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A Barátság Sportparkot üzemeltető Győr-Szol Zrt. szakemberei befedték a cen-
terpálya melletti két műfüves focipályát, így a rossz idő megérkeztével is komfortos
környezetben lesz biztosított a sportolás lehetősége. Az esős, csapadékos és hi-
deg időjárás megérkeztéig a fedetlen centerpálya kedvezményes áron bérelhető.

Befedték a pályákat

Nyílt nap lesz
a balettiskolában
A Győri Tánc- és Képzőművészeti
Iskola nyílt napot tart leendő első
évfolyamosok számára novem-
ber 5-én, csütörtökön 15 órától.
A bemutatóra az óvodáskorú
gyermekeket és szüleiket várják!
Bővebb információ: www.tances-
kepzo.hu

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati kép-
viselő november 2-án az Audi Is-
kolában (Körtöltés utca felől meg-
közelíthetően), 3-án a kisbácsai
tagiskolában (Sövény utca 15.), 4-
én a bácsai Gyöngyvirág Nyugdí-
jasklub helyiségében (István király
utca 11.) 17 órától tart fogadóórát.
Az alkalmakra minden érdeklődőt
sok szeretettel vár.

Telt házas magyar buli volt a közel-
múltban az osztrák főváros egyik
patinás szórakozóhelyén, a Ride
Clubban. A hangulatért a Győr Plusz
Dj felelt, a repertoár – a rádióműsor-
hoz hasonlóan – az elmúlt évtizedek
legnagyobb slágereiből állt, külön fi-
gyelve arra, hogy több legyen a ma-
gyar zene. Meglepően hamar indult
a buli. 11 óra körül már közepes telt
ház volt, éjfél után pedig már az asz-
tal tetején is táncoltak – emlékszik
vissza Orosz Sanyi Dj, műsorvezető.

A korábbi vezető lemondása miatt, új elnököt választott a
Jobbik Győri Alapszervezete, így az elnöki posztot a kö-
vetkező időszakban Fodor Roland önkormányzati képvi-
selő tölti be. Az új elnök javaslatai és a tagság szavazatai
alapján az alelnöki feladatokat Tóth Andrea, Nádorváros
városrész körzetfelelőse, Kovács László, Belváros város-

A Free Fighter Sportegyesület karaté-
sai példamutató módon már nem el-
ső alkalommal vesznek részt társadal-
mi munkában Ménfőcsanakon. A lel-
kes karatékák és szüleik most a Mén-

főcsanaki Petőfi Sándor Általános Is-
kola Kisdobos úti udvarában varázsol-
ták újjá a padokat, az iskolavezetés
nagy örömére. Az alapos és karaté-
sokra jellemző fegyelmezett munka
eredményeként az iskolaudvar látvá-
nya és „hangulata” is teljesen meg-
újult és megszépült.

Program indul a városi körforgalmak
növényzetének megújítására – a rész-
letekről Radnóti Ákos, városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester számolt
be az adyvárosi Tihanyi Árpád út–Föl-
des Gábor utca kereszteződésében,
ahol a Győr-Szol munkatársai már
meg is kezdték a bejelentéssel kap-
csolatos munkát. 

Győrben több mint 50 körforgalom
található, közülük jó néhány központi,
látványos helyen van, ezért szükséges
elsősorban esztétikai szempontból az
eddiginél is szebbé tenni őket. Radnóti
Ákos elmondta, a Jedlik híd szigeti ol-
dalán lévő csomóponthoz hasonlóan,

Manó-kaland!
Több mint 10 éve indult a győri
Gyárvárosi Általános Iskolában
az első Manó Tanoda. Célja:
hogy a leendő első osztályosok
megismerkedjenek az iskolával,
leendő tanító nénijükkel. No-
vember 2-től újra várják az isko-
lába készülő óvodásokat, hogy
játékos foglalkozások kereté-
ben a mozgás, kézügyesség,
gondolkodás és beszédfejlesz-
tés segítségével megkönnyít-
sék az iskolába való beilleszke-
dést. A Manó Tanoda éves
programja sokszínű. Szerepel
benne barkácsolás, mozgásos
játékok, dalok, versek tanulása,
fejtörő feladatok megoldása,
sőt az interaktív táblával is meg-
ismerkedhetnek az apróságok.
Nincs másra szükség, csak szí-
nes ceruzára, ragasztóra és ol-
lóra. A foglalkozások ingyene-
sek, hétfőnként 16.20-tól vár-
ják a leendő iskolásokat. Még
több információ az iskola hon-
lapján található: www.gyarvarosi.
sulinet.hu

Jobbik: új elnök a gyôri szervezet élén
rész körzetfelelőse, Peres Ádám és Szabó Róbert, Győr-
szentiván városrész körzetfelelősei látják el. A most meg-
választott elnökség legfontosabb feladatának tekinti,
hogy a Jobbik győri pozícióját tovább erősítse és felelős
ellenzéki pártként a város jövőjének érdekében minél ha-
tékonyabb és eredményesebb munkát végezzen.

Karatésok
az iskoláért

A Gyôr Plusz Dj-re buliztak Bécsben

Új díszítô növényzetet kapnak a körforgalmak
gére összesen 5 helyszín újul meg –
összegezte az alpolgármester, aki hoz-
zátette, a cél az, hogy minél költségha-
tékonyabban fenntartható és köny-
nyebben kezelhető felületek jöjjenek
létre. Ennek érdekében nem feltétle-
nül csak virágokat, hanem cserjéket,
örökzöldeket, szárazságtűrő növénye-
ket is ültetnek és modern öntözőrend-
szert is kiépítenek az egyes helyeken.
Így egy körforgalom megújításának
ára mintegy 5 millió forintba kerül.
Radnóti Ákos megjegyezte, a progra-
mot jövőre folytatják, és a tervek sze-
rint minden évben 4-5 körforgalom
növényzetét újítják meg. 

várhatóan még az idén új díszítő nö-
vényzetet kap a sajtótájékoztató hely-
színén kívül a nádorvárosi temető előt-
ti, valamint az új Bácsai úton található
további két körforgalom is. Így év vé-
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A Forever F.I.T. egy professzionális, tisztító és test-
súly szabályzó táplálkozási program, amit azért
fejlesztettek, hogy segítsen megôrizni a szépséged
és a jó közérzeted, három lépésben.

1. lépés: Clean 9
2. lépés: F.I.T. 1
3. lépés: F.I.T. 2

A Clean 9 elindít az átalakulás útján, méregtelenít,
amitôl energikusabb és könnyedebb leszel. A F.I.T.
1 megváltoztatja a gondolkodásod a táplálkozást
és a testmozgást illetôen, megtanít arra, hogyan
tartsd meg az egészséges testsúlyodat. A F.I.T. 2
hozzásegít az izmaid növekedéséhez, formásabbá
teszi a tested és megerôsíti az átalakulást. A három
csomag segítségével F.I.T. leszel, ami a szebb kül-
sô és a jobb közérzet harmonikus együttese.

Melyek Forever F.I.T. program elônyei?
1. méreganyagot távolítasz el a testedbôl
2. veszíteni fogsz a súlyodból, anélkül

hogy rövid idôn belül visszaszednéd
3. jobb formában leszel
4. változni fognak az étkezési

és sportolási szokásaid

NEM DIÉTA, ÉLETMÓDVÁLTÁS
Rendelés és további információ: +36 20 / 289 3332

Független disztribútor

Az Isten itt állt a hátam mögött, s én megkerültem érte a
világot – írja József Attila. Halottaink napját talán az kü-
lönbözteti meg a többitől, hogy nem futunk felesleges kö-
röket, nem kerülőutakon megyünk célunk felé, hanem a
legrövidebb úton. Megfordulunk, s az igazat mondjuk,
mellébeszélésnek sem helye, sem értelme. A nagy lélek
már úgyis mindent tud. A találkozás a sírnál az apró fény-
pontok mellett lehetőséget ad az emlékezésre. Felidézzük
a szépet, s talán rendezzük, amit rendeznünk kell. S haza-
felé ott az a furcsa érzés a hátunk mögött, talán egy lélek,
talán a megnyugvás, talán az Isten.

Ismét rangsorolta hazánk kö-
zépiskoláit a HVG. Az ország
száz legjobb intézményének lis-
táján második helyen szerepel
a Jedlik Ányos Gépipari és In-
formatikai Középiskola és Kol-
légium. A győri alma matert a
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium előzi meg, és a

A Fidesz politikusai nem értenek egyet az Eu-
rópai Bizottság által javasolt, a migránsok el-
osztásáról szóló kvótarendszerrel – hangsú-
lyozta a győri vasútállomás előtt tartott szer-
dai sajtótájékoztatóján Kara Ákos és Simon
Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő.

Elmondták, a kvótarendszer nagyon sú-
lyos következménnyel járna, ami hazánk szá-
mára elfogadhatatlan, ezért november má-
sodikán a parlament elé kerül a kérdés, s jo-
gi úton akadályozzák meg a kötelező kvóta-
rendszer bevezetését.

A képviselők kiemelték azt is, a határzár
és a jogi határzár meghozta eredményét.
Míg október 16-án 6353 migráns érkezett a
déli határszakaszon Magyarországra, októ-

Az elmúlt időszakban számos kisebb
park szépült meg Győrben, ezúttal
Szabadhegyen folytatódott a felújítás:
a Jereváni út és a Lepke utca által ha-
tárolt zöldterületen, a tereprendezést
követően, fákat telepítettek és padok
is kikerültek.

A terület önkormányzati képviselő-
je, Diligens Tibor elmondta, számos
lakossági kérésre reagáltak, hiszen az
1970-es években épült lakótelep ezen
része rossz állapotban volt. A terep-
rendezést követően megújult a dísz-
burkolat, megtörtént a füvesítés, vala-
mint fákat ültettek, s számos pad is ki-
került.

Nagy Csaba, a Győr-Szol Zrt. kom-
munikációs menedzsere elmondta, a
„belső udvar” kezelése a társasághoz
fog tartozni, munkatársaik végzik
majd a fűnyírást, a szemétszedést és
a fametszést a területen.

A legjobb középiskolák
között a Jedlik

balatonfüredi Lóczy Lajos Gim-
názium és Két Tanítási Nyelvű
Idegenforgalmi Szakközépisko-
la követi.

A HVG az összesített közép-
iskolai rangsor mellett összeál-
lította az egyházi intézmények
2016-os listáját is. Ezen a Pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium
a harmadik helyen szerepel.

Az állam elutasítja a kvótarendszert
ber 25-én ez a szám 12-re csökkent. Egyes
baloldali pártok javaslata, hogy önkormány-
zati bérlakásokat bocsássunk az illegális be-
vándorlók rendelkezésére, számunkra telje-
séggel elfogadhatatlan – jelentette ki a saj-
tótájékoztatón Kara Ákos.

Simon Róbert Balázs úgy vélekedett, a
probléma nem oldódott meg. Első számú
feladatnak nevezte Európa határainak meg-
védését a görög–török határ megerősítésé-
vel, mivel Görögországból naponta tízezer
ember indul útnak.

Meg kell állítani a népvándorlást, a migrán-
sokat pedig kizárólag önkéntesen és nem
csak Európának kellene befogadni – hangsú-
lyozta a győri országgyűlési képviselő. 

Megszépült a szabadhegyi park
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Jövőnk az autó!” mottóval
nyílt meg a hét közepén az
Automotive Hungary Nem-
zetközi Járműipari Beszállítói
Szakkiállítás, amelyen váro-
sunk autóipari partnereivel
közösen képviselteti magát.

Az Automotive népszerűségét
mutatja, hogy a korábban a fővá-
rosi Hungexpo „G” pavilonjában
megrendezett kiállítás az idén a
legnagyobb, „A” pavilonba költö-
zött, ahol a magyar autógyártó
cégek mellett közel 300 jármű-
ipari beszállító, alkatrészgyártó
mutatta be tevékenységét. A kiál-
lítás hagyományos résztvevője
Győr. Városunk az idén is a győri
járműipari életpályamodell többi
szereplőivel közös standon mu-
tatkozott be, ahol a járműipart és
az ahhoz kapcsolódó szakmákat,
lehetőségeket népszerűsítették. 

„Együttműködésünk alapja
egy alulról jövő kezdeményezés
volt, annak érdekében, hogy a
járműipari szereplők rendszere-
sen tudjanak találkozni egy-
mással, össze tudják hangolni
tevékenységüket. Ebben vállal-
ta fel a koordinációs szerepet a
győri önkormányzat” – fogal-
mazott lapunknak Fekete Dávid
alpolgármester. 

Hozzátette, az elmúlt hetek-
ben nagy lépés történt az
együttműködés intézményesí-

Többéves kutatás-fejlesztés eredménye-
ként, egy számára új területen, az autóipar-
ban használt terméket fejlesztett ki a Gra-
boplast. A győri székhelyű vállalat olyan al-
vázvédelmi anyagot állított elő, mellyel a
magyar autógyártók igényének jelentős ré-
szét, valamint exportpiacokat is képes ki-
szolgálni. Ezzel a speciális padlógyártás te-
rületén régiós szinten meghatározó vállalat
a Magyarországon is jelentős autóiparban
jelenhet meg beszállítóként.

A Graboplast fejlesztésének köszönhetően, éves
szinten akár 4 ezer tonna alvázvédelemhez szüksé-
ges anyagot képes előállítani győri gyáregységé-
ben. A személygépjárművek alvázvédelme során
használható plasztiszol speciális PVC-por, lágyító
és egyéb komponensek összekeverésével, szűrésé-

Beszáll az autóiparba a Graboplast
vel és homogenizálásával készül. A fejlesztéssel a
Graboplast egyik nem titkolt célja, hogy exportpia-
cainak fejlesztése mellett az új termékkel hosszabb
távon, a Magyarországon működő autógyárak be-
szállítójává válhasson, amivel kapcsolatban már
folynak tárgyalások.

A Graboplast jelenleg számos további fejlesztést
is folytat, melyekhez egy nyáron született megálla-
podás alapján a magyar kormány egyedi kormány-
döntés (EKD) keretében 3 milliárd forintos vissza
nem térítendő támogatást is nyújt. A támogatás cél-
ja az idén 110 éves vállalat exportpiacainak fejlesz-
tése. 2017 végéig ezzel a támogatással együtt ösz-
szesen 8,7 milliárd forintos beruházással legalább
120 új munkahelyet hoz létre a vállalat. A beruházá-
si program legnagyobb eleme a Tatabányán épülő
új gyár, de komoly fejlesztések lesznek a társaság
kecskeméti gyáregységében is. 

Intézményesül a gyôri
jármûipari életpályamodell

tésének irányába, hiszen az ön-
kormányzat által kiküldött meg-
állapodástervezetekre pozitív
visszajelzések érkeztek, így vár-
hatóan a jövő év elején megtör-
ténhet az ünnepélyes intézmé-
nyesülés. „A járműipar nem
csak Győrben, de országosan
is ki emelt jelentőséggel bíró

ágazat, és úgy láttuk, szüksé-
ges egy rendszeres fórum kiala-
kítása a résztvevők között az in-
formáció megfelelő áramlása
érdekében. Az életpályamodel-
lel láttatni tudjuk azt a lehetősé-
get, amit a város kínál a fiatalok-
nak a képzéstől a munkalehető-
ségen át a hosszú távú életter-
vezésig.”

Az alpolgármester a budapesti
kiállítással kapcsolatban kiemelte,
a járműipari életpályamodell nép-
szerűsítésében a partnerek olyan
látványos elemeket is felhasznál-
nak, mint a Mobilis interaktív esz-
köze, az Audi hibrid meghajtást
bemutató interaktív installációja, a
professzió klaszter számítógépes

tervezője, amelyeket egyaránt diá-
kok segítségével lehetett kipróbál-
ni, de megtekinthető volt az egye-
tem alternatív hajtású járműve is,
amely ugyancsak az innováció
fontosságára hívja fel a figyelmet.
A megfelelő tájékoztatásról infor-
mátorok gondoskodtak, akik a
Győrben elérhető képzésekről is
bővebb felvilágosítást adtak.

Prémium Tours Utazási  Iroda
9026 GyŐr, Rónay J. u. 2/b

Telefon: 96/388-038, 30/481-4328
info@premiumtours.hu www.premiumtours.hu

Megérkeztek a 2016-os nyári szezon

ELŐFOGLALÁSI ÁRAI!
Foglalja le nyaralását még idén és utazzon jövőre akár

30%-KAL OLCSÓBBAN!
Szilveszteri ízelítő
Málta, 5 nap/4 éj reggelivel

74.900 Ft/fő-től+illetékek
Szicília, 5/4 reggelivel

94.000 Ft/fő-től+illetékek
Törökország, 8/7 all incl.

119.000 Ft/fő-től+illetékek

Egzotikus ajánlatok, januárra, minden illetékkel
Dominika, 8/7 all incl. már 1.320 EUR/fő-től

Thaiföld, Phuket, 8/7 all incl. 1.380 EUR/fő-től

További részletekért és ajánlatokért keresse irodánkat!
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Nagy a különbség a megyék első félévi lakásépítési
teljesítményében. Az országos átlag tízezer lakosra
vetítve 3,1 lakás, e fölött összesen öt megye – Győr-
Moson-Sopron, Somogy, Pest, Csongrád, Zala – és
Budapest teljesített. Közülük is kiugró a Győr-Mo-
son-Sopron megyei építés, amely négyszerese az
országos átlagnak a tízezer lakosra jutó 13,3 lakás-
sal – írja a napi.hu.

Az újság a megyékre fókuszál, s megerősíti azt
a tapasztalatot, hogy attól is függ a fizetésünk, hogy
hol élünk. Ez nyilvánvalóan szervesen összefügg a
megye teljesítőképességével, innovációs szakértel-
mével, tehetségével, múltjára, hagyományára ala-
pozott modernségével.

A napi.hu cikkéből kiderül, hogy minden megyé-
ben legalább minden második munkakorú magyar
dolgozik, viszont átlag feletti fizetést csak Budapes-
ten és Győr-Moson-Sopron megyében vihetnek ha-
za a dolgozók. Ezeket az adatokat a lap a Központi
Statisztikai Hivatal friss adatai alapján állítja.

Kiderül, hogy a sereghajtó Somogyban például
a 15 és 74 év közötti korosztály 50,5 százaléka dol-
gozik, míg az éllovas Győr-Moson-Sopron megyé-
ben ugyanez az arány már 61 százalékot tett ki.

Nem véletlen, nem is meglepő, hogy az orszá-
gos 55,7 százalékos átlagot hét megye tudta
meghaladni, ezek kivétel nélkül a Dunától nyugat-
ra helyezkednek el – már ha Pestet is idevesszük.

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata idős önkéntesek je-
lentkezését várja, akik szívesen
vállalnának heti egy alkalom-
mal beszélgetést egy magá-
nyos, idős embernél.

A jelentkezés feltétele: legalább kö-
zépfokú iskolai végzettség; felső kor-
határ: 70 év. A jelentkezés határideje:
2015. november 12.

A jelentkezés módja: rövid motivá-
ciós levél, amely tartalmazza a jelent-
kező legfőbb személyi adatait, elér-
hetőségeit (név, lakcím, telefonszám,
e-mail cím – ha van) és rövid indok-
lást, hogy miért kíván részt venni a
hálózatban.

A motivációs leveleket az alábbi
címre várják: Győr Megyei Jogú Vá-

Felhívás

ros Polgármesteri Hivatal  Humánpo-
litikai Főosztály WHO Egészséges
Városok Programiroda 9021 Győr,
Honvéd liget 1.

A jelentkezők az önkéntes munka
végzése előtt egy 4x4 órás, segítő be-
szélgetésre felkészítő képzésen vesz-
nek részt. A képzés trénerei: Frank Ág-
nes és Fodor Dénes klinikai szakpszi-
chológusok. 

A képzés időpontjai: 2015. novem-
ber 26., december 03., 10., 17. (csü-
törtök délelőttönként). Időtartama al-
kalmanként: 9.00–13.00 óra. Helye:
Gyermekek Háza, Pódium terem
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

Várják azon idős emberek jelentke-
zését, akik úgy szeretnék aktívan töl-
teni nyugdíjas éveiket, hogy azzal má-
soknak is hasznára legyenek!

Információ:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Főosztály WHO Egészséges Városok Programiroda
Tel.: 96/500-555; 06-20/920-5226.
E-mail: who@gyor-ph.hu

Beszélgetô Hálózatban
való részvételre hívnak

Rengeteg lakás épül a megyében
Eredmények a statisztikák alapján

A többi megyében sokkal rosszabb a helyzet, sőt
Zalában és Csongrádban még csökkent is a fog-
lalkoztatási arány.

Az idei első félévben a teljes munkaidőben alkal-
mazásban állók adókedvezmények nélkül számolt
havi nettó átlagkeresete 159.300 forint volt. Persze

nagyon nem mindegy, hogy éppen hol is dolgozunk,
hiszen átlag feletti fizetést csak két helyen, Buda-
pesten (204,5 ezer forint) és Győr-Moson-Sopron
megyében (169,3 ezer forint) adnak a cégek – tu-
datja velünk a napi.hu. 

Az országban június 30-ig 1 millió 838 ezer gaz-
dasági szervezetet regisztráltak, ami 0,2 százalé-
kos csökkenés az egy évvel korábbi adatokhoz ké-
pest. Abban nincs meglepetés, hogy az első he-
lyen Budapestet találjuk, itt ezer lakosra 226 vál-
lalkozás jut, miközben az országos átlag 172 – de-
rül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. „A
főváros után a keleti megyék jönnek: Szabolcs-
Szatmár-Bereg (203), Bács-Kiskun (189), Békés
(187), Hajdú-Bihar (179), majd első nyugati me-
gyeként Zala (178). A minden statisztikában az él-
lovasok között található Győr-Moson-Sopron eb-
ben a kategóriában átlag alatt teljesít, hiszen ezer
lakosra „csak" 155 cég jut, ám a legrosszabb sta-
tisztika sajnos nem meglepetés: Borsodban 111,
Nógrádban 119 céget számolt a KSH.”

Az egy lakosra jutó beruházások mértékében óri-
ási az eltérés. A beruházások értékének 40 százalé-
ka (!) fővárosi székhelyű szervezetektől származott.
Budapestet egyébként Komárom-Esztergom me-
gye követi 309 ezer forinttal, míg a képzeletbeli do-
bogó harmadik helyére Győr-Moson-Sopron fért
fel 298 ezer forinttal.

Európai Szociális

Alap

2015. 10. 30.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNY-
FENNTARTÓ KÖZPONT GYÔRI 
EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNS ISKOLA
ÉS SZAKISKOLA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0278 „NÉZD ZÖLD
SZEMMEL A VILÁGOT!” C. PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSA

Az intézmény a pályázat révén számos programot és beszerzést valósított meg.
Sikerült elérni kitûzött céljaikat, hogy diákjaikat közelebb hozzák az iskolához
és a tanuláshoz, valamint egy még jobb kapcsolat kialakítását a diákok és a pe-
dagógusok között. A pályázat, mely 2015. május 15-én indult és október 31-én
ér véget, sikeres volt, több tábort, projektnapokat, két pedagógus-továbbképzést
szerveztek, számos beszerzést valósítottak meg.
Májusban német nyelvi hetet szerveztek, júniusban 40 diák Balatonalmádiban
egy természet közeli sporttáborban, augusztusban szintén 40 fô diák Dunaszi-
geten öko-táborban vehetett részt.  Az intézmény pedagógusai 10–10 fôvel 2
továbbképzéssel zárták a 2014/2015-ös tanévet. 20 tanulóval informatika szak-
kör indult, ahol többek között a Káros szenvedélyek elleni projektnapra kam-
pányvideót készítettek. A szeptember az említett projektnappal és Egészség-
nappal folytatódott. Az iskola, mely a 2015/2016-os tanévtôl a NYME Apáczai
Csere János Karának gyakorlóiskolája, számos sporteszközzel, oktatási segéd-
anyaggal, könyvekkel, egy Xbox-szal, fényképezôvel gazdagodott.
De ennél is fontosabb, hogy a programok révén a diákok élményekkel gazda-
godtak, közelebb kerültek egymáshoz és tanáraikhoz. 
Az intézmény pedagógusai bíznak benne, hogy a közös élmények révén a
diákok iskolához, tanuláshoz való viszonya is pozitívan fog változni és még
szorosabbá válik. Hiszen a pozitív hozzáállás a tanuláshoz és a diákok mo-
tiváltsága elengedhetetlen akár az Országos Kompetenciamérésen nyújtott
jó eredményekhez, akár késôbb a munkaerôpiacon történô sikeres elhelyez-
kedéshez. 
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Hogy mi a közös egy 62 éves
nagymamában és egy extrém
távokat futó sportemberben?
Esetünkben például az, hogy
mindketten képesek legyőzni
önmagukat céljaik elérésében.
Ismerjék most meg Fügi Andrea
és Szőnyi Ferenc sokak számára
lehetetlennek tűnő útját, amely
– ahogy filozofikusan mondják –
maga a cél.

Hallgass a testedre!
Országszerte híre ment, hogy óri-

ásplakáttal ünnepelték a 62 évesen
IronManné lett Fügi Andreát gyerme-

kei. A július végi nagyatádi versenyen
a győri hölgy ugyanis 3,8 kilométert
úszott, 180 kilométert kerékpározott
és lefutotta a maratoni távot, 42,2 ki-
lométert, mindezt 16 óra 6 perc alatt,
hőségben, majd éjszaka viharban. Ő
volt a legidősebb női induló, aki nem
mellesleg, egyben országos bajnok is
lett korcsoportjában.

Fügi Andrea mindig szerette a kihí-
vásokat, s a saját határait feszegetni,
de hangsúlyozza, csakis ésszel, túlter-
helés és egészségének rongálása nél-
kül. Jelmondata –„Hallgass a tested-
re!” – végigkísérte egyéves felkészülé-
sét is, heti egy-egy alkalommal járt
kettlebell-, trx- és spinning-edzések-

Vasemberek vasakarattal
re, mert mint mondja, az erősítés ren-
geteget számít egy ilyen megmérette-
tésen. Ezenkívül futott a Győri Futó-
klubbal, illetve egyedül is rótta a kilo-
métereket. Tudta, ebben a számban
gyengébben tud csak teljesíteni a há-
rom évvel ezelőtti térdműtéte miatt,
ezért az úszással és a kerékpározással
kellett előnyt szereznie, hogy belefér-
jen a szintidőbe. „Fejben nagyon ott
kell lenni, mindig a következő kis rész-
re gondoltam, annak teljesítésére” –
idézi fel a versenyt, melyre párja is el-
kísérte, s a frissítő pontoknál jégkoc-
kákkal várta.

Nagy álma vált valóra azzal, hogy
teljesítette a sokak számára megvaló-
síthatatlannak tűnő erőpróbát, s azzal
biztat mindenkit: a sportolást soha

nem késő elkezdeni! Igaz, ő gyerekko-
ra óta, szülei biztatására mindig moz-
gott, az első triatlonját 1989-ben tel-
jesítette, az első maratont pedig 53
évesen futotta. „Az IronMan verseny
jelmondata, miszerint az út maga a
cél, igazán találó, hiszen kiválóan ér-
zem magam a bőrömben, nem kell
gyógyszereket szednem, inkább
sportra költök, mint orvosra” – mutat
rá, miért is érdemes elkezdeni mozog-
ni, ráadásul úgy véli, az élet minden te-
rületén segítségül lehet hívni a sport
által megszerzett szívósságot. Az Iron-
Man óta öt triatlon, két kerékpár, egy
úszó- és öt futóversenyen vett részt
különböző távokon. 

A haladás matematikája
Szőnyi Ferenc ultra futó, kerékpá-

rozó, IronMan augusztusban azzal hív-
ta fel magára a figyelmet, hogy a vilá-
gon negyedikként – egyedüli magyar-
ként – lefutotta a La Ultrát, azt a Hima-
lájában tartott futóversenyt, amelyen
333 kilométert kell megtenni 3 nap
alatt, 4 és 6 ezer méter közötti tenger-
szint feletti magasságon.

Beszélgetésünkkor rögtön kiigazít-
ja bevezetőnket, ő ugyanis kevésbé
tartja futóversenynek a kegyetlen erő-
próbát, hiszen itt nem az a cél, hogy
első legyen valaki, hanem az, hogy
egyáltalán teljesítse a nagy távot.
Mindezek ellenére azt mondja, szá-
mára nem volt kérdés, hogy sikerrel
jár. Nem, nem a nagyképűség beszél
belőle, hanem a racionalitás, ő ugyan-

is mindig kiszámolja, hogy mit lehet
és mit nem. „Az ezzel kapcsolatos
matematikai képlet arról szól, hogy
vajon hogy teljesíthető ez a 333 kilo-
méteres táv, ami egyébként normál
ember számára, még a sportolók
többsége számára is, teljesíthetetlen
– meséli. – Ám ez a képlet most nem
egyezett meg a hagyományos, rövi-
debb versenyeken használtakkal,

amikor például kiszámoljuk, hogy ha
egy 6 órás versenyt képesek vagyunk
5 perces kilométerekkel futni, akkor
ennyi és ennyi idő múlva érünk célba.
Ez a mostani kihívás túlmutatott ezen,
és itt nem egyszerűen csak a nehezí-
tett útszakaszra gondolok. Itt volt va-
lami láthatatlan, valami ismeretlen,
amit eleinte körülménynek neveztünk,
majd később átalakult harmadik sze-
méllyé. Valamivé, ami nem is mindig
a kilométer volt, nem is mindig a por
a levegőben, nem távolság, nem pul-
zusszám, hanem a Dolog volt. Küzdel-
mes volt.” Szőnyi Ferencnek végül si-
került legyőzni ezt a bizonyos láthatat-
lan harmadik személyt, az is lehet,
hogy saját magát, és az előírt 72 he-
lyett 66 óra alatt lefutotta az embert
próbáló távot. Azt mondja, a La Ultra
nem viselte meg annyira fizikálisan,
mint mondjuk egy gyors 6 vagy 12
órás futóverseny, ahol magasabb a
frekvencia és nagyobb teljesítményt
kell leadni, de annak logikai összeépí-
tése, hogy milyen módon lehet a tes-
tünket arra kényszeríteni, hogy a 333
kilométer utolsó méterét is erővel,
akarattal, küzdelemmel megtegye,
nagyon nagy feladat volt. „Az út maga
a cél – elkoptatott mondat, de ez a fu-
tás erről szólt, nagyfokú szellemi kon-
centrációt és alázatot igényelt” – je -
gyezte meg végül.

Szőnyi Ferenc
útját az Euro -
Fleet Gépjár-
mű Flottake-
zelő Zrt. támo-
gatta, amely-
nek vezetője
korábban ma-
ga is aktívan

sportolt, hegyet mászott. Csőre
Tamás azt mondja, egy sporttel-
jesítmény nagyban tud hasonlí-
tani az üzleti teljesítményhez: „a
sikert akkor tudjuk elérni, ha hi-
szünk benne, és óriási kitartással
teszünk érte. Minden fejben dől
el, a sikernek igazából az a titka,
hogy merjünk nagyot álmodni,
higgyünk az álmunkban, az ál-
mot formáljuk át céllá, a célokból
rakjuk össze a terveket. Hogy
mindezt hogyan érjük el, azt
bontsuk le feladatokra! És nem
elég hinni, akarni is kell, és kőke-
ményen tenni. És ha minden lé-
pést tudatosan megteszünk, ak-
kor bármi elérhető.” A cégvezető
ezen elvek alapján építette vállal-
kozását is, amely ma már milliár-
dos forgalommal bír.
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„Egy élő halott nézett vissza
rám a fürdőszobatükörből. Tud-
tam, vagy beledöglök, vagy ab-
bahagyom” – így kezdte nekünk
vallomását a Győrben indult
Tisztás csoport egyik résztvevő-
je arról, hogyan vált szenve-
délybeteggé. A helyzet egyéb-
ként országos szinten egyre
rosszabb: már 12 éves gyere-
keknek is működtetnek elvonót.

„Egy vásárlómtól hallottam a noszlopi
rehabról. Két hetet adtam magamnak,
hogy lekattogjak még azelőtt, hogy
bemegyek. Nem aludtam, remegett a
kezem, izzadtam, hánytam, azt hittem,

szívrohamot kapok. Többször olyan
légszomj tört rám, mintha egy bura
lett volna a szám előtt, amiből elfogy
az oxigén. Minden szerhasználónak
felteszik a kérdést: miért? Rossz társa-
ságba keveredett vagy csak kíváncsi
volt? Pedig soha nem itt kezdődik. A
rehabon fel kellett tárnom az egész
múltamat, semmi sumákság, szembe
kellett néznem minden elcseszett
részlettel, hogy kijavíthassam a sze-
mélyiségem hibáit. Itt a terápiás füze-
tem, olvasok fel belőle, ha akarod. 35
részben hoztam le a 22 évemet. Leg -
első emlékem, hogy édesapám csont-
részegen ér haza és rá akarja rúgni
édesanyámra az ajtót, aki sírva könyö-
rög neki, hogy hagyja abba. Noszlo-
pon tudatosult bennem, hogy a sok
félelem, sírás, agresszivitás miatt vál-
tam problémás gyerekké. Mert nem
tudtam feldolgozni, beszélni róla,
hogy alkoholista volt. Iskolás korom-
ban váltak el, hatalmas törést okozott,

Anonim „Tisztás” csoport indult drogfüggôknek

Egy szenvedélybeteg terápiás naplója
utólag úgy tűnik, az sem használt,
hogy pszichológushoz járatott anyám.
Beletemetkeztem a számítógépezés-
be meg a haverokhoz menekültem,
így próbáltam apám szeretetét pótol-
ni, aki a láthatások 95 százalékában
részegen várt. Egyfolytában szidták
egymást, apám és anyám, én meg
nem értettem, összezavarodtam. Le-
írhatatlan szomorúságot éreztem. A
rehabon mindennapi rutinná vált a
szembenézés. Minket, szenvedélybe-
tegeket elvisznek az érzéseink, meg
kellett tanulnunk, hogyan nézzünk ve-
lük szembe drog nélkül. Kábé száz
ember fordult meg ott a bent töltött
egy évem alatt, az összes önbizalom-
hiánnyal küzdött. Megtanultuk, hogy
kommunikáljuk ki a bennünk lévő dol-
gokat. 9 éves voltam, amikor anyám

frufrut nyíratott nekem, mint valami
kislánynak. Szétszekáltak az iskolá-
ban, én meg ahelyett, hogy megpró-
báltam volna anyámat meggyőzni, in-
kább agresszív lettem az osztálytár-
sakkal, amitől még rosszabb lett min-
den. Anyám szigorú családban nőtt
fel, amit nálam próbált kompenzálni,
de máig nem értem a viselkedését,

engedett is, meg nem is. Nyaralás he-
lyett én is csak kapálni jártam a nagy-
szülőkhöz. Anya élettársa volt az
egyetlen felnőtt, akivel normálisan
tudtam beszélgetni. 12 évesen kis-
gimnáziumba jelentkeztem, oda, ahol

apám tanult. Első félévben megbuk-
tam, a szüleim előtt is, semmirevaló-
nak éreztem magam, meg elutasított-
nak. Szép lassan alakult ki a társfüg-
gőség, már a kamaszkor előtt a lá-
nyoknál kerestem a kapaszkodót. Elő-
fordult, hogy mindent feltettem a
semmiért, ékszerboltot raboltam,
hogy lejussak a kalocsai szerelmem-
hez. Sokszor csalódtam. De soha
nem az anyagi támogatás hiányzott az
életemből. Anyám az érettségi előtti
nap azt mondta, nem mehetek haza,
ha megbukok. Elrohantam otthonról.
Ezután kizárt a házból a saját anyám.
A szomszédhoz kéredzkedtem be, on-
nan mentem reggel étlen-szomjan a
magyar vizsgára. Ezzel a teljes elutasí-
tottságérzéssel nyomtam le az egé-
szet. Végül sikerült, anyám elé tudtam
tenni azt a szar kék papírt, amiért hó-
napokig terrorizált. Egész későn, 19
évesen kezdtem aktív szerhasználó
lenni. Három évig herbáloztam. A re-
habon azt mondták, patkány- és csi-
gaméreg, hullabalzsam és csavarlazí-
tó az összetevői annak a szemétnek.
Soha nem beszéltünk a konfliktusa-
inkról. Az érettségi után széthullott a
csapat, a barátnőmtől meg eltiltottak
a szülei. 21 évesen költöztem el ott-
honról. Nullának éreztem magam, s
hogy legyen pénzem, tekintélyem, ön-
állóságom, dílerkedni kezdtem. A net-
ről rendeltem a cuccot, grammját 4-
600 forintért. 20-30 cigit elszívtam
egy nap, fél óra után már jöttek az el-
vonási tünetek. Szerencsére szakmát
még sikerült összeszednem, erősára-
mú elektrotechnikus lettem. Aztán
kezdett kicsúszni a lábam alól a talaj.
Otthagyott a barátnőm is, csak a vá-
sárlóimmal volt kapcsolatom. Kettes-
ben maradtam a bióval, mardosott a
magány. 2014. október 13-án kezd-
tem el lerakni az új életem alapjait az
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Szenvedélybetegek Rehabilitációs

Otthonában, mint
társ- és kábítószer-
függő szenvedélybe-
teg. Letört a menő
csávó álarc, beláttam,
hogy addig megbuk-
tam az életben. Men-
tort tettek mellém,
mintha apukát kap-

tam volna. Őszinteség, alázat, tiszte-
let, elfogadás és szeretet – ezek voltak
a rehab működésének alappillérei.
Néhány napja vagyok kint. Azonnal
Győrbe költöztem a nővéremhez. So-
kat sírok, az új életben nincs segítsé-

Elindult
a Tisztás
csoport

„Miután a szenvedélybetegek ki-
jönnek a rehabról, hirtelen lég -
üres térbe kerülnek. Ezért hoztuk
létre a „Tisztás” csoportot a szer
nélküli életet választók számára”
– mondta el Mátai Enikő, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat ál-
tal működtetett SzíneStér vezető-
je és hozzátette, a 18 éves kor
alatti győri középiskolások közel
30 százaléka kipróbál valamilyen
illegális szert, s a fiatalok 5 száza-
lékából problémás szerhasználó
válik a kutatások szerint. Az új
pszichoaktív szerek átrendezték
a „piacot”, egyre korábban kezdik
a fiatalok a drogokkal való ismer-
kedést. „Erre viszont nincsenek
kész válaszai a rendszernek. Sze-
geden nyáron, Ráckeresztúron
nemrég nyíltak meg az első tinire-
habok, ahová 12 éves kor feletti
fiatalokat várnak. A mi csopor-
tunk is az új típusú ellátórendszer
mozaikdarabja”. A Plazában mű-
ködő SzíneStér egy prevenciós
jellegű szabadidő központ, ahol
napi kapcsolatban állnak a kama-
szokkal, akiknek életkori sajátos-
ságuk az élménykeresés. 

A Tisztás csoportban szak-
emberek által irányított, rendsze-
res találkozások alkalmával segí-
tenek a visszailleszkedésben,
főbb témák: stresszkezelés, ön-
ismeret, társas kompetenciák,
párkapcsolati problémák stb.

Érdeklődni lehet Péntek
Mónika csoportasszisztensnél
e-mailben: pentek.monika@
maltai.hu, a 06-30/827-2461-
es számon, vagy a foglalkozás
helyszínén, a Családi Kör
Centrumban (Győr, Szigethy
Attila út 109.).

gem, most nem torzítja el semmilyen
anyag az érzéseimet. De közben kí-
váncsiság is van bennem, milyen lesz
az élet a Noszlopon megszerzett tu-
dással. Örökre szenvedélybeteg ma-
radok, együtt kell azzal élnem, hogy
egyszer már megbuktam... De bármi
is érjen, józanul akarok megdögleni.”

Fel kellett tárnom az egész
múltamat, szembe kellett
néznem  minden részlettel
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Generációk
Kedves szépkorú 
és fiatal olvasók!

Az Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén
szó volt a közép- és időskorúak foglal-
koztatásának helyzetéről. Győr-Mo-
son-Sopron megye munkanélküliségi
rátája 2,2 százalékos, a megyén belül
Győr és vonzáskörzete 3,1 százalékos
munkanélküliségi rátát mutat. Az ál-
lásajánlatok oldaláról vizsgálva az
előbbi összefüggést, kedvező képet
kapunk, mivel havi szinten átlagosan
500-600 állásbejelentés történik a
Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályára. 

A győrújbaráti Gyermektáborban a közelmúltban megren-
dezett kétnapos csapatépítő tréningen 25 diák képvisel-
tette magát a Révai-, a Deák-, a Pattantyús-, a Hild-, a
Krúdy-, a Jedlik-, a Baross- és a Bercsényi-iskolából,
amelynek célja az aktív, cselekedni vágyó fiatalok kommu-
nikációs készségének fejlesztése és a fórum tagjainak bő-
vítése volt.

A csapatkovácsolás jegyében játékos formában zaj-
lott az ismerkedés. Néhány mondatban bemutatkoztak
az új és régi VDF-tagok, ismertették az iskolájukban tör-
ténő munkásságukat, jövőbeli terveiket. A második tré-
ningblokk keretein belül a diákok megismerkedtek a

Az önkormányzat támogatásával és a
Győri Tankerület segítségével szep-
tember 23-án megalakult a Városi Di-
ák Fórum, amely a diákság kapcsolat-
tartó, közösségi és érdekvédelmi fóru-
ma. A Városi Diák Fórum egy kétirá-
nyú kommunikációs csatorna az ön-
kormányzat és a fiatalok között, ame-
lyen keresztül gyorsan és hatékonyan
jutnak el az információk a tanulókhoz,
ők pedig a fórumon keresztül fogal-
mazhatják meg igényeiket, elképzelé-

A győri önkormányzat hosszú
évek óta kiemelt figyelmet fordít
az idősek életminőségének javítá-
sára, és a fiatal generáció lehető-
ségeinek bővítésére egyaránt.
Borkai Zsolt polgármester az
Idősügyi Tanács elnökeként szá-
mít az idős korosztály tapasztala-
taira, míg Radnóti Ákos alpolgár-
mester az ifjúságügyért is felelős
alpolgármesterként indította el a
Városi Diák Fórum újjászervezé-
sét, kibővítését. 

A város igyekszik egész évben
olyan programokat kínálni idősei -
nek, amely közösségi élményeket
teremt a számukra, bővíti ismere-
teiket, és az aktív időskor lehető-
ségét is biztosítja. A programok
mellett a szociális szolgáltatások
széles köre is jellemző a városra.
A fiatalok tekintetében Győr szin-
tén arra törekszik, hogy az érin-
tett korosztály jól érezze magát a
városban, büszke legyen arra,
hogy győri, legyen minőségi kép-
zési, később megfelelő munkale-
hetősége. Röviden, hogy diákja-
ink hosszú távra tudjanak tervez-
ni Győrben. 

Míg a szépkorúak véleményét
az önkormányzat az Idősügyi Taná-
cson keresztül kéri ki, addig a fiata-
lok egyre erősebb és hangosabb
csatornája a Városi Diák Fórum.
Annak érdekében, hogy a győri idő-
sek és az ifjak értesüljenek az őket
érintő városi témákról, az említett
szervezetek munkájáról, a legfon-
tosabb történésekről, az önkor-
mányzat havi rendszerességgel
egyoldalas rovatot indít Generáci-
ók címmel a Győr+ hetilapban. Eh-
hez kívánunk most jó olvasást, ta-
lálkozzunk havonta a lap hasábjain!

Városi Diák Fórum a Városházán

Rendhagyó csapatépítô tréning iskolásoknak
kommunikációelmélettel, betekintést nyerhettek a mé-
dia világába, azon belül a sajtókapcsolatok, tv-k, rádiók
működésébe. 

A győri önkormányzat részéről Jakab Petra idegenfor-
galmi referens és Farkas Lilla ifjúsági ügyekkel foglalkozó
munkatárs segítségével egy interaktív beszélgetés formá-
jában ismerkedtek meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vállal. A foglalkozás során a diákok betekintést nyerhettek
a győri EYOF szervezésébe, és számos kérdésükre is vá-
laszt kaptak. A foglalkozás elérte a célját, mert a fiatalok ér-
deklődését felkeltette az a lehetőség, hogy önkéntesként
becsatlakozzanak hazánk első olimpiai eseményébe.

seiket a városvezetés felé. A csoport-
ban részt vevő középiskolások az in-
tézményeikben is szorgalmas, tevé-
keny személyek, akiket társaik elis-
mernek, így számukra pozitív példával
szolgálhatnak. 

Radnóti Ákos, az ifjúsági ügyekért
is felelős alpolgármester elmondta,
öröm volt látni, milyen szép számban
vettek részt a diákok a megbeszélé-
sen. Hozzátette, hogy az önkormány-
zat további célja is az, hogy minél

többen legyenek aktív tagjai a közös-
ségnek, ezért minden hónapban ösz-
szehívja a fiatalokat az interaktív gyű-
lésre, ahol foglalkozhatnak egy adott
témával, ezáltal megfogalmazva vé-
leményüket az őket érintő problé-
mákról.

Az októberi Városi Diák Fórum té-
mája a helyi buszközlekedés volt. Az
előadás még színesebbé tételéhez az
alpolgármester felkérte Fűke Pétert, a
Polgármesteri Hivatal Településfej-

lesztési Főosztályának vezetőjét és dr.
Winkler Ágostont, az Északnyugat-
Magyarországi Közlekedési Központ
helyi menetrendi főelőadóját, hogy ve-
gyenek részt a konzultáción. 

Javultak az idôsebb korosztály
lehetôségei a munkaerôpiacon

Az 50–64 éves korosztályt vizs-
gálva megállapítható, hogy a koráb-
bi években tapasztalható, az élet-
korhoz kapcsolódó elhelyezkedési
nehézség megszűnt. Az említett
korosztály keresett állásait vizsgál-
va, vezető helyet foglalnak el a gon-
dozó, gyártósori összeszerelő, vas -
ipari foglalkozások.

A foglalkoztatási osztály szervezett
képzésekkel tovább kívánja javítani az
elhelyezkedés esélyeit. Alapvetően
két fő irány határozható meg. 

Az egyik a városban jelenlévő cé-
gek munkaerőigényének kielégítése –
például a logisztikai vállalkozások szá-
mára targoncavezető-képzés.

A másik a korszerű gyártástechno-
lógia megkövetelte irány – például
számítástechnikai képzés. Az 50-64
év közötti korosztályra kiemelt figyel-
met fordít a város a GINOP 5.1.1 prog-
ram keretében. Az elhelyezkedéshez
különböző konstrukciókban és időtar-
tamban biztosítanak kérelem alapján
támogatási lehetőséget.

Azon idősebb álláskeresők szá-
mára, akiknek a nyílt munkaerőpiac-
ra való visszajutás több segítséget
és nagyobb odafigyelést igényel,
nyújt lehetőséget a közfoglalkozta-
tás. A védett munkahelyeken lehető-
sége van az álláskeresőnek alkal-
mazkodni a munkaerőpiac kihívásai-
hoz és kevesebb kudarcélménnyel
juthat vissza hosszabb-rövidebb köz-
foglalkoztatást követően a nyílt mun-
kaerőpiacra.

A Győri Járási Hivatal minden ér-
deklődő számára testre szabottan
igyekszik segítséget nyújtani az elhe-
lyezkedésben, és ha szükséges, eset-
leg az állásváltoztatásban is.
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Vonattal utazik vagy stop-
pal. Nemcsak a monostorok
világát ismeri, hanem a kü-
lönböző kultúrák embereit,
azok gondolkodásmódját
és érzelemvilágát. 53 éves
emeritus apát, Martin Wer-
lennnek hívják. Bencés
szerzetes, pszichológus,
gimnáziumi tanár 2001-től
2013-ig a svájci einsiedelni
apátság 58. apátja, a svájci
püspöki kar tagja. Legújabb
könyve Svájcban rövid idő
alatt hat kiadást ért meg.
Most magyarul a Pannon-
halmi Főapátság Bencés Ki-
adója jegyzi Egyházprovo-
kációk címmel.

Ezt a kötetet mutatta be Werlen
Pannonhalmán, ahol többször
tartott már lelki gyakorlatot. Van
bátorsága kérdezni, ha kell, ké-
telkedni, szükség esetén önma-
gával is vitatkozni. Kijelentései
az egyházak egy részében meg-
ütközést keltenek, de egy mo-
dern, frissen gondolkodó, hité-
ben erős szerzetes sorait olvas-
hatják azok, akik áldoznak rá
időt. Pannonhalmán is olyan kér-
désekről beszélt, amiről sokan
hallgatnak manapság. 

„Az egyháznak meg kell ma-
radnia az úton, s újra megtanulni,
hogy ne csak prédikálja, hanem
mindenekelőtt maga is megélje
az irgalmasságot” – írja, s ez a
gondolat szinte tételmondatként
köti össze a szerteágazó, élmény-
dús mondatokat.

Martin Werlen nem szemér-
mes. Megjegyzi: Az élet egyes
kérdéseiről az egyháznak
alig van már mondanivaló-
ja, még a megkereszteltek
számára sincs. Ide tartozik
a szexualitással való bá-
násmód. Walter Kasper bí-
borost idézi: A boldogság-
hoz, az élet beteljesülésé-
hez „lényegileg tartozik
hozzá a szexualitás ado-
mányával való felelős és
boldogító bánásmód. A sze-
xualitást a Teremtő ajándékozta
az embernek….”

Az egyház ne csak prédikálja, hanem élje is meg az irgalmasságot

Egy bencés szerzetes
lelki útja száz lépésben

A homoszexualitással kapcso-
latban pedig a szerző leírja: „Kö-
zülük sokan szeretnének az egy-
házhoz tartozni. Keresik ők, mint
minden értékes ember. A homo-
szexualitás tabunak nyilvánításá-
val, s a lehetőleg hűséggel meg-

élt kapcsolatok elleni küzdelmé-
vel az egyház éppenséggel azt
segíti elő, hogy ezek az emberek
underground anonim szexualitás
kapcsolatot keressenek. Ez nem
felemeli az embereket, hanem
még nagyobb magányba taszítja
őket.”

A szerző ír a gyűlölet és a ha-
misság kövéről. Általa megélt
történeteket mesél különböző
vallásokkal való személyes talál-
kozásairól, ami hitet, reményt ad-
hat egy jobb világ lehetőségére.
A vendégszeretet erényére ho-
zott példával szemlélteti, hogy
még nem fogyott ki a másik em-
berből a természetes fogad-
tatás készsége.

„Amikor egyszer kora
reggel autóstoppal utaz-
tam Jeruzsálemből Jerikó-
ba, megálltam egy rövid
időre a palesztin Al-Azariya
városában (a bibliai Betánia).
Sokan éppen munkába men-
tek. Megkérdeztem, melyik
út visz Jerikóba. Mi-

vel azonban a „Jerikó” arabul
eléggé másképp hangzik, nem
értették meg. Azonnal kerestek a
tömegben valakit, aki beszél an-
golul. Még mielőtt találtak volna
egy ilyet, máris kávéval és ke-
nyérrel kínáltak. Ez a vendégsze-
retet egy idegennel szemben.
Amikor Jeruzsálemben az utcán
összefutottam egy fiatalember-
rel, aki egy nagy kalácsot vitt a
kezében, tréfásan azt mondtam
neki: milyen mesés lenne, ha ne-
kem hozná ezt a kalácsot, ugyan-
is ez a kedvenc ételem. Erre
spontán így felelt: Ezt a kalácsot
a családomnak viszem. De gyere
velem, meghívlak. Egy fiatal pár
pedig egy rövid beszélgetést kö-
vetően egészen spontán meghí-
vott egy piknikre egy parkban.
Vajon a vendégszeretetnek ezek
a példái nem testesítik-e meg
sokkal inkább a keresztény-hu-
manista kultúrát annál, mint ami-
vel az idegenek nálunk találkoz-
nak?”

A Harmónia és hatékonyság
című konferencia keretében a
Pannonhalmi Főapátságban ki-
fejtett gondolatait bizonyára egy-
házi körökben vitatják majd. De
erre ad választ a könyv hátlapján
olvasható kérdése: Nincs-e itt az

ideje annak, hogy az
egyház még hatá-

rozottabban for-
duljon a jelen ki-

hívásai felé?

AJÁNLÓ

Az érdeklődők
a ww.gymskik.hu/rendezvények
címen regisztrálhatnak.

Várnak mindenkit!
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Info:
+36-30/884-1255
info@olla.hu
www.ady67.hu

mûszaki átadás
2015. november

• 2 épület • 28 lakás • 36—114 m2

B4, B8, B9 lakások

67 m2 
+ 4,2 m2  terasz

25.750.000 Ft
+ ajándék klíma

Megalakulásunk óta, 25 éve folyama-
tosan fejlesztünk. Élen járunk az inno-
vációban, ennek köszönthetjük, hogy
a Patent-csoport Magyarország tíz
legnagyobb vagyonvédelmi vállalko-
zása között található – jelentette ki la-
punknak adott interjújában Kocsis Ró-
bert, a győri székhelyű Patent-cso-
port vezérigazgatója. 

Sokba kerül, de megéri – fűzte to-
vább a gondolatot Kocsis Róbert, aki
szerint kilencezer ügyfelük elégedett-
ségét csak úgy tudják elérni, ha tech-
nikában és technológiában, a hardver-
ben, a szoftverben és az azokat üze-
meltető emberek képzésében is a va-
gyonvédelmi szakma élén járnak.

A Patent-csoport holdingszerűen
működik. Külön cégbe szervezték
egyebek mellett a távfelügyeletet, az
élőerős munkákat – ide tartozik példá-
ul a rendezvények biztosítása és az
objektumvédelem –, a technikai üzlet -
ágat és a vagyonvédelmet. 

A távfelügyeleti cégnél olyan köz-
pontot hoztunk létre, amely a világ
bármely pontján megállná a helyét,
többszörösen védett, minden adatvé-
delemnek megfelel, s akkor is műkö-
dik, ha a környéken nincs áram – jelzi
Kocsis Róbert azt, hogy a szoftveres
fejlesztések eredményeként, egyedül -
álló rendszert hoztak létre az ország-
ban. Saját rádiófrekvenciával rendel-
keznek, a kommunikáció így nem
csak védett, hanem minden külső kö-
rülménytől függetlenül is üzembiztos.
A fejlesztések eredményeként GSM
vagy GPRS alapú frekvencián érkez-
nek a jelzések a központba, ha illeték-
telen behatolást érzékelnek a lakások-
ban vagy a védett objektumokban. 

A kommunikáció mellett jelentős fej-
lesztésen esett át a járműpark is. Gép-

Patent-csoport:
a siker kulcsa az innováció

kocsijaikat nyomkövetővel szerelték fel,
így másodperc pontossággal regiszt-
rálható, mennyi idő alatt értek a hely-
színre a járőrök a riasztást követően. 

Győrön belül 15 percet vállalunk,
de általában tíz percen belül ott va-
gyunk, ha riasztás érkezik – fogalmaz
a vezérigazgató, aki elmondja azt is,
járőr motorkerékpárokat is beszerez-
tek, amelyek csúcsforgalomban gyor-
sabbak, mint a személygépkocsik. A
nap minden percében hat autó áll ké-
szenlétben, ezek a város négy pontjá-
ról bevethetők, s mindig a riasztás he-
lyéhez legközelebb állót indítják útnak. 

Az innováció kiterjedt a szoftverfej-
lesztésekre is.  Komplett vállalatirányí-

tási rendszert vezettek be, ezekhez kap-
csolódnak például az ellenőrzési jegy-
zőkönyvek, ennek segítségével évekre
vissza tudnak keresni bármilyen adatot. 

Kifejlesztettünk egy portai kiszol-
gáló szoftvert is, amelynek segítségé-
vel megbízóinkat még jobban ki tud-
juk szolgálni, segítségével szinte min-
den nyomon követhető, amihez koráb-
ban napok kellettek, az ennek segítsé-
gével pár kattintással elérhető – ma-
gyarázza Kocsis Róbert az előnyeit. 

A fejlesztésekbe a Széchenyi Ist-
ván Egyetem szakembereit vonták be,
elsősorban a logisztikai tanszékkel
szoros az együttműködés. 

Az innováció a jövő, az emberi té-
nyezőt persze sosem tudjuk kihagyni
a munkából, a fejlesztések eredmé-
nyeként azonban kevesebb emberrel
tudjuk megoldani a feladatokat, ami a
megbízó számára is költséghatékony
– mondja el a vezérigazgató, aki sze-
rint további előny, hogy a kevesebb
munkatársnak jobb bért tudnak fizet-
ni, ami a minőségi munkaerő megtar-
tásában alapvető szempont. (x)
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A „Győri Tudás-Park – Kutatási, innovációs és tu-
dástranszfer tevékenységek kialakítása a győri nö-
vekedési zónában a Széchenyi István Egyetem és
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
együttműködésében” című, TÁMOP projekt 2015.
február 1. és október 31. között valósult meg kon-
zorciumi formában. A konzorcium tagjai a Széche-
nyi István Egyetem mint konzorciumvezető, és Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata mint konzorci-
umi partner voltak. A projektet az Európai Unió és
a Magyar Állam 640.755.770 forinttal támogatta.

A projekt eredményeiről az október 29-én meg-
tartott projektzáró sajtótájékoztatón Fekete Dávid
alpolgármester és dr. Földesi Péter, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem rektora számolt be, akik szerint a régió
versenyképességének megőrzése érdekében
kulcsfontosságú a tudás továbbítása és hasznosí-
tása. A cél az volt, hogy a projekt megvalósításával
olyan környezet jöjjön létre, amelyben az emberek
hajlandóak a tudás megszerzésére, megosztására
és együttműködésre a fejlődés érdekében. Mind-

Lezárult a Gyôri Tudás-Park projekt
ezek mögött az önkormányzat és az egyetem stra-
tégiai együttműködése, valamint a győri járműipari
életpályamodell megerősítésének szándéka állt. Ez
utóbbihoz kapcsolódóan a projekt keretében elké-
szült az életpályamodell egységes arculata, logója
és honlapja is.

Az „okos város” célkitűzés mentén megtörtént
többek között az önkormányzati fenntartású óvo-
dák, bölcsődék épületeinek energetikai felmérése,
a kerékpárforgalmi hálózati terv aktualizálása, elké-
szült egy új városi forgalomirányítási rendszer ter-
vezete is, valamint a Széchenyi István Egyetem
rendszerszintű informatikai fejlesztéseinek eredmé-
nyeként a hallgatók, a kutatók és a vállalatok számá-
ra egy platformon válnak elérhetővé a lehetséges
közös K+F+I projektek. A „Smart City Győr” kon-
cepcióba illeszkedve, a projekt eredményei fontos
építőkövei lehetnek a regionális innovációs és tech-
nológiai tudásközpont (Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ) megvalósításának,
amelynek létrehozásával az egyetem és kutató szer-

vezeteinek eredményei széles körben elérhetővé
válnak, valamint praktikus és használható tudássá
transzferálhatók. 

A program a tudás alapú gazdaságfejlesztést he-
lyezi előtérbe. A résztvevők által megalkotott tudás-
menedzsment stratégia kimondja, hogy Győr 2020-
ra európai jelentőségű, határokon átnyúló szellemi,
járműipari technológiai és a kreatív iparágakat ki-
szolgáló innovációs ökoszisztémává válik. 

A fejlesztés egyik kiemelt célja a növekedési zó-
nák szempontjából releváns kutatási területeken
végzett nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység
gazdasági hasznosításának előkészítése, a tudás-
transzfer szolgáltatások volumenének növelése volt.
A projekt két kiemelt kutatási területe a járműipar
és az informatika, amelynek keretében 18 projektöt-
letet dolgoztak ki hibrid és elektromos járművek fej-
lesztése, új, innovatív járműipari anyagok és tech-
nológiák, valamint ipari és egészségügyi kihívások
megoldásának támogatására irányuló informatikai
rendszerek fejlesztése témakörökben. 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Hazánkban százezreket érint a de-
mencia, mégis kevés ismeret és sok
tévhit él róla a köztudatban. Általáno-
san az öregedés természetes része-
ként kezelik a szellemi hanyatlást, no-
ha a korral együtt járó feledékenység
és a demencia szindrómák között óri-
ási a különbség. A Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat vezetésével
egy nagyszabású program valósult
meg az elmúlt hónapokban, melybe a
Pannonhalmi Főapátság Szent Adal-
bert Szociális Otthona is bekapcsoló-
dott. Az igazgatóval, Ribbné Méhes
Amáliával beszélgettünk.

A demencia egy gyűjtőfogalom,
többféle fajtája van attól függően,
hogy milyen elváltozás indult el az agy-
ban: többek között az Alzheimer-kór
és a vaszkuláris típusú is beletartozik,
utóbbi főként agyvérzés és oxigénhiá-
nyos állapotok után alakul ki. A jövő ki-
hívása pedig, ami a mostani fiatal ge-
nerációt érinti, a drogok és mérgezé-
sek miatt kialakuló betegségek, na-
gyobb eséllyel fordul majd elő demen-
cia a droghasználók körében. Vegy-
szerek is lehetnek romboló hatásúak,
például a hideg zsíroldók durva elvál-
tozást okozhatnak a tüdőbe lélegezve
– kezdte az igazgatónő.

Valós adat, hogy az idős lakosság
egyharmada küzd a demenciával?

A demenciát megelôzni lehetséges,
gyógyítani szinte lehetetlen

Igen, egyre többen, az ötvenes kor-
osztályban száz emberből csak egy-
két demens személy van, viszont az
életkor növekedésével egyre maga-
sabb ez a szám. Mint sok más kórnál,
itt is igaz, hogy egyszerűbb megelőz-
ni, mint gyógyítani: egészséges élet-
móddal rengeteget tehetünk ellene.
Az orvosok főként a mediterrán diétát
ajánlják, valamint fontos, hogy sokat
mozogjanak az idősek is. A szellemi
torna ugyancsak segít: minél többet
kell olvasni, hanganyagokat memori-
zálni és beszélni, a betegség súlyos

stádiumában lévők ugyanis ezt is elfe-
lejtik, annyira leépülnek. A képessége-
ket gyerekkorban felépítjük az alapok-
tól, szellemi hanyatlásnál azonban
ezek visszafelé fejlődnek. Tehát a be-
teg arra nem emlékszik, hogy ma mit
evett, de arra igen, hogy gyerekkorá-
ba mit csinált. Az öregkor nem folya-
matos lejtő, hanem több lépcsőfokból
áll: az idősek látványosan zuhannak
egy fokot, majd stagnálnak. Demen-
cia esetén szintén hirtelen romolhat
az állapotuk, javulás viszont sajnos
nem fordul elő.

Hogyan ismerhetjük fel a demen-
ciát? Mi az, ami már nem része az
élettani öregedésnek?

A betegség kezdetekor például el-
felejti bezárni az ajtót, lezárni a gázt az
idős ember, ezért nehéz különbséget
tenni az első időszakban. Minden-
képp szakemberhez kell fordulni, az el-
ső tesztet a háziorvos is kitöltheti. Vi-
szont amikor már elbolyong az idős
ember otthonról, s nem talál vissza,
ha nem tud önállóan pénzt kezelni, és
a napi teendőit ellátni, súlyos esetben,
ha nem tud olyan egyszerű dolgokat,
mint hogy mire való a víz, akkor már
előrehaladt demenciáról kell beszél-
nünk.

Mit lehet tenni, ha elkezdődött a
folyamat?

Minél előbb szakemberhez kell vin-
ni a beteget, ahol a gyógyszeres keze-
lés mellett életmódtanácsokkal is el-
látják őt és a családot. Nagyon kell rá-
juk vigyázni, napirendet írni nekik, be-
jelölni, mikor egyenek, igyanak, utób-
bit gyakran elfelejtik. Családban na-
gyon súlyos betegeket azonban saj-
nos nem tudnak gondozni, zavarják a
napi ritmust, és 24 órás felügyeletre
szorulnak.

A „Demenciához kapcsolódó in-
terprofesszionális szolgáltatások
megalapozása” című projekt az Eu-
rópai Unió és a magyar állam mint -
egy 186 millió forintos támogatásá-
val valósult meg.



12 / + / 2015. október 30.

OKTATÁS  PR-CIKK

Elsősorban a járműiparra koncentrál az a
kutatási projekt, amelynek keretein belül a
Széchenyi István Egyetem, az Edutus Főis-
kola és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. alkotta konzorci-
um kutatói a lézersugaras technológiák al-
kalmazhatóságát vizsgálják. A részletekről
a konzorciumi partnerek szakmai vezetői,
dr. Zsoldos Ibolya, a Széchenyi István Egye-
tem tanszékvezetője, Valenta László, az
Edutus Főiskola kutató mérnöke és Lenkey-
né dr. Biró Gyöngyvér, a Bay Zoltán Non-
profit Kft. Mérnöki Divíziójának igazgatója
tájékoztatta lapunkat. 

A „Kutatás-fejlesztési projektek definiálása a lézer-
technológia területén (nemzetközi) kutatói teamek
közreműködésével a Széchenyi István Egyetem bá-
zisán” című, az Európai Unió és a magyar állam által
mintegy 294 millió forinttal támogatott TÁMOP pro-
jekt alapját a lézertechnológia utóbbi 15 évben ta-

Kutatási program a lézertechnológia területén
pasztalható fejlődése és az iparban való elterjedése
adja. Mivel a lézertechnológiának számtalan fel-
használási lehetősége van a mindennapi életben is,
a lézeres tolltól kezdve a vonalkód-leolvasóig – azaz
az érintett technológiák széles skáláját lehetetlen
egy projektbe belefoglalni –, ezért a mostani prog-
ram a járműipar és a gépgyártás területén azonosí-
tott problémákra fókuszál.

A konzorciumi partnerek a projekt keretében 4 ku-
tatási főirány mentén összesen 8 K+F projektet ké-
szítenek elő, amelyek többek között olyan problé-
mákra keresik a választ, mint az alakító  szerszámok
élettartam-növelése; az autók tömegének csökken-
tését szolgáló új anyagok és technológiák bevezeté-
sének lehetősége; az anyagok költségének minima-
lizálása; gyártási ciklusidők csökkentése; valamint a
termékminőség és méretpontosság javítása. 

A projekt első főiránya a szerszámok felújításával
foglalkozik, hiszen a meglehetősen költséges alakí-
tó szerszám élettartama kulcskérdés ezeknél a jár-
műiparban használatos gyártási folyamatoknál.

A második főirány a lézersugaras vágás. Bár a lé-
zersugaras vágási technológiának van már gyakor-
lata és múltja, a járműiparban egyre inkább előtérbe
kerülő speciális anyagoknál szükség van új, gazda-
ságos megmunkálások kidolgozására, kutatására.

A harmadik főirány a fémporos 3D nyomtatással
vagy más néven a fémporok lézeres szinterezésével
foglalkozik.

A negyedik főirány a hibridkötések létrehozása
lézersugár segítségével, amikor eltérő tulajdonságú
anyagok társításával kialakított szerkezetekről van
szó. Itt jelentős mértékben különböző tulajdonságú
anyagok hegesztését vizsgálják a szakemberek,
például, hogy hogyan alakítható ki kötés lézersugár
segítségével az ilyen anyagpárosításoknál.

A kutatásokhoz a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-nél
és az Edutus Főiskolánál a lézersugaras vágáshoz
és hegesztéshez, a Széchenyi István Egyetemnél
pedig fémporos 3D nyomtatáshoz (lézeres szintere-
zéshez) állnak rendelkezésre korszerű berendezé-
sek, laborok.

A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet
a tehetséggondozásra. A kiemelkedő képességű
hallgatók bevonása a tudományos életbe mindig
fontos szerepet kapott az intézményben. Ezt a kö-
zelmúltban egy, az Európai Unió és a magyar állam
által támogatott, „A Széchenyi István Egyetem mi-
nőségi kutatói utánpótlás-nevelésének fejlesztése”
című, TÁMOP projekt segítette. A programhoz az
intézmény közel 160 millió forint támogatást nyert. 

A projekt célul tűzte ki, hogy hatékonyan segítse
és támogassa a kutatásokat végző, szaktudásukat bő-
víteni kívánó egyetemi hallgatókat a szakterületükben
való elmélyülésben, innovatív ötleteik realizálásában,
az általuk elért kutatási eredmények megismertetésé-
ben. A projekt elősegítette az egyetemi műhelyekben
keletkezett szellemi javaknak az országos és nemzet-
közi tudományos életbe való bekerülését is. Kiemelten
kezelte az intézmény ezen felül, hogy a hallgatói tudo-
mányos tevékenység épüljön az elmúlt évek tudomá-
nyos-technikai infrastrukturális fejlesztéseire, részt ve-
gyen ezen kutatóhelyek és laboratóriumok tudomá-
nyos tevékenységgel való megtöltésében. 

A projektben a Széchenyi István Egyetem mind-
három doktori iskolája, mind a hat szakkollégiuma,
a Tudásmenedzsment Tanács, a Tudományos és
Művészeti Diákkör, valamint az Egyetemi Szolgálta-
tó Központ vett részt. 

A projekt eredményeként többek között a Tudomá-
nyos és Művészeti Diákkört támogató tevékenységek
kiszélesítése, a nemzetközi kapcsolatok intenzitásá-
nak növelése, a szakkönyvtárak és adatbázisok fej-
lesztése, a doktori iskolákban, szakkollégiumokban
előadások, továbbképzések, konferenciák látogatása
és szervezése, nyári egyetemek szervezése, kiadvá-
nyok megjelenése, kutatómunka és annak publikálá-
sa, tananyagfejlesztés valósulhatott meg. 

A projekt a gazdasági, műszaki, jogi tudomány-
területeket érintette, hozzájárult a hazai és nemzet-
közi tudáshálózatokhoz történő integrációhoz.

Tehetséggondozás
a Széchenyi-egyetemenGyőr Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata 34 millió forint vissza
nem térítendő, százszázalékos in-
tenzitású támogatást nyert el a
„Területi együttműködést segítő
programok kialakítása a győri já-
rásban” című ÁROP-1.A.3-2014-
2014-0014 kódszámú projekt
megvalósítására. A 2015. április
1.–2015. október 31. között meg-
valósított program külső projekt-
menedzsmentje az Arrabona
EGTC, szakmai megvalósítója a
VANIN Kft. és a Határ Menti Inno-
vációs Kft. volt.

A projekt célja, hogy olyan fenn-
tartható és a járás egészét érintő
együttműködés alakuljon ki a győri
járáshoz tartozó települési önkor-
mányzatok és a helyi önkormány-
zati intézményei, valamint a civil és
gazdasági szereplők között, amely
a helyi esélyegyenlőségi progra-
mokban foglalt társadalmi felzár-
kóztatás minél hatékonyabb meg-
valósulását szolgálja. 

Dr. Somogyi Tivadar a járás -
székhely város, Győr alpolgár-
mestere kiemelte, a cél egy olyan
járási szintű koordináció megala-
pozása volt, amely az ad hoc –
sokszor egymásnak ellentmon-
dó – megoldások helyett hosszú
távra megalapozott térségfejlesz-
tési partnerséget képes építeni
az önkormányzati és különböző
munkaerő-piaci szereplők bevo-
násával – a társadalmi befoga-
dás fokozott figyelembevételével. 

A projekt eredményeként létrejö-
vő járási szintű Esélyteremtő Prog-

A területi együttmûködéseket erôsítették
ramterv olyan demográfiai, egész-
ségügyi, szociológiai és gazdasági
jellegű problémákra vázol fel akció-
kat, amelyek a járáson belül merül-
tek fel, és megoldásukkal akár
egyetlen település, akár az egész
térség életminősége érezhetően ja-
vulhat. A projekt során a járás önkor-
mányzatainak, nemzetiségi önkor-

mányzatainak, egyházainak, civil
szervezeteinek és a járás gazdasági
szereplőinek esélyegyenlőségi
együttműködését alapozták meg.
Létrehozták az egyeztetés fórumait,
a záró rendezvény előtt pedig egy
másik fontos esemény is lezajlott,
amikor a győri önkormányzat
együttműködési megállapodást kö-
tött a Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Házzal, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatallal valamint
a Széchenyi István Egyetem Petz
Lajos Egészségtudományi és Szo-

ciális Képzési Intézetével a projekt-
ben megfogalmazott célok elérésé-
nek érdekében. 

A program részeként létrehozott
járási szintű Felzárkóztatási Kerek -
asztal egy rendszeres fórumot jelen-
tett az elmúlt fél évben a szereplők
közötti párbeszédhez, a térségben
tervezett esélyegyenlőségi intézke-

dések összehangolásához. Az elké-
szült Esélyteremtő Programterv ma-
gába foglalja az egész járást érintő
akciók bemutatását és megvalósítá-
sának módszertanát, ütemezését.

Az együtt gondolkodásnak
köszönhetően, a napokban két
előremutató program is megva-
lósult. Az időskorúak informatikai
alapkompetenciáinak fejlesztése
érdekében szakmai napot tartot-
tak, míg a „Jövőépítők” elnevezé-
sű rendezvényen a fiatalok vállal-
kozóvá válásához nyújtottak tám-
pontokat és kézzel fogható lehe-
tőségeket is a szervezők. 
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GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉS TERÜLETI  GYERMEKVÉDELMI
SZAKSZOLGÁLAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT
FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvé-
delmi Szakszolgálat, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával, a „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” pályázati kiíráson 4,14 millió forint vissza nem térí-
tendô támogatást nyert el.
Intézményünk a gyermekvédelem rendszerében független, szolgáltató intézmény, mely kulcs-
pozíciójánál fogva összehangolja az alap- és szakellátás mûködését, koordinál a hatóságok és
az otthont nyújtó ellátás között, ezáltal képviseli a rendszerbe tartozó gyermekek érdekvédelmét
a bekerüléstôl a társadalmi szocializációig. A pályázatban érintett befogadó otthon feladata a
biztonsági szükségletek kielégítésén túl a kríziskezelés, a gyermekvédelmi gondoskodásba ke-
rült gyermekek teljes körû ellátása. Célunk a családpótló ellátás, a védelem, az érzelmi és szo-
ciális biztonság megteremtése, a gyermekek jogainak és érdekeinek hatékony képviselete.
A pályázati kiíráson elnyert 4,14 millió forint vissza nem térítendô támogatás csökkentésre
került, mivel a projektben tervezett 2 fô roma asszony foglalkoztatásából csak 1 fô foglalkoz-
tatása valósult meg az intézménynél, gyermek- és ifjúsági felügyelô munkakörben, 6 hónapon
keresztül. A projekt költségvetése tartalmazza továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó iroda-
bútorok, informatikai eszközök, munkaruha és egyéb anyagok beszerzését, valamint az asz-
szony sikeres beilleszkedésének érdekében, szupervíziós tevékenység biztosítását is. 
A projekt célja a munkanélküli roma emberek, elsôsorban a roma nôk foglalkoztatásának
javítása, a gyermekvédelmi intézményekben történô foglalkoztatásuk támogatásával. 

Intézményvezetô: Szarkáné Németh Ágnes
Telefon: 06-96/511-930 | E-mail: nemagnes1@gmail.com

ERDÉLY PR-CIKK

Székelyföld peremtelepülésein,
összességében több száz he-
lyen gyúltak fel az őrtüzek az el-
múlt hétvégén. A székelyderzsi
tűz fellobbanásánál mintegy
hatvan győri is segédkezett.

A Székely Nemzeti Tanács által kezde-
ményezett akció résztvevői látványos
módon hívták fel a figyelmet a székely-
földi önkormányzás igényére. Székely-
föld határtelepülésein egy időben lob-
bant fel a láng, amely előtt ökumeni-
kus istentiszteletet tartottak, és el-
hangzott a demonstráció kiáltványa is.
A szöveg megfogalmazói arra hívják

fel a figyelmet – és a kigyúlt őrtüzek is
azt jelképezik –, hogy Székelyföld léte-
zik, és élni akar az önrendelkezés jogá-
val. „Van egy nép a Kárpátok kanyaru-
latában, amely szabadon és békében
akar élni, szabadon akarja használni
anyanyelvét, és maga akar dönteni a
saját sorsáról szülőföldjén" – szerepel
a kiáltványban, amely az Európában
gyakorolt normák érvényesülését sür-
geti annak érdekében, hogy a Székely
Nép – Európa autonóm közösségei-
hez hasonlóan – megélhesse önren-
delkezését Székelyföld autonómiája
révén. „Azt az Európai Unióban elfoga-
dott elvet kell irányadónak tekinteni,

Gyôri szikrák
Székelyföld autonómiájáért

amelynek megfelelően, a régiókat
nem kijelölni, hanem elismerni kell."

A nagyszabású rendezvényen nem
csak a székelyek, de sok határon inne-
ni magyar is megjelent. A győri szim-
patizánsok részvételét a Keresztény-
demokrata Néppárt győri szervezete,
valamint a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége győri csoportja szervezte.
Dr. Pergel Elza, a KDNP városi elnöke
lapunknak elmondta, már a két évvel
ezelőtti „székelyek nagy menetelésén”
is részt vettek, mert az ügy támogatá-
sa számukra nem pusztán politikai
egyetértő demonstráció, de valameny-
nyiük részéről szívből fakadó kiállás a
határon kívül élő magyar testvéreink
mellett. Kiemelte, azok a szereplők,
akik területileg közvetlenül nem érin-
tettek a kérdésben, egy-egy határtele-
pülésre nyertek besorolást, így a győ-
riek Székelyderzs lakosságával közö-
sen vehettek részt az őrtüzek gyújtásá-
ban. „A népviseletbe öltözött széke-
lyek között vonultunk fel a székelyder-
zsi Szent László-magaslatra és velük
együtt álltuk körbe a polgármester ál-
tal lármafának nevezett hatalmas mág-
lyát. Nem csak a tábortüzek, de gyer-
tyák, fáklyák, elemlámpák és az autók
reflektorainak százai is igyekeztek hírül
adni egy kis nép nagy álmát, győriként
pedig felemelő érzés volt a helyiekkel
közösen énekelni a magyar és a szé-
kely himnuszt” – hangsúlyozta Pergel
Elza. A győri résztvevők egyetértettek
abban, hogy Székelyföld lakossága,
akik őrzői a szép magyar beszédnek,
és akik hazájuk szeretetét mindennél
előbbre valónak tekintik, most ismét
hitet tettek magyarságuk mellett, és
ebben nagy megtiszteltetés volt részt
venni, közösséget vállalni az autonó-
miáért kiáltó székelységgel. 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ)

„... 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

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.)

DIE VORSTELLUNG DER GESPRÄCHIGE WAL-
NUSSBAUM erwartet alle Kleinen am 11. November
um 11 Uhr im Vaskakas Kunstzentrum. 

GESPENSTERABEND IM TIERGARTEN - Zu Hallo-
ween startet am 31. Oktober eine nächtliche Abenteu-
erreise in den Xantus János Tiergarten. Der Weg wird
von leuchtenden Kürbislampen und Lichtern gewiesen,
wo reichlich spannende Spiele auf die mutigen jungen
und älteren Besucher warten. Die Veranstaltungen be-
ginnen ab 16 Uhr.

BOROS MISI, DER AUS DER TALENTSENDUNG
VIRTUÓZOK bekannte, junge Pianist zeigt sein Kön-
nen beim Konzert des Győrer Philharmonie Orchesters.
Am 04. November um 19 Uhr ertönen in Győr die Kla -
vierkonzerte von Mozart, Beethoven und Haydn im Vas-
kakas Kunstzentrum.

NACH DEM HEISSEN SOMMERKONZERT be -
steigt am 04. November um 19 Uhr erneut Quimby die
Bühne im Richter János Konzert- und Konferenzsaal. 

HAGENBUND – die
Ausstellung ungari -
scher Bildhauer wird
am 05. November in
der Magyar Ispita eröff-
net. Die aus den Wer-
ken ungarischer Bild-
hauer zusammenges-
tellte Ausstellung des
legendären Wiener
Kunstvereins, der
Künstlerbund Hagen,
kurz Hagenbund ist bis
zum 31. Dezember zu
sehen.

15 JAHRE CSE-
REFA BAND –
Mit einem Jubilä-
u m s t a n z h a u s
m o l d a w i s c h e r
Klänge feiert die
Cserefa Band un-
ter Mitwirkung
von Gästen ihr
fünfzehnjähriges
Jubiläum am 06.
November um 20
Uhr im Arany Já-
nos Bildungshaus.

IX. POLNISCHES MUSIKFESTIVAL am 07. Novem-
ber ab 10 Uhr in der Synagoge. Nach dem Talentkonzert
der Musikschule kann das Publikum ab 14 Uhr das feier-
liche Konzert der Gäste aus Polen hören. 

DIE FANS DER 3.
B U N D E S L I G A
DER FUSSBALL-
MEISTERSCHAFT
können am 01. No-
vember ab 17 Uhr die
Mannschaften des
ETO FC Győr und der
Puskás Akadémia II.
im ETO Stadion an -
feuern. 
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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

KULTURÁLIS kínáló  

A PINNYÉDI ESTÉK PROGRAM-
SOROZAT keretében Az ibolya című
előadást láthatja a közönség november
7-én 18 órakor a Pinnyédi Művelődési
Házban (Napfény u. 1.). Molnár Ferenc
színművét a Körmendi Kastélyszínház
Társulat állítja színpadra.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE
alkalmából a TIT Pannon Egyesülete két
előadással várja az érdeklődőket no-
vember 4-én 16 órakor a TIT Székház-
ban (Szent István út 5.). Az előadáson dr.
Horváth András csillagász beszél az űr-
csillagászatról, s arról, hogy miért érde-
mes felmenni a légkör fölé. Majd Baksa
Péter, a TIT Pannon Egyesülete dr. Bu-
gát Pál-díjas elnökségi tagja előadását
hallhatja a közönség Jedlik Ányos és
Czuczor Gergely tudományos munkás-
sága címmel. 

REQUIEM – A HALOTTAK NAPJA a katolikus egyházban a minden-
szentek utáni nap, a tisztítótűzben szenvedő lelkek emléknapja. Ez alka-
lomból megemlékezésre ad módot egy ünnepi hangverseny október 29-
én 19 órakor a Nagyboldogasszony-bazilikában.

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKE-
ZÉST és koszorúzási ünnepséget ren-
deznek október 30-án 10 órakor a ná-
dorvárosi köztemetőben az I., a II. világ-
háborús és az 1956-os hősi halottak
előtt tisztelegve, a Deim Pál alkotta Hősi
Halottak emlékműnél. 

FÖLD ÉS ÉG KÖZÖTT – Monhaltné
Patkós Mária kiállítása tekinthető meg
a Marcal étteremben. A kiállítást Har-
csás Judit újságíró nyitja meg novem-
ber 5-én 17 órakor. Közreműködik:
Olasz Valéria költő, P. Nagy Gabi elő-
adóművész, Miklós Krisztina népdal-
énekes, Monhalt Ákos előadó, zongo-
rán. A kiállítás 2016. január 3-ig tekint-
hető meg.

PÁLYAFU TÁ SA
TIZEDIK ÉVFOR-
DULÓJÁT koncert-
tel ünnepli meg Har-
csa Veronika és ál-
landó duópartnere,
Gyémánt Bálint gi-
táros, november 7-
én 19 órakor a győri
zsinagógában.

15 ÉVES A CSEREFA ZENEKAR –
Jubileumi moldvai táncházzal ünnepli
15. évfordulóját a Cserefa zenekar ven-
dégei közreműködésével, november 6-
án 20 órakor az Arany János Művelődé-
si Házban (Révai u. 5.). Játszanak – mint
másfél évtizede mindig: Kozma Kriszti-
na (furulya, kaval, citera, ének), Mesics
György Mesó (hegedű), Kozma Éva (ko-
boz, ének), Bors Laca (dob, doromb,
ének).

A HAGENBUND MAGYAR SZOBRÁSZAI cím-
mel kiállítás nyílik a Magyar Ispitában november 5-
én. A legendás bécsi művészeti egyesület: a Künst-
lerbund Hagen, azaz röviden Hagenbund magyar
szobrászainak műveiből összeállított kiállítás de -
cember 31-ig látogatható.

Ismét Quimby Győr-
ben! A fergeteges
nyári koncert után is-
mét a színpadra áll a
Quimby november 4-
én 19 órakor a Richter
Teremben.

A BŐBESZÉDŰ DIÓFA be-
mutatójára várják a kicsiket
november 1-jén 11 órakor a
Vaskakas Művészeti Központ-
ban. „A növények nem beszél-
nek – igaz? Hát persze, hogy
igaz! – válaszolná erre a kér-
désre Alfonza, a vakondlány,
aki egy diófa gyökerei között
él. De Zénó, a sokat látott, át-
utazó légy szerint a növények
igenis beszélnek.”

KARIKA LÍVIA: KÖRÖK című manda -
lakiállításának megnyitójára várnak min-
denkit november 3-án 18 órakor a József
Attila Művelődési Házában. A kiállítást
megnyitja Renczés Andrea építészmér-
nök. Az ünnepségen közreműködik Ke-
szőcze Judit (furulya, ének). A kiállítás no-
vember 20-ig látogatható, hétköznapo-
kon 10–16 óráig.

HÁTORSZÁG A NAGY HÁ-
BORÚBAN címmel vándorki-
állítás nyílik november 3-án 10
órakor a Szent-Györgyi Albert
Egészségügyi és Szociális
Szakképző Iskola aulájában.

BOROS MISI, A VIRTU-
ÓZOK című tehetségkuta-
tóból ismert, ifjú zongora-
művész mutatja meg tehet-
ségét a Győri Filharmoni-
kus Zenekar hangversenye-
in. Győrben, november 4-
én 19 órakor csendül fel Mo-
zart, Beethoven és Haydn
zongoraversenye a Vaska-
kas Művészeti Központban.

A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKART Berkes Kálmán vezényli.
IX. Lengyel Zenei Fesztiválra várják az érdeklődőket november 7-én 10
órától a zsinagógában. A zeneiskolai tehetségek koncertje után 14 óra-
kor a lengyel vendégek ünnepi hangversenyét hallhatja a közönség.
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szerző: földvári gabriella

A XIX. Apáczai-napok Nemzet-
közi Tudományos Konferencia a
gondolkodás és a tudomány té-
makörében zajlott a napokban
a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Apáczai Karán. A kétnapos
tanácskozáson több mint száz
oktató mutatta be legújabb ku-
tatási eredményeit.

Gondolkodási struktúrák és kreativitás
– ezt a címet viselte idén a tudományos
konferencia. A megnyitón dr. Cseh Sán-
dor, a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektorhelyettese köszöntőjében emlé-
keztetett: 1847. október 18-án indult el
Győrben az évfolyam szintű tanítókép-
zés magyar nyelven. A fejlődés óriási a
tudomány és a kutatás területén, mára
az oktatók 60 százaléka tudományos
minősítéssel rendelkezik. Cseh Sándor
kiemelte, ma a tudás a termelés alapja,
a gazdasági növekedés ezen a tényen
alapszik. Az ipari forradalom idején a fej-
lődést az hozta, hogy a gépekkel új gé-

Gondolkodás és tudomány
peket tudtak létrehozni. A XXI. század-
ban az lesz a nagy eredmény, ha tudás-
sal új tudást tudunk létrehozni – hang-
súlyozta a rektorhelyettes.

Dr. Szabó Péter, az Apáczai Kar dé-
kánja arról beszélt, hogy a nyugati, az
európai kultúra a racionalitásra és a
logikára épül, és amíg a ’60-as–’80-as
években azt hitték a fiatalok, hogy a
tudomány mindenható, addig mára
az ifjúság szkeptikus ezzel szemben.
A dékán szerint ezért újra fel kell fe-
dezni és meg kell ismertetni a más tí-
pusú gondolkodási rendszereket.

A plenáris ülés előadója dr. Mérő Lász-
ló, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tanára is erről a más típusú gondolkodás-
ról beszélt, míg dr. Somogyi Ferenc egye-
temi docens a globalizáció elkerülhetősé-
gét boncolgatta előadásában.

A tanácskozást követően Balogh Ist-
ván, Borbély Károly és Szunyogh László
művésztanárok tárlatát Grászli Berna-
dett művészettörténész nyitotta meg,
majd a jenlévők megkoszorúzták a Kar
névadójának szobrát. A programsorozat
másnap a szekcióülésekkel folytatódott.

Akit ennyien szeretnek, annak nagyon
erős szíve van – írta utolsó Facebook-
bejegyzésében Pingiczer Csaba, a
Győri Nemzeti Színház művésze. Pin-
gi január 12-én, műtét közben ment
el, hatalmas űrt hagyva maga után.
33. születésnapjára, szeptember 8-ra
Soha már... címmel egy album jelent
meg emlékére, melyben a családja,
barátai, kollégái és tisztelői vallanak
róla, idézik fel a közös élményeiket. 

Pingiczer Csaba a színházban nőtt
fel, lételeme volt a színpad. Húszéve-
sen kapott szerződést a győri teát-
rumban. Példaértékű alázattal ját-
szott, vallotta, kis szerep nincs. És va-
lóban, cigányprímásként öt mondatá-
ért nyílt színi tapsot kapott. A tavaly
decemberben bemutatott 80 nap
alatt a Föld körül főszereplője lett vol-
na, a premier előtt három nappal de-
rült ki, valami nincs rendben a szívé-
vel. A bemutató napján a kórházi
ágyán végigjátszotta magában az elő-
adást, s csak akkor nyugodott meg,
amikor telefonáltak a kollégák: min-
den rendben ment. Járai Máté írja ró-
la: „Senki nem lett volna képes arra,
amire Te: egy családdá kovácsoltad a
színházat!” Évekig tanította a színház
stúdiósait is, a gyerekek pedig imád-
ták. Csaba rajongott a filmekért, az al-
bumban filmkritikáiból is olvashatunk

Soha már... 
Könyv készült Pingiczer Csaba emlékére

néhányat, s elkezdett regénye is meg-
jelent a számos fotó mellett.

„Pingi megmutatta a szeretet igazi
arcát”, rövid, de tartalmas élete során
rengeteg embernek okozott örömet,
nyújtott segítséget. Most, a halála
után megjelent könyv bevételével szü-
lei egy 12 éves, a közelmúltban új szí-
vet kapott kisfiút támogatnak. Sala-
mon Dávid Nagykanizsán, süketnéma
édesanyjával és nagymamájával él.

A könyvet megvásárolhatják a XV.
Győri Könyvszalonon, valamint érdek-
lődhetnek róla Pingiczerné Venesz
Kláránál a 30/240-2783-as telefon-
számon.
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szöveg: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Egyre ismertebb és elismertebb
műfajjá válik az országban az im-
provizációs színház, városunk-
ban pedig egyértelműen népsze-
rűek az ilyen jellegű előadások:
az Import Impró Társulat műsora-
ira sorra megtelik a Rómer Ház
nézőtere. A fiatalok határozottan
bekapcsolódtak a város kulturá-
lis vérkeringésébe, jelenleg öt re-
pertoár-előadással, valamint kü-
lönböző tréningekkel várják az
érdeklődőket.

Az Import Imprónál minden este meg-
ismételhetetlen, a játszók ugyanis a pil-
lanat varázsát, s a tudatalatti meglepe-
téseit használják, hogy az előadás a né-
zők előtt születhessen újra és újra. A
Rómer előteréből indult kis csapat má-
ra a város legaktívabb, magát függet-
len alkotónak aposztrofált közösségé-
vé vált. Másfél éve megújult repertoár-
ral várnak kicsiket és nagyokat, a kö-
zönség soraiban a kisiskolás gyerekek-
től a nyugdíjas korosztályig találhatóak
nézők. A 2008-ban alakult társulat az
improvizációs gyakorlatok végtelen tár-
házából merít, s körülbelül másfél éve,
túllépve a klasszikus formákon, színhá-
zi irányt vett. „Történeteket mesélünk,
természetesen továbbra is szórakozta-
tóan, de finomabb humorral operálva”
– mutat rá a váltás lényegére a társulat
vezetője, Kósa Roland. Az Epizód elne-
vezésű produkció például a komplex
színházi élmény létrejöttét teszi lehető-
vé egy rendezővel, aki kívülről irányítja
a történetet. A Nyúz című műsorban
újságcikkekből dolgoznak: a rendező

felolvas egy-egy hírt, melyeket akár a
közönség is kiválaszthat. Ezeket aztán
szétnyúzzák, a megszülető jelenetek-
nek pedig csak a kreativitás szab ha-
tárt. Az eseményeket a játékvezető
tartja mederben, bármikor instruálhat-
ja a színpadon lévőket, hogy kér példá-
ul egy monológot vagy musicaljelene-
tet. Az Impoetryvel szövegelési zavart
ígér a társulat, két győri slammerrel,

„Mindenki lehet kreatív, ha fel tudja oldani a gátlásait”

Az Import Imprónál minden este
megismételhetetlen

Bárány Bencével és Galló Bencével
dolgoznak együtt az imprósok. A re-
pertoáron szerepel továbbá a Csörte,
melyben két csapat vetélkedik a nézők
kegyeiért: tapssal pontozhatja a publi-
kum, melyik gárda oldotta meg kivá-
lóbban az egyes jeleneteket. 

A tapasztalatok azt mutatják, egy
imprós jelenet sokkal jobb lesz, ha nem
tervezik meg előre. Ez látszólag szem-
bemegy mindennel, amit életünk során
belénk nevelnek, miszerint kontrollál-
nunk kell magunkat, csak akkor szólal-

junk meg, ha tudjuk a helyes választ,
mérlegeljünk, hogy biztonságos dön-
tést hozhassunk. „A kreatív műfajokban
azonban ez hátrány, mert az agyunk las-
san dolgozza fel az információt. A szín-
padon a környezetemből építkezem, ha
a következő, illetve helyes lépésen gon-
dolkozom, akkor nem tudok a másikra
figyelni, így a tudatalattimra kell hagyat-

koznom. Ennek ne-
hézségére egy egy-
szerűnek tűnő gya-
korlattal is ráérezhe-
tünk: mondjuk ki az
első egy szótagú
szót, ami eszünkbe

jut! Ugye, hogy nem is olyan könnyű,
mert egyből a helyes megoldást keres-
sük” – mondja a társulatvezető és hoz-
záteszi, mindenki lehet kreatív, ha fel
tudja oldani a gátlásait. A társulat ezt fel-
ismerve, s az évek alatt összegyűlt tu-
dást kamatoztatva, tréningeket is tart
maximum 15 fős társaságoknak. Kom-
munikáció, kreativitás és improvizáció –
ezen képességek mentén játszanak

együtt a résztvevőkkel, s sajátítanak el
olyan, nem csak az impró-színpadon
hasznos alapelveket, mint például, hogy
fogadjuk el egymás ötleteit, mondjunk
igent egymásra. „Az unalmas, nem tu-
dom válaszokkal teli viselkedés tanult,
ami által biztonságban érezhetjük ma-
gunkat. Aki ezt az utat választja, annak
a biztonsága lesz a nyereménye, aki vi-
szont bátran ad válaszokat, s lép bele
helyzetekbe, az viszont rengeteg él-
ményt kap jutalmul. A tréning során ar-
ra biztatjuk a résztvevőket, hogy mond-

ják el a véleményüket, vállalják gondola-
taikat. Nem az a fontos, hogy jót mon-
danak-e, hanem az, hogy mondják” –
hangsúlyozza Kósa Roland.

A társulat 2013 óta az Import Impró
Egyesület keretében együttműködik a
RÉV Színházi és Nevelési Társulattal, va-
lamint a Révai-gimnázium színjátszó kö-
reivel. Elérték, hogy piaci alapon létez-
hessenek, tehát a jegybevételből élnek.
Persze óriási segítség, hogy használhat-
ják a Rómer Házat, illetve hamarosan re-
gisztrált színházként a helyi cégeknek is
lehetőségük nyílik társasági adóval tá-
mogatni a társulatot. Annyi biztos, a
csapatnak számos ötlete van a jövőre
nézve, szeretnének például bábokkal is
játszani, valamint tematikus és gyer-
mekelőadásokat készíteni. „Elkezdtünk
járni az új úton, felépítettük a repertoá-
runkat, s reméljük, Győr legerősebb
független társulatának mondhatjuk ma-
gunkat, akik imádják, amit csinálnak, a
közönség pedig estéről estére rengeteg
élményt szerez velünk” – teszi hozzá vé-
gül Kósa Roland.

Az Import Impró Társulat aktuális előadásairól
a facebook.com/importimpro weboldalon tá-
jékozódhatnak, jegyeket pedig a szervezes@
imime.hu e-mail címen lehet foglalni.
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HIRDETÉS GYERMEKEK

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

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Tizennyolc év együttélés után elváltak a
Gyermekek Háza és a Vaskakas Bábszínház
útjai. A bábszínház megkapta a Bartók Béla
Megyei Művelődési Központ épületét, míg a
gyermekek kulturális intézményéé lett az
egész Aradi vértanúk úti ház.

Kokas Éva, a Gyermekek Háza igazgatónője kalauzol
a belülről felújított épületben, és azt mondja, hamaro-
san nevet is változtat az intézmény. Ma már minden
korosztály számára kínálnak tartalmas programokat,
elfoglaltságot. A generációk, a családok háza 52 cso-
portnak lett az otthona. A Petőfi Művelődési Ház, a Va-
sas Kultúrotthon bezárását, majd a Bartók Művelődé-
si Központ funkcióváltását követően, a különböző cso-
portok, szakkörök a Gyermekek Házába kerültek. 

Működnek itt nagy múltra visszatekintő néptánc-
és tánccsoportok, kézműves és művészeti szakkö-
rök, ismeretterjesztő klubok.

Az igazgatónő kiemelte a népszerű baba-mama
programokat, a Töreky Zsuzsi zenepedagógus által
vezetett Kerekítő, a dr. Kokas Klára pedagógiájára
épülő zenés, mozgásos fejlesztő foglalkozásokat.
Idén ősztől újdonságként indult Csiba Júlia népdal-
énekes, a 2–4 éves gyermekek és szüleik számára
szervezett Baba Dalodája.  

A felnőttek körében kedveltek a péntek délutá-
ni kézműves klubok, ahol gyöngyékszer-készítés,

tűzzománc, nemezelés, foltvarrás, horgolás és
számos más érdekes tevékenység várja az alkotni
vágyókat.

A két hónapos felújítási munkálatok alatt töb-
bek között megújult a villamos hálózat, több ki-
sebb helyiségből nagyobbakat alakítottak ki, így
már alkalmassá vált a hely nagyobb létszámú
programok, foglalkozások megtartására is – so-
rolja az igazgatónő. 

A színházterem is megváltozott, úgy alakították át,
hogy 120 néző befogadására alkalmas teremként,

de akár konferenciák, kiállítások, koncertek, előadá-
sok helyszíneként is funkcionál. Számos program-
terv vár megvalósításra, többek között gyermekkon -
certek, színjátszó-találkozók, szavalóversenyek, kü-
lönféle előadások helyszíne lesz az intézmény. 

Kokas Éva hangsúlyozza, szívesen adnak teret,
lehetőséget a fiatal tehetségek, az amatőr művésze-
ti csoportok, zenekarok bemutatkozásának.

A ház felújítása jövő nyáron folytatódik, az igaz-
gatónő reményei szerint a belvárosi épület külsőleg
is megszépülhet.

A ház befogad
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Európai Szociális

Alap

A Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ Gyôri Tankerülete és
a Liszt Ferenc Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola közösen 2015
májusában 11,97 millió forintot
nyert a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Innovatív is-
kolák fejlesztése” c., TÁMOP-
3.1.4.C-14-2015-0298 kódszámú
pályázati kiíráson. Az elôirányza-
tot az Európai Szociális Alap biz-
tosította, a fejlesztés a Széchenyi
2020 program keretében valósult
meg. A tervezett tevékenységek
2015. május 15–2015. október 31.
között valósultak meg.

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0298
azonosító számú, „Innováció a
mûvészeti nevelésért a Liszt Fe-
renc Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskolában” címû, 100%-os támo-

2015. 10. 30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INNOVÁCIÓ A MÛVÉSZETI NEVELÉSÉRT
A LISZT FERENC ZENEI ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN

gatottságú pályázat során a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ és a zeneiskola együtt
különbözô innovatív programokat
valósított meg.
A diákok szabadtéri jellegû mozgá-
sos tevékenységben, természet
közeli zenei táborokban, idegen -
nyelvi témaheteken, közlekedés-
biztonsági napon vehettek részt. A
megvalósítás alatt a diákok tudása
és kompetenciája széles körû is-
meretekkel bôvült. Intézményi szin-
ten olyan rendezvényekre került
sor, amelyek az iskolai hagyomá-
nyok megteremtését segítették elô. 
A projekt közel féléves futamide-
je alatt az iskolában tanító peda-
gógusok olyan 30 órás akkredi-
tált továbbképzéseken vettek
részt – hatékony kommunikáció
és konfliktuskezelés lelki egész-

ség fejlôdését szolgáló témakör-
ben, valamint informatikai tudá -
suk fejlesztésében –, melyek se-
gítik ôket mindennapos oktató-
nevelô munkájuk eredményes el-
látásában. A tanárok szakmai na-
pon ismerhettek meg egy észak-
magyarországi zeneiskolában
mûködô, hátrányos helyzetû nö-
vendékekbôl álló népzenei kama-
racsoportot és annak tanítási
módszerét.
A pályázat támogatta többek között
a programok megvalósítását segí-
tô eszközök, a zenekari tananyag
változatosabbá tételét szolgáló kot-
ták beszerzését. Lehetôvé tette a
tanórán kívüli programok színeseb-
bé tételét az egyes programok in-
teraktivitását elôsegítô eszközök
beszerzésével. A záró konferenci-
án a zenetanárok segítséget kap-

tak a sajátos nevelési igényû gyer-
mekek neveléséhez és a digitális
oktatáshoz.
A pályázat nagy jelentôséggel bírt
az intézmény életében, hiszen
anyagi támogatást nyújtott a
mûvészetoktatás innovációjának
megvalósításában. Az elnyert tá-
mogatási összeg segítségével a
Liszt Ferenc Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskolában tanuló nö-
vendékek minôségi tanórai és tan -
órán kívüli foglalkozásokon vehet-
tek részt.

A projektrôl információt a www.liszt-
zeneiskola.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhetô: Popper Ágnes szakmai vezetôtôl. Elérhetôség: 06-96/519-362, e-mail info@lisztzeneiskola.hu
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Korhatárjelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 31., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:45 Zegzugos törté-
netek 05:15 Akadálytalanul 05:40 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:25Hazajáró 06:55Kenó 07:00Hír-
adó 07:25 Család-barát 09:00 A kutya,
aki megmentette a Halloweent 10:25
Református riportok 10:55 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Kult+  12:45 Ízőr-
zők 13:20 Hazajáró 13:50 Magyar Kró-
nika 14:20 Másfélmillió lépés Magyaror-
szágon  15:00 Szerelmes földrajz
15:30 Zongora a levegőben  17:00
Gasztroangyal  Eszik, iszik, sosem al-
szik 18:00 Híradó 18:40 Szerencse-
Szombat  19:40 Játék határok nélkül
 21:00 Holt költők társasága  23:10
Kenó  23:15 Szent Johanna  01:40
MüpArt – Kaukázus 03:15 Zegzugos
történetek 03:45 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Gálvölgyi-show 04:25 Pasik
 04:55 Pasik  05:25 Tuti gimi 
06:10 Top Shop 06:35 Kölyökklub
09:50 Ízes élet  10:25 Teleshop
11:05 Kalandor 11:25 Brandmánia
11:55 Street Kitchen 12:25 Felzabál-
tuk Magyarországot  12:55 Glee –
Sztárok leszünk!  13:45 A harc tör-
vénye  14:50 A harc törvénye 
15:55 Ahol a vadak várnak  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 20:00 Hungary’s Got Talent 21:30
Gyertek át szombat este!  22:40 Ál-
lítsátok meg Terézanyut!  01:20 Le-
hetek az eseted?  03:00 Gyertek át
szombat este! 

04:20 Életfogytig zsaru  05:05 Ba-
bavilág  05:35 Super Car  06:00
Az idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
09:20 Astro-Világ 10:30 Én is tükör-
be nézek  11:00 Babavilág  11:30
Otthon a kertben  12:00 Kandász
Travel  12:30 Állati dokik  13:00
Knight Rider  14:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  15:05 Kuzey Güney –
Tűz és víz  16:05 Megaagy  18:00
Tények 19:00 Vissza a jövőbe 
21:30 Cowboyok és űrlények 
00:00 Antwone Fisher története 
02:05 Sportos 02:15 Rúzs és New
York  03:00 A törvény embere 
03:45 Mrs. Klinika 

04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka 09:25 Stahl konyhája 09:30
Babapercek 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív 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 A vér válaszol  23:30
Vegas 00:40 Tények Este 01:30 Ak-
tív  01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV 
03:05 A törvény embere  03:45 A
törvény embere 

07:45 Konkrét (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Gázfröccs (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Gáz-
fröccs (ism.) 10:00 Híradó (ism.)
10:20 Sporthírek (ism.) 10:30 Konk-
rét (ism.) 10:45 Képújság  18:00 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 18:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konk-
rét (ism.) 20:00 Hello Győr! (ism.)
20:30 Konkrét (ism.) 20:45 Csak az
ETO (ism.) 21:00 Konkrét (ism.)
21:15 Kulisszák mögött (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.) 23:00
Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 1., VASÁRNAP
DUNA TV
04:15 Noé barátai 04:55 Táncvarázs
05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Rome Reports – Vatikáni
híradó 06:15 „Így szól az Úr!” 06:25
Református riportok 06:55 Kenó 
07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Engedjé-
tek hozzám 09:35 Katolikus krónika
10:00 Új nemzedék 10:25 Metodista
magazin 10:55 Az utódok reménysé-
ge 11:20 Mai hitvallások 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Kult+
 12:50 Az éjszaka művészete 
14:00 Van ott valaki?  15:35 Balke-
zes angyal  17:00 A muskétások 
18:00 Híradó 18:40 Hogy volt!?
19:40 Love Story  21:20 Vulkán 
23:00 Kenó  23:05 Rio Lobo 
00:40 Poézis – Mégis szép az élet  
02:55 Kézjegy 03:55 Aranymetszés

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Hasutasok  05:15 Fókusz
Plusz  06:20 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub 09:15 Csillagok háborúja:
Yoda történetei  09:40 Felzabáltuk
Magyarországot  10:05 Irány a na-
gyi!  Fekete Szépség  13:40 Mi-
chael  15:50 Még zöldebb a szom-
széd nője  Közben: 16:00 Hatoslot-
tó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Kellékfeleség  21:15 Az éhe-
zők viadala: Futótűz  00:15 Kellékfe-
leség  02:35 Így készült  03:05 A
mentalista 

04:30 Mrs. Klinika 05:15 Knight Ri-
der 06:00 Az idő örvényében 06:25
Tv2 matiné 06:50 Megaagy 08:25
Apaütők 08:55 ÁllatoZOO 09:25
Több mint TestŐr  09:55 Astro-Vi-
lág 11:05 Tűsarok  11:35 Stahl
konyhája  12:05 Otthontérkép 
12:35 Falforgatók  13:40 Walker, a
Texas-i kopó 14:40 Walker, a Texas-i
kopó  15:40 Palimadár  18:00 Té-
nyek 18:55 Sztárban sztár  21:25
Összezárva Friderikusszal  22:40
Ügynöklista 23:40 Keletről jött em-
berek – A kunok  00:45 Sportos
00:55 Evita Peron  02:35 Evita Pe-
ron 

05:15 Peren kívül  06:00 TV-Shop
06:35 Amerikai mesterszakács 
07:25 Szívek szállodája  08:20 Will
és Grace  08:50 Will és Grace 
09:15 Will és Grace  09:50 Will és
Grace  10:20 Trendközelben 10:50
A Tetovált Séf 11:20 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  12:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:15
Észbontók 14:20 Állj, vagy lő a ma-
mám!  16:10 A sziget  18:55 Ke-
gyetlen bánásmód  21:00 Véres
gyémánt  23:55 Will és Grace 
00:25 Will és Grace  00:55 Will és
Grace 01:30 A Tetovált Séf 02:00
Trendközelben 02:25 Harmadik mű-
szak  03:15 Harmadik műszak 

08:00 Széchenyi Híradó (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:00 Konkrét
(ism.) 09:15 Kamarai Magazin (ism.)
09:45 Konkrét (ism.) 10:00 Erzsébet
út (ism.) 11:00 Képújság 18:00 Győ-
ri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Hello Győr! (ism.) 19:30 Erzsébet út
(ism.) 20:30 Széchenyi Híradó (ism.)
21:00 Üzleti negyed (ism.) 21:30
Vény nélkül  (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 23:45 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

NOVEMBER 2., HÉTFŐ
DUNA TV
04:50 Hazajáró 05:15 Hagyaték 05:45
Himnusz 05:50Hajnali gondolatok 06:00
Feketén-fehéren  06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában 
09:15 Kisvárosi doktor  10:05 Család-
barát 11:30Az emberi csoda 12:00Dé-
li harangszó 12:02Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:40 Kult+  12:50 Jamie 15
perces kajái 13:15 Kívánságkosár 15:15
Feketén-fehéren 16:10Rex felügyelő 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:40 Kisvárosi doktor 
19:35Maradj talpon! 20:35Kékfény 
21:35Bosszú 22:15Kenó 22:20Bá-
bel 23:25 Magyar Krónika 23:50 Lejá-
ratás és bomlasztás – A hálózat örök 
00:45 Mamma Róma   02:30 Magyar
elsők 02:50 Magyar történelmi arckép-
csarnok 03:20 Szerelmes földrajz 03:50
Határtalanul magyar 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt05:05 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
Konyhafőnök15:20 A szerelem fog-
lyai16:20 A mentalista17:25 Fó-
kusz 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
A Konyhafőnök  20:25 Éjjel-nappal
Budapest  21:35 Barátok közt 
22:15 Dr. Csont  23:15 RTL Klub
Híradó 23:45 Magyarul Balóval
00:20 A főnök  01:25 Felzabáltuk
Magyarországot01:55 Reflektor
02:10 A harc törvénye  03:05 A
harc törvénye 

04:10 Walker, a Texas-i kopó 05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok 14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rossz-
ban  20:15 Az 50 milliós játszma 
21:30 A hihetetlen Hulk  23:55 Az
ősi prófécia  00:50 Tények Este
01:40 Aktív  02:00 Sportos 02:15
Ezo.TV 03:15 Elit egység  04:00 A
törvény embere 

05:15 Peren kívül  06:00 TV-Shop
06:35 Amerikai mesterszakács 
07:25 Szívek szállodája  08:20 Will
és Grace  08:50 Will és Grace 
09:15 Will és Grace  09:50 Will és
Grace  10:20 Trendközelben 10:50
A Tetovált Séf 11:20 NCIS – Tenge-
részeti helyszínelők  12:20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők  13:15
Észbontók 14:20 Állj, vagy lő a ma-
mám!  16:10 A sziget  18:55 Ke-
gyetlen bánásmód  21:00 Véres
gyémánt  23:55 Will és Grace 
00:25 Will és Grace  00:55 Will és
Grace 01:30 A Tetovált Séf 02:00
Trendközelben 02:25 Harmadik mű-
szak  03:15 Harmadik műszak 

08:00 Erzsébet út (ism.) 09:00 Vény
nélkül  (ism.) 09:30 Üzleti negyed
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Üzleti negyed 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Üzleti negyed (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Üzleti negyed (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Üzleti negyed (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 3., KEDD
DUNA TV
04:20Hazajáró 04:45Zegzugos történe-
tek 05:15Akadálytalanul 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:00Feketén-
fehéren  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Srpski Ek-
ran 07:50Unser Bildschirm 08:20A múlt
fogságában 09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Az emberi
csoda 12:00Déli harangszó 12:02Hír-
adó 12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15 Kí-
vánságkosár 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! 20:35Önök kérték! 21:35Lau-
ra rejtélyei 22:20 Kenó  22:25 A Na-
gyok 22:55MüpArt Classic – Halottak
napján – Brahms: Német requiem 00:20
A médium  01:05 Ezer dollárt a feketé-
re  02:45 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:45 Aktív  05:10 Csapdába csal-
va  05:35 Családi Titkok  06:20
Mokka  09:25 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények 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 milliós játszma  21:30 A titkok
könyvtára 22:35 Hawaii Five-0 
23:40 Hawaii Five-0  00:35 Tények
Este 01:25 Aktív  01:45 Sportos
02:00 Ezo.TV 03:00 Apacsok 

05:05 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Jóbarátok  07:40 Jó-
barátok 08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája 09:55 Knight Rider
 11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  12:55 A nagy svindli  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszíne-
lők  15:45 NCIS: Los Angeles 
16:45 NCIS: Los Angeles  17:40
Amerikai mesterszakács  18:40 Jim
szerint a világ  19:05 Jim szerint a vi-
lág 19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 A hol-
ló 23:10 NCIS: New Orleans 00:05
NCIS: New Orleans  01:05 Két pasi -
meg egy kicsi  01:35 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Üzleti negyed (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Üzleti negyed (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
17:15 ETO FC Győr–Puskás Akadé-
mia II 18:45 TV torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00Reflektor04:15 Ízes élet 04:35
Barátok közt  05:05 Fókusz  05:30
Top Shop 06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35RTL Klub Híradó 08:088:08 – Min-
den reggel 09:10 Ízes élet 09:35Ref-
lektor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 Éjjel-nappal Budapest 
13:55 A Konyhafőnök  Az Íz-faktor
15:20A szerelem foglyai 16:20A men-
talista 17:25Fókusz 18:00RTL Klub
Híradó 18:55A Konyhafőnök 20:25Éj-
jel-nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 Castle  23:15 RTL Klub
Híradó 23:45 XXI. század – a legendák
velünk élnek  00:20 Magyarul Balóval
00:55Reflektor 01:10Felzabáltuk Ma-
gyarországot  01:45 Totál szívás 
02:35EgészségKalauz 03:00A Muzsi-
ka TV bemutatja: Mi muzsikus lelkek
03:25 Gálvölgyi-show 
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5.990 Ft-tól
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NOVEMBER 4., SZERDA
DUNA TV
04:20Hazajáró 04:45Zegzugos történe-
tek 05:15Akadálytalanul 05:45Himnusz
05:50Hajnali gondolatok 06:00Feketén-
fehéren   06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Hrvatska
kronika 07:50 Ecranul nostru 08:20 A
múlt fogságában 09:10 Kisvárosi dok-
tor 10:05Család-barát 11:30Jó tudni!
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15 Kí-
vánságkosár 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! 20:30Skandináv lottó sorsolás
 20:40 Szabadság tér ‘89 21:25 Mun-
kaügyek  21:55 Kenó  22:00 Kolorá-
dó Kid  23:40 Aranymetszés 00:40 A
rejtélyes XX. század 01:10Fiorile 03:05
Az óra körbejár 

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  15:20 A sze-
relem foglyai 16:20 A mentalista 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök 20:25 Éj-
jel-nappal Budapest 21:35 Barátok
közt 22:15 Szulejmán 23:25 RTL
Klub Híradó 23:55 Házon kívül
00:25 Magyarul Balóval 01:00 Ref-
lektor  01:20 Vérvadászok  03:00
A bosszú angyala 

04:20 A titkok könyvtára  05:10
Csapdába csalva  05:35 Családi
Titkok  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok 14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma  21:30
Hazudj, ha tudsz!  22:35 Lángoló
Chicago 23:40 Életfogytig zsaru 
00:35 Tények Este 01:25 Aktív 
01:45 Sportos 02:00 Ezo.TV 03:05
Az igazság nyomában 

05:05 Igazgyöngy  05:50 TV-Shop
06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Jóbarátok  07:40 Jó-
barátok 08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája 09:55 Knight Rider
 11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  12:55 A nagy svindli  13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
 15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 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 16 utca 23:05
A holló  01:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  01:40 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék  02:25 Szívek szállodája 
03:15 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 ETO FC
Győr–Puskás Akadémia II (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 Kamarai Ma-
gazin (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Csak
az ETO (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kama-
rai Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 6., PÉNTEK
DUNA TV
04:25 Hazajáró 04:55 Nóvum 05:20
Akadálytalanul 05:45 Himnusz 05:50
Hajnali gondolatok 06:00 Feketén-fe-
héren  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:20 Életkerék
07:50 Öt kontinens 08:20 A múlt fogsá-
gában  09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Jó tudni! 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15 Kí-
vánságkosár 15:00 Göncz Árpád köz-
társasági elnök temetése 16:05 Rex fel-
ügyelő 17:00 Ridikül 18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Kisvárosi
doktor 19:35 Maradj talpon! 20:35
Fölszállott a páva 22:45 Kenó  22:50
Columbo: Zavaros vizeken 00:30 Em-
berrablás és váltságdíj  01:45 Látha-
tatlan jel  03:20 Magyar elsők 03:35
Magyar történelmi arcképcsarnok 

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  15:20 A szerelem
foglyai 16:20 A mentalista 17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:25 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 Showder Klub 
23:25 RTL Klub Híradó Késő 23:55
Magyarul Balóval 00:30 Vámpírnap-
lók  01:35 Reflektor 01:50 Street
Kitchen  02:25 Kalandor (2014)
02:45 4ütem  03:10 A bosszú an-
gyala  03:45 Gálvölgyi-show 

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 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsa-
ruk  15:15 Az én bűnöm  16:20
Veronica aranya  17:25 Fiorella 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rossz-
ban  20:15 Az 50 milliós játszma 
21:30 Frizbi Hajdú Péterrel  22:35
NCIS: Los Angeles  23:40 Felejthe-
tetlen  00:40 Tények Este 01:30
Aktív  01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV
 03:05 A híres Ron Burgundy le-
gendája 

05:10 Igazgyöngy  06:00 TV-Shop
06:30 Will és Grace 06:55 Will és Gra-
ce  07:20 Jóbarátok  07:40 Jóbará-
tok  08:05 A nagy svindli  09:00 Szí-
vek szállodája  10:00 Knight Rider 
11:00 Amerikai mesterszakács 11:55
Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 
12:55 A nagy svindli  13:55 NCIS –
Tengerészeti helyszínelők 14:50 NCIS
– Tengerészeti helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:40 NCIS: Los
Angeles  17:40 Amerikai mestersza-
kács 18:40 Jim szerint a világ 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 A Bourne-rejtély  23:25
Speciális alakulat  01:20 Két pasi –
meg egy kicsi  01:50 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék 02:35Szívek szál-
lodája 03:25 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 Ké-
pújság 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Konkrét
(ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
04:40 Zegzugos történetek 05:15 Aka-
dálytalanul 05:45Himnusz 05:50Hajnali
gondolatok 06:00 Feketén-fehéren 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:10 Időjá-
rás-jelentés 07:20 Slovenski Utrinki
07:50 Alpok-Duna-Adria 08:20 A múlt
fogságában 09:10 Kisvárosi doktor 
10:05 Család-barát 11:30 Jó tudni! 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:35 Időjárás-jelentés 12:40 Kult+ 
12:50 Jamie 15 perces kajái 13:15 Kí-
vánságkosár 15:05 Feketén-fehéren 
15:55 Rex felügyelő (12) 16:45 Szeren-
cse Híradó 17:00 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40Kisvá-
rosi doktor  19:35 Maradj talpon! 
20:35 Nem vagyunk mi angyalok 
22:20Kenó 22:25kult.hu 23:00Örök-
ség a jövőnek - Olasz-magyar kapcsola-
tok 23:30Szökés 01:05Nem vagyunk
mi angyalok 02:50 Magyar elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor  04:15 Ízes élet 
04:35 Barátok közt  05:05 Fókusz 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 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  15:20 A szerelem
foglyai  16:20 A mentalista 17:25
Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök  20:25 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 CSI: A helyszínelők 
23:15 RTL Klub Híradó 23:45 Magya-
rul Balóval 00:20 Brandmánia 
00:55 Reflektor  01:10 Notorious 
03:20 Gálvölgyi-show 

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 12:30 Aktív 
13:00 Családi Titkok  14:10 Zsaruk
 15:15 Az én bűnöm  16:20 Vero-
nica aranya  17:25 Fiorella  18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Az 50 milliós játszma ) 21:30
Frizbi Hajdú Péterrel  22:35 NCIS:
Los Angeles  23:40 Felejthetetlen 
00:40 Tények Este 01:30 Aktív 
01:50 Sportos 02:05 Ezo.TV  03:05
A híres Ron Burgundy legendája 

05:05 Igazgyöngy  05:55 TV-Shop
06:25 Will és Grace  06:50 Will és
Grace  07:15 Jóbarátok  07:40 Jó-
barátok 08:05 A nagy svindli 09:00
Szívek szállodája 10:00 Knight Rider
 11:00 Amerikai mesterszakács 
11:55 Esküdt ellenségek: Bűnös szán-
dék  12:55 A nagy svindli 13:55
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
14:50 NCIS - Tengerészeti helyszínelők
 15:45 NCIS: Los Angeles  16:40
NCIS: Los Angeles  17:40 Amerikai
mesterszakács 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 
22:05 A S.H.I.E.L.D. ügynökei  23:05
16 utca 01:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  01:40 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék 02:25 Szívek szállodája 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Kamarai Magazin (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
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 – Győr és a régió hírei (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény
nélkül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV



HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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

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

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

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

Szervezetünk
védelméért

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉREHTÔ ÁRON!

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

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállításssal
a   www-drdezsi.hu webáruházban.
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kép és szöveg: pannon-víz

Az ingatlantulajdonosoknak érdemes
számos óvintézkedést tenni a házi víz-
ellátó hálózaton. Ha nem vigyázunk,
kár fog minket érni: nemcsak az elfa-
gyott mérő pótlásának költségei, de a
kiolvadást követően az elfolyt víz díja
is minket terhel. Érdemes tehát gon-
dosan felkészülnünk még a tél beállta
előtt. A téli időszakra magára hagyott
házban az egyik legfontosabb tenniva-
ló a vízhálózat és a vízmérő vízteleníté-
se, valamint a vízmérőakna gondos
felkészítése a télre. 

A télen nem lakott ingatlanok, nya-
ralók belső vízvezetékeiből engedjük
le a vizet. Ehhez zárjuk el a vízmérőak-
nában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső
hálózatból a vizet. A víztelenítő csonk-
nak a fagyhatár alatti vezetékszaka-
szon, a belső hálózat legmélyebb ré-
szén kell elhelyezkednie. Ha ilyen még
nincs, feltétlen alakíttassuk ki. 

Ne felejtsük el a WC víztartályát ki-
üríteni. A fagyveszély érinti a bűzelzá-
ró csőszakaszokban lévő vízdugókat
is. Akár leszerelhetjük ezeket vagy ki-
pumpálhatjuk belőlük a vizet. Vannak,
akik fagyálló, fertőtlenítő hatású folya-
dékot töltenek a bűzelzárókba. 

Víztelenítsünk gondosan, előzzük
meg, hogy a fűtetlen ház vezetékeiben
és a vízmérőben víz maradjon. Ez jelenti
ugyanis a veszélyt, hiszen fagyáskor a
térfogata megnő és szétfeszíti a vízcsö-
veket vagy kettéroppantja a vízórát. 

Az aknában lévő vízmérőt még akkor
is érdemes valamilyen nedvességet ta-
szító szigetelőanyaggal beborítani, „fel-

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 17-én
licit útján értékesíti:

• Győr, Rába u. 77.; 2 db társasházi lakás; hrsz.: 7604/A/4 és 7604/A/5.
Terület: 28 és 30 m2. Kikiáltási ár: 2.590.000 Ft és 2.770.000 Ft.

• Győr, Bálint M. u. 43.; 2 db társasházi lakás; hrsz.: 7547/A/3 és 7547/A/4.
Terület: 32 és 24 m2. Kikiáltási ár: 2.950.000 Ft és 2.230.000 Ft.

• Győr, Cinka P. u. 4.; 2 db társasházi lakás; hrsz.: 8741/A/3 és 8741/A/7.
Terület: 27 és 34 m2. Kikiáltási ár: 2.990.000 Ft és 3.740.000 Ft.

• Győr, Győzelem u. 19.; lakóház, udvar; hrsz.: 26287/1. Teleknagyság:
972 m2. Kikiáltási ár: 17.900.000 Ft.

• Győr (új Bácsai u. és 14. sz. út sarkán); beépítetlen területek; hrsz.:
11981/1, 11982 és 11983. Teleknagyság: 695 m2. Kikiáltási ár:
5.600.000 Ft.

• Győr, Bercsényi liget.; beépítetlen terület; hrsz.: 7875/2. Teleknagyság:
115 m2. Kikiáltási ár: 1.190.000 Ft + ÁFA.

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

Teendôk a tél beállta elôtt
öltöztetni", ha úgy gondoljuk, hogy
„elég mélyen" helyezkedik el. Legjobb a
többrétegűre hajtogatott építési fólia
vagy bármi más nem nedvszívó szigete-
lőanyag. Sokan megelégszenek azzal,
ha „rádobnak egy rossz kabátot, vagy
kartonpapírt a vízórára”.  Ha a szigetelő-
anyag átnedvesedik, semmit nem ér,

ugyanúgy átengedi a hideget. Használ-
janak olyan szigetelőanyagot, ami nem
nedvesedhet át!

Ne feledkezzenek el a kerti csapról
sem, engedjék le belőle a vizet és szi-
geteljék, csomagolják be a hideg el-
len. A csővezeték könnyen „levezethe-
ti a hideget az aknába”.  

Legjobb a vízmérőaknát felül is gon-
dosan szigetelni. Jó szolgálatot tehet
egy 4-5 cm vastag hőszigetelő (hunga-
rocell) lap. Ezt vágjuk pontosan akkora
méretűre, amekkora az aknafedlapunk,
és alulról rögzítsük a fedőlaphoz. Ha
gondosan szigetelünk, nem érhet ben-
nünket meglepetés tavasszal.
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Tv premier
minden hónap

utolsó péntekén
(ismétlés péntekenként)

Web:
tv.gyorplusz.hu/

cikklista/ gazfroccs.html

facebook.com/
gazfroccstv

Blog: viktornagy.net

Ignis, másképp

 gyerekzsúr
 céges rendezvény
 baráti összejövetel

Füstmentes száguldás az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi kedvezmények!

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

NYITVA TARTÁS:
h.—p.: 14—22; szo.: 10—22; v.: 10—20

AKTUÁLIS
Legyen cége évzáró vagy csa-
patépítô összejövetelének hely-
színe az E-Kart Ring!

Szervezze tárgyalását
egy szórakoztató helyre, ahol
füstmentesen élvezheti
a gokartozást!

A Suzuki modelloffenzívája folytatódik. A 2016-ban ér-
kezhet a friss modell, ami vagányra sikeredett. A doboz
jellegű formát, ami óriási belső teret ígér sok apró di-
zájnfogással leplezi a gyártó. Így az orr szinte crosso-
veres, az oldalnézetben az egyenes övvonal a hátsó
ajtón felhúzott alsó ablakkerettel végződik. És a
nagyméretű C-oszlopon cápakopoltyú-szerű mé-
lyedéseket kapott. Ezt a kultautóvá vált, farmotoros
SC100 Fronte típustól örökölte. A tényleg 4 szemé-
lyes kabinban a műszerfal is tetszetős, néhány pon-
ton a Vitarára emlékeztet. A mindössze 3,7 méteres
törpe motorja egy 1 literes turbós lehet majd.

Subaru kombi
a középkategóriában

A Subaru Levorg ugyan nem új típus világszin-
ten, miután Japánban 2 éve fut az utakon, de Eu-
rópába csak most érkezett. Az Impreza fölé po-
zicionált összkerekes kombi nálunk gyakorlati-
lag egy motorváltozatban lesz kapható, mégpe-
dig egy új 1,6 literes boxerrel. A benzines, tur-

bós erőforrás 170 lóerős, és 250 Nm nyoma-
tékkal gazdálkodik. Sajnos csak Lineart-

ronic fantázianevű fokozatmentes
automatával lesz kapható, viszont

a szimmetrikus 4x4 hajtás is
alapáras. Bőséges az alapfel-

szereltség: dupla klíma, 7
légzsák, 17 colos alufelnik,
bluetooth-os audio-rend-
szer, ülésfűtés, tolatóka-
mera, LED-es fényszóró,
kulcs nélküli indítás. Ennek

fényében reális a 8,5 millió
forintos indulóár. De mit is

nyújt az 1,5 tonnás, 522 literes
csomagtérrel rendelkező kombi? 8,9

mp-s a 0–100 sprint, 210 km/h a végsebesség
és elakadásmentes téli üzem…

´́
´́
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Néhány éve már megszokhattuk a
Hyundaitól, hogy egyre szebb és jobb
autókat alkot. Az új Tucson, a korábbi
ix35 nyomdokain, megújult formában
és értékekkel, visszatérő névvel kezdi
hódítani a női és férfiszíveket. Kö-
szöntsük minden idők legjobb koreai
kompakt crossoverét!

Ha egy autótípus a márkapalettán
nagyobb testvérétől örököl formai
vagy technikai jegyeket, az csak jót je-
lenthet. A Santa Fé terepjáróra nem
szégyen hasonlítani. Óriási hűtő-
maszk, szűkre szabott fényszórók, és
dinamikus övvonal, alapvetően bátor
fellépés jellemzi a kocsit. Közel 4,5
méteres hosszával a közepes crosso-
ver kategória felső határát súrolja.

Teszt: Hyundai Tucson 2.0 CRDi LP Comfot 2WD

Forradalmian új
Arányai olyan jól sikerültek, hogy sen-
kinek nem fordul meg a fejében, hogy
csak elsőkerék-meghajtással is kap-
ható a Tucson. Pedig városi „terepen”
felesleges plusz súly a bonyolult 4x4
hajtás. Ellensúlyoz a nagyon kényel-
mes, mégsem imbolygó futóműhan-
golás és a kiváló motorok.

Tesztautónk kétliteres dízele 136 ló-
erős, de 373 Nm-es nyomatéka ülésbe
préselő lendülettel látja el a Hyundait. A
legjobb választás, mert már országúton
is gondolkodás nélkül előzhetünk vele,
fogyasztása mégis 6-7 liter között tart-
ható. Ha ennél is nagyobb spórolásra
vágynánk, van egy 1,7 literes gázolajos
is, 116 lóerővel, vagy az összkerékkel
jobban harmonizáló 185 lovas csúcsdí-

zel. Benzinpártiaknak szí-
vó 1,6 vagy ugyanez tur-
bóval és kirobbanó 177
lóerővel (265 Nm) áll ren-
delkezésre. Utóbbit jó
szívvel ajánlom!

A belső zajkomfort na-
gyon jól sikerült, rossz
úton nem zörög és dö-
römböl, 130-nál sem erős még a szél-
zaj. Ez annak köszönhető, hogy a terve-
zők minden részletre odafigyeltek, így
légterelőkkel és fenéklemez-burkolattal
is felszerelték a négykerekűt. Tényleg
annyira megnyugtató a csend, hogy
kedvünk lesz bömböltetni a hifit egy kis
szórakoztatásért. Ehhez, ahogy illik,
használhatjuk telefonunkat, amit blue-
tooth vagy USB-kapcsolaton keresztül
köthetünk a beépített zenegéphez. 

Na de mi az, amitől mégis annyira
kívánatos az új Tucson? Nem csak kí-
vülről telitalálat, hanem belül is megka-
pó. Továbbvitték a transzformersz fej
dizájnt, de a mai korhoz igazítva. Első
pillantásra Hyundai, mégis van benne
valami nagyautós. És persze a sok-sok
funkció sem marad el, amiknek jó ré-
szét a 8 colos érintő panelen keresztül
kezelhetjük, ahogy a navit is (Premium
felszereltségtől széria vagy csomag-
ban beszerezhető). A másik – ugyan
opciós – csoda, a panoráma üvegtető,
aminek a vezető fölötti része nagyra
nyitható… kabrió feeling egy SUV-ban?

Bőséges szolgáltatásokkal kényez-
tet minket a koreai újdonság. Parkoló-
automatika, vészfékező segéd, lejtme-

netvezérlő, aktív sávtartó – kormány-
beavatkozással – holttérfigyelő; mind-
ről hallottunk már. De mi lehet az a
„mögöttes keresztirányúforgalom-fel-
ügyelet”? Kipróbáltuk. Ha egy belát-
hatatlan kapubejáróból tolatunk ki, ak-
kor az úton bármely oldalról érkező
járművet jelzi. Bármilyet, legyen az bi-
ciklis vagy egy kukásautó – és kellően
megbízható. Ez ügyes segítség, töb-
bet ér, mint a táblafelismerő – szerin-
tem –, de persze az is elérhető. Ahogy
teljes LED fényszóró rendszer és ter-
mészetesen tolatókamera is kapható.

Óriási belső teret kapunk a Tucson-
ban. A csomagtér bő 500 literes és kö-
zel 1,5 köbméterre bővíthető. Hátul
hárman is ülhetünk, nem csak szük-
ségből. Előre pedig akár szellőztetett
bőrfoteleket is rendelhetünk, kor-
mányfűtéssel kiegészítve. Akár egy
lakosztályban. Pedig az árak nem any-
nyira elrugaszkodottak. Alig 6 milliótól
indul az árlista, és egy közepesen fel-
szerelt ilyen dízel körülbelül 8,4–8,6
millió forintból összeállítható. Ráadá-
sul orvosok és cégek is jelentős ked-
vezménnyel juthatnak a géphez. Nem
csoda, hogy kelendő.

Szellôztetett
bôrfoteleket is rendelhetünk,
kormányfûtéssel
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A Volvo Skandinávia büszkesége, a
nagy túlélő, a biztonságos autózás út-
törője. Az új XC90 nagyméretű városi
terepjáró (más néven SUV) 13 éves
múlttal, óriási helykínálattal, fényűző
berendezéssel, tekintélyes külsővel és
teljesítménnyel érkezett meg. Mi az,
ami miatt mégis Volvo?

Hihetetlen konkurenicaharc van az
összkerekes luxus-terepjárók piacán,
amibe ismét teljes vállszélességgel be-
szállt a Volvo is. Igaz, a klasszikus váll
kevésbé markáns az autó lemezein, de
minden más tekintetben az XC90 talán
sosem volt jobban hű a Volvo márka-
névhez. Teljes mértékig saját fejlesztés-
ben, házon belül készült a kocsi, ezért
minden porcikájában a biztonságról és
a luxusról szól – másképp.

Öt méter hosszú, két méter széles.
Az orra kortalanul modern, letisztul-
tan hivalkodó, tehát kellően egyedi,
markáns, mégsem direkt módon ag-
resszív vagy sportos. Oldalnézetben
összetéveszthetetlenül Volvo, mégpe-
dig XC90 – nagysikerű elődjéhez mél-
tóan. Hátulról, mint egy magasított
kombi, innen még látszik a legendás
váll. Nem csak a svéd autók iránti ér-
zéseim mondatják velem, ez az autó
szép! Visszafogott, minden ízlést
megragadni akaró sziluettje és sal-
langmentes részletei szerethetővé te-
szik, pedig nagy. Nagyon nagy.

A külső megjelenéstől kapott első
sokk hatása alatt beültem a tesztautó-
ba. Pár másodperc alatt a pulzusom
visszaállt a megszokott ütemre. Haza-

Autentik Motor-Car Kft.
9012 Győr, Mérföldkő út 1. Tel.: (+36) 96/556-240.
Web: www.autentik.hu

Nyugalom,
ez egy Volvo

Teszt: Volvo XC90 D5 AWD

értem. A kényelmes ülésbe huppanva,
nem a szokásos gomberdő, ultramo-
dern techno stílusú formák és színek
fogadtak, hanem valami kifinomultabb,
nyugalmat sugárzó belső építészet ré-
szévé váltam. Körülöleltek a lágy ívek,
a bőr- és faborítású felületek. A diófa
betétek szinte nyersnek tűntek matt
lakkozásuk miatt. Az IKEA-világban ap-
ró feltűnést kelt a gyémánt mintázatú
indítógomb, amit tekerni kell, és az
üzemmódot választó hengerek. Ha
már megtaláltam, elfordítottam a

Start-tekerentyűt. Ekkor a középkonzol
alján található egyetlen sor fizikai
gomb felett egy 9 colos állított tablet
és a kormány mögötti kijelző képe élő-
vé vált. Kinyílt a világ. Mindent a közép-
konzolról tudunk irányítani, akár egy
igazi tabletről. Pár perces ismerkedés
után nem ördöngösség beállítani a klí-
mát, az ülésszellőztetést, és megadni
az úti célt a navigációba vagy aktiválni
a biztonsági elektronika elemeit. Utób-
biból van bőven: kereszteződésben fé-
kező automatika, balesetveszély-csök-
kentő rendszer, adaptív tempomat,
sávtartó és holttérfigyelő, ezek mind el-
érhetők alapáron vagy csomagban. A
körműszereket és a közöttük látható in-
fókat a kormányról irányítva, testre
szabhatjuk, így akár a térképet is ma-
gunk elé varázsolhatjuk.

Ha beállítottuk a villanymotorokkal
mozgatható komfortülést, és a keret
nélküli belső tükörbe pillantva, a har-
madik üléssor fölött is kilátunk, akkor
a japán gyártmányú, nyolcsebessé-
ges automata váltót D állásba húzva
indulhatunk. Alig hallhatóan felsejlik a
négyhengeres D5 dízelmotor moraja,
miközben a 470 Nm nyomaték hirte-
len meglódítja a 2 tonnás monstru-
mot, a Haldex-rendszerű négykerék-

meghajtásnak hála, csikorgás nélkül.
225 lóereje, tömege ellenére, minden
igényt kielégít, 7,8 másodperc alatt
gyorsít 100-ra, és annyira jól hangolt
a kormányzás, hogy még kanyargós
úton is élvezetes a suhanás. A hang-
szigetelés szinte tökéletes, alig szűrő-
dik be valami a motor- és futóműzaj-
ból az utastérbe. Ahol egyébként akár
heten is elférnek, ha az alapból 692 li-
teres csomagtérben felnyitjuk a pót -
üléseket (amik 175 cm-ig biztosan
elégséges méretűek, teszteltem). Ami
a biztonságot illeti: nagy szilárdságú
bóracél a teljes utascella, programo-
zott gyűrődőzónákkal; minden idők
legjobb törésteszt eredménye!

Van más motorvariáció is, mégpe-
dig egy 2 literes, duplaturbós, benzines
320 lóerővel és a T8 hibrid verzió
ugyanezzel az erőforrással csak ráadás-
ként egy villanymotorral megspékelve.
Miután plug-in (otthon tölthető) válto-
zat, így a kardánalagútba pakolt akkuk-
kal akár 40 km-t tud tiszta üzemben ha-
ladni. A végére maradt az árkérdés.
15,4 millió forint a belépő szint, de bárki
kedvére válogathat a számtalan opciós
tétel és kiegészítő közül, ezzel befolyá-
solva a XC90-es végső árát. Kategóriá-
jából ezzel sem lóg ki!
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Der Sommer ist zu Ende, bald auch
der Herbst, und damit schliesst die
Zeit der Autofestivals und -rennen.
Die während der ganzen Saison prä-
zis hergerichteten und dann ges-
chundenen Wagen kommen für eine
Weile unters Dach, werden gereinigt,
gestreichelt, bis sich dann ihre Pilo-
ten bis zum Frühjahr von ihren Lieb-
lingen verabschieden. Es ruhen die
Drifter, die Ralley- und die Offroad-
monster, ebenso wie die büffelstar-
ken Dragster. Letztere und natürlich
auch die mit kleinerer Leistung und
dennoch mit höllischer Geschwin-
digkeit rasenden Wagen haben sich
zum Abschlussrennen in der Besch-
leunigung am Flughafen von Fertő-
szentmiklós versammelt. 

Die Crew der
Fe r n s e h s e n -
dung Gázfröccs
p r ä s e n t i e r t
auch zwei der
schnellsten Au-
tos Ungarns.
Das auch im
Ausland grosse
Erfolge feiern-
de Auto von
Révhelyi Péter,
den signifikant
g e f o r m t e n
Chevy Cupe 37
Pro Mod Drags-
tert kennt jeder
gut, der mal auf
einem Beschle-
unigungsren-
nen war. Die
Mannschaft hat
mit diesem
gründlich um-
gebauten ame-
rikanischen Wa-
gen im letzten
Jahr mit dem 3.
Platz abgesch-
lossen und ge-
rade den Welt-
meistertitel er-
langt. Sein Pilot

war damit einverstanden, dass wir
das Auto mit Kameras ausstatten
durften und so besondere Aufnah-
men enstehen konnten.

Der Eigentümer des mit ähnlichen
Fähigkeiten ausgestatteten Wunders

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Magyarország
leggyorsabb autói

Ungarns
schnellste Autos

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

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

und Organisator des Rennens von
Fertőszentmiklós Káldy Péter ist ein
alter Krieger in dieser Disziplin. Der
1969-er Chevy Nova ist seit zehn Jah-
ren in Ungarn, hat bisher drei Moto-
ren verschliessen und erhielt in die-
sem Frühjahr einen komplett individu-
ellen Rennmotor, einen  9000 ccm-er,
langhubraumigen Chevy Big Block.
Die herrlich schöne und brutal starke
Maschine  macht in ca. 8,5 Sekunden
die 402m Entfernung, ihr Pilot hat
beste Chancen sein Siegesheer von
bisher mehr als 200 Trophäen weiter
zu vergrössern.

Auch die fünfte Sendung von Gáz-
fröccs kommt nicht ohne Test aus. Di-
eses Mal fuhren wir nach dem bereits
früher erprobten Renault Kadjar und
dem Volvo xc90 einen neueren Cros-
sover. Der Hyundai Tucson nimmt in
Sachen Design, Bequemlichkeit und
Extras auch mit den Grösseren das
Rennen auf. Allerdings überraschte
der südkoreanische Hersteller sehr
mit seiner ausserordentlich breiten
Motorenauswahl. Für den Tucson tritt
mit einem der breitesten Euro 6er Mo-
toren auf den Markt. Neben zwei ver -
schiedenen Benzinmotoren (dem 135
PS 1.6 GDI und dem 176 PS 1.6
T-GDI) mit drei verschiedenen Diesel-
motoren: dem 115 PS 1,7 l Kraftstoff,
sowie dem in zwei Leistungskategori-
en (136, bzw. 184 LE) angebotenen
2,0 l Motoren steht er zum Kauf zur
Verfügung. Unsere Crew testete und
filmte die 136 PS Version.

Das Herz und die Seele eines Au-
tos ist sein Motor, so ist es auch im
Falle Audi. Im Győrer Werk, welches
als grösstes Motorenwerk der Welt
gilt werden täglich mehr als achttau-
send Motoren gebaut. Die Gázfröccs
Kameras nahmen sich die V6 Diesel
Werksreihe vor und verfolgten mit Hil-
fe von Experten den Prozess vom Se-
rienteil bis zum kompletten Motor. An
dieser Reihe kommen täglich tausend
Stück, also durchschnittlich alle 78,5
Sekunden ein Motor in einbaufähi-
gem Zustand in jeweils einen Wagen.

Die fünfte Ausgabe von “Gáz-
fröccs”mit den drei interessanten
Themen finden Sie Programm von
Győr Plusz Fernsehen, sowie auf der
Webseite des Senders.

Nagy Roland

Véget ért a nyár, lassan az ősz is, ez-
zel pedig lezárul az autós fesztiválok
és versenyek ideje. Az egész szezon-
ban precízen állítgatott, majd szét-
hajtott gépekre egy időre ponyva ke-
rül, letisztogatják, megsimogatják
és tavaszig elbúcsúznak kedvence-
iktől a pilóták. Pihennek a drift au-
tók, a rallis és offroad szörnyek és a
bivalyerős dragsterek is. Utóbbiak,
na és persze a kisebb teljesítményű,
de még így is pokoli sebességgel
száguldó autók az év gyorsulási zá-
ró futamára gyűltek össze a fertő-
szentmiklósi reptéren. 

A Gázfröccs televíziós műsorának
stábja Magyarország leggyorsabb au-
tói közül kettőt is bemutat. A külföldön
is nagy sikereket elérő Révhelyi Péter
autóját, a jellegzetes formájú Chevy
Cupe 37 Pro Mod Dragstert mindenki
jól ismeri, aki valaha volt már gyorsu-
lási futamon. A csapat ezzel az alapo-
san átépített amerikai kocsival a har-
madik idényét zárta, most éppen baj-
noki címmel. A pilóta partner volt ab-
ban, hogy az autót bekamerázzuk, így
különleges felvételek készülhettek.

A másik hasonló képességű csoda
tulajdonosa, a fertőszentmiklósi ver-
seny szervezője, Káldy Péter régi har-
cos ebben a műfajban. Az 1969-es
Chevy Nova tíz éve van Magyarorszá-
gon, eddig 3 motort koptatott el, az
idén tavasszal került be egy teljesen
egyedi versenymotor, egy 9000 ccm-
es, hosszúlöketű Chevy Big Block. A
gyönyörű szép és brutálisan erős gép
nagyjából 8,5 másodperc alatt nyom-
ja le a 402 méteres távot, pilótájának
a jövőben jó esélye van arra, hogy az
eddig megszerzett több mint kétszáz
győzelmi serleggyűjteményét tovább
bővítse.

A Gázfröccs ötödik adása sem ma-
rad teszt nélkül. Ezúttal egy újabb
crossovert vezettünk, a korábban már
kipróbált Renault Kadjar és a Volvo
XC90 után. A Hyundai Tucson dizájn -
ban, kényelemben, extrákban a legna-
gyobbakkal is felveszi a versenyt. Ami-
ben pedig nagyot lépett a dél-koreai
gyártó, az a rendkívül széles motorvá-
laszték. A Tucson kategóriájának
egyik legszélesebb Euro6-os motorkí-
nálatával lép piacra. Kétféle benzin-
motor (a 135 lóerős 1.6 GDI és a 176
lóerős 1.6 T-GDI) mellett három kü-

lönböző dízel: a 115 lóerős 1,7 literes
erőforrás, valamint a kétféle teljesít-
ményszinten (136, illetve 184 LE) kí-
nált 2,0 literes motor áll a vásárlók ren-
delkezésére. Stábunk a kétezres, 136
lóerős változatot próbálta és filmezte.

Az autók szíve-lelke a motor, így
van ez az Audi esetében is. A világ leg-
nagyobb motorgyárának számító győ-
ri üzemben naponta több mint nyolc -
ezer erőforrás készül. A Gázfröccs ka-
meráival a V6 dízel gyártósort vette
célba, és szakemberek segítségével
követte végig azt a folyamatot, amíg
az alkatrészekből komplett egész lesz.
Ezen a soron naponta ezer darab, ami
azt jelenti, hogy átlagban 78,5 másod-
perc alatt kerül autóba beépíthető ál-
lapotba egy-egy motor. 

A Gázfröccs című műsor ötödik
adását, benne a három érdekes témát
keressék a Győr Plusz Televízió műso-
rán, valamint a tévé internetes oldalán.

Nagy Roland
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Európai Szociális

Alap

2015.10.31

Kedvezményezett: Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Megvalósításban érintett intézmény: 
Gyôri Mûszaki SZC Bercsényi Miklós
Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÔDÖTT AZ „INNOVATÍV ISKOLAFEJLESZTÉS
MEGVALÓSÍTÁSA A SZAKISKOLAI KÉPZÉSBEN”
CÍMÛ PROJEKT

2015. 05. 15.–2015. 10. 31. között valósult meg a TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-
0209 azonosító számú „Innovatív iskolafejlesztés megvalósítása a szakis-
kolai képzésben” megnevezésû projekt az Európai Unió, az Európai Szoci-
ális Alap támogatásával. A támogatás összege: 10,26 millió Ft.
A projekt során a szakiskolai tanulók a következô programsorozatokon vehet-
tek részt: természet közeli sporttábor, nyelvi tábor, digitális tartalmak, tanesz-
közök bemutatására irányuló tanórák, egészségnap, konfliktus- és agresszió -
kezelési elôadások, családi életre nevelést támogató foglalkozások, dohány-
zás- és kábítószer-ellenes programok, vállalkozói és életpálya-építési tanács -
adás, közlekedési ismeretek oktatása, valamint motorkiállítás megtekintése
Budapesten. Az intézmény pedagógusai számára kétféle továbbképzésre
nyílt lehetôség: „Konfliktus- és stresszkezelés a pedagógiai gyakorlatban”, va-
lamint „Az agresszió kezelése a köznevelési intézményekben”.
A tanórán kívüli foglalkozások és a pedagógusképzések komplex módon já-
rultak hozzá az oktatás minôségének javításához.

Gyôri Mûszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési 
és Sportiskolai Szakközépiskolája és Szakiskolája
9025 Gyôr, Cinka P. u. 2. Tel.: 96/529-520, www.bercsenyi.eu,
bercsenyi@bercsenyi.eu

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!

185.000 Nissan Leaf elektromos autót értékesítet-
tek eddig a világban, amivel a japán gyártó piacve-
zető – fogalmazott a Győr+ Médiának adott interjú-
jában Horváth Gergő, a Nissan Magyarország PR-
és marketingmenedzsere.

A szakember szerint az elektromos meghajtás je-
lenti a jövőt. A Nissan Leaf egy feltöltéssel 250 kilo-
métert tud megtenni. Ha 100 kilométerre vetítjük a
feltöltés költségét, 550 forintra jön ki, ez 1,7 literes
üzemanyag-fogyasztásnak felelne meg.  Nem csak
a fogyasztás, hanem a karbantartási csomag is hihe-
tetlenül kedvező. A Nissan három évre 75.000 forin-
tért kínál szervizcsomagot, ami évi 25.000 forintot je-
lent, a benzines vagy dízelmotort használó autósok
szívesen kiegyeznének ekkora szervizköltséggel.

Az ellenzők persze mondhatják, a tisztán elekt-
romos Nissan 20-30 százalékkal drágább, mint a
belső égésű motorral szerelt személygépkocsi. Ez
igaz, a helyzet azonban változhat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium november
harmincig dolgozza ki azokat a kormány elé kerülő
javaslatokat, amelyeknek a célja, hogy gyorsítsák a
környezetbarát technológia elterjedését Magyaror-
szágon.  Horváth Gergő elmondta, a javaslatok kö-
zött áfacsökkentés is szerepel, a világ több országá-
ban nulla vagy csökkentett áfával árulják az elektro-
mos autókat. 

Az e-autóknál persze nem csak az ár számít, fon-
tos az is, rendelkezésre áll-e a megfelelő töltőháló-
zat. A kormány tervei között szerepel 150 villámtöltő

Nissan Leaf: a világ legkedveltebb elektromos autója

kiépítése Magyarországon, a cél pedig az, hogy az
elektromos töltők lefedjék az országot, hogy Sop -
rontól Nyíregyházáig bejárható legyen.

Horváth Gergő elmondta, folyamatosan fejlesz-
tik az e-autók akkumulátorait. Kezdetben egy Nis-
san Leaf 175 kilométert tudott megtenni egy töltés-
sel. 2013-ban már 199-et, jelenleg pedig 250 kilo-
méterre elegendő egy feltöltés.

Az autósok nyolcvan százaléka naponta nem
tesz meg 100 kilométernél nagyobb távot, így a bel-
ső égésű motorhoz képest jóval kisebb hatótávol-
ság egyáltalán nem korlátozza az autósokat – érvelt
a szakember, aki elmondta azt is, már nem csak sze-
mélygépkocsiban, hanem haszonjárműben is kínál
a Nissan tisztán elektromos meghajtású járművet. 

Arra a kérdésre, hogy mikor következhet be robba-
nás az e-autók területén, a szakember óvatosan reagált,
azt azonban egyértelművé tette, ez jelenti a jövőt. A be-
szélgetés során szóba kerültek párhuzamként a mobil-
telefonok, amelyek kezdetben drágák és nehezek voltak,
kevesek kiváltsága volt, manapság pedig szinte minden
ember használ mobilt, egyre többen okos telefont. 

A párhuzam az elektromos autók nyelvére lefor-
dítva azt jelenti, a mobilitásban forradalmi változá-
sok kezdődtek, amelyeknek a végét elképzelni is ne-
héz, ahogy 25 éve biztosan kinevették volna azt, aki
megjósolja, hogy egyszer majd a telefonunkon fo-
gunk internetezni. 

A Nissan időben felismerte a kor szavát, elektro-
mos autója ezért lett a legnépszerűbb a világban. (x)
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Álláshirdetés

gépi forgácsoló

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére:

Feltétel: • szakmunkás bizonyítvány,
• egyetemes forgácsológépeken szer-
zett gyakorlat. Előnyt jelent: • 3324.
szerinti vezetőüléses targoncavezetői
jogosítvány. Bérezés: megegyezés
szerint.

Jelentkezési határidő:
2015. november 9.

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@ gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a „gépi forgácsoló” jeligét.

Mindenszentek és halottak napja idő-
szakában, a temetők felé – a megnövek-
vő utasforgalom kiszolgálására – a kö-
vetkezők szerint közlekednek a győri au-
tóbuszok. Október 31-én és november
1-jén (szombaton és vasárnap) „37T”
jelzéssel közlekednek temetői céljára-
tok a következő időpontokban:

Marcalváros II, Kovács Margit utca
megállóhelyről 9.40–18.10 óra között
30 percenként; Zechmeister utca, Rá-
ba-part megállóhelyről 10.00–18.30
óra között 30 percenként. Az autóbu-
szokra személyenként 2 darab koszo-
rút lehet díjmentesen felvinni. A 14-es
vonalon október 31-én és november
1-jén (szombaton és vasárnap) 8.30–
18.00 óra között valamennyi járat 14B
jelzéssel, a nádorvárosi köztemető
érintésével közlekedik. A 17-es vona-
lon október 31-én és november 1-jén
(szombaton és vasárnap) 10.00–18.00
óra között valamennyi járat 17B jelzés-
sel, a szabadhegyi Új köztemető érinté-
sével közlekedik.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklő-
dőket, hogy a cég üzemeltetésében
lévő győri hulladékudvarok november
2-ától a megszokott napokon, de a téli
nyitva tartásnak megfelelően, 8 és 16
óra között vehetőek igénybe. 

A városi köztemetőkben zajlik a lomb-
gyűjtés, a sírkertekben naponta mint -
egy ötven fő takarítja az enyhe őszi idő
miatt folyamatosan hulló falevelet.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hoz-
zátartozókat, hogy október 31-én és
november 1-jén a Szabadi úti közte-
mető bejáratán és a nádorvárosi köz-
temető mindkét kapuján 7 és 11 óra
között hajthatnak be autóval az arra jo-
gosultak. A nádorvárosi temetőnél te-
hát az eddig az útépítés miatt lezárt
főbejárat nyitva áll az érkezők előtt, a
parkoló használható. Ugyanezen idő-
szakban 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 látogatók
helyváltoztatásának megkönnyítése ér-
dekében a Győr-Szol Zrt. csendesen
működő és környezetbarát elektromos
kisbuszt közlekedtet október 31-én és
november 1-jén 10 és 16 óra között a
nádorvárosi köztemetőben. A járatok a

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden nap 0–24 órában hívható.
November 1-jén a Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. Jókai úti és Orgo-
na utcai ügyfélszolgálati irodái zárva
lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat
nem működik. November 1-jén Győr-
ben a felszíni fizetőparkoló hálózat be-
állói díjfizetés nélkül vehetőek igénybe.
Az ünnepnapon a Vásárcsarnok zárva
tart. November 1-jén minden, a Győr-
Szol Zrt. által működtetett sportlétesít-
mény – Magyar Vilmos Uszoda, Örkény
utcai műfüves pálya, Bercsényi ligeti
műfüves pálya, KRESZ Park zárva tart.
A Barátság Sportparkban a pályák és

Ünnepi tudnivalók
az épület zárva lesznek, a park többi ré-
sze, pl.: játszótér, erősítőgépek használ-
hatóak. A köztemetők november 1-jén
egységesen 7 és 20 óra között látogat-
hatóak. Október 31-én és november 1-
jén a Szabadi úti köztemető bejáratán
és a nádorvárosi köztemető mindkét
kapuján 7 és 11 óra között hajthatnak
be autóval az arra jogosultak. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
győri és vidéki hulladékudvarok novem-
ber 1-jén zárva lesznek. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatá-
sairól és nyitva tartásairól a www.gyor-
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan a www. gyhg.hu
weboldalon olvasható információ.

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. értesíti ügyfeleit, hogy no-
vember 6-án, pénteken a 96/50-50-50 telefonszámon hívható telefo-
nos ügyfélszolgálat, illetve a Jókai utcai és Orgona utcai ügyfélszol-
gálati irodák egységesen zárva tartanak. 

Hulladékudvarok
téli nyitva tartása

Buszjáratok
a sírkertekbeTemetôi információk

régi bejárathoz – körforgalom – közeli ra-
vatalozó 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 – időjárás függvényében – terve-
zetten 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.

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. 30.—11. 06.
DELIKÁT

1899,-kg

1299,-kg

1199,-kg

Kacsa- és libatermékek
friss és fagyasztott

nagy választékban kaphatók.

899,-kg

Mosonmagyaróvári
trappista sajt,

tömlôs

Sertéslapocka
(Déva-hús

magyar termék)

Konkoly
parasztkolbász

Alföldi UHT tej
1,5%-os, 1 l

139,-db

879,-kg

Csirkemellfilé

Kacsacomb
friss, fagyasztott
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Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

„Az fontos, hogy érdekes legyen az életem”

Jegyek kaphatók:
Tourinform Gyôr, Baross G. u. 21.
Telefon: 96/311-771
és az Interticket-en keresztül

Frei Tamás
elôadása és beszélgetés
legújabb regényérôl, André kalandjai
Kelet-Közép Európában

2015. november 13., 19 óra
Vaskakas Bábszínház
(a volt Bartók Béla MMK)
Gyôr, Czuczor Gergely u. 17.
Telefon: 96/512-690
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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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

Cseri-libavacsora
november 7, 19 óra

Ismerkedjen meg
a nyúli Cseri-pincészet
zamatos boraival!

Kiváló borok, ínycsiklandó fogások!
A zongoránál: Nyári Jenô

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Novemberi zenés péntek esték 

November 6., péntek
Molnár Zoltán szintetizátor
zenés-táncos est 18–21 óráig
Belépő ára: 2900Ft/fő helyett 
1500 Ft/fő vacsorával együtt!

November 13., péntek
Magyarnóta-est
19 órától Rita, Natália és Sebestyén
Tamás. Zongorán kísér: Szórádi Árpád
Belépő ára: 3800 Ft/fő helyett 
2990 Ft/fő vacsorával együtt!

November 20., péntek
A Lloyd Egylet zenés estje
Belépő ára: 2900Ft/fő helyett
1500Ft/fő vacsorával együtt!

November 27., péntek 
Szórádi Árpád tangóharmonika-estje
Belépő ára: 2900Ft/fő helyett 
1500 Ft/fő vacsorával együtt!

„Az fontos, hogy érdekes legyen az életem”

Jegyek kaphatók:
Tourinform Gyôr, Baross G. u. 21.
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Kiváló borok, ínycsiklandó fogások!
A zongoránál: Nyári Jenô

ÁLLÁS 

Angol
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Autóipar területén mű-
ködő cég keres „betanított mi-
nőség-ellenőröket” 3 műszakos
munkarendben. A műszakok 8 órá-
sak. A munkavégzés helye: Győr.
Munka típusa: könnyű fizikai munka.
Kizáró ok: színtévesztés. Érdeklődő
hívását a 06-30/713-9047-es tele-
fonszámon várjuk munkanapokon
9.00–16.00 óra között, vagy írásban
a cleanhrgroup@gmail.com címen.

Professzionális takarí-
tócég keres hosszú távú mun-
kára megbízható férfi takarítókat. A
munkavégzés helye: Győr. Munka-
kezdés: október hónapban. Munka-
idő: hétfő–péntek nappali műszak-
ban (1 műszakos rendben). Érdeklő-
dő hívását a 06-20/ 993-
5575-ös telefonszámon várjuk,
munkanapokon 9–17 óra között vagy
írásban a cleanhrgroup@
gmail.com címen.

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

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu
Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

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

Vizes, penészes lakás-
ban él? Ha már megunta, hívjon!
Ingyenes kiszállással, szaktanács -
adás. Tel.: 06-20/502-5966.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

SZÉLVÉDŐ-JAVÍTÁS
kőfelverődés- és repedésjavítás

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

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit el-
szállítok. Akár egész lakás üríté-
sét is vállalom. Tel.: 06-70/500-
1291, 06-70/882-6590.  

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

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, díszítő festések, homlokzat-
festés és gipszkarton rendsze-
rek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítá-
sa. Tel.: +36-30/313-2351. www.iro-
nart. hu, e-mail: ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek ottho-
ni ápolását, gondozását vállalja nagy
gyakorlattal rendelkező, középkorú
nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-
5367

Lomtalanítás! Vállalunk
minden típusú lomtalanítást ,
igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. 06-20/944-
6667 

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

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-
7957.

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

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

EGYÉB

Most nyíló győr-belvárosi
üzletbe befektető társat keresek.
Diszkréció, biztos háttér. 06-
20/260-0336

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!
November 7–8. (szombat, vasár-
nap) 19–20 óráig. Szombati té-
ma: A Biblia és a tudományok rö-
vid áttekintése. Vasárnapi téma:
A Biblia szerint mi történik ve-
lünk a halálunk után? Arany Já-
nos Művelődési Ház, 9021 Győr,
Révai u. 5. Nyugdíjas Klub. An-
gol–magyar fordítás lesz. További
információ: +36-70/216-5242.

Készpénzért antik bútort,
festményeket, herendi és Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, antik órákat, szőnye-
get, teljes hagyatékot vásáro-
lunk. Hívjon bizalommal! 06-
70/640-5101. Kérésre házhoz
megyünk!

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

INGATLAN

Garázst vennék a Vásár-
csarnok közelében. 06-
20/956-9721

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

ŐSZI  AKCIÓ:  akár  több  mint
fé lmi l l ió  F t  árengedménnye l
vásárolhat  v ízpar t i  apar tmant
SIÓFOKON! www.aranyhid.hu
06-30/389-3000 www. ingat-
lan.com/20698441

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 52 nm-es,
komfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 3 szobás vagy annál nagyobb,
határozott-határozatlan idejű tég-
laépítésű bérleményre. Gyárváros
és Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 502.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm-es,
összkomfor tos, táv fűtéses, fel-
újított ,  határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 67–
110 nm-es, 3-4 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre. Szi-
get , Bán Aladár, Stadion utca,
tar tozás kizárva. (Hirdetésszám:
394.) Érd.: Győr-Szol Zr t .,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 19 nm-es, félkom-
fortos, egyedi gázfűtéses, határozat-
lan idejű, teljesen felújított, amerikai
konyhás, bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás vagy annál na-
gyobb, 56 nm-től, határozatlan- ha-
tározott idejű bérleményre. Elsősor-
ban Sárás, Révfalu, Belváros város-
részen. Tartozás kizárva. (Hirdeté s -
szám: 395.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 1–3
szobás, 30–80 nm-es bérlemény-
re. Bán A. utca kizárva.  (Hirde-
tésszám: 396.) 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, hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Adyvá-
ros, Bán A. u., tartozás kizárva. (Hir-
detésszám: 397.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújí-
tott, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár, Erfur-
ti, Jereváni út kizárva. Tartozás át-
vállalása lehetséges. (Hirdetés -
szám: 399.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG 

falazóelemek; 
SILKA

hanggátló tégla; 
MULTIPOR

belső oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda: 

Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu



REJTVÉNY SKANDINÁV

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

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Zárjuk a tavaly elindított soro-
zatunkat, amelyben a Győri At-
létikai Club (GYAC) egyes szak-
osztályait mutatjuk be. Utolsó-
ként a teniszpályán jártunk,
ahol Soós Szabolcs szakosztály-
vezető a sikerek mellett újdon-
ságokról, infrastrukturális fej-
lesztésekről is beszámolt. 

A győri tenisz története régre nyúlik
vissza. A II. világháború idején Győr
összes pályáját lerombolták. Az akkori
három nagy tenisz szakosztály – Győri
Csónakázó Egylet (GYCSE),
Győri Torna Egylet (GYTE),
Egyetértés Torna Osztály
(ETO) – egyikének sem
volt használható pályá-
ja, és lemondtak a
tönkrement létesítmé-
nyekről a megalakuló
új győri teniszklub javá-
ra. Így jött létre az összes
győri teniszezőt összefogó
Győri Tenisz Club. Öt hónap alatt
anyagi alap nélkül, a tagok és a veze-
tőség – nagyrészt társadalmi munká-
ban – és az előre befizetett tagdíjak-
ból helyreállították az 1930-ban épült
volt GYTE-pályákat (a mai Kálóczy téri
pályákat).

„A Kálóczy téri teniszpályán 1930
óta pattog az akkor még fehér, ma
már sárga labda. Különböző egyesü-
letek, illetve szakosztályok váltották
itt egymást. Még az ősidőkben szin-
tén Győri Atlétikai Club néven volt itt
teniszklub, és most 2014-től, a csat-
lakozás óta újra GYAC-színekben ver-
senyzünk. Már csak a támogatás mi-
att is nagyban megváltozott az éle -
tünk a csatlakozás óta. Kicsit köny-
nyebb lett az edzőknek és játékosok-
nak, több versenyre tudunk eljutni.

Ráadásul épül az új klubházunk is,
amelyet november közepén birtokba
is veszünk.”

A korszerűtlen, évtizedeket kiszol-
gált, pálya széli faházakat régen ki-
nőtte az egyesület. A Kálóczy téri pá-
lyák mellett található faházakból a
szomszédba, a Spartacus Evezős
Klub átépített csónakházába teszi át
székhelyét a csapat.

„Infrastrukturálisan ez egy hatalmas
fejlődés, Győr legszebb helyén, gyönyö-
rű kilátással 200 m2 klubhelyiségünk
épül egy 100 m2-es terasszal. Ebben ki-
szolgálóhelyiségek, raktárak, férfi-női
öltözők, iroda foglal helyet, úgyhogy
maximálisan elégedettek lehetünk. Az

önkormányzat támogatása nél-
kül persze ez nem jöhetett

volna létre, így hálával tar-
tozunk érte. Ráadásul ez
még csak az első lépés,

ugyanis ha a sportkomplexum elkészül,
a GYAC-pálya területén összesen kilenc
kemény borítású pályánk lesz, amiből
négyet az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál után be is fedünk. Kellemes
helyzetbe kerülünk, és nagyban segíti a
felkészülésünket, hogy lesz salak- és ke-
mény borítású pályánk is.”

A GYAC tenisz szakosztályának je-
lenleg több mint 70 igazolt versenyző-
je van a különböző korosztályokban,
emellett persze sokan amatőrként is
ütik a labdát a pályákon. 

„A lányok és a fiúk között, a 12, 14,
16 és 18 évesek között versenyzünk, il-
letve három felnőtt csapatunk van, egy
OB I-es, egy OB III-as férfi, illetve egy
OB II-es női. Ehhez jönnek az utánpót-
láscsapataink és az egyéni játékosaink,
akikkel öt edző foglalkozik. Túlnyomó-
részt helyi fiatalokból áll össze az után-
pótlásunk, amit kevés egyesület mond-

hat el magáról. 90%-ban saját nevelésű
játékosaink vannak, persze focinyelven
mondhatnám, hogy posztokra igazol-
tunk mi is néhány teniszezőt. Nemrég
sikerült leigazolnunk a többszörös ma-
gyar bajnoki döntős, csapatban bajnok
Jánosi Lucát. A 2002-es korosztályba,
a 14 évesek között a ranglista harmadik
helyén áll. Mivel ő csak jövőre lesz 14, je-
lenleg úgy néz ki, hogy 2016-ban rang-
listát vezető lesz és a legfőbb váromá-
nyosa annak, hogy a 2017-es Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) vá-
rosunkat itthon képviselje.”

Luca mellett ebben a korosztály-
ban, úgy tűnik, Csordás Boglárkának
lehet még esélye győriként részt venni

az EYOF-on, ha ugyanilyen ütemben
tud fejlődni. 

Jól zárták a szezont is a teniszezők.
Csak néhány a teljesség igénye nél-
kül: Vörös Máté eredményeinek kö-
szönhetően, részt vehetett a nyári,
Tbilisziben rendezett EYOF-on, majd
a vidékbajnokságon is remekelt egyé-
niben és párosban. Kéki Márk ugyan-

itt egyéniben és párosban Kisantal
Dominikkel 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. 

„Nagy álmunk az, hogy mind férfi,
mind női vonalon felnőtt szuperligás
csapatunk legyen. Én úgy gondolom,
hogy ezt egy-két igazolással a
2017/2018-as bajnokságra el tudjuk
érni. Ha az idei felnőtt csapatok ered-
ményeit nézzük, akkor a Szuperliga
nem elérhetetlen számunkra.”

„A Szuperliga nem elérhetetlen”
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Könnyed játékkal, magabiztos sikert aratott a Győri Audi ETO KC az MTK ottho-
nában az NB I szerdai játéknapján. A zöld-fehérek remek támadó és védőjátékkal
12–27-re nyertek idegenben, ezzel bezsebelve az újabb bajnoki pontokat. To-
vábbra is hibátlan mérleggel a tabella második helyén állnak Ambros Martín lá-
nyai, ám mindössze csak a kevesebb játszott mérkőzés miatt. 

Vereséggel folytatta a női kézilabda Bajnokok Ligája C csoportjá-
nak 2. fordulójában a Győri AUDI ETO KC. Hiába kezdett remekül a
zöld-fehér gárda, a második félidőben sokkal jobban játszott a dán
Midtjylland, és megérdemelten nyert öt góllal. A Győr jövő szom-
baton már idegenben, a sereghajtó osztrák Hypo NÖ vendége lesz.

2–0-s vereséggel folytatta az ETO FC Győr az NB III-as bajnok-
ságot. A BKV Előre Herczeg 27. és Csikortás 88. percben lőtt gól-
jaival eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. Hiába támadott többet
a zöld-fehér gárda, a kihagyott helyzetek megbosszulták magu-
kat. Németh Zoltán a klub hivatalos honalján így fogalmazott: „Vé-
gigtámadtuk a 90 percet, nagyobbnál nagyobb helyzeteket hagy-
tunk ki, rúgtunk 3 kapufát és egy szabályos gólt, de az ellenfelünk
nyert 2–0-ra. Ezzel mindent elmondtam, meg kell tanulnunk újra
nyerni, akár nem szép játékkal, de bármi áron!”

Remek rajtot vett az Agrofeed-ETO-SZESE a szom-
bati, Pécs elleni bajnokin. Szabó András vezérleté-
vel hamar elhúztak a mieink, sőt a félidő derekán
már hét volt ide. Innentől elég volt csak tartani ezt
a fórt, hol a győriek, hol a pécsiek szereztek gólt. A
szünetre is magabiztos hazai előnnyel vonultak a
felek, 15–8. A folytatásban sem vált kérdésessé a
győri siker, sőt tovább nőtt a mieink előnye is, már
tízzel is mentek. Végül némileg közelebb zárkózott
a Pécs, de a meccset simán behúzták Kovácsovi-
csék. 29–23-ra nyertek a zöld-fehérek, ezzel fontos
pontokat tartottak itthon. 

A futsal NB I 6. for-
dulójában kemény
mérkőzés várt ha-
zai pályán a Rába
ETO FC-re. A ta-
bellán éllovas győ-

riek a harmadik he-
lyezett, eddig szin-

tén jól teljesítő Duna-
újvárost fogadták. Rá-

adásul a vendégek kispad-
ján az a Fehér Zsolt ült, aki az elmúlt
szezonban még az ETO pályaedzője
volt, tehát jól ismeri a Rába-parti csa-
patot. Jobban is kezdett a dunaújváro-
si csapat, ugyanis a 3. percben már
előnyhöz is jutott. Sőt, alig egy perc
múlva 2–0-ra növelte előnyét. Ritmust
váltott az ETO, és Alex révén sikerült
is közelebb zárkózni. A játékrész utol-
só percében Dróth sokadik akcióját

Két sikeres kupaforduló után a Vác ér-
kezett az Agrofeed-ETO-SZESE ottho-
nába Magyar Kupa mérkőzésre. Előze-
tesen sem várhattak sima meccset a
SZESE-sek, sőt az esélyesnek sem a
győriek számítottak, hiszen első osztá-
lyú ellenfelük remekül teljesít idén. Az
NB I-ben tíz meccs után négy győze-
lemmel, két döntetlennel és négy vere-
séggel áll a tabella 5. helyén. 

Ennek ellenére Deáki mester tanít-
ványai kezdtek jobban, az első percek-
ben volt, hogy két góllal is vezettek.
Érezték is a rossz indítást a váciak, Zsi-
ga Gyula vezetőedző időt is kért, és
felrázta fiait. Ezután könnyedén átvet-
te az irányítást a Vác, és villámgyorsan
elhúzott a mieinktől. Már öttel is men-
tek, mire a hosszú győri gólcsendet
Bősze megtörte. A félidő hajrája is a
vendégeké volt, így 12–18-as váci
előnyről jöhetett a folytatás. 

Ezután sem változott semmit a játék
képe, négy góllal nyitott a Vác, így máris
tíz volt közte. Állandósulni látszott ez a

Vereség idegenben

Könnyed játék, magabiztos siker

Kikapott a BL-ben a Gyôr

Újabb bajnoki pontok

Búcsú a magyar kupától
különbség, így Deáki idő-
kéréssel próbálkozott,
ám már akkor is úgy
tűnt, ez a meccs vég-
leg elment. Nem is tör-
tént meglepetés a folyta-
tásban sem, 28–39-re
nyert a jóval esélyesebb
Vác, így a SZESE búcsúzott a
Magyar Kupától. 

már nem tudta kivédeni az eddig
bombaformában játszó vendégkapus,
így 2–2-es döntetlennel vonulhattak
pihenőre a felek.

Összeszedettebben kezdte a má-
sodik félidőt az ETO, egy kontrából
mégis a vendégek találtak a kapuba.
Három perc múlva Drahovsky egyen-
lített, majd két gyors találatot is szer-
zett, és  máris két góllal vezetett a
zöld-fehér gárda, 5–3. Ám nem adta
fel a Dunaújváros, hat perccel a vége
előtt egyenlített, sőt a vezetést is
megszerezte, 5–6. Próbálkozott az
ETO, vészkapust is bevetett, ám ezút-
tal nem jött be a taktika, és a ven-
dégcsapat góllal büntetett. A győriek,
bár végigtámadták a hátralévő négy
percet, ám közelebb kerülni nem tud-
tak, így elszenvedték első vereségü-
ket a szezonban.

Rangadón kapott ki
a Rába ETO FC
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Győrszentivánon rendezték az ifi,
junior, és masters korosztály Erő-
emelő Magyar Bajnokságát. A
megmérettetésen a kategóriák
hazai legjobbjai indultak, össze-
sen csaknem hetvenen. A magyar
bajnokságot a Flex Fitness SE
szervezte, és ez a csapat érte el a
legjobb eredményeket a masters
kategóriában. A Flex Fitness há-
rom első helyezést szerzett a ma-
gyar bajnokságon. Standinger Ist-
ván, Jaczó Sándor és Hagymási
János is nyert. Abszolút első he-
lyezettek: ifi-junior férfi: Opra Ger-
gő (Barcsi VSE); ifi-junior női: Lo-
vas Mónika (Orosházi Toldi Se);
női masters: Kelő Sára (RKA Erő-
művek) férfi masters: Balázs Sza-
bolcs (Pannónia SE).

A listavezető Gyirmót FC Győr házi -
gazdaként 1–1-es döntetlent ját-
szott a Zalaegerszeggel, a labdarú-
gó NB II 11. fordulójának vasárnapi
záró mérkőzésén. A 28. percben a
korábbi élvonalbeli gólkirály, Si-

Az a PINKK-Pécsi 424 csapata
érkezett kosárlabda-bajnokira
vasárnap este a CMB Cargo UNI
Győr otthonába, amely már
többször borsot tört a mieink or-
ra alá. Nem mellesleg az előző
fordulóban megverte a bajnoki
címvédő Sopront, igaz, a papí-
ron jóval gyengébb Szekszárd-
dal már nem bírt idegenben.

Továbbra is hibátlan a mérleg
Radocajék kezdték jobban a találko-
zót, egy 7–0-s rohammal indítottak,
mire az első vendégpontok megszü-
lettek. Aztán feltámadtak a pécsi lá-
nyok és két perccel a negyed vége
előtt még a vezetés is meglett
13–14-nél. A hajrá is a PINKK-é
volt, így 16–20-as állásról jöhetett
a rövid pihenő. Futottak az ered-
mény után a mieink, ám az etap ele-
jén még mindig a pécsiek voltak
előnyben. Időt is kért Völgyi mester,
ám csak percekkel később sikerült
ritmust váltani. Több büntető pont-
nak és Radocaj hármasának kö-
szönhetően, a negyed derekán ki-
egyenlítettek Laklóthék, 29–29. Az-
tán pár perccel később a vezetés is
meglett Török szemfüles labdacse-
nésének és kosarának köszönhető-
en, 35–34. Sőt, tovább nőtt az
előny, ám a végére ezt egyre olvasz-
tották a pécsiek, 43–42.

Jól sikerült a folytatás, megléptek
a Völgyi-lányok a pécsiektől, a játék-
rész közepén már a tíz is megvolt köz-
te, sőt Radocaj és Varga ezt még to-
vább növelték. Küzdött becsülettel a
PINKK, ám ez csak arra volt elég,
hogy kozmetikázzanak picit az ered-
ményen. 67–57-es állásról jöhetett a

záró szakasz. Az utolsó felvonásban
gyakorlatilag már csak elég volt tarta-
ni a mieinknek az addig összeszorgos-
kodott előnyüket. Végül 85–70-re
nyert az UNI Győr, így továbbra is hi-
bátlan a bajnokságban. 

A találkozón a légiósok emelked-
tek ki a győri csapatból, Griga -
lauskyte 17, Goree 18, míg Radocaj
17 pontot dobott. 

Mónika Grigalauskyte elmondta:
„Jó mérkőzés volt. Az első két ne-
gyedben kosárról kosárra haladtunk
előre, aztán a második félidőben
már több energiánk volt, a lepatta-
nókból is mi jöttünk ki jobban, ami
szerintem a kulcsa volt ennek a győ-
zelemnek.”

Tamara Radocaj hozzátette: „Néha
nekem jön ki jobban a lépés, néha Mó-
nikának, de ez nem fontos. Csak az,
hogy nyerjünk és hogy a bajnokság-
ban 4–0-val rajtoltunk. Csütörtökön
kezdődik az Európa-kupa, most már
erre kell koncentrálnunk.”

A győriekre csütörtökön (lapzár-
tánk után) már nagyobb feladat vár,
az Európa-kupa meccsen. A portu-
gál Sportiva érkezik városunkba,
amely ellen egy jó rajtban bizakod-
nak a Völgyi-lányok. 

Passzold a labdát a lurkókért – ezzel a szlogennel hirdet jótékonysági akciót a
CMB Cargo UNI Győr női kosárlabdacsapata. A különleges adománygyűjtés
során október 28-án, a képen látható sajtótájékoztatón öt, illetve 29-én az Eu-
rópa-kupameccs szünetében még öt labdát indít útjára a csapat, amely remél-
hetőleg december 9-ig körbejárja városunkat. A labda minden nap új gazdára
talál, akik adományokkal támogathatják a Lurkó Alapítványt. A tíz labdát a Na-
mur elleni Európa-kupamérkőzésre várja vissza a csapat. 

Döntetlen a rangadón
mon Attila találatával szerzett veze-
tést a hazai csapat, amely végül
nem tudta otthon tartani a bajnoki
pontokat, mert a rendes játékidő
hosszabbításában Babati Benjá-
min egyenlített. 
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A Győr-Moson-Sopron megyei Wing
Tsun Kung Fu klubok tagjai vehettek
részt a múlt hétvégén azon a szeminá-
riumon, amelyet Si-Fu Máday Nor-
bert 9. fokozatú nagymester, a Kelet-
Európai Wing Tsun Szövetség vezető-
je tartott Győrben. A helyi, soproni, va-
lamint mosonmagyaróvári klubokból
érkező mintegy negyven különböző

képzettségi szinten lévő tanítvány vizs-
gát is tudott tenni a nagymester előtt,
és így fokozatot is léphetett felfelé. 

Gausz Tamás Si-Hing, a győri klub
vezetője elmondta, a szeminárium a

Kungfu szeminárium
vizsgázáson túl mindig jó alkalom a ta-
nítványoknak arra, hogy a képessé-
gek és készségek fejlesztésén túl, be-
pillantást nyerjenek a mester szintű
gyakorlatok elvégzésébe. Hozzátette,
ezeket a gyakorlatokat a kezdők nyil-
ván nem tudják megcsinálni, de fon-
tos, hogy lássák, milyen szintre juthat-
nak el a jövőben. Ugyanakkor egyfajta

töltést is kapnak
a tanítványok,
akiknek jó alka-
lom ez arra is,
hogy a nagy-
mester segítsé-
gével finomítsák
az eddig megta-
nult technikákat,
illetve jobban
megértsék azok
hátterét. 

Gausz Ta-
más a győri cso-
portról szólva
megjegyezte, a
közelmúltban fe-

jeződött be az őszi tagfelvétel, legkö-
zelebb tavasszal lesz lehetőség csat-
lakozni a klubhoz. Hozzátette, évente
átlagosan mintegy ötven taggal szo-
kott bővülni a győri klub. 



SPORT   HIRDETÉS

A győri Aniversum Horgászcent-
rum őszi horgászbörzét rendez
2015. október 31-én, szomba-
ton 8 és 12 óra között. Cím: Győr,
Régi Veszprémi út 10–12. Tel.:
+36-30/691-8822. A börzén az
eladókat, a cserélni szándékozó-
kat és az érdeklődőket egyaránt
örömmel várják. 

Könnyebb a motiváció fenntartása: a
csoportos órák rendszerességével
könnyebben elkerülhető a monotoni-
tás és változatos edzés biztosítja a fej-
lődést a test számára.

Szakképzett edző tartja az órát: a
tréningek alkalmával az edző mindig
arra törekszik, hogy a legjobb tudása
alapján állítsa össze az órát. Bemutat-
ja a gyakorlatok helyes kivitelezését és
menet közben ellenőrzi a vendégek
gyakorlatait. Ezzel megelőzhető az
esetleges sérülések kialakulása.

Mindig van bemelegítés és leveze-
tés: a csoportos órákon mindig nagy

Teke. Az eddig hibátlan Répce-
lak otthonába utazott a Győr-
Szol TC a férfi Szuperliga 7. for-
dulójában. Előzetesen sem szá-
míthattak Kakukkék könnyű
meccsre, és ez a pályán is bebi-
zonyosodott, ugyanis 6–2-re
győzött a hazai gárda. Ezzel el-
szenvedte idei első vereségét a
győri csapat és visszacsúszott a
tabella negyedik helyére. Psz.:
Batki Tamás 566, Kakuk Leven-
te 580, Koller Dániel 581, Né-
meth Gábor 555, Pete II. László
582, Rédling Zsolt 565. Folytatás
hazai pályán, november 7-én 10
órakor, a ZTE ellen. 

Horgászbörze

Miért népszerûek a kiscsoportos órák?
hangsúly van a bemelegítő gyakorlato-
kon, hiszen ezek szükségesek, hogy az
edzés hátralévő részében a mozgáso-
kat a megfelelő mozgástartományban
lehessen végrehajtani, az izomzat vér-
ellátása és az izom hőmérséklete pedig
a megfelelő hőfokra emelkedjen. Az óra
végén alkalmazott rendszeres nyújtás
pedig segít elkerülni a fájdalmas izom-
lázat, meggyorsítani a salakanyagok ki-
ürülését és megnyugtatja a pulzust.

A rendszeresség mindig eredmé-
nyes: aki folyamatosan, heti szinten
jár edzeni és beépíti a mindennapjai-
ba a mozgást, annál pár hónap után

látható lesz a fejlődés az edzések alatt
és a megnövekedett teljesítőképes-
ség a pörgős hétköznapokon is.

A csoportos órák nem ajánlottak
kismamáknak (kivéve a kismamator-
na), szív- és keringési rendszer beteg-
ségeiben szenvedőknek, frissen mű-
tött betegeknek vagy súlyos mozgás -
szervi betegségben szenvedőknek.
Számukra a személyi edző által tartott
speciális edzés vagy a szakorvos által
ajánlott mozgásforma javasolt.

Nagy Melinda
személyi edző
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ELSÔ
alkalommal
mindenki a

VENDÉGÜNK!

AZ ÚSZÁS ÉLETRE SZÓLÓ, BOLDOGÍTÓ, GYÓGYÍTÓ SZÓRAKOZÁS.

MINDENKINEK! MINDENKINEK! Úszás: erő egészség edzettség

AZ UTOLSÓ ŐSZI ÚSZÁSOKTATÁS
A VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN!

Óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek!

Azonnali lehetőségek!
Érdeklődés, jelentkezés: +36-30/272-2064 • +36-70/947-9409
www.vidrauszoiskola.hu

Móra Uszoda
Hétfőtől péntekig 17 és 19 óra között.

Aqua Uszoda
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek
15 és 16 óra között

Sátoros uszoda
Hétfő, szerda, péntek 16 és 19 óra között.
Felnőtt oktatás: hétfő, szerda, péntek
19 és 20 óra között.

Magyar Vilmos Uszoda
Kedd csütörtök 16 és 18 óra között.
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„A Márton-napi libaságok estéje” – ismét éjszakai fürdőzés
a Rába Quelle fürdőben!  November 6-án, pénteken este
21 és 24 óra között mindenkit szeretettel várunk egy frissítő,
az ünnepnap jellegzetességeit felvonultató éjszakai fürdő-
zésre! A megszokott időpontokban, 22 és 23 órakor tartott
szaunafelöntések különleges illatokkal varázsolnak el min-
ket, a felöntések között önfeledten csúszdázhatunk, élvez-
hetjük az élményelemeket és a vízi bár szolgáltatásait. Ak-
tualitások és információk a www.rabaquelle.hu és a www.
facebook.hu/rabaquelle oldalon olvashatóak!

Éjszakai fürdôzés


