybe. Október 24-én a
felszíni fizetőparkoló hálózatban a szombati
díjszabás lesz érvényben. Október 23-án a
Vásárcsarnok zárva tart. A Győr-Szol Zrt.
üzemeltetésében lévő sportlétesítmények
(Magyar Vilmos Uszoda, Barátság Sport-
park, Bercsényi ligeti és Örkény utcai műfü-
ves pályák, Bercsényi ligeti KRESZ-Park) a
rendes nyitva tartás szerint működnek. A
köztemetők október 23-án egységesen 7 és
20 óra között látogathatóak.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási
működési területén a lakossági hulladékszál-
lítás október 23-án változatlanul, a hulladék-
naptárban meghirdetett módon működik. A
GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok október 23-
án zárva lesznek. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és
nyitva tartásáról a www.gyorszol.hu webolda-
lon, a GYHG Nonprofit Kft. tevékenységéhez
kapcsolódó tudnivalókról a www.gyhg.hu web-
oldalon olvasható további információ.

Ünnepi információk

kép és szöveg: pannon-víz

A hét elején a kitartó esőzések során re-
kord mennyiségű csapadék hullott a
megyeszékhelyre. A likócsi meteoroló-
giai állomáson október 19-én 49,6 mm
csapadékot regisztráltak, ugyanezen a
napon a záporkiömlőkön 97.200 m3

csapadékvizet zsilipeltünk. Mindkét
mennyiség éves rekordot jelent – tájé-
koztatta lapunkat Tóth László, a Pannon-
Víz diszpécserszolgálatának vezetője. 

Szerda reggelig összesen 58 víznye-
lő dugulásáról érkezett bejelentés, csa-
tornahálózatos munkatársaink a város-
ban tett őrjárataik során még legalább
négyszer ennyit hárítottak el. A dugulá-
sokat legtöbbször falevelek, gyepnyira-
dék, a víz által odasodort föld és sár vagy
egyszerűen utcai szemét okozza. A be-
jelentések túlnyomó része néhány perc
alatt elhárítható, csak szabaddá kell ten-
ni a rácsokat vagy kiüríteni a szűrőkosa-
rat. Ősszel különösen gyakori ilyen cél-
pontjaink a Bartók Béla, Eörsy Péter és
a Damjanich utcában, valamint a Kálvá-
ria utca elején vannak. A legkitartóbb
esőben – hétfőn délelőtt – húszpercen-
ként érkeztek víznyelődugulás-bejelen-
tések a vízmű diszpécserszolgálatára.

Az elvezető rendszer jól megbirkó-
zott a hatalmas mennyiségű csapa-

Rekord mennyiségû esô esett a napokban
dékvízzel. Felhőszakadásnál nyilván
más lenne a helyzet, egy intenzív zá-
por mindig nagyon erősen igénybe
veszi és meg is rongálja a csatornahá-
lózatot – mutatott rá Tóth László.

Hozzátette, térszint alatti helyiség el-
öntéséről egyre kevesebb bejelentés ér-
kezik, most két ilyen eset volt. Mindket-

tőnél a belső rendszer hibásodott meg
és így jutott vissza a víz a pincébe. Ami-
kor az utcai csatorna tele van, akkor elég
a pincében az utcaszint alatti csatorna-
csöveken egy kis rés, valamilyen szere-
lési hiba vagy tömítetlenség, máris dől
ki belőle a víz és elárasztja a pincét. 

A térszint alatti helyiségek elöntése
megelőzhető, ha a pince csatornavezeté-

kébe visszaáramlást gátló műszaki védel-
met építenek be. Teljes körű védelmet
nyújt egy házi kisátemelő egység, amit a
pince szennyvizét gyűjtő csatornacsőre
szerelnek fel. A beszereléshez érdemes
szakember segítségét kérni. A kisátemelő
szivattyú a pincében keletkező szennyvi-
zet emeli utcaszint fölé, és itt gravitáció-

san bejuttatja a szennyvízvezetékbe. A be-
épített visszacsapó szelepek egyre keve-
sebb védelmet nyújtanak. A megváltozott
vízhasználati szokások, a víztakarékos
megoldások miatt a száraz idei szennyvíz
egyre sűrűbb, így a visszacsapó szelep tá-
nyérján egyre könnyebben akad meg egy-
egy darabos szennyeződés – magyarázta
a diszpécserszolgálat vezetője.



2015. október 24.  / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

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! 

A
z akció idôtartam

a: 2015.10.31.

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

RENDKÍVÜLI IRHA BUNDA VÁSÁR 
OKTÓBER 26-TÓL A KÉSZLET EREJÉIG!

5.000 Ft / db

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

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Autóipar területén műkö-
dő cég keres „betanított minőség-el-
lenőröket" 3 műszakos munkarendben.
A műszakok 8 órásak. A munkavégzés
helye: Győr. Munka típusa: könnyű fizikai
munka. Kizáró ok: színtévesztés. Érdek-
lődő hívását a 06-30/713-9047-es tele-
fonszámon várjuk munkanapokon 9.00–
16.00 óra között, vagy írásban a cleanhrg-
roup@gmail.com címen.

Győri Ipari Parkban
működő partnercé-
günknek targoncave-
zető kollégákat kere-
sünk. Jelentkezés: 96/283-
281, feher@ufs-hu.com.

Professzionális takarító-
cég keres hosszú távú munkára
megbízható férfi takarítókat. A munka-
végzés helye: Győr. Munkakezdés: ok-
tóber hónapban. Munkaidő: hétfő–pén-
tek nappali műszakban (1 műszakos
rendben). Érdeklődő hívását a 06-
20/ 993-5575-ös telefonszámon
várjuk, munkanapokon 9–17 óra között
vagy írásban a cleanhrgro-
up@ gmail.com címen.

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kő-
művesmunkák végzése
kedvezménnyel, garanci-
ával. Tel.: 06-30/355-6991.

Közbeszerzési referens 250 órás
OKJ-s; Pályázatíró 60 órás/8 alka-
lom; Pénztárkezelő és valutapénztá-
ros OKJ-s; 36 órás képzés indul
szombatonként. Jelentkezés: 2015.
november 6-ig. Érdeklődés: TIT Győr,
Szent István út 5. Tel.: 96/ 525-060,
06-70/321-3763. gyor @titpan-
non.t-online.hu www.titpannon.hu

Közbeszerzési referens 250 órás
OKJ-s; Pályázatíró 60 órás/8 alka-
lom; Pénztárkezelő és valutapénz-
táros OKJ-s 36 órás képzés indul
szombatonként. Német nyelvtan-
folyam külföldön munkát vállalók
részére 40 órás (kedd-csütörtök).
Jelentkezés: 2015. november 6-ig.
Érdeklődés: TIT Győr, Szent István
út 5. Tel.: 96/ 525-060, 06-
70/321-3763. gyor@titpannon.t-
online.hu www.titpannon.hu

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

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

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

Kaszálás, fűnyírás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, sövényvágás, met-
szés, ásás, bozótirtás! 96/826-322, 06-
30/403-6810.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, díszítő festések, hom-
lokzatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény szerint
rakodókkal, teljes körű elszállítással,
akár díjmentesen, hétvégén is. 06-
20/944-6667 

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

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

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. ud-
varáról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

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

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

Gyere és hallgass
meg két előadást a
Biblia és a tudomá-
nyok kapcsolatáról! No-
vember 7–8. (szombat, vasárnap)
19–20 óráig. Szombati téma: A Bib-
lia és a tudományok rövid áttekinté-
se. Vasárnapi téma: A Biblia szerint
mi történik velünk a halálunk után?
Arany János Művelődési Ház, 9021
Győr, Révai u. 5. Nyugdíjas Klub. An-
gol–magyar fordítás lesz. További in-
formáció: +36-70/216-5242.

Vállalom idős emberek ápolását,
gondozását eltartási szerződés fejében.
Tel.: 06-70/395-5385.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

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

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

INGATLAN
Garázst vennék a Vásárcsar-
nok közelében. 06-20/956-9721

Sürgősen elcserélném
(megvásárolható) önkormányzati 2 szo-
bás, 49 nm-es győri lakásom. Érd.: 06-
70/947-6748.

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

Győr, Híd utca, 17.00 nm-es,
téglaépítésû lakás kiadó. 1. emeleti. Ár:
69.000 Ft/hó, 250 Euro/hó. +36-
70/616-2580 www.ingatlan.com
/21811708

1434 nm építési telek Győrtől 12 perc-
re, Győrszemere-Szőlőhegyen, új építé-
sű családi házas környéken eladó. 2,65
M Ft. +36-30/505-3626 www.ingat-
lan.com/21619548

3 szobás családi ház istállóval Győrsze-
mere-Szőlőhegyen, parkosított, 3200 nm
telekkel eladó. 5,99 M Ft. +36-30/505-
3626 www.ingatlan.com/20247740

LAKÁSCSERE
Adyvárosi, 2 szobás, 52 nm-es,
komfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 3 szobás
vagy annál nagyobb, határozott-határo-
zatlan idejű téglaépítésű bérleményre.
Gyárváros és Bán Aladár u. kizárva.
(Hirdetésszám: 502.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 1–3 szobás,
30–80 nm-es bérleményre. Bán A. ut-
ca kizárva.  (Hirdetésszám: 396.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 67–110 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bér-
leti szerződéses bérleményre. Sziget,
Bán Aladár, Stadion utca, tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 394.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 19 nm-es, fél-
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan idejű, teljesen felújított, amerikai
konyhás, bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás vagy annál nagyobb, 56
nm-től, határozatlan- határozott idejű
bérleményre. Elsősorban Sárás, Révfa-
lu, Belváros városrészen. Tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 395.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 54–120
nm-es, 3-4 szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Adyváros, Bán A. u., tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 397.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, határozott-
határozatlan idejű bérleti szerződéses
bérleményre. Sziget, Újváros, Bán Ala-
dár, Erfurti, Jereváni út kizárva. Tarto-
zás átvállalás lehetséges. (Hirdetés -
szám: 399.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG
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HIRDETÉS PR-CIKK

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.

Szürkemarha-hamburger is
kapható a Magyar Dönerben

vel is várják a betérőket. Utóbbi pitába
töltött sonkát, bacont vagy gombát je-
lent omlettel, házi szósszal és salátával.
Desszertként megtalálható az étlapon a
marlenka eredeti recept szerint, szintén
tartósítószer-mentesen, illetve rendsze-
resen édességajánlatokkal kedvesked-
nek a vendégeknek.

Lapunk megjelenésével egy időben
pedig, hónapok kísérletezését követően,
debütál a szürkemarha-hamburger két-
féle házi szósszal, hasábburgonyával és
coleslaw salátával tálalva. Sokan hiá-
nyolták a szendvicseket, így ezentúl
clubszendvics is kapható, választható
feltéttel, szósszal és zöldségekkel, vala-
mint csirkenuggets is rendelhető.

„Mindig olyan ételt készíts, amit ma-
gad is szívesen elfogyasztanál!” – ezzel

a mottóval várjuk a vendégeket a csalá-
dias hangulatú éttermünkbe – hangsú-
lyozta Máté Tibor és hozzátette, folya-
matos akciókkal is kedveskednek a be-
térőknek. Diákoknak, tűzoltóknak, rend-
védelmi szerveknek és egészségügyi
dolgozóknak 10% kedvezményt adnak,
illetve minden hónap 25. napjától a kö-
vetkező hó 2-ig két döner rendelése ese-
tén egy kebabka döner jár ajándékba.
Két, 1000 forint feletti pizza esetén pe-
dig szintén egy kebabka, valamint egy
dobozos kóla a ráadás. A napi és heti ak-
ciókról pedig az üzlet Facebook-oldalán,
valamint weboldalukon, a www.magyar-
doner.hu-n tájékozódhatnak.

(X)

Bővítette ételkínálatát, valamint
üzlethelyiségét a Magyar Döner
Ételbár: az eddig megszokott tar-
tósítószer-mentes, helyi alap-
anyagokból összeállított ételek
mellett helyet kap az étlapon a
szürkemarha-hamburger, vala-
mint a clubszendvics is.

„Olyan ételeket, s élményt szeretnénk
adni, ami a ma divatos street food kultúrá -
ban egyre kevésbé jellemző” – kezdte
Máté Tibor és Graffelner Kata beszélge-
tésünket. Nádorvárosban üzemeltetik
Győrben egyedülálló éttermüket, ahol a
vendégek megszokhatták, hogy a „gyors
 étkezés” jelenthet minőségi táplálkozást
is. A házigazdák máshol szerzett rossz
tapasztalataikból kiindulva szerzik be a
legjobb helyi termelőktől az alapanyago-
kat, illetve kísérletezték ki az ételeket úgy,
hogy azok az érzékeny gyomrúak szá-
mára is élvezhetőek legyenek. Saját re-
ceptúra alapján maguk készítik a pitát és
a pizzatésztát friss és tartósítószer-men-
tes alapanyagokból. A húshoz természe-
tesen zöldség is dukál, vöröskáposzta, li-
lahagyma, jégsaláta és paradicsom ke-
rül minden csirkés vagy borjúhúsos dö-
ner és dürüm mellé. Az üzletben a kis-
és nagyétkűeknek is kedveznek, a nor-
mál méretű kebapon túl az általuk kita-
lált kebapkát is kínálják, melyet gyere-
keknek ajánlanak és fogyókúrázók is fo-
gyaszthatják lelkiismeret-furdalás nélkül.
A mega döner pedig egy összesen
majdnem 70 dekagrammos étek, farka-
séheseknek ajánlják a házigazdák, akik
gondoltak azokra is, akik nem hússal fo-
gyasztanák a dönert. A vega változatban
sem követik a szokványos receptet, ná-
luk juhsajtos és gombafasírozottas vál-
tozatból lehet választani. Ezeken kívül
specialitásuk még a helyi hentestől be-
szerzett, bárányhúsból készült döner
barbecue-szósszal és zöldségekkel.

A török ételeken túl kövön sütött piz-
zákkal, izgalmas salátákkal, sőt, reggeli-

Magyar Döner Ételbár

Győr, Magyar utca 8. 
(Magyar utca–
Tihanyi Árpád utca
körforgalom)

Rendelésfelvétel:
70/333-3334
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CSAK AZ ETO SPORT

Igazi fiesztát rendezett idegenben a Rába
ETO FC hétfő este a férfi futsal NB I 5. for-
dulójában. Az Aramis könnyű ellenfélnek bi-
zonyult ez alkalommal. Alig kezdődött meg
a találkozó és máris megszerezte a vezetést
a zöld-fehér gárda. Alex kezdte meg a gól-
gyártást, már a 25. másodpercben. Aztán
Dróth, majd Harnisch folytatta néhány perc-
cel később. Amrani szerzett labdát, majd
passzolt Gabriel Rickhez, aki tovább növelte
a győri előnyt, 0–4. Alig telt el egy perc, és
Alex duplázott, sőt nem sokkal később Rick
is, és még csak a félidő derekán jártunk.
Sorra jöttek a zöld-fehér gólok, sorrendben
Drahovsky, Dróth és Harnisch, 0–9. Aztán a
félidőre a koronát Alex tette fel az utolsó
percben szerzett találatával. 

Tízgólos előnnyel fordultak a csapatok, ám
nem változott semmit a játék képe. Harnisch
szinte rögtön folytatta a góltermelést. Aztán
megszületett az első hazai találat is Pál Patrik
révén, ám nem hagyták sokáig szó nélkül ezt
sem a Jordi Illa tanítványai, előbb Dróth, majd
Juanra növelte tovább a vendégek előnyét. Az-
tán egy hosszabb gólcsend következett, amit
a hazaiak törtek meg. Szeghy Szabolcs két-
szer is betalált egymás után, így 3–13-ra szé-
pített. Ám volt még tartaléka a győrieknek, és
a találkozó végéig még kétszer is eredményes
volt. Előbb Amrani, majd a félidő utolsó gólját
most is Alex szerezte, 3–15. Kiütéses győzel-
met aratott tehát a Rába ETO idegenben,
amely továbbra is vezeti a bajnoki tabellát.
Dróthék legközelebb már idehaza léphetnek
pályára, október 26-án 18 óra 15 perctől a Du-
naferrt fogadják. 

Az Agrofeed-ETO-SZESE az Alba Regia otthonában vizitelt szombat este,
a férfi kézilabda NB I/B aktuális fordulójában. Jól kezdték a győri fiúk a ta-
lálkozót, hiszen az első félidőben végig vezettek. Ám meglépni nem igazán
sikerült, mert amint 2-3 gólos előnyt harcoltak ki a Deáki-legények, azonnal
előjöttek a hibák és felzárkóztak a székesfehérváriak. A fordulás után is ha-
sonlóan zajlott a játék, ám nagyjából 10 perccel a vége előtt a hazaiak meg-
fordították a találkozót. A végjátékból azonban a mieink jöttek ki jobban, így
ha minimális egy góllal, de nyertek a győriek idegenben. Alba Regia–
Agrofeed-ETO-SZESE 21–22 (9–11).

Magabiztos győzelmet aratott a Győri Audi ETO KC
a macedón Vardar Szkopje otthonában, a női kézi-
labda Bajnokok Ligája első fordulójában. A zöld-fe-
hérek 27–22-re nyertek idegenben, ezzel pedig re-
mek rajtot vettek a BL-ben. A siker mellett azonban
sajnos egy sérülés is köthető a BL-meccshez. Tíz
nap pihenőre kényszerül Kari Aalvik Grimsbö, aki
kézsérülést szenvedett, a hálóőr tenyere felrepedt
a találkozón. A Győr legközelebb már idehaza lép
pályára, vasárnap a dán Midtjylland lesz az ellenfél.

Négygólos vereségbe szaladt bele az
ETO FC Győr a labdarúgó NB III Nyu-
gati csoportjának rangadóján, a Fe-
rencváros ellen.

Az ETO kezdett bátrabban, többet
birtokolta a labdát és helyzetekig is elju-
tott. A 10. percben Mayer találta meg a
jobb oldalon Szabó Bencét, aki éles
szögből is elvállalta a lövést. A 20. perc-
ben a védő Köles került a Ferencváros
kapuja elé Szabó felívelésénél. Itt ka-
pusbravúr kellett ahhoz, hogy ne kerül-
jön hátrányba a vendégcsapat. A veze-
tést a 43. percben első helyzetéből sze-
rezte meg a Fradi. A középpályán vesz-
tett labdát a Győr, az első csapatból visz-
szajátszó Haraszti pedig kihasználta ezt
a megingást, 0–1. Ez volt a félidei ered-
mény. A szünet után teljesen más ETO,

2015. november 5-én – immár tizennegyedik alka-
lommal – kerül megrendezésre a Győri Staféta ut-
cai futóverseny a Győri Öregcserkészek Baráti Kör
és a Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szövetsége szervezésében. A
rendezők célja, hogy a sportrendezvénnyel emléket
állítsanak nemzetünk hőseinek, különös tekintettel
a két világháború vitézeire és hős katonáira. A futó-
versenyre a helyszínen – Bem tér – várják a győri és
Győr környéki középiskolások, illetve felsőoktatási
intézmények diákjaiból álló 10 fős csapatok jelent-

Gyôri Staféta futóverseny a Bem téren
kezését. A nevezések leadására 9:40 óráig lesz le-
hetőség. A verseny a Baross Gábor Szakközépisko-
la elől indul 10 órakor. Minden induló egy, az ese-
ményre készített emblémás pólóval gazdagodik, a
győztes csapat pedig egy évig birtokolhatja a Ván-
dordíjat. A stafétafutást követően vitéz Horváth Csa-
ba országos főkapitány megemlékezést tart a Bem
téri kopjafaállítás első évfordulója alkalmából. Az
ünnepségre szeretettel várnak minden kedves ér-
deklődőt. (További információk: Péter Gyula – 9023
Győr, Mester u. 32. Tel.: 06-96/325-517.)

Egygólos gyôzelem

Gyôzelemmel
rajtoltak a lányok

Gólparádé

Súlyos vereség a rangadón
és egy másik, jóval motiváltabb Ferenc-
város jött ki a pályára. A fővárosiak gyor-
san egyértelművé tették, hogy melyik
gárda nyeri a rangadót. Hodgyai ziccere
még kimaradt, de az 59. percben Po-
pov már nem tette meg azt a szívessé-
get, hogy hibázik. Góljához a szerencse
is kellett, 0–2. A 67. percben olyan szi-
tuációból kapta harmadik találatát a
Győr, amire a szakmai stáb külön felhív-
ta a játékosok figyelmét. Kis szöglet, fel-
ívelés a hosszú oldalra, visszatett labda
az érkezőnek, és gól. Popov Partik talált
be, 0–3. A végeredmény a 88. percben
alakult ki, a ziccerig vitt passzok után a
csereként beállt Adamcsek volt ered-
ményes, 0–4. 

Az ETO következő meccsét vasárnap
játssza, idegenben a BKV Előre ellen.

A CMB-Cargo UNI Győr rendkívül szoros csa-
tában, egyetlen ponttal nyert a Szekszárd ott-
honában a női kosárlabda NB I szombati játék-
napján, így továbbra is hibátlan mérleggel áll
az élen. Atomerőmű KSC Szekszárd–CMB-
Cargo UNI Győr 75–76.

Hibátlan a nôi
kosaras csapat
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Ahogy megszokhattuk, a Győri
Atlétikai Club rendszeresen saj-
tótájékoztatón számol be a
szakosztályaiban történt válto-
zásokról, sportolóik sikereiről.
Ez ezúttal sem volt másként,
most a birkózók, a kerékpáro-
sok, a teniszezők és a tornászok
kerültek górcső alá. 

Bajnoki címek, érmek sora, válogatott-
ság, néhány fontos esemény az utóbbi
hónapok eseményeiről, amelyhez vala-
milyen módon a Győri Atlétikai Club
sportolói köthetők. Folyamatosan válto-
zik a szakosztályok élete, fejlődnek, a fi-
atalok pedig kemény munkával és sike-
reikkel hálálják meg a támogatást. 

Jól zárták a szezont a teniszezők.
Csak néhány a teljesség igénye nél-
kül: Vörös Máté eredményeinek kö-
szönhetően részt vehetett a nyári, Tbi-
lisziben rendezett EYOF-on, majd a vi-
dékbajnokságon is remekelt egyéni-
ben és párosban. Kéki Márk ugyanitt
egyéniben és párosban Kisantal Do-
minikkel ezüstöt nyert. Ráadásul a
GYAC az egyesületi pontversenyt is
megnyerte, amire az elmúlt 20 évben
nem volt példa. A felnőtt csapatok kö-
zül a nők bajnoki címet szereztek, ez-
zel pedig feljutottak az OB I-be. Az el-
ső osztályú férfiak ötödikek, míg az
OB III-as gárda negyedik lett. A sze-
zont pedig egy sztárigazolással zár-
ták. Sikerült a többszörös magyar baj-

Új rekortán borítású pályát adtak át a
győri Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakközépiskola udvarán, ami elsősor-
ban az atlétika és a röplabda sportág
népszerűsítését szolgálja. Az ünnepé-
lyes átadóra szerda délelőtt került sor,
amelyen többek között Borkai Zsolt,
Győr polgármestere, Radnóti Ákos
Győr alpolgármestere is részt vett. 

Az intézmény a 2007–2008-as tan-
évben kapcsolódott bele szervesen az
utánpótlás-nevelésbe, pályázaton ke-
resztül, amely ma már a Magyar Olim-
piai Bizottsághoz tartozik. Ebben a pá-
lyázatban az utánpótlás-nevelést anya-
gilag is támogatja, illetve szakmailag is
koordinálja a MOB, tanácsokat ad, tan-
terveket dolgoz ki. Az iskola pedig ez
mellett igyekszik a sportegyesületekkel
is rendszeresen konzultálni. 

Borkai Zsolt polgármester, az iskola
régi diákja beszédében elmondta, még
nagyon sok minden úgy néz ki a Móra-is-
kolában, mint amikor ő 36 éve végzett,
így most külön öröm, hogy egy új pályá-
val bővülhet az intézmény. „Nagy öröm

Büszkék lehetnek rájuk a GYAC-osok
noki döntős, 13 éves Jánosi Lucát
Győrbe igazolni. Jelenleg így ő a leg -
esélyesebb győri teniszes, hogy a
2017-ben városunkban rendezett
EYOF-on szerepelhessen.

Visszatérve a sajtótájékoztatóra, a
tornászok sem maradtak alul a telje-
sítményükkel, igaz, nekik még javá-
ban tart az őszi versenyszezon. A győ-
riek egyetlen felnőtt férfi tornásza,
Szabó Nándor a magyar bajnokságon

egyéni összetettben negyedik, a sze-
renkénti döntőben, talajon harmadik
lett. Nemzetközi téren egy kilencedik
helyet, illetve csapatban egy harma-
dik helyet szerzett, amellyel a glas-
gow-i kvalifikációs vb-re utazó csapat
tagja lett. Az utánpótlás-versenyzők

közül heten már valamelyik korosztá -
lyos válogatott tagjai lettek. A cottbus-i
nemzetközi versenyen Mészáros
Krisztofer gyűrűn első, lólengésben
második, míg nyújtón negyedik lett,
ezzel pedig az egyéni összetett máso-
dik helyét szerezte meg. Ugyanitt Si-
ket Olivér tizedik lett. A Fajkusz Csaba
által irányított lány szakosztálynak
csak most kezdődik meg a verseny-
szezon. Ám jó úton haladnak, hiszen

folyamatosan nő azoknak a kislányok-
nak a száma, akik elkezdik a tor-
nasportot, mára 122 lány és 82 fiú
versenyzője van a szakosztálynak. 

A birkózók életében nagy változás
történt a közelmúltban. A csarnok le-
bontása miatt ugyanis költözniük kel-

lett, így most a Győri Vízügy Sparta-
cus Evezős Klub épületének felső
emeletén kaptak helyet ideiglenesen.
Az új helyüket jól be is lakták a birkó-
zók, az eredmények pedig azt bizo-
nyítják, a fiatalokat zavarta meg a leg-
kevésbé a költözés. Gyurasits Máté
egész éves munkája példamutató,
sorra nagy fölénnyel nyeri a versenye-
ket. Az elmúlt hónapban négy viadal-
ból négyet nyert, minden meccsét
tussal vagy technikai pontozással. A
szezonban még két szabadfogású
verseny vár Mátéra, a diákolimpia, il-
letve a magyar bajnokság, ahol nagy
eséllyel pályázik a legfényesebb
éremre.

Létszámát tekintve a legkisebb
szakosztály a kerékpárosoké, viszont
eredményeivel már felhívta magára a
figyelmet. Számukra a versenyszezon
már lezárult, így jöhet a téli alapozás.

Az amatőr országos bajnokságban
négy arany és egy ezüstérem került
Győrbe. Magyar Gergő U13-ban, Ba-
jorfi Ádám U15-ben, a lányoknál Ko-
vács Petra U17-ben lett bajnok, Né-
meth Csanád pedig második. Ráadá-
sul csapatként is bajnok lett a győri
egyesület. Sőt a páros OB-n a Bajorfi
Tímea–Kovács Petra kettős bronzér-
met szerzett. Jövő évben, egy jó téli
alapozást követően, a bringások már
nemcsak a magyar címekre hajtaná-
nak, hanem nemzetközi versenyeken
is megmutatnák magukat. 

Bôvül, szépül a Móra-iskola
számomra, hogy folyamatosan meg tud-
juk találni annak a módját, hogy az intéz-
mények fejlődhessenek, megújulhassa-
nak. Az intézmények fenntartása még
nálunk van, ám oktatás tekintetében már
nem, ám így is szívügyünknek tartjuk,
hogy olyan infrastrukturális fejlesztések-
kel segítsük az iskolákat, amivel a diákok
a mozgást, a tanulást magasabb színvo-
nalon tudják művelni. Ez az új sportpálya
is azt szolgálja, hogy a gyerekek megsze-
rethessék a mozgást.”

Fejleszteni persze még van mit az
iskolán, a polgármester a beszédében
felhívta a figyelmet például arra a be-
tonpályára, amin még gyerekként rúg-
ta a bőrt társaival. 

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet
képviselője elmondta, fontos számára,
hogy a körzetében található intézmények
megújuljanak. „A Mórában nagy hagyo-
mánya van a sportnak, az itt tanuló diá-
kok sorra eredményesen szerepelnek a
versenyeken, és sokan élsportolókká vál-
nak. A most elkészült fejlesztéssel rekor-
tán elemekkel újult meg a sportpálya.

Örülök, hogy energetikailag már koráb-
ban sikerült felújítani az iskolát, többek
között a fűtés korszerűsítésével, a nyílás -
zárók cseréjével. Ez egy hatalmas beru-
házás volt, hiszen mióta a ’70-es években
megépült, gyakorlatilag nem volt felújítás
az épületben. De van még itt tennivaló,
most épp a beton sportpályát néztük,
szeretnénk azt is majd megújítani.”

A beszédek után Borkai Zsolt, Rad-
nóti Ákos és Csengeri Mária átvágta a
nemzetiszín szalagot, a gyerekek pedig
birtokukba vehették az új pályát. 

Csengeri Mária, az Adyvárosi Közok-
tatási Főigazgatóság főigazgatója el-
mondta, nagy öröm számára, hogy sike-

rült bővíteni az iskola infrastruktúráját.
„Kellett, hogy mi is vállaljunk önrészt a fej-
lesztésből, de ha a város nem áll a kezde-
ményezésünk mellé, akkor ez nem való-
sulhatott volna meg. Az avatóünnepsé-
gen elsősorban a sportos diákjaik voltak
jelen, ám természetesen nemcsak ők fog-
ják használni, hiszen a mindennapos test-
nevelésbe is beépül a pálya.”

Az ünnepség a beszédek után stíl-
szerűen sportos bemutatóval zárult,
amely elsősorban az atlétikát és a röp-
labda sportágakat mutatta be, külön
meglepetésként az intézmény tor-
nászbemutatóval is készült a polgár-
mester tiszteletére.
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Az Agrofeed-Széchenyi Egyetem-Győri KC péntek
este bajnoki mérkőzésen az Alba Fehérvár DKKA-t
fogadta az Egyetemi Csarnokban. Jól kezdtek a mi-
eink, hiszen már az első negyedben tíz pont fölé nőtt
a különbség. A második szakasz elején már húsz is
volt közte, ám ekkor kicsit visszaesett a dobóteljesít-
ményünk, a védekezés sem volt elég agresszív, így a
folytatásban tíz ponton belülre kerültek a vendégek.
Ekkor azonban sikerült a ritmusváltás, így a vége ma-
gabiztos győzelem lett. Agrofeed-Széchenyi Egye-
tem-Győri KC–Alba Fehérvár DKKA 94–71.

Az első hazai bajnoki után pedig mindjárt jöhet a
következő október 30-án a Tehetséges Fiatalok-Bu-
dapest ellen, majd november 6-án a Veszprém jön.
A csapat kerete jócskán kicserélődött, több új játé-
kos és vezetőedző is érkezett a klubhoz. A sok válto-
zás ellenére pozitívan áll a feladatok elé a csapat. Haj-
mássy Péter, a csapat egyik új igazolása szerint van
még hova fejlődni, kell még idő, ahhoz, hogy egymás

Labdarúgás. A labdarúgó NB II 10. fordulójában
a Gyirmót egygólos győzelmet aratott hazai pályán,
a Balmazújváros ellen. A kék-sárgák egyetlen gólját
az 51. percben Paku Roland szerezte. A Gyirmót to-
vábbra is vezeti a bajnoki tabellát 23 ponttal, meg-
előzve a Mezőkövesdet és a ZTE-t. Egyéb érdekes-
ség a klub háza tájáról, hogy a tv-s közvetítés miatt
változott a csapat heti programja, a Gyirmót–ZTE
NB II-es rangadó vasárnap 15 órakor lesz. 

Szurkolj a férfi kosarasoknak!
előnyeit kihasználva, egységes csapatként tudjanak
játszani. „Az öltözőben azt érzem, hogy nagyon
együtt van a csapat. Csak a pályán kell egy kis plusz
önbizalom is, hiszen a tavalyi szezon nem úgy sike-
rült, ahogy szerették volna, és ez idén is érződik picit,
de bízom benne, hogy minden helyre kerül és nyerni
fogunk a meccseinken. Én kimondottan szeretem az
ilyen fajta kihívásokat. Úgy látom, hogy mindenki
azon van, hogy ez egy szerethető csapat legyen, és
minél többen járjanak a meccseinkre.”

Hoffmann Gergely elnök elárulta, hogy egy akci-
ót szervez a szurkolóknak. „Ennek a felhívásnak a
lényege, hogy az a néző, aki az első két hazai mér-
kőzés valamelyikén kilátogat és regisztrálja magát,
az egész éves bérletet kap ajándékba. Szükségünk
van a szurkolókra, hiszen a csapat teljesítményén is
sokat dobhat egy-egy buzdító szó.”

Aki tehát teheti, menjen és szurkoljon a győri fi-
úknak az Egyetemi Csarnokban.

Teke. A Budapesti Erőmű SE otthonában vizitelt
a férfi Szuperliga 6. fordulójában a Győr-Szol TC.
A győri fiúk újabb magabiztos sikerrel, 6,5–1,5
arányban győztek idegenben, ezzel stabilan tart-
ják formájukat és harmadik helyüket a tabellán.
Psz.: Batki Tamás 543, Kakuk Levente 686, Kol-
ler Dániel 640, Németh Gábor 636, Pete II. Lász-
ló 600, Szőke Gábor 612. Folytatás idegenben,
a Répcelak otthonában. 
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HALOTTAK
NAPJA
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt
2015. október 30-án 10 órára
a halottak napja alkalmából rendezett
megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre,
amelyet a nádorvárosi köztemetőben, 
az I., a II. világháborús, az 1956-os hősi
halottak előtt tisztelegve, a Deim Pál
alkotta „Hősi halottak” emlékműnél
tartunk.

MEGHÍVÓ

A megemlékezést 
a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezi.

www.mufegyor.hu

Megemlékezést tartanak:
Fekete Dávid, Győr Megyei Jo-
gú Város alpolgármestere.
A katolikus egyház, a Győri
Református Egyházközség, az
evangélikus egyház és a baptis-
ta gyülekezet lelkészei.

Közreműködik:
Szikra József színművész

A megemlékezést követően
Fekete Dávid alpolgármester
vezetésével, főhajtással, 
gyertyagyújtással tisztelgünk
Győr város elhunyt 
polgármestereinek sírjai, 
az I., a II. világháború 
áldozatai, és az 56-os 
parcella halottjai előtt.

kép és szöveg: xantus-állatkert

Október 31-én este ismét nagyra tá-
rulnak az állatkert kapui. Ha beléptek
a rémes kapun, vár benneteket a szel-
lemekkel őrzött sírkert, Óriás Banya
Pók és ivadékai. Az utakat világító tök-
lámpások és mécsesek jelölik, ahol
sok érdekes játékkal várjuk bátor kicsi
és nagy látogatóinkat egyaránt.

Üzenjük minden Halloween-láto-
gatónknak: Öltözz melegen, hozz ma-
gaddal zseblámpát és mindig nézz a
lábad elé!

A programok 16.00 órától kez-
dődnek: először az állatkert néhány
lakójának vacsoráját tekinthetik meg
az érdeklődők, majd az ügyesek felfe-
dezhetik a pókpalotát, megismerhetik
az elhagyott ház rejtelmeit, tolhatják a
csont-talicskát, elcsenhetik Óriás Ba-
nyapókunk csemetéit és sok-sok más
izgalmas kaland is vár még 19.30 órá-
ig mindenkit.

17 órától Drakula gróf hintója is
az állatkertbe látogat, a merészebbek

„Szellemes este”
vele és szép hölgyével találkozhatnak.
Továbbá boszorkányok, szellemek és
az éjszaka többi teremtménye izgal-
mas és kalandos játékkal várja az ér-
deklődőket: minden feladatot teljesítő
gyereket édes apróságokkal jutalma-
zunk. Az állomások bármely sorrend-
ben teljesíthetők.

18 órakor és 19.30-kor „Lidérc-
nyomás” síron túli fények a kőszínpa-
don (lézer-show).

19 órakor az állatkert kőszínpadán
tűzzsonglőrök műsora pezsdíti fel a
feladatok közt megpihenőket.

Jegyek elővételben már válthatók
az állatkert pénztárában minden nap
(hétvégén is) 10–17 óráig. Az elővételi
jeggyel érkezők külön bejáraton jöhet-
nek be, elkerülve a jegypénztári sor-
ban állást. 

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható.

Ezen a napon az állatkert 10–20
óráig tart nyitva. A jegypénztár 19
órakor bezár, ezután jegyváltásra
nincs lehetőség. 

Halloween az állatkertben

Látogasson el hozzánk és legyen részese, az állatkerti szellemes éjszaka
kalandjainak, és a halloween-borzongásnak!


