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Recepciós
munkatársat keresünk:

Elvárások:
• szakmai tapasztalat
• német és angol nyelv ismerete
• kiváló kommunikációs és

kapcsolatteremtô készség
• magabiztos, udvarias fellépés
• megoldás-orientált hozzáállás
• önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• teljes munkaidô (napi 8 óra,

váltott munkarendben)
• cafeteria
• határozatlan idejû

munkaszerzôdés

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@kardirex.hu
e-mail címen.

Megkülönböztető felfestést
kapnak a belvárosi rakodó-
területek. Elsőként a Baross
híd belvárosi hídfőjénél, a
Bisinger sétány nyugati ol-
dalán alakították át a rako-
dásra kijelölt helyeket. 

Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester szer-
dán a munkálatok helyszínén el-
mondta, egy év alatt több újdon-
ságot vezettek be a város terüle-

Csütörtöktől ismét járható a szlovák–
magyar, vámosszabadi határátkelőhöz
közeli medvei híd. Az átkelőt felújítási
munkálatok miatt zárták le szeptem-
ber 6-án. A hídon felszedték az aszfal-
tot, újrabetonozták a kritikus „lyuka-
kat", izolálták a betont, majd újraaszfal-
tozták. Az elmúlt időszakban az utasok
Komárom vagy Rajka felé tudtak kerül-
ni, amely hosszabb utazási idő mellett,
gyakori torlódást, várakozást jelentett.
A kedvező időjárásnak köszönhetően,
a tervezettnél két héttel hamarabb be-
fejeződhetett a felújítás.

FOGADÓÓRA. Kara Ákos győri országgyűlési képvselő fogadóórát
tart október 4-én 16 órától, a Fekete István Általános Iskolában. (Ko-
dály Zoltán utca 31.)

NYÍLT NAP. „Legyél te is Waldorf-diák!" címmel, nyílt nap keretében interaktív
foglalkozásra várják a 9. évfolyamra jelentkezőket és szüleiket a Forrás Waldorf
Gimnáziumban (Balassi u. 1) október 13-án, csütörtökön 9–11 óráig.

Megnyílt a medvei híd

Feltûnô burkolatjelet kapnak
tén a Győri Útkezelő Szervezet-
tel közösen. Ilyen volt a mozgás-
sérült-parkolók egyedi, kék szín-
nel felfestése, és mivel a Belvá-
rosban ez bevált, így a külsőbb
kerületekre is kiterjesztették a
megkülönböztető jelzést. Szin-
tén újdonságnak számított a
motorosparkolók kialakítása vá-
rosszerte. 

Ezúttal egy újabb fontos prob-
lémára, az áruszállító-parkolók
megjelölésére találtak megol-

dást. Radnóti Ákos hangsúlyozta,
szeretnék figyelemfelkeltővé ten-
ni azokat a parkolóhelyeket, ame-
lyeket a nap 24 órájában kizáró-
lag áruk rakodására tartanak
fent. A cél, hogy ezekre a helyek-
re csak azok álljanak be, akik árut
szállítanak, és nem a parkoló au-
tósok. Az alpolgármester felhívta
a figyelmet, hogy a közterület-fel-
ügyelők kiemelten ellenőrzik az
áruszállítóhelyeket!

Prédl Antal, a Győri Útkezelő
Szervezet vezetője hangsúlyozta,
első körben a belvárosi, 24 órá-
ban működő rakodóterületeket
jelölik meg, hiszen van több
olyan beálló, amely csak idősza-
kosan rakodóhely, más időpon-
tokban fizető parkolóként mű-
ködnek. A felfestés már messzi-
ről felhívja magára a figyelmet. A
megszokott rakodópiktogram
körül egy egyedi barnás színt fes-
tenek fel, amely semmi más jel-
zéssel nem keverhető össze. A
fényvisszaverődést ezúttal is
swarovski üveggyöngyökkel old-
ják meg. Ilyen feltűnő burkolati je-
let kap a Kisfaludy utca–Czuczor
Gergely utca sarka, a Pálffy utcá-
ban a Coop üzlet melletti szerviz -
út, valamint az Arrabona-udvar
átépítését követően, ott is kijelö-
lik a csak rakodásra használható
területet.

Pap Kata könyvillusztrátor a hétköznapi tárgyak mögé
gondolt történetei jelennek meg a Káptalandombon,
a Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótérben rende-
zett tárlaton. A kiállított képek gyermekkönyv-illuszt-
rációk, de nem a megszokott, hagyományos módon
mutatják meg a gyerekeknek a számok, a színek vilá-
gát vagy éppen A három kismalac meséjét. Pap Kata
által a mindennapi használati tárgyak elevenednek
meg különleges formákban, alakokban. A kiállításhoz
ezúttal is interaktív játékok kapcsolódnak, amelyek ré-
vén a látogatók közelebb kerülhetnek az alkotásokhoz.

Pap Kata számos gyermekkönyv illusztrátoraként
vált ismertté, többek között Laczkfi János, Tóth Krisz-
tina írásaihoz készített rajzokat. A győri tárlaton a mű-
vész izgalmas és formabontó látásmódját ismerhetjük
meg, a kiállított képek egy részén a történet egy tányé-
ron játszódik, ahol a kismalacok cukorkákból, a farkas
pedig egy csokis kekszből kel életre.

A tárlat november 27-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható.

Csokis keksz,
gumicukor, olajbogyó 
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2014 tavaszán születtem, a Bu-
dapesti Utazás Kiállításon lát-
tam meg a napvilágot. Nagyon
meglepődtem, mert még ott
volt a tojáshéj a fenekemen,
máris mindenki rólam beszélt.
Már akkor éreztem, hogy nagy
dolgokra hivatott az életem.
Emlékszem, kövér kisgyerek
voltam, de rögtön tudtam,
hogy az én utam a mozgás, a
sport. Nagyon szeretek teni-
szezni, úszni, kerékpározni, tor-
nászni, atletizálni, kajakozni és
judózni, de csapatban is szere-
tek játszani, ezért sokszor ko-
sárlabdázom, röplabdázom és
kézilabdázom is. Otthonom
Győr, a sportos város, ahol már
eddig is rengeteg sportesemé-
nyen vehettem részt. Ott vol-
tam például a győri rendezésű
kézilabda Európa-bajnokságon,
a maratoni kajak-kenu világ-
bajnokságon, de a nagy verse-
nyek mellett a szabadidőspor-
tot is szívesen népszerűsítem,
ezért vettem részt legutóbb az
Arrabona Futófesztiválon is,
ahol a Győr+ Médiával jótékony
ügy mellé álltam. Kicsiknek és
nagyoknak egyaránt szívesen
mesélek a 2017-es győri rende-
zésű Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválról, sőt az idén szep-
temberben még a Széchenyi
István Egyetem EYOF-kurzusá-
ra is beiratkoztam. Ahol csak le-
het, toborzom az önkénteseket.
Nyáron egy nagy álmom is tel-
jesült, hiszen eljuthattam Rió-
ba, a nagy olimpiára. Monda-
nom sem kell, ott is nagyon
népszerű voltam. Ha a Szent
István úton járok, mindig meg-
hatódom, hogy egész alakos
szobrot mintáztak rólam. Ott
állok a Városházával szemben,
és én foghatom a visszaszámlá-
ló órát! Apropó visszaszámlá-
lás! Hétfőn éppen 300-at muta-
tott az óra. Ma már csak 296
nap van hátra, és elkezdődik
hazánk első olimpiai multi -
sporteseménye! Alig várom
már, hogy átlépjem a rajtvona-
lat! Kis lépés egy kakasnak, de
nagy lépés Magyarországnak!
Egy lépés az olimpiai úton...

Hugoo, a győri EYOF 
kabalakakasa

Önéletrajz

szaki Szakképzési Centrum Pattantyús
Ábrahám Géza Szakgimnázium és
Szakközépiskola villanyszerelői szakkép-
zésén szerzik meg az elméleti tudást, a
gyakorlati ismereteket pedig a VILL-
KORR Hungária külön erre a célra kiala-
kított tanműhelyében sajátíthatják el.

A hároméves képzés során a diákok
a villanyszerelői szakma minden területét
megismerhetik, és olyan gyakorlati isme-
retekkel fognak rendelkezni, mellyel a bi-
zonyítvány megszerzése után azonnal
munkába állhatnak. A gyakorlati ismere-
tek oktatását a VILL-KORR Hungária leg-
jobban képzett szakemberei vezetik.

A tanulók a képzés ideje alatt havi
20 ezer forint VILL-KORR-ösztöndíj-
ban részesülnek, és a munkaruhát, il-
letve a kéziszerszámokat is a vállalat
biztosítja.

A VILL-KORR Hungária Kft.-nél az
egyre súlyosbodó szakemberhiány és
az utánpótlás-nevelés terén mutatkozó
nehézségek miatt döntöttünk úgy, hogy
minden szinten, tehát a közép és felső-
oktatás szintjén is belépünk a duális
képzésbe – fogalmazott az ügyvezető
igazgató. – Teret szeretnénk adni a diá-
kok gyakorlati képzéséhez. Olyan tudást
fogunk nekik átadni, amivel minden vil-
lamosipari munkaterületen meg fogják
állni a helyüket. Cégünk a villamosipari
munkák teljes vertikumában óriási fel-
halmozott tudással rendelkezik. Ezt a tu-
dást ajánljuk fel a PÁGISZ-ban tanuló 9.
osztályos villanyszerelő-tanulóknak,
akik talán még nem is sejtik, hogy hány
munkahelyen várnak majd rájuk.

Mikóczi Tamás, a GY-M-S Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara társelnö-
ke azokról az eszközökről beszélt, ame-
lyekkel enyhíthető a szakemberhiány.

Vissza kell állítanunk a szakipari mun-
kák elismertségét, sőt magasra kell emel-
nünk, mert szakemberek nélkül a magyar
gazdaság nem fog tudni fejlődni. Ma min-
denki a szakképzésről beszél, de látnunk
kell, hogy már nem elég azt latolgatni,
hogy mikor fogynak el a villanyszerelők és
gépi forgácsolók, hanem tenni kell ennek
a folyamatnak a megfordításáért.

A megyei kamara szervezésében öt-
száz vállalatnál 2300 tanuló szerezheti
meg a gyakorlati tudást a tanulószerző-
déseknek köszönhetően. Kamarai szán-
dék továbbá munkáshotelek létrehozá-
sa, vállalkozásokkal közösen. Arra is biz-
tatják a cégeket, hogy lépjenek be a pá-
lyaorientációba, nyissák ki a kapukat a
7., 8. osztályos tanulók és szüleik előtt.

A diákok a bejelentést követően okle-
velet kaptak, átvehették névre szóló szer-
számosládájukat, majd megtekintették a
VILL-KORR tanműhelyét.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A  győri székhelyű VILL-KORR
Hungária Kft., mint Magyaror-
szág meghatározó villamosipari
vállalata, 2016 szeptemberétől
szerepet vállal a hazai villany-
szerelő szakképzésben – jelen-
tette be Gasztonyi László, a vál-
lalkozás ügyvezető igazgatója
azon a nyilvános szülői értekez-
leten, amelyet a vállalat győri
központjában kedden tartottak.

A társaság a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarával alá-
írt szerződés keretében, ez év szeptem-
berétől 12 középiskolás diák gyakorlati
képzését vállalja. A tanulók a Győri Mű-

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Enyhíteni akarják az egyre
súlyosbodó szakemberhiányt

Az egyetemen már működik
A felsőoktatási törvény 2015-ben adott először lehetőséget az intézmé-
nyeknek, hogy duális képzés elnevezéssel még szorosabbá fűzzék egyes
hallgatók kapcsolatait a vállalatokkal. „Első lépésként csupán öt fő számá-
ra hirdettünk helyet járműmérnök szakra felvételiző diákoknak, hiszen arra
eddig nem volt példa, hogy középiskolából kikerült fiatalok rögtön bekap-
csolódjanak egy nagyvállalat életébe. Az Audi Hungaria Motor Kft.-vel
azonban sikerült továbbfejlesztenünk a létező gyakornoki programokat,
így gördülékenyen ment az első év” – foglalta össze röviden dr. Kovács
Zsolt, az egyetem igazgatásszervezési főigazgatója az új képzési irány kez-
deteit. „A sikeres tapasztalatok alapján a duális képzést szélesebb körben
folytatjuk. Az idei felvételi során tízre bővítjük a duális képzésben részt ve-
vők létszámát, és villamosmérnök szakon is meghirdettük a duális prog-
ramot, öt fővel” – mondta dr. Kovács Zsolt és elárulta, jövőre is folytatják
az együttműködést, azonban több partnercéggel folynak tárgyalások, akik
csatlakoznának, így tovább bővülhet a hallgatói létszám. S az Audiban is
azt remélik, ezek a fiatalok náluk állnak munkába. A vállalat számára fontos,
hogy minél jobb képzettségű, nyelvtudással rendelkező és csapatmunká-
ban, a vállalati kultúrában dolgozni tudó munkatársakat képezzenek. Az
utánpótlás-kinevelésnek pedig kiváló módszere a duális képzés, hiszen a
diákokkal szinte napi kapcsolatban állnak.
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szerző: győr plusz

A mozgalmas nyarat követően,
szeptemberben nem csak az
iskola, de a győri közgyűlés
munkája is újra kezdődött.
Borkai Zsolt polgármesterrel
aktuális témákról, köztük az
olimpiáról és persze a vasárna-
pi népszavazás tétjéről is be-
szélgettünk.

Mozgalmas nyár, 
sportos döntések

Hogyan töltötte az idei nyarat? 
Azt hiszem, nem kell ecsetelni,

mennyire mozgalmas időszakon va-
gyunk túl. Győriként a nagyszerű
fesztiválokra, a tömegeket vonzó
koncertekre gondolok vissza szíve-
sen, no és persze a labdarúgó Eb ide-
jén a rengeteg emberre, akik a város
kivetítői előtt együtt szurkoltak a csa-
patnak. MOB-elnökként az olimpia
jelentette a legfontosabb feladatot a
nyáron, és büszke vagyok a magyar
csapatra, hiszen a küldöttség Lon-
don után ismét nyolc aranyéremmel,
és persze emellett szépen csillogó
ezüst- és bronzérmekkel, megsüve-
gelendő eredményekkel tért haza. Az
egyes sportágak teljesítményét per-
sze ki kell értékelni, és ennek megfe-
lelően folytatni a munkát.

Míg a szurkolók a sportolók ered-
ménye előtt emelték meg a kalapju-
kat, felröppent a hír, hogy egyesek
az Ön leváltását szeretnék.

Erre nem is akarok érdemben re-
agálni, mert felém ilyen jellegű kriti-
kákat személyesen senki nem fogal-
mazott meg, én is csak az újságok-
ból tájékozódtam. Túl komolyan
azért sem vettem, mert a hírforrás
egyetlenegy, köztudottan egyoldalú
politikai napilap volt, amelynek hite-
lességét sokan megkérdőjelezik.
Persze tudom, hogy a Magyar Olim-
piai Bizottság elnökének lenni vonzó
tisztség, de én a pletykaelemzés he-
lyett inkább a feladataimra koncent-
rálok. Egy dolog azért valóban bosz-
szant ebben a történetben: Rióban
160 sportoló tette ki a szívét-lelkét
magyar színekben, és az ő ünneplé-
sük helyett valakik feszültséget sze-
rettek volna gerjeszteni. Azért is kár
mindez, mert az olimpia összehozta
az embereket, együtt szurkoltak,

rengetegen hajnali háromkor felkel-
tek azért, hogy lássanak egy-egy
magyar érdekeltségű döntőt. Ahe-
lyett, hogy a sportolókat hozták vol-
na reflektorfénybe, inkább velem
foglalkoztak. Kár, hogy azt a pozitív
hangulatot, amit az olimpia terem-
tett, egyesek igyekeznek szétrom-
bolni. Pedig jövőre Győr Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált, Budapest
vizes világbajnokságot rendez, és ha
révbe érünk, akkor 2024-ben a nagy
nyári olimpiát is megrendezhetnénk.
Mindehhez inkább összefogás kelle-
ne, mert ezek közös ügyek.

A múlt héten megtartotta első
őszi közgyűlését az önkormányzat.
A sport itt is fontos szerepet ját-
szott.

Valóban, méghozzá örömteli mó-
don, hiszen a jövő évi EYOF után
2018-ban egy újabb rangos sportese-
ményt rendezhetünk. Az Európai Atlé-
tikai Szövetség döntése értelmében,
2018. július 5–8. között U18-as atléti-
kai Európa-bajnokságnak adunk ott-
hont. Pályázatunkkal az olasz Rieti
kandidálását előztük meg. Magyaror-
szág pályázik a 2019-es U21-es lab-
darúgó Európa-bajnokság megrende-
zésére is, amiért összesen nyolc or-
szág száll harcba. Ha hazánk lesz a
befutó, városunk is rendező helyszín
lenne. A 2024-es olimpia is a témáink
között szerepelt, hiszen, amennyiben
Magyarország rendezhetné a nyári já-
tékokat, Győr is komoly szerepet kap-
na, ahol akár labdarúgó- és kosárlab-
da-mérkőzéseket is láthatnánk. Eh-
hez hoztunk meg különböző technikai
döntéseket. Emellett pályázatot nyúj-
tottunk be a Nemzeti Szabadidős
Egészség Sportpark Programra. Sike-
ressége esetén városszerte tíz sport-
park és egy futókör is létesülhet, ame-
lyek tovább bővítik a győri szabadidő -
sport lehetőségeit. 

A népszavazás 
nemzeti ügy

Ha már az aktuális témáknál tar-
tunk, nem kerülhetjük ki a legaktuá-
lisabbat, a vasárnapi népszavazást. 

Valóban fontos téma, hiszen a kér-
dés mindannyiunkat érint. Sajnálom,
hogy egyesek a távolmaradásra buz-
dítják a polgárokat, hiszen ezzel azt
üzenik, hogy egy az egész országot
érintő kérdésben ne legyen vélemé-

nyünk. Én viszont arra biztatok min-
denkit, hogy vegyen részt a népszava-
záson. Ez nem pártpolitikai kérdés, ez
nemzeti ügy.

Ön a napokban levelet is írt a
győrieknek, amelyben szintén a
részvételre buzdított.

Valóban, hiszen mi itt Győrben ré-
szesei voltunk tavaly a migránsok átvo-
nulásának. Akkor több százan írtak ne-

kem levelet, kérve a helyzet megoldá-
sát, most én vetettem papírra a gondo-
lataimat, vagyis, hogy menjünk el va-
sárnap az urnákhoz, és egy iksz formá-
jában is fejezzük ki véleményünket.

Vannak, akik azzal vádolják a
„nem” mellett kampányolókat, hogy
nem toleránsak a rászorulókkal
szemben. Ön erről mit gondol?

Azt, hogy ez az igazi szándék elfer-

A népszavazás nem pártpo
Interjú Borkai Zsolt polgármesterrel

Fontos, hogy Gyôr is megszólaljon 
és láttassa, hogy milyen jövôt kíván mag
Kérem Önöket, hogy október 2-án, vasá
szánjanak fél órát arra, hogy a szavazóf
is kifejezzék véleményüket! Én ott leszek,
és nemmel szavazok annak érdekében,
a minket érintô kardinális kérdésekben
magunk dönthessünk. Jöjjön el Ön is!
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dítése. A népszavazási kérdés így
hangzik: Akarja-e, hogy az Európai
Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa, nem magyar ál-
lampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését? – Vagyis, aki
nemmel voksol, az arra szavaz, hogy a
minket kardinális módon érintő kér-
désben ne mások, hanem mi magunk
dönthessünk. Ha az Európai Unió való-

ban egy közösség, akkor igenis elfo-
gadja az állampolgárok véleményét, és
nem akar olyan szabályozást ráerősza-
kolni a tagállamokra, amely az ott élők
akaratával ellentétes. Nyilván az ember
sajnálja azokat, akik valóban egy hábo-
rú elől menekülnek, és személyes tra-
gédiákat élnek át, hiszen áldozatok. De
az unió elképzelése nem a megoldás
irányába viszi a folyamatokat, hanem

konzerválja a feszültséget, és újabb ál-
dozatokat teremt. Valódi problémára
valódi válaszok kellenek, és szerintem,
ott kellene segíteni, ahol a baj van. Sok
európai vezető azonban tévúton jár, és
tehetetlenségében inkább állandóan
Magyarországot szapulja ahelyett,
hogy meghallgatná a választói akara-
tot. Nem véletlenül erősödnek meg Eu-
rópa-szerte a szélsőséges pártok, hi-

szen, ha az embereket a jelenlegi poli-
tikai vezetőik nem hallgatják meg, ak-
kor radikális megoldást keresnek. A
népszavazás eredménye hozzájárulhat
a hozzáállásbeli fordulathoz. 

Győr szempontjából miért fontos
mindez?

Ahogy az említett levélben is meg-
fogalmaztam, európai példák is jól mu-
tatják, és mi magunk is tapasztaltuk,
hogy a migrációval kapcsolatos terhe-
ket végül a helyi közösségnek kell jelen-
tős mértékben viselnie, ezt azonban
nem tudjuk felvállalni. Nem szeretném,
hogy a városban ismét előforduljon az
egy évvel ezelőtti állapot. Akkor renge-
tegen fordultak hozzám a probléma or-
voslása miatt, ezért is bízom benne,
hogy most minél többen elmennek
szavazni. Polgármesterként a győriek
nyugalma és biztonsága az elsődleges
számomra, minden más szempont
csak ezután következhet.

Alig 300 nap múlva
olimpiai esemény Győrben

Visszatérve egy kicsit a sportra,
hogy áll az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra való felkészülés?

Már nincsen háromszáz nap sem
hazánk első olimpiai multi-sportese-
ményének nyitányáig. A létesítmé-
nyek építése jól halad, ezt mindenki
láthatja a Radnóti utcában, az egye-
temnél és a volt olajgyár helyén is. El
kell azonban mondanom, hogy ezen
felül a háttérben megfeszített munka
folyik, ami a szervezést illeti. Ne fe-
ledjük, mintegy 3600 sportoló vesz
részt majd az EYOF-on, vagyis mére-
tében ez a rendezvény egy felnőtt téli
olimpiához mérhető. A feladatok hi-
hetetlenül szerteágazóak, és komoly
koordinációt igényel az egyes részte-
rületek összehangolása. Jó hír, hogy
mind az ötven ország jelezte részvé-
teli szándékát, és nagyon örömteli,
hogy önkéntesnek már több százan
jelentkeztek, az egyetemen indított
EYOF-kurzusunkra pedig óriási az ér-
deklődés. Ezek olyan biztató jelek,
amelyek arról tanúskodnak, hogy a
győriek egyre inkább magukénak ér-
zik ezt az eseményt. Tudni kell, na-
gyon nagy dolog, hogy Európa fiatal
tehetségei Győrben találkoznak
2017 júliusában! Ez közös sikerünk,
amit együtt tehetünk még emlékeze-
tesebbé.

litikai kérdés

ának!
rnap
ülkében

hogy
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A közelmúltban megjelent az első pályázati felhívás az
Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködé-
si Programban. A közös titkárság – a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzattal és a Europe Direct
Információs Központ Megyei Irodájával együttműköd-
ve – információs napot tartott a kamarában, Győrben.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke elmond-
ta, 45 milliárd forintra pályázhatnak az érintett megyék,
így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nóg-
rád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye és Buda-
pest. A projektek 85 százalékát állja az EU-s forrás,
amelyet a magyar állam kiegészít. Állami szervek részé-
re 15 százalékot, vagyis a teljes összeg pályázati pénz-

Magyar—szlovák közös pályázatok 
ből valósulhat meg. Az önkormányzatok 10 százalékot
kaphatnak a 85 százalékos EU-s rész mellé, míg gaz-
dasági társaságok esetében 5 százalékos az állami hoz-
zájárulás aránya. A program prioritásai a természet és
kultúra, a határon átnyúló mobilitás elősegítése, vala-
mint a közintézmények és a határtérségben élő embe -
rek határon átnyúló együttműködésének javítása.

Első körben október 31-ig várják a pályázatokat,
s önrésszel együtt 25,6 milliárd forint értékű projek-
tek megvalósítását teszi lehetővé. A pályázatokról a
Magyar–Szlovák Monitoring Bizottság dönt majd,
amelyben szavazati joggal Győr-Moson-Sopron
megye is részt vesz.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A „Helyi foglalkoztatási
együttműködések a győri
járásban” című projekt ket-
tős célt szolgál: egyrészt se-
gíteni kívánja azokat, akik
valamilyen nehézséggel
küzdenek a munkavállalás
terén, másrészt pedig csök-
kenteni a munkaerőhiányt,
ezzel is kiszolgálni a gazda-
sági szereplők igényeit.

Fekete Dávid alpolgármester a
projekttel kapcsolatban elmondta,
városunkban elsősorban nem a
munkanélküliség, hanem a mun-
kaerőhiány jelentkezik probléma-
ként, vagyis a vállalkozásoknak
több szakemberre van szükségük,
mint amennyi rendelkezésre áll.
Ezért a program keretében fontos
cél a helyi gazdaság munkaerő-
igényeinek jobb kiszolgálása.
Győrben a leghangsúlyosabb te-
rület a járműipar, de természete-
sen más területeken is szükséges
a munkaerő-piaci kereslet-kínálat
összhangba állításának segítése.
Emellett persze fontos feladat a
munka világából kiszorulók vissza-
vezetése is. Az alpolgármester
hangsúlyozta, a projekt legna-
gyobb támogatással bíró kedvez-
ményezettje a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kormányhivatal, de a
győri önkormányzatra is jelentős
feladat jut, amely elsősorban a jár-
műipari életpályamodell működ-
tetését, továbbfejlesztését jelenti. 

A győri járás területén műkö-
dő foglalkoztatási paktum kere-
tében a helyi vállalkozások mun-
kaerőigényére alapozott, hosszú
távú együttműködés jön létre a
foglalkoztatási helyzet javításá-

Együttmûködések a foglalkoztatásért
ban érdekelt szereplők között.
Ezért a paktumiroda, melyet az
önkormányzat 100 százalékos tu-
lajdonú cége, a Győri Térségfej-
lesztési és Projektmenedzsment
Kft. működtet, legalább 25 tag-
gal ír alá együttműködési megál-

lapodást. Nő a foglalkoztatásösz-
tönzés hatékonysága, amelyben
az újonnan alkalmazott munka-
vállalók foglalkoztatásához kap-
csolódó átmeneti bér- és járulék-
támogatási lehetőségek is segí-
tenek. A fejlesztés hatására jelen-
tősen növekszik a hátrányos hely-
zetű (pl. megváltozott munkaké-
pességű személyek), a munka-
nélküli és az inaktív emberek
munkaerőpiacra történő vissza-
térésének esélye. Az együttmű-
ködés hozadéka, hogy erősödik
a térség munkaerőmegtartó és
-vonzó képessége, ezáltal csök-
ken a helyi gazdasági szerveze-
tek kiszolgáltatottsága, összes-
ségében javul a versenyképessé-
gük. A projekt eredményeként a
foglalkoztatási paktum kereté-
ben legalább 600 fő vesz részt
munkaerő-piaci programokban,
és 270 fő munkaerőpiacra való

visszavezetését segítik. Ezen fe-
lül a pályázat további vállalása az
is, hogy a paktum keretében ál-
láshoz jutók közül a támogatás
megszűnte után hat hónappal,
legalább 174 fő továbbra is állás-
sal rendelkezik majd.

Győr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata konzorciumvezető-
ként vesz részt a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program
keretén belül megvalósuló, TOP-
6.8.2-15-GY1-2016-00001 azo-
nosítószámú „Helyi foglalkoztatá-
si együttműködések a győri járás-
ban” című projektben, amelynek
összköltsége 900.000.000 Ft, és
amelyet 2016. 07. 01–2018. 12.
31. között az Európai Unió és a
magyar állam támogatásával való-
sítanak meg.

A projektet megvalósító konzor-
cium tagjai: A Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata (konzorci-
umvezető), a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal, a Mobilis
Közhasznú Nonprofit Kft., a Szt. Ci-
rill és Method Alapítvány, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
és a Győri Térségfejlesztési és Pro-
jektmenedzsment Kft.

Időpont: 2016. október 12.
Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, 9021 Győr,
Szent István út 10/a.

ELŐADÁSOK: 
9:15 Az Enterprise Europe Network szolgáltatásai. 
9:30 Üzleti adatbázis – térítésmentes  lehetőség

a nemzetközi piacon való megjelenésre 
9:45 Magyar vállalkozóként Ausztriában
10:15 Vállalkozóként Ausztriában a gyakorlatban 

egy adótanácsadó szemével. 

10:45
„Nemzetközi menedzsment
női vállalkozóként”
Beszélgetés Polyák Lilla
színművésszel

KIEMELT LEHETŐSÉG:
TANÁCSADÁS NÉGYSZEMKÖZT
A SZAKÉRTŐKKEL

•   Pályázatok, projekt menedzsment
(Széchenyi Programiroda)

•   Iparjogvédelem (Ötletből szabadalom, cégnév-,
terméknév-, logó-, szlogen védelem, szerzői jogi
ügyek, hasznosítási ügyek, jogsértések)

•   Adózás vállalkozóként külföldön
•   Határon átnyúló vállalkozási lehetőségek
•   Finanszírozási kérdések

(EXIM, Széchenyi Hitel Program)

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztráció 
szükséges, 2016. október 11-ig

Bővebb információ, jelentkezés: 
www.gymskik.hu/eennyiltnap2016

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Bővült és megújult a győri Audi
Hungaria Iskola. A második
ütemben új épületszárnyat, egy
teljes egészében felújított és ki-
bővített épületet, valamint egy új
aulát vehettek birtokukba az in-
tézmény diákjai és tanárai. A vá-
ros nevében Fekete Dávid alpol-
gármester úgy fogalmazott az
ünnepségen, az Audi Hungaria
Motor Kft., a magyar állam és a
város együttműködésének ered-
ménye a nagyszerű létesítmény.

Az Audi Hungaria Iskola 2010-
ben kezdte meg tevékenységét,
ekkor 58 diák és nyolc tanár al-
kotta a közösséget. Ma 508 diák-
ra hatvan tanár jut, vagyis az in-

tézmény megtízszerezte létszá-
mát és ezzel Magyarországon re-
kordernek számít.

Az alapítás után nem sokkal
hozzáláttak az iskola felújításá-
hoz. Az első ütem 2015-ben zá-
rult, ennek keretében 2 ezer
négyzetméternyi iskolaépületet
újítottak fel, míg további 4 ezer
négyzetméteren új oktatási
épületet és sportlétesítményt
húztak fel. A most átadott má-
sodik szakasz új épületet foglal
magában, nagysága 3100 négy-
zetméter. 

Hat év alatt megtízszerezték tanulóik létszámát

Felavatták az Audi-iskola
második ütemét

A Német Szövetségi Kormány
2013-ban ismerte el a győri in-
tézményt, mint külföldi német is-
kolát, s ezáltal tagja lett egy világ-
szerte 140 intézményből álló há-
lózatnak. 

Helmut Seiler főigazgató az
avató ünnepségen kiemelte, nem
csak német, hanem magyar diá-
kok is részesei lehetnek a magas
színvonalú képzésnek, amelyet ki-
válóan felszerelt tantermek, cso-
portszobák szolgálnak, van az is-
kolának természetesen tornacsar-
noka és konferencia-központja is.

Schubert Olívia, az iskolát mű-
ködtető alapítvány elnöke arról
beszélt, 17 millió eurót fektettek
be az iskola építésébe, s élvezték
a magyar állam és Győr városá-
nak anyagi támogatását is.

A város vállalta az iskola kör-
nyékének infrastrukturális fejlesz-
téseit és a működtetéshez is hoz-
zájárul – mondta el köszöntőjé-
ben Fekete Dávid alpolgármes-
ter. – Együtt nagy dolgokat tu-
dunk elérni, a projektet el is ne-
veztük győri járműipari életpálya-
modellnek. 

Az alpolgármester beszélt ar-
ról is, Győrben komoly jövő vár
azokra a fiatalokra, akik itt tanul-
nak. A cégek ugyanis folyamato-
san fejlesztenek, ezért az ipari
park bővítése is elkerülhetetlen.

Peter Kössler, az Audi Hunga-
ria Motor Kft. ügyvezetésének el-
nöke beszédében három indokot
is mondott, miért volt fontos az
Audinak az iskola felépítése. Egy-
részt az ingolstadti konszern
nemzetközi vállalat, sok külföldi
munkatárssal, s ehhez fontos a
nyelvtudás. Másodikként a jövő
munkaerőigényeire utalt, képzett
munkatársakra szükség lesz min-
dig. Harmadikként pedig arról
beszélt, a társadalmi felelősség-
vállalás jegyében, az Audinak
fontos az a város, az a közösség,
ahol a térség legnagyobb foglal-
koztatójaként van jelen.

Íjgyártó István államtitkár
ugyancsak méltatta az Audi-isko-
lát, s úgy fogalmazott, a magas
szintű képzésnek nem csak egy

régió, hanem egész Magyaror-
szág hasznát látja.

Az Audi nem csak a hazai jár-
műipar fejlődéséhez járul hozzá,
hanem az oktatás fejlesztéséhez is
– zárta gondolatait az államtitkár.

Különleges ajándék az Audi-
iskola, olyan oktatási és művelő-
dési intézmény, amely biztosítja
a nekifutást a sikeres élethez –
erről már dr. Knáb Erzsébet, a
győri Audi személyügyekért fe-
lelős ügyvezető igazgatója be-
szélt a szerdán tartott ünnepé-
lyes átadáson. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Huszonkét évvel ezelőtt, 1994-
ben a Széchenyi István Egye-
tem és az Universitas-Győr Ala-
pítvány a tudomány és a felső-
oktatás ünnepeként, Széchenyi
István születésének évforduló-
ján akadémiai napot rendezett.
Az idei, immár huszonharmadik
akadémiai nap központi esemé-
nye ezúttal is az egyetem sze-
nátusának ünnepi ülése volt,
múlt csütörtökön délelőtt.

Földesi Péter rektor köszöntőjében fel-
idézte, hogy jövő nyárra egy multifunk-
ciós épületegyüttessel gazdagodik
campusuk, mely szolgálja az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált, majd utána a
kollégiumi elhelyezési lehetőségeinket
bővíti, helyet ad nyitott laboratóriumok-
nak, innovációs tereknek, a közösségi
élet különböző megnyilvánulásainak. 

Szükségünk van erre a térre: a Szé-
chenyi István Egyetem már hosszú évek
óta a XXI. század új egyetemi-felsőokta-
tási modelljének kialakításán dolgozik –

Akadémiai nap: a tudomány és a felsôoktatás ünnepe

A cél a vidék három legjobb egyeteme közé kerülés
hangsúlyozta a rektor, aki beszélt arról
is, a tavaly elkezdődött és ez évben
megvalósult integrációs folyamat ered-
ményeként, idén nagyobb elnökségi

asztalra van szükségük. Mint az ismert,
január 1-én két évszázados hagyomá-
nyokkal és értékekkel rendelkező karok
csatlakoztak a Széchenyi István Egye-
temhez: a mosonmagyaróvári Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
és a győri Apáczai Csere János Kar.

Földesi Péter beszélt arról is, hogy
a következő évekre az egyetem nem-
zetköziesítését tűzték ki célul. Ehhez

minden adottságuk megvan: a kör-
nyezetünkben dinamikusan fejlődő, vi-
lágszínvonalú ipar, élén az Audi Hun-
garia Kft.-vel, az egyetemét szerető és

támogató Győr városa, kiváló munka-
társak és elkötelezett hallgatók. 

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hungaria
Motor Kft. személyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója, az egyetem és az
Audi partneri együttműködését méltat-
ta, amely mindkét félnek hasznos.

Az egyetem az Audi kiemelt partnere,
amit pedig a vállalat a hallgatókba invesz-
tál, az nem csak az Audi, hanem az egész

magyar nemzetgazdaság érdekeit szol-
gálja – fogalmazott Knáb Erzsébet.

Nagy István államtitkár arról beszélt,
198 éve Magyaróváron felismerték,
hogy tudomány nélkül nincs mezőgaz-
daság. Az egyetemnek ma olyan hallga-
tókat kell kibocsátaniuk, akik választ tud-
nak adni a kihívásokra és válságokra. 

Kara Ákos infokommunikációért és
fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,
győri országgyűlési képviselő kiemelte,
az egyetem nem csak a járműiparban,
hanem az infokommunikációban is
meghatározó intézmény lett, ahol a jövő-
ben is lesznek beruházások. Célként azt
jelölte meg, hogy a Széchenyi a vidék
három legjobb egyeteme közé kerüljön.

Fekete Dávid alpolgármester kö-
szöntőjében kiemelte, a siker kulcsa az
együttműködésben rejlik. A város, az
Audi, az egyetem és a győri vállalkozá-
sok tudtak együtt gondolkodni, s ehhez
a jó csapathoz a kormány és Mosonma-
gyaróvár városa is csatlakozott.

Az alpolgármester köszöntötte
azokat a fiatal kutatókat, akik doktori
címet szereztek, s azokat az oktatókat
is, akik 40-50 év munkája után elkö-
szönnek az egyetemtől.

„Mintegy 80 millió forint értékű az a be-
ruházás, amelynek keretében a Szé-
chenyi híd és a Jedlik híd között – a bel-
városi oldalhoz, illetve a Rába folyó part-
jaihoz hasonlóan – kiépül a közvilágítás
a tavaly megújult Mosoni-Duna-par-
ton” – mondta el Fekete Dávid alpolgár-
mester, a terület önkormányzati képvi-
selője. Hozzátette, az önkormányzat a
vízpartok rehabilitációja után komoly
fejlesztéseket valósít meg, hogy azok
valóban jól használhatóak, komforto-
sak és biztonságosak legyenek.

„A felújításnak köszönhetően jó idő-
ben rengetegen használják a sétányo-

Tovább szépül a vízpart 
a révfalui oldalon

kat, kikapcsolódnak, sétálnak, futnak,
kerékpároznak rajta” – tette hozzá Rad-
nóti Ákos. A városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester elmondta azt is, a
közvilágítás kiépítése mellett új padok
és szemétgyűjtő edények is kikerülnek
a sétányra, hogy jól használható, kelle-
mes és tiszta legyen a vízpart. Az utca-
bútorok kőből készülnek, így az árvíz
esetén sem mennek tönkre. Kiemelte,
a fapótlásnak köszönhetően igazán
szép környezet alakult ki, így remélhe-
tőleg nem csak nyáron, de ősszel is so-
kan keresik majd fel a megszépült győri
vízpartokat.
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Adventi ajánlataink:
Gyertyagyújtás Mariazellben és Krampuszfutás nov. 26. 7.000 Ft/fô
Lindt csoki — Fraknó — Sopron nov. 26. 5.400 Ft/fô
Schlosshof — Pozsony nov. 27., dec. 11. 5.100 Ft/fô
Esti fények Bécsben és a schönbrunni kastély

nov. 27., dec. 10., 18. 5.500 Ft/fô
Adventi hangulat az Osztrák Dunakanyarban dec. 3. 7.800 Ft/fô
Shopping City Süd — Csokimúzeum — Bécs dec. 3. 5.500 Ft/fô
Advent Bécsben, látogatás a Hofburgban dec. 4., 17. 5.500 Ft/fô
Advent Budapesten, Parlamentlátogatással dec. 4. 7.300 Ft/fô
Vásárlás a Hauswirth csokoládégyárban — Bécs dec. 9. 5.500 Ft/fô
Advent Salzkammergutban dec. 10. 11.000 Ft/fô
Bécs: idôutazás és a karácsonyi vásár dec. 11. 5.500 Ft/fô
Graz adventi díszben és a Zotter csokigyár dec. 17. 8.300 Ft/fô
Végig az Alpokon — Mariazell dec. 18. 7.000 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol karácsonyi és
szilveszteri ajánlatokkal is várjuk!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Figyelem, itt a rendőrség!
Hagyja abba a rendbontó
magatartást!” – hangzott a
felszólítás a Radó-szigeti Ze-
nepavilon melletti új térfi-
gyelő kamera mellől, a csü-
törtöki sajtótájékoztatón.

A többi település számára is pél-
daértékű lehet az a munka, ahogy
Győr a közterületi kamerarendsze-
rét bővíti – mondta el a bemutatón
Váczi Attila, városi rendőrkapitány.
Hozzátette, az idei fejlesztéseknek
is köszönhetően, több mint száz
kamera figyeli a közterületet,
amely jelentős segítséget nyújt a
rendőrségnek a közbiztonság
fenntartásában és növelésében, a
balesetek megelőzésében, a bűn -
esetek számának csökkentésé-
ben, a helyi kiemelt rendezvények
biztonságos lebonyolításában és
a közlekedési szabálysértések
visszaszorításában.

A rendbontókat hangszórón keresztül
is figyelmeztetheti a rendôrség

Radnóti Ákos alpolgármester
kifejtette, a városszerte 90 helyszí-
nen 126 – amelyből 79 forgatható
és 47 fix – kamera vigyázza a ren-
det. Az idén mintegy 35 millió forin-
tot fordított az önkormányzat a bő-
vítésre, így a város több település-
részén, 13 helyszínen összesen 18
kamerával (10 forgó és 8 fix) gyara-
podott a közterületi rendszer. Meg-

kezdődött a folyópartok mentén ki-
alakított sétányok megfigyelése is,
amelynek keretében új kamerák
kerültek a Radó-szigetre, valamint
a Mosoni-Duna és Rába folyók ta-
lálkozásához is.

A Zenepavilonnál felszerelt új
kamera különlegesebb a többinél,
ugyanis ha a kameraképen valami-
lyen szabálysértés látható, a rend-
őrség rögtön felszólíthatja a rend-
bontókat, hogy hagyják abba a te-
vékenységet. Milkovics László, a
Patent Biztonságtechnika Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta,
nem csak magát a kamerarend-
szert, de az adatátvitelt szolgáló
mikrohullámú gerinchálózatot is
jelentősen bővítették, ez teremtet-
te meg az innovatív megoldás le-
hetőségét. Amennyiben beválik,
úgy más helyszínekre is telepíthe-
tik az akár 122 decibelig hangosít-
ható, vezeték nélküli rendszert. A
résztvevők elmondták, bíznak ab-
ban, hogy kellő visszatartó erőt je-
lenthet, ha az elkövető szembesül
azzal, hogy bizony rajtakapták.
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A Turizmus Világnapja alkalmából nyílt
rendhagyó fotókiállítás az iparkamara
székházában, majd az alkotókat kerekes
székes városnéző felfedezésre hívták a
szervezők.

Szeptember 27. a Turizmus Világnapja. Idén az
ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) a világ-
nap témájának az akadálymentes turizmust nevez-
te meg, melynek mottója: „Tourism for All!” Ehhez
kapcsolódva a Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tagozatának
Turisztikai Szakosztálya és a győri Látogatóközpont
szervezésében nyílt meg kedden a Turizmus négy
keréken című fotókiállítás, amelynek anyagát a „CA-
MELOT” Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete
bocsátotta rendelkezésre.

„Azért fényképezünk, hogy megörökítsünk egy
szép helyet vagy pillanatot, azonban a kerekes
székes fotósok más szemszögből láttatják mind-
ezt, ami sok mindenre felhívja a figyelmünket.
Többek között az akadálymentesítés fontosságá-
ra” – fogalmazott Rózsavölgyi László, a Győri Ön-
kormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turiszti-
kai Bizottságának elnöke. 

Szabó Béla, az Arrabona Lions Club elnöke
hozzáfűzte, mint fotográfus csak azt mondhat-
ja: Fényképezni kell, akár két lábon, akár négy
keréken. Kiemelte, ma már a világ számos he-
lyén, mint a Dolomitokban vagy a Bajor-erdő-
ben vannak akadálymentesített útvonalak, és

Egy teherautónyi ruhát, tartós élelmiszert és játéko-
kat indítottak útjára a Böjte Csaba által vezetett er-
délyi Dévai Szent Ferenc Alapítvány megsegítésére
szombaton Győrből. A győriek által is felajánlott
adományokat a West Hungária Bau Kft. segítségé-
vel juttatják el az 500 kilométerre lévő Dévára, Nagy-
váradra és Nagyszalontára, ahol rászoruló gyere-
keknek osztják szét azokat.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba alapí-
tásával 2002-ben jött létre, elsősorban az erdélyi feren-
cesek által fenntartott gyermekvédelmi intézmények,
iskolák, óvodák támogatására. Céljaik között szerepel
a rászoruló gyermekek érdekképviselete, szellemi és
szociális fejlődésük elősegítése, a gyermekvédelem és
a nevelés is. Az alapítvány segítséget nyújt a hátrányos
helyzetű gyermekek ellátásában, beiskoláztatásában,
pályaválasztásában, szakmai képzésében, valamint
számukra megfelelő munkahelyek létrehozásában. A
3,5 tonnányi adományt Szíjártó Éva szervezésében
gyűjtötték össze a győriek az árváknak. 

Turizmus négy keréken

reméli, hogy ezeknek a száma folyamatosan nö-
vekszik. 

Hanczné Mező Edina, a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Tago-
zatának elnöke köszönetet mondott a „CAMELOT” fi-

ataljainak a kiállított képekért, míg Szalai Andrea, a Ba-
ross úti Látogatóközpont vezetője lapunknak elmond-
ta, a megnyitót követően, „Győr hét csodája négy ke-
réken” címmel ingyenes városnéző sétára invitálták az
egyesület tagjait Csobayné Pintér Éva vezetésével.

Három és fél tonna
adomány indult
Gyôrbôl Erdélybe

Kara Ákos a gyôriek részvételét kéri 
a népszavazáson

Aki nem akar bevándorlást, és nem akar brüsszeli
kötelező kvótát, annak részt kell vennie a most va-
sárnapi népszavazáson, és nemmel kell szavaznia.
Aki meg akarja védeni a hazáját, nemmel kell sza-
vaznia – nyilatkozta Kara Ákos győri országgyűlési
képviselő.

Hangsúlyozta, a népszavazás hosszú évtizedek-
re határozhatja meg az ország sorsát, ha kevesen
mennek el, és széthúzás lesz, nem tudjuk megállí-
tani a bevándorlást. Először majd százakat, ezreket,
végül családegyesítésekkel akár százezreket tele-
píthetnek be Magyarországra. Azt is tudni kell min-
denkinek, hogy az illegális bevándorlók ellátása je-
lentősen csökkenti a rászoruló magyar emberekre
fordítható pénzt.

Magyarország jövője, a magyar családok, a gye-
rekek, a nagyszülők unokáinak a jövője a tét. Ez a
népszavazás nem a kormányról szól, mindenki a sa-
ját családjának a jövőjéről dönt. Most vasárnap a
pártpolitikát félre kell tenni, hiszen nemzeti ügy a
mostani népszavazás – zárta mondandóját a győri
képviselő.
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Elérte legmagasabb pontját
Győr legújabb lakóparkja, ame-
lyet először az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) részt-
vevői fognak kipróbálni. Az ottho-
nokat várhatóan 2017 őszén ad-
ják át, de júliusban rövid ideig a
vendégek használják majd. 

A volt növényolajgyár helyén
Győrben, az OTP Ingatlan Zrt.
beruházásában építik a jövő évi
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál (EYOF) idején olimpiai falu-
ként funkcionáló lakóparkot. A
beruházás elérte a legmagasabb
pontját, ebből az alkalomból a ki-
vitelező West Hungária Bau Kft.
(WHB) munkatársai és a projek-
ten dolgozó partnerei zöldág-ün-

Elérte legmagasabb pontját 
a gyôri Olimpia Sétány lakópark

nepet tartottak, melynek során
az épületszerkezet csúcsán, a 6.
emeleti liftgépházon elhelyezték
az ilyenkor szokásos bokrétát.

A több mint félhektáros terüle-
ten megvalósuló E alakú, Olimpiai
Sétány nevű, három lépcsőház-
ból álló társasházban hat emele-
ten összesen 201 darab, 43–112
nm területű lakás épül. A kapcso-
lódó parkolókban összesen 212
parkolóhelyet alakítanak ki.

A szerkezetépítési munkák
már a végükhöz közelednek, az
elektromos védőcsövezések zaj-
lanak, a már elkészült területe-
ken elkezdődött a téglafalazatok
építése is. A munkálatokba már
bekapcsolódtak a gépészek, ők

is az alapszereléseket végzik, utá-
nuk a héten felvonultak a vakolók
is a munkaterületre.

Jelenleg 200-an dolgoznak a
2017 májusáig tartó építkezésen.
Júliusban a játékok ideje alatt, két
hétig használatban lesznek a la-
kások, akkor az EYOF résztvevői-
nek szolgálnak majd szállásul.

Ez év május eleje óta zajlik az
Olimpia Sétány értékesítése,
amely idő alatt közel 80 lakás ta-
lált gazdára, de a beruházó sze-
rint továbbra is jelentős érdeklő-
dés mutatkozik az épülő lakások-
ra, így várhatóan az átadásra a la-
kások többsége gazdára is talál,
amit a vevők az EYOF-ot követő-
en vehetnek birtokba.

Október 8-án este hattól éjfélig ingyenesen tanítják
meg játszani az érdeklődőket a Casino Win Győr-
ben. A városban hét és fél éve nem játszhattak úgy-

nevezett élő játékot az asztaloknál a szerencséjüket
kipróbálni szándékozók. Sokan Bécsbe és Pozsony-
ba utaztak, hogy hódolhassanak szenvedélyüknek. 

Ingyenesen tanítják a játékokat

Happy Hours a Casino Win Gyôrben
A Casino Win a csaknem kétszáz pénznyerő auto-

mata mellett az asztaloknál is fogadja a játékosokat.
Eőry Gábor, a kaszinó marketingvezetője elmondta:
október 8-án, szombaton este hattól éjfélig szívesen
fogadják mindazokat, akik szeretnék megtanulni az
élő rulett és a blackjack kártyajátékok szabályait, me-
netét, vagy csak fel akarják frissíteni ismereteiket. A já-
tékok kipróbálása ezen az estén ingyenes.

A nyilvános eseményre minden 18. évét betöltött
érdeklődőt várnak. Kérik, hogy személyi igazolványt
és lakcímkártyát vigyenek magukkal, hiszen regiszt-
ráció nélkül nem lehet belépni. Külön dresszkódot
nem írnak elő, csak azt kérik, hogy az általánosan
elfogadott közízlés szerint öltözködjenek.

A győri Casino Win egyébként 850 négyzetméteres
lenyűgöző játékterével az ötcsillagos szállodák színvo-
nalát idézi, ez azonban az italválaszték áraiban szeren-
csére nem tükröződik. A kaszinó ezen az estén egyéb-
ként italra is meghívja az érdeklődőket. (X)



HIRDETÉS   MOZAIK

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

12 / + / 2016. szeptember 30.
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fotó: o. jakócs péter

Ezt a beszédes címet viseli az a
rendhagyó kiállítás, amely a hé-
ten érkezett Győrbe, és szom-
batig tekinthető meg a Város-
háza téren. A Gulág szörnyűsé-
geit egy barakkinstalláció bel-
sejében idézik meg.

A kormány a 2015–2017 közötti idő-
szakot Gulág Emlékévnek nyilvánítot-
ta, a kiállítás ez alkalomból indult or-
szágos útjára. „Negyven évig elhall-
gatták azokat a borzalmakat, amelye-
ket a kommunizmus okozott, ezért so-
kan még ma sem ismerik például a
Gulág történetét, ahová közel 800
ezer magyart kényszerítettek, és akik
közül 200 ezren soha nem tértek visz-
sza” – fogalmazott dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester. Hozzátette, ma
már újra tanítható mindez, és a kiállí-
tás helyszínéül is éppen azért jelölték
meg a Városháza teret, mert erre so-
kan közlekednek, így a lehető legtöb-
ben találkozhatnak a kiállítással.

Dr. Kovács Emőke, a Gulág Emlék -
év szakmai vezetője hozzátette, első-
sorban a fiatalokat igyekeznek meg-

Barakkba zárva — Életre ítélve
szólítani a rendhagyó tárlattal. Ehhez
hat egykori, ma is élő rab vállalta,
hogy felidézi az embertelen éveket. A
teljes egészében fa szerkezetű barakk -
installáció belsejében a Szovjetunió-
ban töltött kényszermunka körülmé-
nyei elevenednek meg. Az ablakok he-

lyén kép-párokat láthatunk, amelyek
a múlt és a jelen párhuzamára utalnak.
A napjainkban készült fotókon a Gulá-
got túlélők és családtagjaik láthatók.
A képeket kísérő feliratok nem csak a
történelmi tényeket és a legfontosabb
tudnivalókat mondják el, de a képen
szereplő, ma már idős egykori fogva-

tartottak akkori élményei, tapasztala-
tai, szubjektív emlékei teszik megfog-
hatóvá az eseményeket.

Iván bácsi elbeszélése szerint pél-
dául a bányászmunkában az volt a jó,
hogy ott mindig csak mínusz 10 fok
volt. „Miközben a tárnákban dolgoz-

tak, az egyik kirobbantott jégtömbben
egy nagy, fagyott halat találtak. A szov-
jet illetékesek szakértőt hívattak a
becslésük szerint sok ezer éves lelet-
hez. Mire a régész odaért, az éhes ra-
bok tüzet raktak, megfőzték és meg-
ették a halat. A kutatók már csak a ge-
rincét tudták elvinni.”

szerző: major éva
fotó: burger péter

Szeptember 24-én rendezték a Go-
to86 elnevezésű számítógép-kiállí-
tást, amelyet játszóház egészített ki a
Rómer Házban.

Már a délelőtti óráktól sokan voltak kí-
váncsiak a ’80-as, ’90-es évek számító-
gépeire – többek között a C64-ekre, az
Amigákra és a Nintendo konzolok külön-
böző típusaira –, illetve az ezeken futtat-
ható játékokra, úgymint a Pongra, a Pac-
manre és a Mortal Kombatra. Ezeket
minden korosztály szívesen próbálta ki.

A délutáni, tudás alapú, Super Ma-
rio Brosszal kapcsolatos kvízre kortól

Retroszámítógép-kiállítás
és játszóház a Rómerben

függetlenül sokan neveztek – a kisis-
kolásoktól a felnőttekig. A Super Ma-
rio-bajnokság nagy izgalmakat hozott
– szurkolástól és tapstól volt hangos a
játéktér. Mindkét verseny győztese ér-
tékes ajándékokkal távozhatott. 

A játszóházat és a versenyeket film-
vetítés egészítette ki, így a konzolok
bűvölete mellett kulturált szórakozást
is biztosítottak a szervezők.

Az egész napos retroőrületet az es-
ti buli tette egésszé, ahol a Lazerpunk,
DJ Mesterházy és Gordon zenéjére
tombolhatott az időutazó közönség.

A nagy sikerre való tekintettel, a
szervezők további retroeseményeket
terveznek.

Széchenyi
képeslapokon
Széchenyi István életútját láthatja képes-
lapokon, aki ellátogat a róla elnevezett
győri egyetem könyvtárába. A képekről
megismerhetjük családját, láthatjuk gaz-
dag életművének számos momentumát,
valamint a mai Széchenyi-emlékeket.

Nevéhez fűződik a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia megalapítása, a lóte-
nyésztés, a lóversenyek rendezése, az Al-
Duna szabályozása, a dunai gőzhajózás,
a gőzmalmok és a vasút építése, a Tisza
szabályozása, takarékpénztárak és kaszi-
nók létrehozása. A fennmaradt emlékek
közül a lapokon láthatóak olyan épületek,
melyekben dolgozott vagy a rokonai éltek.   

A képeslapok Steiner Józsefné gyűj-
teményéből származnak, közülük több
1898-as kiadású, de látható kevésbé régi
kiadású is. A Nagy évszázad sorozatból
egy Széchenyi-portré tekinthető meg,
melyet Prágában nyomtattak a XIX. szá-
zad végén. A kiállított könyvek az egye-
tem tulajdonában vannak. Steiner József-
né teljes gyűjteménye 55 ezer darabos,
nagy része helytörténeti anyag, de a mű-
vészettel, tudománnyal, irodalommal
kapcsolatos lapok is találhatók közöttük.  

A kiállítás november 30-ig látogat-
ható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Szombatig még látható
a kiállítás a Városháza előtt
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Ismét egy sikervárományos da-
rabot mutat be a Győri Nemzeti
Színház társulata a Kisfaludy
Teremben: Woody Allen: Semmi
pánik! című bohózatát láthatjuk
szombattól, Simon Kornél ren-
dezésében.

„A szövegkönyvem sarkát mossa
majd a Földközi-tenger és a Balaton”
– így búcsúzott el tőlünk Maszlay Ist-
ván a múlt évad végén, a Győri Nem-
zeti Színház Semmi pánik! című bo-
hózatában kapott ugyanis főszere-
pet, rengeteg szöveggel. S mivel
szombaton lesz a bemutató, a nyári
szünet után rögtön elkezdte próbálni
a társulat a darabot, Simon Kornél
vezetésével.

A történet szerint az ifjú amerikai
diplomatát apja megbízza, hogy két
hétig igazgassa a nagykövetséget. A
szokásos adminisztráción kívül dísz-
vacsorát kell lebonyolítania egy olaj-
mágnás tiszteletére. A bonyodalmat
az okozza, hogy váratlanul bemenekül
a követségre egy turista, feleségével
és bájos kislányával, akiket felbőszült

Semmi pánik! Woody Allen a színházban
arab fegyveresek üldöznek. Woody Al-
lent 1965-ben ez a vígjáték tette a
Broadway ünnepelt szerzőjévé. Még

szerepelt is benne az Oscar-díjas ren-
dező, előbb Axel Mageet, az ifjú diplo-
matát alakította, később pedig Walter
Hollandert, a turistát.

Simon Kornél elárulta, a múlt évad
végén, a 4x100 próbáin ugrott be neki,
hogy a Centrál Színházban korábban

már bemutatott darabot a győri kö-
zönség is imádná. Szórakoztató, de
mégsem „gatyaletolós” humorral át-
szőtt darabot kerestek, Woody Allen

műve tehát tökéletes választásnak bi-
zonyult. Eredetileg egyébként egy
meg nem nevezett közép-európai or-
szág nagykövetségén játszódik a tör-
ténet, valószínűleg Budapesten, ahol
lakik egy bíboros, akit Mindszenty Jó-
zsefről mintázhatott a szerző. A Kisfa-
ludy Teremben az arab világba csöp-
penünk, szándékos aktualizálásról
azonban szó sincs.

Maszlay István megfogalmazása
szerint a szerepe az amerikai nyárspol-
gárról szól, arról a civilizációs lényről,
aki úgy gondolja, hogy a világon bár-
mely körülmények között neki minden
jár, mert ő egy amerikai fehér ember,
amerikai fehér férfi, vagyis a világ ura.
Ezt a típust parodizálja Woody Allen.

A groteszk történet adta szüntelen
jókedvet állatok is fokozzák, a darab-
ban szereplő pap, aki nem mehet ki
évek óta a nagykövetségről, bűvészke-
dik üres óráiban. Vincze Gábor Péter
színész két bűvésszel próbálta szere-
pét, hogy aztán különféle varázslatok-
kal kápráztassa el a közönséget. „Az ál-
latok nagyon jól idomítottak, a galamb
sosem repül el, a begye alá kell ten-
nem a kezem, s akkor fellép az ujjamra.
Jóban lettünk nagyon, vele és a nyuszi-
val is” – árulta el a színész. 

Molnár Judit, Fejszés Attila
Barack Obama és Maszlay István
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

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

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek adományozható, aki vagy
amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez,
vagy a város hírnevét gyarapítja. Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére ado-
mányozhatók a díjak. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak és pénzjutalomban része-
sülnek. A díjak átadására a 2017. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen
kerül sor. Az elismerés adományozására javaslatot tehet a polgármester, a Közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet, a legfőbb szerv döntése alap-
ján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy je-
löltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet továbbá a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal il-
letékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,
valamint Győrben működő művészeti csoport. A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét,
foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységé-
nek ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

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

Beérkezési határidő: 2016. október 21., 12 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a meg-
jelölt tartalmi elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

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

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), valamint telefonon a
96/500-198-as számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javas-
lattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

Gyôrben a Töltésszer utcában, a Rába Quelle Élményfürdô
mellett a belváros közelében 32 lakással és 3 üzlettel
új társasház épül.

A prémium minôségû lakások 2016 októberétôl
leköthetôk, akár CSOK-kal is.

Átadás:
2017. december

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Corner Rezidencia
ÖNNEK ÉPÜL

Lakások:
a 38 m2-es garzontól
akár 100 m2-ig 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: győri balett

A Szentivánéji álom után ismét
egy Shakespeare-klasszikust, a
Rómeó és Júliát hozta el a Győri
Balettnek Vámos (Youri) György
világhírű koreográfus. A balett
kulcsát Szergej Prokofjev zenéjé-
ben találta meg, s két olyan fiatalt
ábrázol, akik a darab elején még
gondtalanok, egy kicsit naivak, de
képesek elsöprően szenvedélyes
érzésekre is, amelyek aztán tragé-
diába torkollanak. Nem egy álmo-
dozó táncoló párt mutat, hanem
két életvidám, erőteljes egyénisé-
get – akik elég erősek ahhoz, hogy
szeressenek és meghaljanak. Pre-
mier október 8-án.

Szeretem, ha a balettot összekötik a re-
alitással – ez az én mániám. Nem jó, ha
nagyon elrugaszkodunk a valóságtól, ha
művi nyelvvel akarunk mesélni, L’art pour
l’art balettot nem is tudok csinálni – ve-
zeti fel az interjút a letisztult plakátra mu-
tatva Vámos György, aki kedveli a nagy
ívű, egész estés, klasszikus történeteket.
Az általa koreografált Rómeó és Júliát
eddig tíz országban mutatták be.

Mi fogta meg a két fiatal történe-
tében?

Sokan nyúlnak ezekhez a klassziku-
sokhoz, én is táncoltam Rómeó és Jú-
liában, s szerettem volna a saját szem-

szögemből is megcsinálni, másképp,
mint ahogy addig láttam. Frissen kell
ezeket a műveket tartani, ha nem ten-
nénk, múzeummá válna a színház.

Mitől, milyen elemektől lesz az
igazán öné?

Nem szeretem a különféle fiókokat,
hogy kortárs meg konzervatív, egy-
szerűen igyekszem a legjobbat kihoz-

Egy halálos szerelem története
a Gyôri Balett elôadásában

ni a darabokból. Először magamnak,
és boldog vagyok, ha másokat is meg
tudok vele érinteni. A cél, hogy meg-
osszam az örömöt, amit ezek a művek
adnak nekem. Fontos az irodalmi fel-
készültség, viszont meg kell próbálni
úgy a történet mélyére menni, hogy
kicsit maibb legyen. Nem arról van

szó, hogy át kell ültetnünk 2016-ra,
aktualizálni nem szeretek. De úgy kell
a szereplők problémáit a felszínre hoz-
ni, hogy egy mai ember is együtt érez-
zen velük, s ezt egy történelmi dráma
esetében nagyon nehéz megcsinálni,
majdnem lehetetlen. Ha már közelíte-
ni tudunk a realitáshoz, megérte a
munka.

A tánc beszédes nyelve mellé
színházi elemeket is társított, a tán-
cosok színészi eszközökkel is dol-
goznak. Mire kell ügyelniük?

Ne legyen túljátszva, ne legyen ma-
níros – erre mindenképpen. A táncosok
nehezen tudnak a színpadon természe-
tesen mozogni, mert hozzászoktak a

művi mozdulatokhoz. Viszont nagyon
természetes sem lehet, hiszen nem az
utcán vagyunk. A mozgás dramaturgiai
feladat, egy mozdulat mögött szavak-
nak, mondatoknak kell lenniük, és ezek-
re a tartalmakra a táncosoknak kell rá-
jönniük. Ha nincs mögötte a tartalom,
a mozdulat üres marad. Nem azt mon-
dom, hogy egy absztrakt mű nem lehet
szórakoztató, csak az engem nem elé-
gít ki. Fel lehet vele egy hangulatot vá-
zolni, de inkább csak novellákat, én pe-
dig szeretem a regényeket. Mindig
nagy színházakban és nagy együtte-
sekkel dolgoztam. Hosszan kifejezni va-
lamit, időt adni neki – ez az én műfajom.

Említette, hogy nem aktualizál,
mégis közelebb hozta a ma embe -
réhez ezt a kortalan szerelmi tragé-
diát. Miért helyezte át a történetet a
reneszánszból az 1930-as évekre? 

A zene uralja a helyzetet, hiszen a fü-
lünket soha nem tudjuk becsukni, és
fáj, ha nincs harmóniában a látottakkal,
amit hallunk. Ezért a zenéből indultam

ki, amit mindig kortárs szellemben ír-
nak, hiába akart Prokofjev reneszánsz
hangulatot teremteni. Rögtön felmerült
a helyszín kérdése is: ha Rómeó és Jú-
lia, akkor az ember csak Olaszországra
gondol, s tudjuk, hogy az olaszok a csa-
ládot még mélyebben ápolják, mint
máshol Európában. A másik a vallás,

ha ma megházasodik valaki szülői be-
leegyezés nélkül, nem probléma, de ott
a mai napig az, nem beszélve a ’30-as
évekről. A két család fel van háborodva,
hogy az egyház összeadta ezt a két em-
bert a beleegyezésük nélkül. Ha a fon-
tos drámai momentumokat átteszem a
mába, akkor West Side Storyt kellett
volna csinálni.

A balettban – operában is – teljesen
művi eszközeink vannak az érzelmek ki-
fejezéséhez, tehát ez egy elmesélő mű-
faj. És ha mesélünk, akkor soha nem a
máról, mindig a tegnapról tesszük azt.
Ha valaki tinédzserkorában nem volt
megőrülve valamelyik osztálytársáért
és nem állt az ablaka alatt, hogy hátha
integet neki, akkor ezt a darabot soha
nem fogja szeretni. Ha egy 60 éves em-
ber összekerül egy másik 60 évessel,
az már nem Rómeó és Júlia. Persze az
is elég, ha a fantáziában megtörténik,
nem mindenkinek van szerencséje
ugyanis ilyen halálosan szerelmesnek
lenni, tizenévesen. 

Egy olasz városban él a két klán: a Capulet és a Montague család. Mé-
lyen gyökerező ellenségeskedés van közöttük. Ilyen háttérben játszó-
dik a haragban álló családok gyermekeinek, Rómeónak és Júliának a
szerelmi története, akik abban a pillanatban szerelemre lobbannak
egymás iránt, ahogy meglátják egymást. Lőrinc barát összeadja a párt,
első éjszakájukat követően azonban a szerelmeseknek el kell válniuk.
Júlia házassági ajánlatot kap, s dühös apja eljegyzésre kényszeríti őt.
Lőrinc barát kiút gyanánt álomitalt ajánl, ami majd tetszhalált okoz, és
megígéri, hogy Rómeót is beavatják a tervbe. Júlia megissza az italt,
Lőrinc barát üzenete azonban nem jut el Rómeóhoz, Júlia halálhíre vi-
szont igen. Rómeó a felravatalozott Júliához siet, és kétségbeesésé-
ben halálos mérget iszik. Mikor Júlia felébred, rátalál Rómeóra, aki a
szeme előtt hal meg. Kilátástalanságában követi Rómeót a halálba.

Vámos György instruál
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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Unter dem Motto „Olypmia damals und heute” wird die
diesjährige Nacht der Forscher im Mobilis Zentrum am 30.
September organisiert. Auf dem Programm stehen eine
olympiageschichtliche Ausstellung, Sport mit Robotern, ein
astronomischer Vortrag und experimentelle Präsentationen,
ein Laufwettbewerb und Basteln.

„AM ABEND TRANK ICH
ROTWEIN...” - Romamu-
sik- Liederabend, am 7. Ok-
tober ab 15 Uhr im József
Attila Bildungszentrum. Es
wirken mit: die Sänger des
Győrer Liedervereins unter
Begleitung von Greznár Zol-
tán Junior und seinem Zige-
unerorchester.

Am ersten Sonntag im Okto-
ber findet wieder der ER -
ZEUGERMARKT auf dem
Dunakapu-Tér statt. Auch di-
esesmal wird das Angebot
vielfältig sein, die Győrer ha-
ben von 10 bis 18 Uhr Gele-
genheit die von den Kisalföl-
dern Erzeugern produzierten
und von Handwerkern gefer-
tigten Waren zu erstehen. 

„EIN WORT WIE TAUSENDFACHE LIEBE” - eine ro-
mantische Đanische Komödie aus dem Jahre 2015 mit Un-
tertiteln unter der Regie von May el-Toukhy für alle Interes -
sierten am Sonntag ab 17 Uhr im Rómer Mozi Kino.

An Sonntag, den
2. Oktober um 18
Ur finder das Kon-
zert des Győrer Or-
ganisten SOÓS
GÁBOR in der
Győrer Heiligen -
geistkirche statt.
Auf dem Prog-
ramm stehen die
Werke von Swee-
linck, Weckmann,
Oortmerssen und
Maróti Gábor.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai vagy külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

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: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

Az 1849–1849-es forrada-
lom és szabadságharc vérta-
núira emlékező KOSZORÚ-
ZÁSI ÜNNEPSÉG lesz ok-
tóber 6-án 14 órától a Batt-
hyány téren álló emlékoszlop-
nál. Megemlékezést tart dr.
Somogyi Tivadar alpolgár-
mester.

Október első vasárnapján ismét TERMELŐI
PIAC várja a győrieket a Dunakapu téren. A kí-
nálat ezúttal is bizonyára sokszínű lesz, a kisalföldi
őstermelők által termelt, kézművesek készítette
termékeket vásárolhatunk 10 és 18 óra között.

Hangraforgó klub lesz október 7-én, pén-
tek 18 órakor Győrben, a megyei könyv-
tár klubjában (Herman O. u. 22). „MEG-
ÉREZZÜK A MÉLYÉT AZ IDŐNEK” –
címmel énekelt verseket hallgathatnak
az érdeklődők a Kárpát-medencéből.
A klub vendége Németh Viktor énekes-
gitáros dalszerző.

SOÓS GÁBOR győri orgonaművész hangversenye
lesz október 2-án, vasárnap 18 órakor a győri Szentlélek-
templomban. A műsorban Sweelinck, Weckmann,
Oortmerssen és Maróti Gábor művei szerepelnek.

DALLAMOS TÖRTÉNETEK SÉTA indul
a Zenei Világnap alkalmából  október else-
jén 9 óra 30-kor a győri Városházától. Más-
nap, vasárnap GYŐRI HISTÓRIA címmel
indul séta 15 órától, a Bécsi kapu tér,
 Kisfalu dy-szobortól. A részvételhez előze-
tes bejelentke  zés szükséges e-mailben:
 idegenvezetes.gyor@gmail.com vagy tele-
fonon: 06-30/294-9174.

OLIMPIA EGYKOR ÉS
MOST címmel rendezik az
idei Kutatók éjszakáját a Mobi-
lisben szeptember 30-án. A
programok között szerepel
olimpiatörténeti kiállítás, spor-
tolás robotokkal, csillagász-
előadás és kísérleti bemutatók,
futóverseny, barkácsolás.

VÖRÖS BORT ITTAM AZ
ESTE... címmel cigányze-
nés nótadélutánt rendeznek
október 7-én, pénteken 15
órától a József Attila Művelő-
dési Házban. Közreműköd-
nek a győri nóta egyesület
énekesei, kísér. ifj.Greznár
Zoltán és cigányzenekara. 

Az októberi LELKI
EGÉSZSÉG VILÁG-
NAPJA alkalmából elő-
adásokra, bemutatókra
kerül sor, ahol az érdek-
lődők megismerhetik a
test, az elme és a lé-
lek összhangját ok-
tóber 1-én 10 és
18 óra között,
az Esterházy-
palotában.

A MEGMENTŐ KÖZEL JÖTT címmel
bibliai sorozatot tartanak október 2. és 5.
között a Kossuth utcai református temp-
lomban. Az előadásokat Végh Tamás nyu-
galmazott lelkipásztor tartja. Vasárnap 10
óra: A megmentő közel jött. Hétfő 18 óra:
A kettős keresés. Kedd 18 óra: Bűnös em-
bernél szállt meg. Szerda 18 óra: Ma lett
üdvössége ennek a háznak.
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A leventék elhurcolásának körülményeit személyes
megszólalásokkal ma sem igazán tárták fel. Idős
Hajba Ferenc Napló a vagonból című kötete a Né-
metországba vitt magyar leventék sorsához szolgál
adalékokkal. A könyv a Győr+Média Zrt. gondozá-
sában jelent meg, előszavát Szita Szabolcs törté-
nész, az MTA doktora írta. 

1920 után alakultak meg a levente egyesületek
Magyarországon. Minden 12 és 21 év közötti fiatalnak
kötelező volt részt vennie ebben a mozgalomban. A le-
venték deportálása 1945 első napjaiban kezdődött
meg. Voltak települések, ahonnan mindenkit elvittek,
más falvakban a jegyzők valamilyen ürüggyel sikere-
sen visszatartották a fiatalokat: védelmi árkokat ásat-
tak velük , vagy őrségbe állították őket, hogy ne kelljen
gyerekfejjel részt venniük a II. világháborúban. 

Az ajánlást jegyző Szita Szabolcs úgy fogalma-
zott a kötetben: „Az akkori magyar politika és kato-
nai vezetők számos vétke között a jövő reményének,
a magyar ifjúságnak a német kézre adása, tűzbe do-
bása megbocsáthatatlan bűn volt.”

Azt a transzportot, melybe a kötet szerzője ke-
rült, 1945 márciusában hurcolták el Kassel mellé,
a repülőtérre. Marhavagonokban utaztak, éheztek,
átvészeltek több bombatámadást, de nem áldoza-
tok nélkül. A minden mozzanatot naplójába jegyző
idős Hajba Ferenc pontosan, név szerint írja le,
hogy vagontársai közül ki, mikor és hogyan vesz-
tette életét. 

Kiadónk gondozásában, Szita Szabolcs elôszavával jelent meg

Napló a vagonból
ból Tompa Gyula is köztük volt. Egy német katona
azonnal agyonlőtte. (…) Hazajövetelem után hallot-
tam, hogy szülei olyan értesítést kaptak, hogy a fiuk
légitámadás áldozata lett.”

Útközben látták a haláltáborokba igyekvő szerel-
vényeket, rajtuk a kopaszra nyírt zsidókkal, német

katonák kíséretében.A
háború vége felé a né-
metek már nem törőd-
tek a magyar leventék-
kel, akik kisebb cso-
portokban, vagy egye-
sével elindultak hazafe-

lé. Idős Hajba Ferencet az életkora – akkor volt 17
éves – mentette meg attól, hogy a németországi
szenvedés után ne kerüljön orosz hadifogságba. Az
egy évvel idősebbekre ez a sors várt. 

Hát ezt is megértem – mondta idős Hajba Fe-
renc a kórházi ágyán, amikor kezébe vette a szép ki-
vitelű kis könyvet. Pár órával később összeomlott,
napok múlva pedig örökre lehunyta a szemét.

A napló eredeti kéziratát – ami alapján a könyv szü-
letett – az Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeu-
ma őrzi, s teszi kutathatóvá. A szerzővel nemrég hosz-
szabb filmfelvétel is készült a múzeum megbízásából. 

A Győr+Média által gondozott könyv grafikai
szerkesztője Konrád Sándor volt, megjelenése a Ra-
dek József által vezetett Palatia Nyomda és Kiadó
Kft. színvonalas munkáját dicséri. 

„Április 4-én Nordheimbe érkeztünk. A hosszú
koplalás miatt egy szomszéd vágányon lévő vagont
többen feltörtek, élelmet kerestek. A mi vagonunk-

A könyv már kapható
a Baross úton található
Győr+Média Pavilonban. 



Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 

Foszerepben az amerikai
benzinfalók

In der hauptrolle:
die amerikanischen Benzinfresser

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

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm  des Fern -
sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor
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In der sechzehnten Fernsehsendung
bekommen die amerikanischen Au-
tos die Hauptrolle. Zum traditionellen
Jahrestreffen der Benzin trafen An-
fang August in Komárom in der Mo-
nostori Erődbe /Festung Monostor/
auch viele spezielle Fahrzeuge ein.
Die Redakteure des Programms ers-

tatteten nach ihrem
vorjährigen Besuch
den V8-ern erneut
ihre Ehre, die Kame-
ras liefen ständig, so
dass es hoffentlich er-
folgreich gelingt, die
Stimmung vom Tref-
fen an die Zuschauer
vor den Bildschirmen
rüberzubringen. Drei
Besitzer stellten ihren
Stolz vor. Alles konn-
ten wir über ein klas-
sischen Polizeiauto
aus den USA erfah-
ren, was nicht ande-
res ist als ein speziell
für diesen Zweck an-
gefertigter riesiger

Chevrolet Caprice, mit einem Fünfli-
ter-Motor, mächtigem Getöseund
hinter dem Lenkrad ein in Sheriff-Uni-
form gekleideter Chaffeur. Ebenfalls
stellt sich in Gasspritzer ein 1977-er
dunkelblauer Pontiac Trans Am vor.
Der Besitzer nutzt die Gegebenheiten
des Autos, seine Kraft, aus und  tritt
oft aufs Gas, aber damit muss man,
wie er sagte, behutsam umgehen,
denn der V8 mit seinen 5700 Kubik-

zentimetern arbeitet, der Pontiac ist
manchmal schwer im Zaum zu halten.
Zur Vorsicht ermahnt den Wagenbe-
sitzer lieber der Verbrauch von zwan-
zig Litern. Die Programmredakteure
fanden unter den vielen hundert ame-
rikanischen Wundern eines der am
besten geformten Autos aller Zeiten.
Den wunderbaren, froschgrünen
1969-er Buick Riviera liebte die Ka-
mera. Das mit einem Sperrdifferential
ergänzte Auto mit 360 Pferdestärken
zieht beim Start tatsächlich zwei
Streifen in den Asphalt. 

Die Macher von Gasspritzer be-
suchten danach auch Audi Hungaria,
wo sie sich mit Schülern der Mittel -
schule sowie deren Lehrern trafen. Be-
im Unternehmen ist die duale Ausbil-
dung dieses Jahr fünfzehn Jahre. Seit
2001 legten insgesamt 1800 Schüler
erfolgreich die Prüfung ab. Zuletzt be-
endeten 140 Lehrlinge die Facharbei-
terausbildung, im neuen Lehrjahr be-
gann für 160 Schüler die praktische
Ausbildungszeit. Ein Großteil der
Schüler wählt nach Beendigung der
dualen Ausbildung Audi Hungaria.
Das Unternehmen unterhält zu drei
Mittelschulen von Győr partnerschaft-
liche Beziehungen: Die Jugendlichen
eigne sich ihr theoretisches Wissen an
den Mittelschulen Lukács Sándor, Pat-
tantyús Géza und Kossuth Lajos an. 

In der Rubrik Autotest probierte
der Stab den neuen Volkswagen Tou-
ran in der Zweiliter TDI-Version aus.
Die Meinung wird in der Sendung he-
rauskommen.

A Gázfröccs tizenhatodik televíziós
adásában a főszerep az amerikai autók-
nak jutott. A benzinfalók szokásos éves
találkozójára ezúttal is rengeteg külön-
leges járgány érkezett Komáromba, a
Monostori Erődbe, augusztus elején. A
műsor szerkesztői a tavalyi látogatás
után ismét tiszteletüket tették a V8-
asok előtt, a kamerák folyamatosan dol-
goztak, így a találkozó hangulatát re-
mélhetőleg a képernyőn keresztül is si-
kerül átadni a nézőknek. Ezúttal három
tulajdonos mutatta be büszkeségét.
Mindent megtudhatunk egy klasszikus
USA-beli rendőrautóról, ami nem más,
mint egy speciálisan erre a célra készí-
tett hatalmas Chevrolet Caprice, ötlite-
res motorral, hatalmas hanggal, a kor-
mány mögött pedig egy sheriff-öltözet-
be bújt sofőrrel. Szintén bemutatkozik
a Gázfröccsben egy 1977-es sötétkék
Pontiac Trans Am. Tulajdonosa kihasz-
nálja az autó adottságait, erejét, és
gyakran rátapos a gázra, de mint
mondta, óvatosan kell bánni kedvencé-
vel, mert az 5700 köbcentis V8-as bi-
zony dolgozik, a Pontiac-ot pedig néha
nehéz kordában tartani. Az óvatosság-
ra leginkább a húszliteres fogyasztás
veszi rá a kocsi gazdáját. A műsor szer-
kesztői a sok száz amerikai csoda kö-
zött megtalálták minden idők egyik leg-
szebb formájú autóját is. A gyönyörű,
békazöld, 1969-es Buick Rivierát imád-
ta a kamera. A sperrdifivel kiegészített,
360 lóerős autó elinduláskor valóban
két csíkot húz az aszfalton. 

A Gázfröccs készítői ezúttal is elláto-
gattak az Audi Hungaria Motor Kft.-hez,

ahol középiskolás diákokkal és oktató-
ikkal találkoztak. A vállalatnál idén tizen-
öt éves a középiskolásokat bevonó du-
ális képzés. 2001 óta összesen 1800 di-
ák tett sikeres vizsgát a vállalat szakkép-
zési rendszerében. Legutóbb 140 szak-
munkástanuló végzett, az új tanévben
160 új diák megkezdte gyakorlati kép-

zési idejét. A diákok nagy része a duális
képzés végeztével az Audit választja. A
vállalat három győri középiskolával tart
fent partneri kapcsolatot: a fiatalok az
elméleti tudást a Lukács Sándor-, a Pat-
tantyús Á. Géza- és a Kossuth Lajos-
szakképző iskolákban sajátították el. 

Az autóteszt rovatban az új Volks -
wagen Touran kétliteres tTDI változa-
tát próbálta ki a stáb. A vélemény az
adásból kiderül.

´́

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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A Volkswagen 2007-ben nem első-
ként, de azonnal trónkövetelőként
lépett a crossoverek piacára a Tigu-
annal. Sokat kellett várni a második
generációra, de semmi kétség,
megérte!

Az új Tiguan, amit kipróbálhattunk,
formáját és a belegyúrt technikát te-
kintve pontosan illeszkedik a Golf és
a Passat közé. Viszont emelt hasma-
gasságával, és mokány megjelenésé-
vel mindkettő fölé tornyosul. Méretei
ideálisak városi furikázásra, de már kel-
lően nagy utazóautónak is. Ráadásul
okos összkerékhajtásának hála, bátran
lehajthatunk vele az aszfaltútról.

Az elődjét minden méretében ki-
csit felülmúló Tiguan elég kompakt
maradt ahhoz, hogy jól irányítható,
könnyed maradjon, ne pedig egy te-
hetetlen behemót. A tesztautó R-line
csomagja elhitette velünk, hogy ez
egy sportos crossover. A kocsira pil-
lantva olyan érzés kerített hatalmába,
mintha egy utcai gyorsulási versenyre
felkészített döggel beszéltem volna
meg egy találkozót, és még egy kicsit

szégyellenem is kéne magam amiatt,
hogy se kesztyű, se versenycipő nincs
rajtam. Ütősek az öltöztetőidomok,
csodaszép a 19 colos felnigarnitúra,
vagányak az igényesen megtervezett
fényű első és hátsó lámpák.

Belül folytatódik a „street-race”
hangulat. A „R” mintás alcantara
sportülések, a fekete tetőkárpit, a le-
csapott aljú kormány és a szigorú for-
mai megoldások fokozzák az izgalmat.
A gyújtás-gomb megnyomására fel -
éled az LCD műszeregység és a 8 co-
los középkonzoli kijelző is. Egy pillanat
múlva halk duruzsolás jelzi, hogy dízel-

motor forog a szélvédő előtt. Aztán a
DSG váltót D-be tolva elkezdődik az
utazás. A 150 lóerős TDI 340 Nm-es

nyomatéka hap-
tákban áll, és ren-
desen meglódítja
a közel 1,7 tonnás
autót. Kiderül,
hogy ugyan nem
gyorsulási ver-
senyre készült, de
érzésre kevés el-
lenfél marad az
úton, és a dízel-
hang is teljesen el-
tűnik, ahogy gázt
adunk. A 9,3 mp-
es 100-as sprint
nem rossz adat, de a rugalmassága
az igazán lehengerlő, ami előzésekkor
ad biztonságot. És ez a Tiguan moto-
rizáltságának a belépő szintje.

Mit tudhat vajon a 240 lóerős, dup-
laturbós dízel? 500 Nm már egy kami-
onnak is becsületére válik. És a 220
lóerős, finom járású benzines turbó
(TSI)? Na, ott már nem kérdés az utcai
harcos külső létjogosultsága. Ezek a
csúcsmodellek 6,5 mp alatt vannak
százon. És ezt az adatot a 7 sebessé-
ges DSG, illetve a 4Motion összkerék-
hajtás párosa mindenkinél egyformán
képes produkálni. Félelmetes egy
kompakt terepjárótól. Félnünk nem

kell viszont a sok-sok széria- és op-
ciós biztonsági, kényelmi felszere-

léstől – maximum is csak bele

kell tanulni a kezelésükbe. Az ismert
VW stílusban és funkcionalitással mű-
ködik minden, ezért néhány perc alatt
megszokja az ember, hogy például to-
latókamera segít parkoláskor (ha ép-
pen nem az elektronika manőverezik
helyettünk), a sávtartó rendszer akár
kis kormánymozdulatokkal is a kijelölt
úton tart, vagy csak egyszerűen a kora
őszi napfény simogatja az arcunkat a
nyitható panoráma üvegtetőnek kö-
szönhetően.

Aztán ott van a 4Motion Active Cont-
rol néven az összkerékhajtást vezérlő for-
gókapcsoló. Ezzel kiválaszthatjuk, hogy
milyen „off-road” viszonyok között autó-
zunk. Havon, laza talajon? Ehhez igazítja
a gázpedál érzékenységét, az elektroni-
kus differenciálzárat, a lejtmenetvezérlőt
és a DSG váltó működését. Az „on-road”
beállításnál pedig a szokásos ECO, Nor-
mal, Sport és egyéni módok közül válo-
gathatunk.

Van miből válogatni motor és fel-
szereltségi szintek között is, nem be-
szélve a temérdek kiegészítő csomag-
ról, tételről. Az említett motorokon kí-
vül 1,4 literes benzinessel is kérhetjük
a Tiguant (125–150 LE), a kétliteres
dízelből van 115, 150, 190 és 239 ló-
erős, továbbá a kétezres TSI 180 lóe-
rős változata szintén elérhető. Az árak
már 7,2 milliótól indulnak, de egy op-
timálisan összerakott összkerekes dí-
zel darabért nagyságrendileg 10 mil-
lió forintot kell összegyűjtenünk. Ha a
szolgáltatásokat, a minőséget és a
formát nézzük, akkor megéri a Tigu-
ant választani. A kérdés csak az, hogy
szabad-e kihagyni az extralistából az
R-line csomagot?

TESZT: VW Tiguan Higline 2.0 TDI DSG 4Motion

Divatos tereptárgy

A csúcsmodellek
6,5 mp alatt 
vannak százon
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HÍREK

Új i30 érkezik

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

ÚJ NYITVA TARTÁS:
h.—cs.: 8—21., p.: 8—22,
szo.: 9—22; v.: 9—21

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

Céges rendezvényekre

e-kartok
kitelepüléssel!
Felejthetetlen élmény 
a kicsiknek és nagyoknak
biztonságosan.
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rosszériával mutatták be. A minő-
ség természetesen a konstrukció
minden részletén tetten érhető. A
beltér modern és szellős, pedig a
méretnövekedés elődjéhez képest
csak jelképes. A motorok: 1,4 szívó
benzines 100, turbós 140 lóerővel,
a háromhengeres ezres turbóben-
zin 120 lóerős, az egyhatos dízel
pedig 95, 110 és 136 lovas verzió-
ban érkezik. Hatfokozatú kézi vagy
7 sebességes dupla kuplungos vál-
tóval kérhetők az egyes modellek.
Élőben a párizsi szalonon láthatjuk
a nóvumot.

A koreai gyártó hamarosan piacra
dobja a kompakt i30-as legfrissebb
verzióját. Formáját tekintve inkább
mindenkinek tetszőt próbáltak al-
kotni, mint kihívót, ezért egy harmo-
nikus, sallangoktól mentes ka -

Végre itt a Kodiaq
Audi A5
Az Audi frissíti az A5 Sportbacket. Az elődjére kicsit
hasonlító, de mégis teljesen újratervezett ötajtós mo-
dell agresszívebb orrkialakítást kapott, miközben a ku-
pés tetővonal megmaradt. A kecses farban 480 liter-
nyi csomagot pakolhatunk és 1,3 köbméterig bővíthet-
jük azt. A műszerfal az A4-ből ismert formákból épül
fel és rendkívül igényes kivitelű. A motorok 190–354
lóerő közötti teljesítményű, négyhengeres, és V6 elren-
dezésű dízel és benzines turbómotorok. Az erősebb
változatok csak Quattro összkerékhajtással lesznek
kaphatók, melynek központi differenciálműve alap-
esetben az erő 60%-át a hátsó tengelyre küldi. Izgal-
masnak ígérkezik!

A Skoda várva várt SUV modellje a
párizsi szalonon mutatkozik be a
nagyközönségnek. Az MBQ platform-
ra épülő 4,7 méter hosszú és 2791
mm-es tengelytávú kocsi 720 literes
csomagteret, és akár 7 üléses utaste-
ret nyújt tulajdonosának. Méretei elle-
nére kívánatosra sikerült az új crosso-
ver, és bő motorválasztékával bizto-
san sikeres lesz a szegmensben. A
megszokott, letisztult belső teret min-
dennel felszerelik, ami a kategóriában

elvárható, így szellőztethető ülések,
fűthető kormánykerék és hangulatvi-
lágítás is alapáras vagy rendelhető
felszerelés – akár a Superbekben. A
biztonsági arzenál olyan elemekből
tevődik össze, mint a különféle kame-
rák rendszere, a városi ráfutásgátló
fékfunkció, míg opcionálisan aktív
gyalogosvédelem, adaptív tempo-
mat, sávtartó és holttérfigyelő asz-
szisztens, illetve forgalomfigyelő se-
géd kérhető az újdonsághoz.
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PR-riport: CarmenRent

Gépkocsi-finanszírozás másképp
2. rész CÍM: 9024 Győr, Nádor tér 1.

Tel.: +36-96/423-037.
E-mail: info@carmenrent.hu

Web: www.carmenrent.hu
Szinte mindenki úgy gondolja az
autópiac szereplői közül, hogy
több igény lenne autóvásárlásra,
mint ahány adásvétel valójában
létrejön. Nézzük, milyen lehetősé-
gek vannak ma autóbeszerzés fi-
nanszírozására.

Cégek lehetőségei
1. Folyószámla- vagy beruházási hitel
Ez hasonló a személyi hitelhez, a

cég jövedelmezőségétől függően a
számlavezető bank folyósít viszonylag
szabadon felhasználható összeget.
Nem terheli záloggal az autót, ha épp
erre használjuk fel a hitelkeretet, vi-
szont cégtulajdonosi kezességet biz-
tos kérnek.

Tehát: a bank nem tehénre, hanem
gazdaság vagy farm üzemeltetésére
ad pénzt. Szabadon eldönthetjük,

hogy Bimbót vesszük meg belőle,
vagy akár a testvéreit is, vagy pedig in-
kább kombájnt.

2. Lízing használt vagy új autóra
Itt is igaz, amit a lízingről magánsze-

mélyeknél írtunk, ám itt kétféle válto-
zata választható.

2. a. Zárt végű lízing
esetén ugyanaz a helyzet,
mint magánszemélyek-
nél. Itt már könyvelési kér-
dések is felmerülnek: az
autó a lízingbe vevő köny-
veiben szerepel, az érték-
csökkenést is ő számolja
el. A tehén a banké, Sanyi
gazda használja, fejheti,
de etetnie kell. Viszont an-
nak költsége, hogy a te-
hén öregszik, így egyre
kevesebbet ér, szintén az
ő kockázata, illetve vállal-
kozása eredményét csök-
kenti. A lízingdíjak kalkulá-
ciójánál a pénzintézet
bruttó autóárból indul ki.

2. b. Nyílt végű lí-
zing esetén nincs meg-
határozva, hogy kié

lesz a futamidő végén a gépkocsi
tulajdonjoga, vagyis nem feltétlenül
a lízingelő veszi meg. A bank marad-
ványértéket állapít meg, melyet a fu-
tamidő végén fizet meg az autó le-
endő tulajdonosa. A lízingbe adott
autó a lízingbe vevő könyveiben sze-
repel a lízing ideje alatt, és érték-
csökkenést is elszámolhat rá. Tehát
az előző konstrukcióhoz hasonlóan,
itt is az ügyfél a számviteli tulajdo-
nos és a céges költségei között sze-
repelhet az értékcsökkenés. 

A lízingbe vevőnek az ÁFÁ-t a lízing-
díjakkal arányosan, azokkal egyező
ütemezésben kell megfizetnie, és nem
a finanszírozási futamidő elején.
Vagyis a lízingdíjak kalkulációjánál a
pénzintézet a nettó autóárból indul ki.
A törvény által előírt minimális kezdő
lízingdíj 20%, a maradványértéket a
pénzintézetek merészségtől függően
állapítják meg megfelelően alacsony
százalékon (5–20%). Hisz minél ala-
csonyabb a maradványérték, a vételár
annál magasabb részének ÁFÁ-ja lesz
visszaigényelhető.

Tehát itt már megjelennek az ÁFA-
visszaigénylés előnyei: akár a személy-
gépkocsi ÁFA-tartalma is visszaigé-
nyelhető. A kezdő díj ÁFÁ-ja azonnal, a
havi díjak ÁFÁ-i apránként, havonta
igényelhetők vissza. Természetesen fi-
gyelembe kell venni, hogy az ÁFA-le-
vonási jog csak olyan arányban áll
fenn, amilyen mértékben az autót adó-
köteles tevékenység érdekében hasz-
nálják (azaz céges használat céljából).

Tekintettel arra, hogy minden ha-
sonlat sántít, így ezennel dobjuk Bim-
bót és Sanyi gazdát.

Itt annyi hátrány keletkezhet, hogy
a futamidő végén az eredeti új ár 5%-
án megvásárolt gépkocsi nem 5, ha-
nem 50%-ot ér. Ha a cég el kívánja ad-
ni, akkor azt várhatóan 50%-on teszi,
ez 45% nyereséget, fizetendő nye -
reség adót és befizetendő ÁFÁ-t je-
lent (azaz túl lett költségelve az autó:
a korábban örömmel besöpört adóe-
lőnyök később hátrányként jelentkez-
hetnek).

3. Tartós bérlet, vagy cégautóbérlet
A legkevesebb kapcsolat az autó-

hoz a tartós bérlet esetén van. A nyílt

végű lízing minden előnyével rendelke-
zik, de a gépkocsi ebben az esetben a
bérbeadó könyveiben szerepel (ennek
számos előnye van: nem jelentkezik a
mérlegben kötelezettségként, könyve-
léstechnikailag is egyszerűbb, egyet-
len költségszámlát kell lekönyvelnie a
könyvelőnek. Se biztosítás, se súlyadó,
se cégautó, se amortizáció).

A bérleti díjak kalkulációjánál a
bérbeadó az autó nettó árából indul
ki. A bérlő egyetlen számlát kap, an-
nak ÁFA-tartalmát a cég visszaigé-
nyelheti (a céges használat ará -
nyában).

Ennyi említés után talán már
megszerettük, de minimum hozzá-
szoktunk Bimbóhoz és Sanyi gazdá-
hoz, így a leegyszerűsítés váratlanul
ismét előbukkan: Bimbó a bérbe
adóé, azaz Bimbó sosem lesz Sanyi
gazdáé. Sanyi gazda saját istállójá-
ban tartja Bimbót (birtokában van),
feji, eteti, csutakolja. Bérleti díjat fi-
zet érte, és mikor Bimbó teje elapa-
dóban van, visszaadja a bérbeadó-
nak. Mindezt úgy, hogy Bimbó árát
nettóban kell figyelembe venni. Ez
végeredményben nem is Bimbó, ha-
nem sokkal inkább Bingó.

A cikk első része augusztus 26-án
jelent meg, az előző Gázfröccs mellék-
letben.

Szabó Gábor



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

PANNON-VÍZ HIRDETÉS

2016. szeptember 30.   / + / 23

Egész hónapban INGYENES
látásellenôrzés és szaktanácsadás

kép és szöveg: pannon-víz

Nyugdíjba vonulása alkalmából
köszöntötték a közelmúltban
Oross Sándort, a Pannon-Víz Zrt.
főművezetőjét. Az ünnepelt, még
fiatal szakemberként, a Győr Me-
gyei Építőipari Vállalat művezető-
jeként került jelenlegi munkahe -
lyére, a Győr és Környéke Vízmű
és Fürdő Vállalathoz, 1987-ben.

A víziközmű-rendszerek építé-
sében szerzett szakmai tapaszta-
latait kitűnően kamatoztatta a víz-
műnél. Több olyan közműrendszer
van a megyeszékhelyen, melynek

Csaknem három évtizedet
töltött a vízi közmûnél

egykor építésében, később üze-
meltetésében is részt vett.

A vízmű vállalatnál a kezdetektől
fogva operatív hibaelhárítási felada-
tokat lát el. Szorgalma, hozzáértése
és megbízhatósága folytán hamar
bekerült abba a csapatba, amely
Győr és a környező települések hi-
baelhárítási feladatait irányítja.

Az utóbbi évtizedben, nyugdíj-
ba vonulásáig a Pannon-Víz Zrt.
Győri Üzemmérnökségének víz-
ágazati hibaelhárítását irányítot-
ta, 48 fő munkájáért és 160 ezer
fogyasztót kiszolgáló rendszer hi-
baelhárításáért felelt.

Szabad ideje elsősorban
családjáé, három unokája van.
Hobbija a ház körüli kiskert, és
a napi munka után a barkácso-
lás is kikapcsolódást jelent
számára. 

Pályafutása alatt több tehet-
séges fiatal munkatársat is kine-
velt, azonban ilyen nyugodt, ha-
tározott, nagyfokú szakmai alá-
zattal bíró kollégát nehéz lesz
helyére találni. A győri vízhálózati
részleg vezetését Takács László
főművezető veszi át, aki hasonló-
an nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező szakember.

A Pannon-Víz Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy
vízhálózati főnyomóvezeték-karbantartás miatt
ingadozhat a víznyomás és elszíneződhet az
ivóvíz Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Víziváros
és Likócs térségében.  Az ivóvíz elszíneződését

Elszínezôdhet az ivóvíz!
a csőhálózatban lévő vasvegyületek okozzák,
melyek nem károsak az egészségre, ülepítés
után a víz fogyasztható. A főnyomóvezeték-kar-
bantartási munkák várhatóan a hét végére fe-
jeződnek be.

Oross Sándor százhatvanezer 
fogyasztót ellátó rendszer
hibaelhárításáért felel
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szerző és fotó: havassy anna katalin

A rendőrség szeptember 1-jén
kezdte meg a toborzást a határ-
vadász bevetési osztályaiba.
Győr-Moson-Sopron megyében
is feladat, hogy felhívják a fi-
gyelmet a határvédelem fontos-
ságára, és hogy olyan embe -
reket toborozzanak, akik elfo-
gadják az egység, hűség, becsü-
let, vagy éppen hivatás, szolgá-
lat, karrier hármasát. 

A sajtótájékoztatón jelen volt Lőczi
Zsolt rendőr őrnagy, a Készenléti
Rendőrség osztályvezetője, aki ismer-
tette, hogy Győrben tavaly szeptem-
bertől eddig 156 fő teljesített szolgá-
latot határvadászként, ebből 34 rend-
őr idén végzett, akiknek október 1-jén
jár le a próbaideje. Jelenleg is vannak
győri határvadászok a magyar–szerb
határszakaszon, egyhetes váltások-
ban. A szolgálatot gépkocsizó és gya-
logos járőri beosztásban adják. Ter-
mészetesen továbbra is szükség van
az utánpótlásra, így mindenkit hívnak

Egység, hûség, becsület!
és várnak, akiket vonz az egyenruha,
aktívan tenni szeretnének a haza érde-
kében és egy stabil hivatást szeretné-
nek maguknak. 

Kismándor József rendőr főtörzs -
zászlós, a Készenléti Rendőrség Hu-
mánigazgatási Szolgálatáról érkezett,
és elmondta: szükség van arra a 3000
új határvadászra, akiknek toborzását
ősz elején kezdték meg. Fontos felté-
telként említette az érettségi bizonyít-
vány és a fizikai, pszichológiai alkal-
masság meglétét is. Erről egyébként
minden további információ megtalál-
ható a rendőrség hivatalos honlapján.

A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság toborzó csapa-
tának tagja Domschitz Katalin rendőr
őrnagy, a megyei Humánigazgatási
Szolgálat oktatási főelőadója, vala-
mint Szabó Mihály r. törzsőrmester, a
Készenléti Rendőrség határvadásza.
Megyeszerte velük találkozhatnak
azok, akik érdeklődnek a hivatás iránt.
A most összegyűlt mintegy 100 érett-
ségizett fiatalnak ők tartottak elő-
adást, illetve vetítették le azt a kisfil-
met, amely a KR munkáját mutatja be.

A nyílt nap vége felé közeledve, a
már hivatásos állományba tartozó ké-
szenléti rendőrök látványos bemuta-
tót tartottak vendégeiknek, melynek
során láthatóvá vált: fontos a felké-
szültség, az egység, a parancsok és a
taktikai elemek pontos és szakszerű
betartása, alkalmazása. A „támadó”
tömeg visszaverése, a hangadók ki-
emelése és a rend helyreállítása mű-
ködött. Néhány érdeklődő fiatal ma-
gára ölthette a rendőrök felszerelését,

és kipróbálhatta, milyen is farkassze-
met nézni a tömeggel, amikor csak a
sisak és a pajzs plexijén át látni a tá-
madókat. 

A Készenléti Rendőrség fegyvereit,
eszközeit, gépjárműveit is megnézhet-
ték az érdeklődők, akik bátran kérdez-
gették a hivatásos rendőröket a határ-
vadászok munkájáról és mindennap-
jairól. A nyílt nap sikeres volt, valószí-
nűleg jó pár jelentkezésre számíthat-
nak a rendőrségnél. 

Látványos toborzást tartott a Készenléti Rendôrség

A támadók visszaverését
is gyakorolták
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NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
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creative chef

Fél kg túró, 4 db tojás,
3 ek. liszt, 10 dkg vaj,
4 ek. cukor, fél rúd va-
nília, 1 citrom leve és
reszelt héja, 6-8 db szil-
va (cukor és fahéj a te-
tejére ízlés szerint)

Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafõnök
2 címû adásának harmadik helyezettje
ezúttal gyümölcsökkel és egy zöldség-
gel, az ezer arcú cukkinivel készített
menüsorral jelentkezik.

1 db nagy vagy 2-3 salátacukkini,
1 csomag újhagyma, 1 csokor
kapor, 2 gerezd fokhagyma, 1 ek.
fehérborecet, fél dl tejföl, 1 dl tej-
szín, 2 db pisztráng, só, bors

Cukkinifõzelék 
pisztránggal

Hideg szederkrémleves vaníliafagylalttal

A fûszereket a citrom hé-
jával együtt a vízben ki-
forralom, majd a szedret
a fõzettel összeturmixo-
lom, magjait leszûröm,
ezután pedig lehûtöm.
Egy gombóc fagylaltot
helyezek egy tányér aljá-
ba és a hideg krémleves-
sel felöntve tálalom.

70 dkg feketeszeder, 2 dl víz, 1 rúd
fahéj, fél rúd vanília, néhány
szem szegfûszeg, fél citrom leve
és héja, édesítõ ízlés szerint, va-
níliafagylalt tálaláshoz

Lágy 
gasztro-élmények

Lágy túrópiskót
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

szivárványos 

Az újhagymát lepirítom, majd a cukkini héjával és a kikapart belsejével, il-
letve egy csepp vízzel puhára dinsztelem. Mikor kész, egy turmixgépbe
öntöm és a kaporral, a fokhagymával, a tejföllel, a tejszínnel, az ecettel,
valamint sóval és borssal összeturmixolom. Amíg a fõzelékalap krémese-
dik, a cukkini maradék részét rusztikusra aprítva a serpenyõben megdinsz-
telem, majd a krémfõzelékkel felöntve, még egyszer összeforralom. A
pisztrángot besózom és forró olívás-vajas serpenyõben mindkét felét ala-
posan megsütöm, majd néhány percre még 180 fokos sütõbe helyezem.

A tojások sárgáját a cukorral habosra
keverem, hozzáadom a túrót, a puha
vajat, a lisztet, a citrom reszelt héját és
levét, valamint a vanília kikapart magjait
és alaposan összedolgozom. A felvert
tojásfehérjéket óvatosan a túrós keve-
rékhez keverem, majd az egészet kiva-
jazott hõálló edénybe öntöm. A tetejére
cikkekre vágott, cukorral és fahéjjal
megszórt szilvát teszek és az egészet
180 fokos sütõben készre sütöm.

a fahéjas szilvával

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

Kiszerelés: Magnum palack, 1,5 l

1.590 Ft 
1.060 Ft/l

LISICZA SÁNDOR

NERO ROSÉ 
2016

A Néró egy szokatlan, na-
gyon élénk ciklámen cseme -
geszôlô fajta, már-már tutti-
frutti illattal. 

Esetünkben ugyan egy hal-
vány árnyalatú rozé készült
belôle, ez azonban cseppet
sem von le az értékébôl. Egy
nagyon könnyed, nagyon illa-
tos és kellemes nyárbúcsúz-
tató bort kóstolhatunk. 

Érdemes!

A 2016-os év elsô rozéja! Egy
Franco Nero! Augusztus eleji
szüretbôl származik a szôlô. 

Néró rozé? 
Igen!!!
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Költözzön
az Openhouse-zal! 
Újabb szolgáltatással bôvítette palettá-
ját az Openhouse. Ügyfeleik részére a
pénzügyi termékek közvetítésén, jogi
tanácsadáson, energetikai tanúsításon
és értékbecslésen kívül már költözte-
tést is biztosítanak a gyôri irodák. A la-
kásvásárlás egyik legmeghatározóbb
folyamata a költözés, legyen szó új
építésû vagy használt lakásról. Sokak
számára rengeteg kellemetlen élmény

fûzôdik a különbözô költöztetô cégek-
hez és magához a költözés folyamatá-
hoz. Ezektôl a kellemetlenségektôl sze-
retné megóvni ügyfeleit az Openhouse
profi költöztetô csapata. 

A szolgáltatás megrendeléséhez
csak egy regisztrációs lap kitöltése
szükséges, ami után az értékesítô,
egyeztetve a költöztetôvel, lebonyolít-
ja a költözést.

Apróhirdetés

Gyôr-Szabadhegyen eladó egy 98 nm-es, nappali
+ 3 szobás, igényes sorházi lakás garázzsal, te-
rasszal, saját udvarral. Emelt szintû fûtéskész ár:
33.170.910 Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Kisbácsán kis kertkapcsolatos sorházi la-
kás igényesnek eladó. Irányár: 28,5 M Ft. +36-
70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán szépen karbantartott, dupla tel-
kes családi ház eladó. Irányár: 41,5 M Ft. +36-
70/601-0228
Gyôr-Kisbácsán 900 nm-es telken levô, teljesen
felújított, 75 nm-es családi ház eladó. Irányár: 29,5
M Ft. +36-70/601-0228
Gyôr-Belvárosban 3. emeleti, szépen felújított la-
kás várja tulajdonosát. Irányár: 19,9 M Ft. +36-
70/601-0228
Gyôrszemere — Nagyszentpálon eladó egy 155
nm-es, nappali + 5 szobás újszerû családi ház.
Irányár: 29,9 M Ft. +36-70/456-0470
Gyôr-Szabadhegyen, a Jereváni úton, 2 szobás,
49 nm-es, felújított, 4. emeleti panellakás eladó.
Ár: 13,45 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôrszentivánon, az Auditól 5 percre, 110 nm-es,
3 szoba + nappalis családi ház melléképülettel,
garázzsal eladó. Ár: 22,9 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôrújbaráton, 3492 nm-es telken, 240 nm-es, te-
tôtér-beépítéses, két generációs, napfényes csa-
ládi ház eladó. Ár: 39,9 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôrtôl 10 km-re, Nyúlon igényesen kialakított csa-
ládi ház sok lehetôséggel, dupla garázzsal, parko-
sított kerttel eladó. Ár: 39 M Ft. +36-70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen eladó egy téglalakás, egyedi
fûtéssel, 3 szoba + nappalival, gépkocsibeállóval,
garázsvásárlási lehetôséggel. Ár: 27 M Ft. +36-
70/372-0105
Gyôrben téglalakás sok lehetôséggel 10,9 M Ft-
ért eladó. +36-70/372-0105
Eladó egy 37 nm-es panellakás Marcalvárosban.
Irányár: 11,9 Ft. +36-70/399-8262 
Belváros kedvelt, csendes részén 43 nm-es, föld-
szinti, téglaépítésû lakás eladó. Ár: 12,95 M Ft.
+36-70/380-3752
Eladó Szigetben egy teljesen felújított, 54 nm-es,
I. emeleti, 2 szobás téglaépítésû lakás. Ár: 15,5 m
Ft. +36-70/380-3752
Eladó Abdán 230 nm-es, újszerû, 4 szobás csa-
ládi ház. Ár: 26,9 M Ft. +36-70/380-3752
Kunszigeten igényesen felújított, 3 szobás családi
ház eladó. Ár: 20 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Révfaluban új építésû, 3 lakásos társasház-
ban 2 lakás még eladó. 91 és 109 nm-esek.
Fûtéskész ár: 320 E Ft/nm. Átadás ideje 2016.
ôsze. +36-70/977-7836
Gyôrújbaráton 94 nm-es, nappali + 3 szobás iker-
ház egyik fele még eladó. Kulcsrakész ár: 24,75
M Ft. +36-70/977-7836
Gyôr Marcalváros II. városrészben 80 nm-es üzlethe-
lyiség kiadó. Ár: 240 E Ft/hó. +36-70/380-3752
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 + 2 fél szo-
bás, felújított lakás eladó. Ár: 15,7 M Ft. +36-
70/977-7844
Gyôrújbaráton új építésû, nappali + 3 szobás ikerház
még leköthetô. Ár: 17,9 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôrszentivánon 2647 nm-es, körbekerített zárt-
kert eladó. Aszfaltos út van elôtte, építési enge-
déllyel rendelkezik, nagyon jó vétel! Irányár: 2,5 M
Ft. +36-70/977-7837
Gyôr Marcalváros II-n 35 nm-es, panorámás lakás jó
áron eladó. Irányár: 11,8 M Ft. +36-70/977-7837
Nagyszentjánoson 1441 nm-es, parkosított telken
155 nm-es, teljesen felújított családi ház nagyon
akciós áron eladó! Irányár: 20,9 M Ft. +36-
70/977-7837
Nyúlon 1343 nm-es, összközmûves építési telek
kedvezô áron eladó. Irányár: 5,8 M Ft. +36-
70/977-7837
Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, erkélyes, teljesen fel-
újított lakás sürgôsen eladó! Ár: 12,7 M Ft. +36-
70/338-6708

Regisztrációs lap elérhetô 
az Openhouse irodákban is. 

9023 Gyôr, Verseny u. 32.
e-mail: anita.szepessy@oh.hu

9023 Gyôr, Somogyi u. 32.
e-mail: adrienn.nemeth@oh.hu 
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR

30 / + / 2016. szeptember 30.

OKTÓBER 1., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:20 A pletykafészek  05:00 Szí-
vek doktora  05:40 Glee – ok le-
szünk!  06:25 Top Shop 07:00 Kö-
lyökklub  09:35 Kisdumások 
10:10 Top Shop 11:00 Brandmánia
 11:25 Street Kitchen  11:50 Au-
togram  12:15 Fitt Mánia  12:45
Döglött akták  13:50 A szállító 
14:55 A szállító  16:00 Totál beépül-
ve  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
Fókusz Plusz  20:00 X-Faktor 
21:50 21 Jump Street – A kopasz
osztag  00:00 A lány és a farkas 
02:00 Veronika meg akar halni 

04:40 Super Car  05:05 Hungerő 
06:00 Astro-Világ  07:00 Tv2 mati-
né 07:20 Barbie, a gyöngyhercegnő
08:40 Éjjel-nappal szülők  09:10
Poggyász  09:45 Otthon a kertben
 10:15 Trendmánia  10:50 Ízes
élet  11:20 Babavilág  11:55 Ott-
hontérkép  12:25 SzÉpítők  13:00
Monk – Flúgos nyomozó  14:00 Ba-
lekok  16:00 Botcsinálta túsz 
18:00 Tények 18:50 Star Academy 
22:00 A Wall Street farkasa  01:50
Várlak nálad vacsorára  03:30
Sportos 03:35 Ügyféllista 

05:10 Televíziós vásárlás 05:40 Will
és Grace  06:05 Will és Grace 
06:30 Knight Rider  07:25 Knight
Rider  08:20 Knight Rider  09:25
Amerikai mesterszakács  10:25
Amerikai mesterszakács  11:20
Monk – Flúgos nyomozó  12:15
NCIS: New Orleans  13:10 NCIS:
New Orleans  14:10 Castle  15:05
Castle  16:00 Flash – A Villám 
17:00 Flash – A Villám  17:55 Harry
Potter és a bölcsek köve 21:00 T4xi
 22:55 Amerikai pite: Az egyetemen
 00:40 Will és Grace  01:10 Will
és Grace  01:40 Knight Rider 
02:35 Knight Rider  03:25 Knight
Rider 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Vény
nélkül (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Credo 18:45 Creative chef (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Konkrét (ism.)
20:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:00 Álljon meg a menet! (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Konkrét
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 2., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:10 A pletykafészek  04:50 Szí-
vek doktora 05:30 Glee – ok leszünk!
06:15 Top Shop 06:50 Kölyökklub 
09:30 EgészségKalauz  10:05 Top
Shop 10:55 Nevelésből elégséges 
11:20 SütniCake  11:50 HighLife 
12:20 StílusKalauz 12:55 XXI. század
– a legendák velünk élnek  13:25 Há-
zon kívül  13:55 Egy rém fura család
 14:25 Anyámon a tanárom Utána:
16.05 Hatoslottó-sorsolás 16:10 Sziki-
szökevény  18:00 RTL Klub Híradó
18:50 Kicsi Óriások 21:15 A Da Vinci-
kód  00:25 Portré  01:00 Sziki-szö-
kevény  02:35 Győzike  03:15 Gál-
völgyi-show 

04:20 Felejthetetlen  05:05 Hung -
erő  06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2
matiné 08:25 Nagy Vagy, Auchan ku-
pa!  08:55 a'la CAR  09:30 Tűsa-
rok  10:00 Stahl konyhája  10:35
Super Car  11:05 Több mint TestŐr
 11:40 Falforgatók  12:40 Monk –
Flúgos nyomozó  13:40 Gyilkos so-
rok  14:45 Gyilkos sorok  15:50
Macskafogó  18:00 Tények 18:50
Sztárban sztár  21:30 Z világháború
 00:05 Árnyék nélkül 2.  02:05
Sportos 02:10 Haláli testcsere 
02:55 A szépség és a szörnyeteg 
03:40 A szépség és a szörnyeteg 

06:05 Televíziós vásárlás 06:40 Ame-
rikai mesterszakács  07:30 Ameri-
kai mesterszakács  08:25 Will és
Grace  08:50 Will és Grace  09:25
Zöld térben 09:50 Monk – Flúgos
nyomozó  10:45 Trendközelben
11:20 Akadémia Itália  11:50 Top
Forma  12:20 A S.H.I.E.L.D. ügynö-
kei  13:20 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
14:15 Észbontók 15:20 Hajrá csajok,
újra!  17:15 Kutyám, Jerry Lee 2. 
19:10 T4xi  21:00 Gladiátor 
00:15 Tiszta vér  02:00 Akadémia
Itália  02:25 Top Forma  02:55 Vér-
mes négyes 03:15 Vérmes négyes 
03:40 Vérmes négyes 

07:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:00 Credo (ism.) 08:30 Kamarai
magazin (ism.) 08:45 Konkrét (ism.)
09:00 Creative chef (ism.) 09:30 Zo-
oo+ (ism.) 10:00 Gázfröccs (ism.)
10:45 Képújság 18:00 Győri7 (ism.)
18:45 Konkrét (ism.) 19:00 Építech
(ism.) 19:30 Hello Győr! (ism.) 20:00
Zooo+ (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Hello Győr! (ism.) 21:30 Arra-
bona évszázadai (ism.) 22:00 Győri7
(ism.) 22:45 Konkrét (ism.) 23:50 Ké-
pújság (ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 3., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Monk – Flúgos nyomozó 05:10
Sportos 05:15 Hungerő  06:10 Red
Carpet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka 09:20 Stahl konyhája 09:30
Babapercek 09:40Teleshop 10:45Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:00 Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider  14:40 Walker, a
texasi kopó  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:40 A szultána
 22:00 Star Academy  23:00 Star
Academy  23:40 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:50 Bűnös Chi-
cago  01:00 Jégkorong Világkupa –
Összefoglaló  01:35 Tények Este
02:15 Sportos 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 08:30 Zooo+
(ism.) 09:00 Hello Győr! (ism.) 09:30
Civil kurázsi (ism.) 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kulisszák mögött 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:45 Made in Hun-
gary (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 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 4., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Doktor D  05:10 Sportos
05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30 Aktív  13:00 Csapdába csal-
va  13:35 Knight Rider  14:40 Wal-
ker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Ezek megőrültek! 
20:40 A szultána  22:00 Star Aca-
demy  23:20 Sherlock és Watson 
00:25 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:35 Doktor Rush  01:45
Tények Este 02:25 Sportos 02:30
Ezo.TV 03:30 Szuperbojz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (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
Kép újság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 5., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:50 Aktív  05:10 Sportos 05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:20 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:00 Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider  14:40 Walker, a
texasi kopó  15:45 María  16:50
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Ezek megőrültek!  20:40 A
szultána  22:00 Star Academy 
23:20 Lángoló Chicago  00:25 Red
Carpet – Sztárok testközelben 
00:35 A férjem védelmében  01:40
Tények Este 02:20 Sportos 02:25
Ezo.TV 03:25 Péntek 13 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét
(ism.) 09:45 Képújság (ism.) 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Építech
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Kulisszák mögött
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Crea-
tive chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Építech
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 Portré  12:30 Story
Extra  13:05 Éjjel-nappal Budapest 
14:20 A Konyhafőnök 15:50 Isten áld-
jon, Esperanza!  16:55 Story Extra 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 A Konyhafőnök 20:20 Éjjel-nap-
pal Budapest  21:35 Barátok közt 
22:15 Castle  23:15 RTL Klub Híradó
23:45 XXI. század – a legendák velünk él-
nek  00:20 Magyarul Balóval 00:55
HighLife  01:30 Túgyalók  02:30 Mi
muzsikus lelkek

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:00 Hazajáró
06:25 Három jármód  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:05 Arábiai Toto  10:35 A világ -
örökség kincsei 10:55 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:50 Kult+  13:00
Ízőrzők 13:35 Hazajáró 14:10 Ma-
gyar Krónika  14:40 Kodály 2.0
15:35 A Hamis Izabella  17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat 19:30 Napsütöt-
te Toszkána  21:30 Az esőcsináló 
23:45 Kenó 23:50 Franklyn 01:30
Napsütötte Toszkána  03:20 Zegzu-
gos történetek 03:45 Hagyaték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:52 Kult+ 05:55 Rome Reports
– Vatikáni híradó 06:20 „Így szól az Úr!”
06:30 Útmutató 06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Család-barát 09:00 Isten
kezében 09:25 Kereszt-Tények 09:35
Katolikus krónika 10:05 Új nemzedék
10:30 Evangélikus magazin 11:00 Orto-
dox Örömhír 11:30 Önkéntesek 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50
Kult+ 13:00 Rúzs és selyem 13:30 Ló-
verseny a Csallóközben 14:05 Columbo
 15:25 Sziámi macska  17:00 Hogy
volt!? 18:00 Híradó 18:35 Tommy és
Tuppence forró nyomon  19:35 Ma-
gyarország, szeretlek! 21:10 Kártyavár
 22:05 Dom Hemingway  23:40 Ke-
nó  23:45 A detektív és a doktor 
01:15 Columbo  02:55 Határtalanul
magyar 03:25 Zegzugos történetek
03:50 Hagyaték

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 Rejtett kincsek
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
09:30 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:30 Halálbiztos diagnózis
 14:20 A palota ékköve  15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:35 Maradj talpon!  20:35 Kék-
fény  21:40 Hawaii Five-0  22:25
Kenó  22:30 No Limit  23:35
Monte Wildhorn csodálatos nyara 
01:25 Málenkaja rabatyonka 
02:25 Szent Borbála 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 Rejtett kincsek
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
09:30 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők: Deszk 13:30 Halálbiztos diag-
nózis 14:25 A palota ékköve 15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban 17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Önök
kérték! 21:40 Velvet Divatház  22:30
Kenó  22:35 Grand Hotel  23:25 A
Nagyok  00:00 Kékfény  00:55 Ha-
waii Five-0  01:45 No Limit  02:45
A két őrmester 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Hrvatska kronika 07:55
Ecranul nostru 08:25 Rejtett kincsek
08:30 Freddie, A Daltól Stockholmba
08:45 Váratlan utazás 09:35 Elfeledett
szerelem 10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők 13:30 Halálbiz-
tos diagnózis 14:25 A palota ékköve
 15:30 Elfeledett szerelem  16:15
Charly, majom a családban 17:10 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:35 Don Mat-
teo  19:35 Maradj talpon!  20:35
Skandináv lottó sorsolás 20:50 Sza-
badság tér '56  21:45 Szamárköhö-
gés  23:15 Kenó  23:20 Róma ege
alatt  01:10 Rettegés foka  02:50
Határtalanul magyar 03:20 Zegzugos
történetek 03:45 Hagyaték 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 SütniCake  12:30
Story Extra  13:05 Éjjel-nappal Buda-
pest 14:20 A Konyhafőnök 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55A Konyhafőnök 20:20Éj-
jel-nappal Budapest  21:35 Barátok
közt  22:15 Szulejmán  23:25 RTL
Klub Híradó 23:55 Házon kívül 00:30
Magyarul Balóval 01:10 Fitt Mánia 
01:40 StílusKalauz 02:15 Túgyalók 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 Street Kitchen 12:30
Story Extra  13:05 Éjjel-nappal Buda-
pest 14:20 A Konyhafőnök 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza! 16:55Story Ext-
ra 17:25Fókusz 18:00RTL Klub Hír-
adó 18:55 A Konyhafőnök 20:20 Éjjel-
nappal Budapest  21:35 Barátok közt
22:15Dr. Csont 23:15RTL Klub Hír-
adó 23:50 Magyarul Balóval 00:30
Nyomtalanul  01:30 Autogram 
02:00 Dr. Csont  03:00 Az élet csajos
oldala 03:30 Az élet csajos oldala 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20 Will és Grace 07:45 Jó-
barátok 08:10 Jóbarátok 08:35 Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:20Monk –
Flúgos nyomozó 13:15Monk – Flúgos
nyomozó 14:15 NCIS: New Orleans 
15:10NCIS: New Orleans 16:10Castle
17:05Castle 18:05Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35Jim szerint a világ 20:05Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Felkoppintva  23:50
War. Inc. – Jó üzlet a háború  02:00 Két
pasi – meg egy kicsi 02:25Crossing Li-
nes – Határtalanul 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10 Jóbarátok 08:35 Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:20Monk –
Flúgos nyomozó 13:15Monk – Flúgos
nyomozó 14:15 NCIS: New Orleans 
15:10NCIS: New Orleans 16:10Castle
17:05Castle 18:05Amerikai mester-
szakács  19:05 Jim szerint a világ 
19:35Jim szerint a világ 20:05Két pasi
– meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Supergirl  22:00 Su-
pergirl 23:00 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 
23:55A S.H.I.E.L.D. ügynökei 00:55Fel-
koppintva 

05:30 Crossing Lines – Határtalanul 
06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács  12:20 Monk
– Flúgos nyomozó  13:15 Monk – Flú-
gos nyomozó  14:15 NCIS: New Orle-
ans 15:10NCIS: New Orleans 16:10
Castle 17:05 Castle 18:05 Amerikai
mesterszakács  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35Két pasi
– meg egy kicsi 21:00 A nagy fogás 
22:00 A nagy fogás 22:55 Gladiátor 
02:00 Crossing Lines – Határtalanul 
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TÉVÉMŰSOR ÁLLATKERTKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év
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OKTÓBER 7., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 Maffiadoktor  04:45 Csapdá-
ba csalva  05:10 Sportos 05:15
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:20 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María
 16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Ezek megőrültek! 
20:40 A szultána  22:00 Star Aca-
demy  23:20 Anakonda  01:25
Red Carpet – Sztárok testközelben 
01:35 Tények Este 02:15 Sportos
02:20 Ezo.TV 03:20 Aktív  03:40
Maffiadoktor 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Gázfröccs (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Üzleti negyed (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45
Creative chef (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Üzleti ne-
gyed (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 6., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:55 Aktív  05:15 Hungerő  06:10
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:20 Mokka 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30Aktív 13:00Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider 14:40 Walker, a te-
xasi kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Ezek
megőrültek! 20:40A szultána 22:00
Star Academy 23:20 NCIS – Tengeré-
szeti helyszínelők 00:20 Red Carpet –
Sztárok testközelben 00:30 Spíler TV
bemutatja: Premier League – Összefog-
laló 00:55 A törvény embere 01:55
Tények Este 02:35 Ezo.TV 03:35 Sport-
os 03:40 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Gázfröccs (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Vény
nélkül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 Kisdumások  12:30
Story Extra  13:05 Éjjel-nappal Buda-
pest 14:20 A Konyhafőnök 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55A Konyhafőnök 20:20Éj-
jel-nappal Budapest  21:35 Barátok
közt 22:15 CSI: Miami helyszínelők 
23:15 RTL Klub Híradó 23:45 Magyarul
Balóval 00:25 Brandmánia  00:55
Döglött akták  02:00 Szulejmán 
03:05 Az élet csajos oldala 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz  08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:00 EgészségKalauz 
12:30Story Extra Story Extra 13:05Éj-
jel-nappal Budapest  14:20 A Konyha-
főnök 15:50 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Konyha-
főnök  20:20 Éjjel-nappal Budapest 
21:35Barátok közt 22:15Csúcsformá-
ban  Csúcsformában 23:05 RTL Klub
Híradó 23:40 Magyarul Balóval 00:15
CSI: Miami helyszínelők 01:15 Igazsá-
gosztók 02:10 Igazságosztók 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Életkerék 07:55 Öt kon-
tinens 08:25 Rejtett kincsek 08:30
Freddie, A Daltól Stockholmba 08:45
Váratlan utazás 09:35 Elfeledett sze-
relem  10:20 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Mesztegnyő
13:35 Halálbiztos diagnózis  14:25
A palota ékköve  15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a
családban  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 Don Matteo 19:40 Ma-
radj talpon!  20:40 Agatha Raisin 
21:35 Nora Roberts: Kék füst 23:10
Kenó  23:15 A kínai  00:50 Mr. Pip
 02:50 Nora Roberts: Kék füst 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek  09:30 Született de-
tektívek  10:25 Szívek szállodája 
11:20 Amerikai mesterszakács 12:20
Monk – Flúgos nyomozó 13:15 Monk
– Flúgos nyomozó  14:15 NCIS: New
Orleans 15:10 NCIS: New Orleans 
16:10 Castle  17:05 Castle  18:05
Amerikai mesterszakács  19:05 Jim
szerint a világ 19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Észbontók 22:05 Amerikai pite: A szere-
lem Bibliája  00:10 Blue Jasmine 
02:05 Két pasi – meg egy kicsi 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20 Will és Grace 07:45 Jó-
barátok 08:10 Jóbarátok 08:35 Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:20Monk –
Flúgos nyomozó 13:15Monk – Flúgos
nyomozó 14:15 NCIS: New Orleans 
15:10NCIS: New Orleans 16:10Cast-
le  17:05 Castle  18:05 Amerikai
mesterszakács 19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi 21:00 Harry Potter
és a titkok kamrája 00:20 War. Inc. – Jó
üzlet a háború 02:20Észbontók 03:10
Két pasi – meg egy kicsi 

05:45Himnusz 05:50Hajnali gondolatok
05:55 Kult+ 06:05 Halálbiztos diagnó-
zis 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-Duna-Ad-
ria 08:25Rejtett kincsek 08:30Freddie, A
Daltól Stockholmba 08:40 Váratlan uta-
zás 09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55 Ízőr-
zők: Nagyszakácsi 13:30 Halálbiztos di-
agnózis 14:15A palota ékköve 15:20
Elfeledett szerelem  16:05 Charly, ma-
jom a családban 16:55 Szerencse Hír-
adó  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Don Matteo  19:40 Maradj tal-
pon! 20:40Kossuth papja 21:45Szir-
mok, virágok, koszorúk 23:35 Kenó 
23:40 Mit kívánt a magyar nemzet 00:40
Szörnyű idő... – Az aradi vértanúk emléke-
zete 01:10 Szirmok, virágok, koszorúk 
02:55 Határtalanul magyar 

kép és szöveg: xantus-állatkert

Október 8-án 14 órakor a katolikus
egyház ünnepélyes műsor keretében
megáldja a Xantus János Állatkert la-
kóit, illetve azokat a házi kedvence-
ket, akiket elhoznak a gazdáik.

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük,
Assisi Szent Ferencnek, az állatok és a ter-
mészet pártfogójának ünnepnapján. A világ
minden táján az október negyedikéhez leg-
közelebb eső vasárnapon
a templomokban is meg-
áldják az állatokat.

Ezen a napon a házi
kedvencek számára is
nyitva áll az állatkert ka-
puja. Látogatóink ma-
gukkal hozhatják háziál-
lataikat, hogy ők is az ál-
dás részesei lehessenek.
Továbbá a park egy ré-
szét velük együtt tekint-
hetik meg. 14 órától az
állatkert kőszínpadán a
katolikus egyház képvise-
letében, a hagyománya-
inkhoz híven, Győri Imre
plébános által celebrált
ünnepélyes áldáson ve-
hetnek részt az állatkert
látogatói. Először az állat-
kerti állatok felvonulása
és áldása következik,
melynek résztvevői: a
Show sztárjai, Petra a
dromedár, fehér lámák,
kistevék, kígyók, teknő-
sök, papagájok és még
sokan mások. Majd ezt
követően a behozott házi
kedvencek is áldásban
részesülhetnek.

Azok a látogatóink, akik
elhozzák kedvencüket,
tappancs-lenyomatos em-
léklapot készíthetnek. Zoo Show is látható
lesz ezen a napon, 15 órától pedig ingyenes
állatkerti idegenvezetés kezdődik a jegy-
pénztár előtt az érdeklődők számára, a park-
ban lakók életéről. A vezetés maximum 30
fős létszámmal indul a hallhatóság és a szak-

A Széchenyi híd belvárosi lábánál alakították ki a kutyák futtatására kijelölt területet. Dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester, a terület önkormányzati képviselőjeként biztosított ehhez for-
rást, a Győr-Szol Zrt. pedig a munkálatokat végezte. „A pórázon sétáltatás sok eb mozgás-
igényét nem elégíti ki, és a Belvárosban is sokan tartanak kutyát, ezért tartottam fontosnak,
hogy a közelmúltban az Árpád út–Lukács Sándor utca kereszteződésében felújított park fut-
tatója mellett tovább bővítsük a lehetőségeket” – fogalmazott az alpolgármester, aki arra
kérte a kutyatulajdonosokat, hogy használják és vigyázzanak az új létesítményre.

Újabb kutyafuttató a Belvárosban

Megáldják az állatokat
mai minőség megőrzése érdekében, ezért
köszönjük megértésüket. Az állatkert terrári-
umházában 15–17 óráig kígyó- és teknőssi-
mogatás, csótányzizegtetés várja az érdek-
lődőket. A TapiZOO asztalánál különböző ál-
latoktól származó dolgokat érinthetnek meg,
foghatnak kézbe látogatóink (pl. kígyóbőr,
emutojás, gyapjú, pávatoll, szarvasagancs).

Az Állatok Világnapjának legfontosabb üze-
nete, hogy éljünk harmóniában a minket körül-
vevő természettel és az élőlényekkel, mivel
ezeket már annyira magától értetődőnek vesz-

szük, hogy sajnos hétköznapjainkban egyre
kevesebb szó esik az állat- és növényvilág tisz-
teletéről és a felelős állattartás fontosságáról.

Érdemes ellátogatni az állatkertünkbe,
hogy feltöltődjön azokkal az élményekkel,
amelyeket csak az állatok adhatnak nekünk.



www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Gyôr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, új építésû, 44,82 nm-es,
földszinti, kertkapcsolatos lakás eladó, 6 lakásos társasházban! A
lakás elosztása: amerikai konyhás nappali + 1 szoba. A 10 nm-es
teraszra a nappaliból léphetünk ki. A lakáshoz 54 nm kert tartozik.
Ár: 13,4 M Ft. 

Földszinti, 60,11 nm-es, kertkapcsolatos lakás eladó a Pacsirta la-
kóparkban. A lakás elosztása: amerikai konyhás nappali + 2 szoba.
A lakáshoz tartozik egy 10 nm-es terasz és 280 nm zöldterület! Át-
adás: 2016. december. Ár: 18,5 M Ft. 

TALÁLKOZZUNK
OKTÓBER 8-ÁN AZ ÁRKÁDBAN, MI IS GLAMOUR-NAPI MEGLEPETÉSSEL VÁRJUK!

Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Gyôr-Szigetben, az Egyetemhez közel, kiváló infrastruktú-
rával rendelkezô, 4 lakásos társasházban, az elsô emele-
ten eladó ez a 61,9 nm-es, nappali + 3 szobás lakás 6,6
nm-es erkéllyel, ÉK-i tájolással  Ár: 19,8 M Ft

Gyôr-Szigetben, az Egyetemhez közel, kiváló infrastruktú-
rával rendelkezô, 4 lakásos társasházban, a földszinten el-
adó ez a 61,4 nm-es, nappali + 3 szobás lakás.
Ár: 18,5 M Ft. 

Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

MÉG 2 LAKÁS ELADÓ!
2 LAKÁS VÁRJA GAZDÁJÁT!

Gyôr-Kisbácsán eladó földszinti, 60 nm-es, ker tkapcsola-
tos lakás, új építésû, 14 lakásos társasházban! Elosztása:
2 szoba + nappali. Ár: 17,9 M Ft. 

A ház emeletén eladó egy 54 nm-es, amerikai konyhás
nappali + kétszobás lakás, melynek erkélye a nappaliból
nyílik. Az udvari gépkocsibeálló ára 500 E Ft, tároló is vá-
sárolható, mérettől függően 650 E Ft—1,1 M Ft-ig.
Ár: 16,1 M Ft.

Hencz Andrea: +36-20/553-8749  

MÁR CSAK KÉT
LAKÁS ELADÓ,
ne maradjon le ró-
la! Győr-Szabad-
hegy frekventált
részén, új építésű, 9 lakásos társasházban el-
adó ez a nettó 58 nm-es, amerikai konyhás nap-
pali + 2 szobás második emeleti, tetőtéri lakás. 

Ár: 16,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szitásdombon eladó ez a 69,6 nm-es, föld-
szinti lakás. Az amerikai konyhás nappali mellett

kialakításra került 3 hálószoba. A nappaliból és a
hálószobából is megközelíthető a 20,4 nm-es terasz. 

Ár: 20,6 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Révfaluban, az Egyetem és az Audi-iskola
közelében, új építésű társasházi lakások leköthe-

tők. Ez a 42 nm-es, erkélyes lakás az második
emeleten található. Elosztása: nappali + 1 szoba.
Erkély mérete 3,72 nm.

Ár: 16,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

R é v f a l u
csendes utcá-
jában, az Au-
di-iskolától
pár percre
épül ez a 3
lakásos tár-
sasház, mely-
ben eladó egy 108,5 nm-es, amerikai konyhás,
nappali + 3 szobás, első emeleti lakás, 13,71
nm-es erkéllyel, D-i tájolással. Akár 2 külön la-
kásként is kialakítható!

Ár: 38 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

KARÁCSONYOZZON ÚJ LAKÁSÁBAN!
IDEI ÁTADÁSÚ INGATLANOK!

Győr-Kisbácsán, a Szitásdombon, családba-
rát környezetben épül ez a 15 lakásos társas-
ház, melyben eladó ez a 46,8 nm-es lakás a
földszinten, 5,25 nm-es terasszal, DK-i tájo-
lással. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 1 hálószoba, fürdőszoba és WC.
Ár: 14,5 M Ft. 

A másik 61,35 nm-es lakás az első emele-
ten található. 5,2 nm-es erkély tartozik
hozzá, K–Ny-i tájolású. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 2 hálószoba, fürdő-
szoba és WC.
Ár: 18,4 M Ft.

Töltse a karácsonyt ÚJ OTTHONÁBAN!
Győr-Révfalu kedvelt utcájában épül ez a
minden igényt kielégítő, magas műszaki tar-
talommal rendelkező társasház. A 6 lakásos
társasházban 2x3 lakás kerül kialakításra. Ez
a 65 nm-es lakás a földszinten helyezkedik
el.  Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba. A nappaliból nyílik a nagymére-
tű 11,43 nm-es terasz, melyhez saját haszná-
latú kert kapcsolódik.
Ár: 25,2 M Ft. 

Ez a 77 nm-es lakás a földszinten helyezke-
dik el. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 3 hálószoba, valamint gardrób. A nappali-
ból és a szobából nyílik a nagyméretű 15,60
nm-es terasz, melyhez saját használatú kert
kapcsolódik.
Ár: 30 M Ft.

Budai Mónika: +36-30/640-8794 Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Győr-Ménfőcsanakon kínálom eladásra ezt
az 59 nm-es, 2 szoba + nappalis, első emeleti
lakást. Átadás: 2016. október.

Ár: 17,9 M Ft.  
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Kisbácsán eladásra kínálom ezeket a 4 lakás-
os sorházban található, 100 nm-es, belső kétszin-

tes lakásokat. Az ingatlanok 4 szoba + nappalis
kialakításúak, tartozik hozzájuk egy 12 nm-es te-
rasz is, valamint saját gépkocsibeálló.
BOMBA ÁR: 250 E Ft/nm!

Ár: 25,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Pinnyéd legszebb részén, magas műszaki tar-
talommal épülő sorházban lakás eladó, ga-

rázzsal, nagy méretű saját kerttel, 3 terasz-
szal! Alapterülete 108 nm! Az ingatlanban
nappali + 4 szoba, konyha, kamra, két fürdő-
szoba, két WC, háztartási helyiség kerül ki-
alakításra. 

Ár: 27,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja
ügyfeleit, hogy közös, Orgona utcai ügyfélszolgálati iro-
dájuk október 2-án, vasárnap szavazóhelyiségként mű-
ködik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat szeptember
30-án, pénteken 8 és 12 óra között, október 3-án, hét-
főn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénztár fél
órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is köszönik
ügyfeleik megértését és türelmét.

Módosított ügyfélfogadási idó́
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KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi végzettség,
konténeremelôi végzettség.

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány), Digitális tachográfkártya.

Jelentkezési határidô: 2016. október 7.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladék gazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy
munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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

A GYHG Nonprofit Kft. Borsi Róbert, Kovács Tamás
és Rózsavölgyi László önkormányzati képviselők ké-
résére, a háztartásokban felhalmozódott lom jelle-
gű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemel-
tet egyszeri alkalommal. Az esemény október 8-án,
szombaton 8 és 16 óra között lesz Győrben, a Ko-
vács Margit Általános és Szakképző Iskola udvarán,
a Répce utca 2. szám alatt. A helyszínt gépjárművel
a Mónus Illés utca felől lehet megközelíteni. A kör-
nyéken lakók a hulladékudvarokra vonatkozó szabá-
lyok szerint, szétválogatva szállíthatnak be hulladé-
kot. A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhe-
lyen van lehetőség.

Elhelyezhető itt: elektronikai, fém, műanyag hul-
ladék, nyesedék, építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak stb. Veszélyes
hulladékot a kihelyezett gyűjtőponton nem lehet le-
adni, azokat az állandó helyszíneken működő hulla-
dékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben
szemétszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosult-
ságukat igazolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig ilyen nincs –
mert a társasház közösen fizet –, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűjtés a rendőr-
ség és a közterület-felügyelet kiemelt biztosítása
mellett zajlik.

Véget ér a zártkerti
hulladékszállítás

Kihelyezett szelektív
hulladékgyûjtés
Marcalváros I-en

Október elsején hivatalosan vé-
get ér a zártkerti hulladékok el-
szállításának időszaka. Mivel ez
a határidő idén a hétvégére esik,
a Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. október 3-án, hét-
főn szállítja el utoljára a hulladé-
kot az ideiglenes szolgáltatási
területen lévő ingatlanoktól. Az
általános szabálytól eltérően, a
szállítás utolsó gyűjtési napja
Győrszentivánon október 4-e,
Sáráspusztán október 6-a. A Fe-
hérvári úti kertek esetében a ve-
gyes hulladék utolsó gyűjtési
napja október 8-a. 

A jogszabályi előírásoknak
megfelelően, április elején je-
lennek meg újra a kukásautók
a rendeletben szereplő hétvégi
házas övezetekben.

A közszolgáltatási tevékeny-
ség kiegészítéseképpen, a
GYHG Nonprofit Kft. október
3-a és december 31-e között
lehetővé teszi a társaság logó-
jával ellátott, 60 liter hulladék
elhelyezésére alkalmas zsákok
vásárlását, amelyekbe a lakos-
ság által közterületen össze-
gyűjtött fű, falevél, gally, zöld-

hulladék, valamint saját ingat-
lanon belüli nagyobb mennyi-
ségű bio-, biológiailag lebomló
hulladék elhelyezésére van le-
hetőség.

A zsákok 177 Ft+áfa/db
áron vásárolhatóak meg a
GYŐR-SZOL Zrt. és a GYHG
Orgona úti (Győr, Orgona u.
10.) és Jókai úti (Győr, Jókai u.
7–9.) közös ügyfélszolgálati
irodáiban. Vásárlásra kizáró-
lag kézpénzzel van lehetőség.
Családi házak esetén egyen-
ként maximum 10, társashá-
zak esetén maximum 20 zsák
vásárolható.

A családi házas környezet-
ben a zsákokat a barna, úgyne-
vezett biokukák mellé kell kihe-
lyezni, és a zsákokat a társaság
a szokásos gyűjtési napokon
szállítja el.

Társasházak esetében az
összegyűjtés utáni elszállítási
igényt a közös képviselőnek
kell bejelentenie e-mailen (info@
gyhg.hu), vagy a 96/50-50-50-
es telefonszámon. Társasházak
esetében az elszállítás pénteki
napra kérhető.

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma 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.

03. 25.—03. 31.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

Pecsenyekacsa „A” minôségû, 1 kg

Akció: 2016. szeptember 30—október 6.

Alföldi UHT tej
1 l

139 Ft/db

Farmer tejföl 20%
572,73 Ft/kg

330 g,189 Ft/db

2999 Ft/kg

Pecsenyelibamáj
1 kg

990 Ft/kg

Pecsenyelibacomb fagyasztott

1990 Ft/kg

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

Magyar alma
Idared, 70+

199 Ft/kg

Lecsónak való
paprika

199 Ft/kg

Boci táblás csokoládé
több ízben, 100 g

229 Ft/db
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Irányár: 1.890.000 Ft. Érd: +36302133633

Eladó magánszemélytôl 
Skoda Roomster 

1.6 benzin, 96 ezer km-t futott
családi egyterû. Megkímélt,
szervizkönyves, friss vizsgával,
full extrás, felnire szerelt 
téli-nyári gumival, 
vonóhoroggal.

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

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 

OKTÓBER 21-ÉN PÉNTEKEN 18 ÓRÁTÓL 

Zenés-táncos est
a Royal Zenekar FELLÉPÉSÉVEL
A belépő ára vacsorával együtt: 2500 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő

OKTÓBER 15-ÉN, SZOMBATON 18 ÓRÁTÓL

Kiss Clau élő zenés estje
A belépő ára vacsorával együtt: 2200 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüst tárgyakat, 
ékszert, régi órákat, 

könyveket, dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

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

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat, régi
bútorokat, hagyatékot! Németh Csaba,
06-20/937-9671.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

Ménfőcsanakon kert eladó,
szép helyen. Érdeklődni 18 óra után.
06-96/826-378

Adyvárosban, 3 szoba, hallos,
beépített erkélyes, felújított panellakás,
akár bútorozottan is eladó. Azonnal köl-
tözhető. 06-30/256-2742

Győrújbarát, 1.291 nm-es telken,
170.00 nm-es, örökpanorámás csa-
ládi ház eladó. Ár: 38,5 M Ft. Tel.: 06-
30/357-1131 +36-30/357-1131.
www.ingatlan.com/22143629

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozott, teljesen felújítás alatt
lévő lakást cserélne, 44–64 nm-es, 2-3 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Gyárváros, Újváros kizárva. (Hirde-
tésszám: 575.) 

LOMTALANÍTÁS lomel-
szállítással együtt, IN-
GYEN. Hívjon minket bátran! Kő-
szegi Tibor: 06-30/212-4830.

Fűkaszálást, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-20/517-2701

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, SÉRÜLÉSEK, 

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

Lomtalanítást vállalokpad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal! 06-70/707-5812

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, bozótirtás.
Győr és környéke! 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

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

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

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

EGYÉB

Bécsi barokk szalongarnitú-
rát keresek. Kanapét 2 db karfás, 4
db karfa nélküli székkel. 
Tel.: 06-20/523-0077.

4 db kecske, és 2 db bir-
ka eladó. Ár megegyezés sze-
rint. 06-20/434-3633

Rozsdamentes, 50 literes sö-
röshordók eladók! 25-50 literes üveg-
ballonok, védő műanyag hordóban el-
adók! Érdeklődni: 06-20/333-8084.

Vásárolok hagyatékot, porce-
lánt, festményt, bizsut, régi pénze-
ket, órákat, szobrokat. 06-70/394-
9825; 06-30/342-4023.

ÁLLÁS 

Kovácsokat, betanított
kovácsokat, üzemeltető és kar-
bantartó villanyszerelőket,
géplakatosokat, targoncáso-
kat és darusokat keresünk
 (felülről vezérelt daru típus -
vizsga szükséges) több műsza-
kos, győri munkahelyre. 06-
70/941-0185, 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és
CNC-forgácsolókat (marós, köszö-
rűs) keresünk egyedi gyártásban,
gyakorlat előny. Több műszakos
munkarend, győri munkahely. 06-
70/941-0185, 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

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

Szőnyegtisztítás, in gye nes 
oda-vissza szállítással! 
Vállalunk: Vegytisztítást. Mosást. 
Ruhafestést! Ruhakészítést. Ruha-
javítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk 
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

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

Autószállítást, autó-
mentést vállalok 3,5 tonná-
ig, korrekt árakon, 0–24-ig. 06-
70/335-5122

Sírkőfelújítás,
csiszolás, lefedés, be-
tűvésés. 
Mindez garanciával. 
N y u g d í j a s o k n a k
kedvezmény. 
06-30/906-1025

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

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált pad-
ló lerakása, tisztasági festé-
sek, homlokzatfestés és gipsz-
karton rendszerek kivitelezé-
se. Tel.: 06-70/245-8931.

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm-es kom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne. 2-3 szobás, belvárosi, szigeti, ná-
dorvárosi, 50–55 nm-es, 2-3 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérleményre. Fszt-i
és panellakás kizárva. (Hirdetésszám: 576.) 

Belvárosi, 2 szobás, 57 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2 szobás, 55–60 nm-
es, határozatlan bérleti szerződéses lakás-
ra, Sziget, Újváros kivételével. (Hirdetés -
szám: 204.)

Újvárosi,1 szoba, 27 nm-es, tusolós,
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 55–65 nm-es,
nádorvárosi, adyvárosi, József Attila-lakóte-
lepi, szabadhegyi vagy marcalvárosi lakásra.
(Hirdetésszám: 205.)

Szabadhegyi,2 szobás, 61 nm-es,
téglaépítésű, fatüzelésű, tusolós, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 1+fél–2
szobás, 40–60 nm-es panellakásra. (Hirde-
tésszám: 206.)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1 szobás nádorvárosi
lakásra, max. 40 négyzetméteresig. (Hirde-
tésszám: 207.)

Szigeti, 3 szobás, 64 nm-es, távfűté-
ses, erkélyes, határozatlan bérleti szerződé-
ses, rendszeresen felújított lakást cserélne
2 szobás,  45–60 nm-es, belvárosi, nádor-
városi, József A.-ltp-i, szabadhegyi vagy kis-
megyeri lakásra. (Hirdetésszám: 209.)

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
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Sallói Dániel apjánál is jobb futballista lenne
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Az egyik legnagyobb magyar te-
hetségként tartják számon, sze-
retné felülmúlni édesapja sikere-
it, és ha az kell hozzá, hogy fel-
szedjen pár kilót, kolbászt is en-
ne. Nyáron ünnepelte huszadik
születésnapját, ő szerezte a Gyir-
mót első győztes NB I-es gólját,
és válogatottként képzeli el a jö-
vőjét. Sallói Dániel jól érzi magát
jelenlegi csapatában, amely
utóbbi öt meccsén nem kapott ki.

1993. szeptember 11. Kispest–Csepel
8–1. Sallói István klasszis játékkal, négy
góljával kiérdemli a sportnapilap tízes
osztályzatát, az egyik legnagyobb elis-
merést, amit hazai labdarúgó kaphat,
ezzel olyan legendák közé kerül, mint
Páncsics, Fazekas vagy Nyilasi. Ő a ti-
zenkilencedik a sorban, akinek ez sike-
rül, 1968 óta. Az egykori kiváló támadó
ma már fiának legnagyobb kritikusa, aki
néha nosztalgiázik is. „Hogy mikre em-
lékszel. Apa nekem is folyton emlegeti
azt a meccset, én pedig csodálattal hall-
gatom a sztorikat. Korábban nem biztos,

hogy hitt abban, hogy focista lesz belő-
lem, de most minden energiáját belete-
szi, hogy segítsen, ahogy tud. Nézi a sta-
tisztikákat, a videóelemzéseket, és csak
mondja és mondja. Még akkor is, ami-
kor én inkább elfelejtenék egy rosszab-
bul sikerült kilencven percet. A Gyirmót
Paks elleni meccse után például telje-
sen kiborított, utána sokáig nem beszél-
tünk fociról. Aztán nyertünk két mérkő-
zést, a Haladás ellen ráadásul győztes
gólt szereztem. Amikor mentem tévé-in-
terjúra meg is jegyezte, nehogy mond-
jam, hogy azért ment jól a játék, mert
nem beszéltem vele erről. Persze retten-
tően jólesik, ha dicsér. Tudom, hogy leg-
szívesebben a bőrömbe bújna, hogy
úgy tudja megmutatni, mit csináljak a
pályán. Az egyik meccsen például bevál-
laltam egy Ronaldo-féle, láb mögötti
cselt, láttam rajta, mennyire örült ennek”
– meséli a fiatal játékos, aztán rátér arra,
hogyan is kezdődött a pályafutása.

„Elkezdtem focizni, de az első mecs-
csem után sírva rohantam a szüleimhez,
hogy ezt nem akarom csinálni. Aztán
képbe jött a tenisz, nagyon jól ment,
ügyes voltam, ám az sem tetszett, így
egy ideig semmi közöm sem volt a
sporthoz, aztán mindez megváltozott. A

középiskolában szerettem focizni, az Új-
pesthez kerültem, ahol rövid időn belül
a jóval idősebbek között is lehetőséget
kaptam, és nem ment rosszul a játék.
Urbányi István ekkor már az Egyesült Ál-
lamokban edzősködött, ő hívott a
Sporting Kansas Cityhez. Nehéz dön-
tés volt, de végül egy cserediák-prog-
rammal a klubhoz kerültem, egy család-
nál laktam. Egy év után a középiskola
befejezése miatt hazajöttem, azzal a
szándékkal, hogy visszatérek.” Sallói
Dániel az Újpest NB III-as csapata he-
lyett azonban az élvonalbeli keretben
kapott helyet, és mivel jól teljesített, visz-
szament az USA-ba. Januárban onnan
került kölcsönbe a Gyirmóthoz. Érde-
kes dolgokat mond arról, mi a különb-
ség egy amerikai és egy magyar labda-
rúgó élete között.

„Amerikában kultusza van a sport-
nak, a labdarúgás pedig a fiatalok köré-
ben a második legnépszerűbb sportág.
Kansasben a húszezres stadion min-
den meccsen tele van nézőkkel, akik
imádják a játékosokat. Ha ott eléred azt
a szintet, hogy felismernek az utcán, ak-
kor odamennek hozzád a drukkerek
egy közös fotóra, autogramot kérnek,
beszélgetnek veled. Tisztelet övezi azo-

kat a sportolókat, akik letettek valamit
az asztalra. Ez már az egyetemi szinten
is jelen van. Éppen az újpesti Balogh
Balázzsal találkoztam a lilák Fradi elleni
rangadója után. Arról beszélgettünk a
bazilika előtt ülve, hogy más országban,
ha egy derbin két gólt szerzel, adsz egy
gólpasszt, másnap körülrajonganak. Itt
az is elkerült bennünket, aki esetleg ott
volt a lelátón a meccsen, amikor a ba-
rátom remekül játszott” – mondja kicsit
csalódottan Sallói Dániel, aztán a profi
körülményeket említi, amelyek egyelő-
re nem hasonlíthatók a hazaiakhoz. Elő-
veszi a telefonját és egyetemi csapat-
ban játszó ismerőseit mutatja, amint
egy olyan busszal utaznak mérkőzésre,
amely szinte felér egy szálloda kényel-
mével, minden a pihenést szolgálja raj-
ta. „Élsportban az apró különbségek
dönthetnek. A Kansasnél kölön stáb fe-
lel mindenért, az egészségtől, a rege-
nerálódáson át a táplálkozásig. Itthon
kijelentik, hogy mire van szükséged, de
azt intézd el magadnak. Gyirmóton
mindenesetre jó úton járnak.” Dani
nem sértődik meg, amikor szóba ho-
zom, első találkozásunkkor megfordult
a fejemben, hogy az első keményebb
védő könnyedén letarolhatja.

„Na, akkor húzok még egy strigulát
a súlyomra tett megjegyzések rovat-
ba. Gyakran megjegyzik, hogy ügyes
vagyok, de híznom kellene. Az első
szurkolói ankéton a drukkerek felaján-
lották, hogy kolbásszal fognak etetni.
Próbálok magamra rakni még pár ki-
lót izomban, de nehezen megy. Anyát
folyton kérdezik, hogy eteti-e rende-
sen ezt a gyereket, elárulhatom, nem
koplalok, a családban mindenki ha-
sonló alkat. Én csak Neymart hozom
fel példaként, hogy a könnyűsúlyúak
is megélnek a focipályán. Én a gyorsa-
sággal kompenzálok. Az ellenfelek kö-
zött minden héten akad egy védő, aki
elmondja, hogy ott tör ketté, ahol a
legvastagabb vagyok. Én meg azt vá-
laszolom, hogy addig háromszor kör-
befutom. Tény, hogy én sosem leszek
Böde Dani” – válaszol lazán a gyirmó-
tiak tehetsége, végül céljairól mond
pár szót. „Januárig biztosan Gyirmó-
ton maradok, ahol jól érzem magam.
Játéklehetőséget kapok, fejlődhetek.
Urbányi István szeretné, ha marad-
nék még. Ha a Kansasben folytatom,
alapember akarok lenni az MLS-ben
játszó gárdában, és bekerülni a ma-
gyar válogatottba, ahogy ez Németh
Krisztiánnak is sikerült ebből a klub-
ból. Küzdeni fogok azért, hogy minél
többet kihozzak magamból, édes-
apámnál is többet szeretnék elérni
labdarúgóként.”

Sallói Dániel szeretne
a válogatottban szerepelni
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Mindig furcsálltam, amikor az éves
munkaalkamassági vizsgálaton rendre
megkérdezte az orvos, hogy sportolok-e,
az értékeim ugyanis olyan jók, mintha
legalább heti kétszer komolyan izzad-
nék a testedzés jegyében. Pedig nem,
soha nem tudtam a kampányszerű idő-
szakoktól eltekintve rávenni magam,
hogy rendszeresen tegyek valamit az
egészségemért. Hogy miért? Nincs
időm, nincs kivel, túl hideg van, vagy
túl meleg, fáj a hasam, éhes vagyok,
evés után meg nem lehet, majd inkább
holnap, de én unom az aerobicot, a fu-
tás az oké, de ma nincs kedvem, az ed-
zőtermekbe meg csak megbámulnák
a puhány testem, meg különben is,
unalmas az is, és hogy kell egyáltalán
használni ezeket a gépeket, meg mesz-
sze is van, inkább nem eszem vacsorát.
Holnaptól, persze, és elégedetlenked-
tem tovább magammal.

Tudom én, hogy kifogásokat a leg-
könnyebb találni, de aki soha nem
sportolt, az baromi nehezen veszi rá
magát, hogy rendszeresen beiktassa
az életébe a mozgást. Aki eddig azt
mondta nekem, hogy heti háromszor
eddzek, azt őrültnek néztem, de leg-
alábbis legyintettem: nincs tisztában
a helyzetemmel, hagyjon már... Vi-
szont amikor megbeszéltük Freimann
Sándorral, a Cutler Fitness szakmai
vezetőjével, hogy részt veszek az élet-
módváltó programjukban, eldöntöt-
tem, hogy nincs hiszti, megyek, csiná-
lom. Minden feltételt biztosítanak,
megtanítják, hogyan eddzek, mit
egyek, hogy elérjem a céljaimat, a te-
rem pedig 6–24 óráig nyitva minden
nap, és még a hőmérséklet is ideális.
Elnézést a laza kifejezésekért, de en-

Egy életmódváltó
fogyókúrás naplója (részlet 2.)

gem tényleg rugdosni kell, szóval en-
nél jobb lehetőség nem is adódhatott
volna, hogy változtassak: szeretnék le-
adni néhány kilót, megerősíteni a hát -
izmaimat és kialakítani egy hosszú tá-
von tartható, egészséges életformát,
amibe a nyavajgás nem fér bele.

Amikor megtudtam, hogy Magyar
Gergővel, a világbajnok fitneszver-
senyzővel edzhetek, nem kicsit kezd-
tem el izgulni. Azt gondoltam, túl szi-
gorú lesz, ciki lesz előtte, hogy béna
vagyok, meg majd azt hajtja, hogy egy
darab csirkén kívül maximum csak
egy tojást ehetek, persze azt is a sár-
gája nélkül... Félve érkeztem tehát az
első edzésre, de Gergő közvetlensége
és szakmai felkészültsége hamar el-
oszlatta az összes sztereotípiát, amit
az edzőkkel és a fitnesztermekkel kap-
csolatban építettem fel a fejemben
otthonról. Minden egyes gyakorlatnál
megmutatja, hogyan végezzem a leg-
pontosabban, elmagyarázza, milyen
hatással van az izmaimra az adott
mozdulat. És most már harmadik he-
te, hogy heti háromszor eljutok a te-
rembe valahogy, és már most érzem:
sokkal jobban bírom a hétköznapi haj-
tást, javult az állóképességem, és
mintha valami elindult volna az ideális
izom- és zsírarányügyben is. Azt
mondja, legyek türelemmel, és annyi-
ra felpörgetett, hogy vasárnap még
futni is elmentem, utána pedig súly-
zóztam kicsit otthon, ahogy tanította.

Megígérem, hasznosítható konkré-
tumokkal is szolgálok később az edzé-
seimről olvasóinknak, de a múlt heti fo-
gyókúrás vallomásom után szerettem
volna szemléltetni, hogy ha egy ilyen ki-
fogásokat kereső, lusta kezdő is képes
egyre jobban élvezni a testmozgást, ak-
kor másnak is sikerülhet. Ne féljenek
hozzá segítséget kérni!

Magyar Gergő segít és motivál
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Úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés a Vidra Úszóiskola
és a Győri Úszó Sportegyesület szervezésében. Óvodások,
gyermekek (lehetőség van egyesületi leigazolásra), felnőttek számára.

Felnőtt oktatás: 
kedden, csütörtökön 19–20
ELSŐ ALKALOMMAL A
VENDÉGÜNK!

Hétfő:
Kedd:

Csütörtök:
Péntek:

16–17
16–17

16–17
16–17

ÉRDEKLŐDÉS:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064
Kovács Aliz 06-70/947-9409
www.vidrauszoiskola.hu

Az ETO-SZESE jótékonykodásban is
példát mutat, az NB I/B 3. fordulójá-
nak találkozója előtt adta át a csapat-
kapitány, Kovácsovics László azt az
összeget, amellyel a játékosok, veze-
tők és a szurkolók járultak hozzá a
Győr+ Média által szervezett gyűjtés-
hez. Az adományokból a PAMOK
gyermekosztálya juthat hozzá egy vér-
gázelmező készülékhez.

Egy bajnoki vereség és egy győze-
lem, valamint a hétközi Tata elleni
Magyar Kupa-siker után várhatta a
Csurgó U23 elleni találkozót Deáki
István vezetőedző együttese. A kez-
deti nehézségek után a félidőre meg-
nyugtató előnyt szereztek a hazaiak,
18–11-re vezetett ekkor az ETO. For-
dulás után sem sokat változott a já-
ték képe, többször is támadhatott a
Győr a tízgólos előnyért, ez 28–18-
nál jött össze. A hajrában jobbára a fi-
atalok kaptak lehetőséget. Érdekes-
ség, hogy valamennyi mezőnyjátékos
lőtt gólt. A vége 34–26-os zöld-fehér
győzelem lett. 

A bajnokság lebonyolítási rendjének és
a sorsolás szeszélyének köszönhetően,
már az idény elején nagyon közel került
a bajnoki cím megvédéséhez az Audi
ETO női kézilabdacsapata. A lányok az
NB I második fordulójában – bár a szü-
netben még egygólos hátrányban voltak
– végül 28–19-re legyőzték a vendég Fe-
rencvárost a zöld-fehér rangadón. 

„A játékunkon látható volt, hogy még
nem vagyunk formában, mindössze
húsz napot készülhettünk együtt. Olyan
csapattal mérkőztünk, amely nagyon
okosan játszott, és tudta, hol vannak a
gyenge pontjaink, éppen ezért adódtak
nehézségeink. A szünetben megbeszél-
tük a problémáinkat, és ez meg is lát-
szott a játékunkon” – értékelt a klub hon-
lapján Ambros Martín, a hazaiak edzője.

A rangadót követően a  harmadik for-
dulóban a Debrecen legyőzése sem je-
lentett gondot a győrieknek. Az idegen-
beli mérkőzést az ETO 28-18-ra nyerte.

Elkészült az a döntően technikai
jellegű anyag, amelyet Magyar-
országnak le kell adnia a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottsághoz ok-
tóber elején, a 2024-es olimpiai
pályázat második szakaszában. 

Fürjes Balázs, a budapesti olimpiai pá-
lyázat vezetője azt mondta, a követke-
ző, februárban leadandó pályázati do-
kumentum jóval érdemibb lesz, a jövő
június–júliusi időszakot pedig döntő
jelentőségűnek nevezte, a 2024-es
rendezés elnyerése szempontjából.
„Magyarországon Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált és vizes világbaj-
nokságot rendezünk ebben az idő-
szakban, majd Lausanne-ban lesz
egy úgynevezett technikai briefing,
amelyen a NOB-tagok részletesen
megismerik majd a pályázatokat" –
hangsúlyozta Fürjes Balázs, majd hoz-
zátette, a riói szereplés is sokat szá-
míthat a pályázatnál.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke sikeresnek nevezte az

Olimpia 2024:
elkészült az októberben
leadandó pályázati anyag

idei nyári játékokat, kiemelte, hogy a
környező országok mögöttünk végez-
tek az éremtáblázaton, és fontos,
hogy doppingeset sem fordult elő a
magyar küldöttségnél.

Róma várható visszalépése után
Budapest mellett már csak Párizs és
Los Angeles van versenyben a 2024-
es játékok megrendezéséért. A NOB
jövő szeptemberben, Limában dönt a
helyszínről.

Közben a fővárosi közgyűlés a ko-
rábbihoz képest módosított olimpiai
pályázati tervet fogadott el.  Egyebek
mellett újdonság, hogy már csak há-
rom vidéki helyszínnel számolnak.
Székesfehérvár kikerült a rendező vá-
rosok közül. Szeged kajak-kenu verse-
nyeknek adna otthont, Debrecenben
kosárlabda- és röplabda-találkozók
lennének, Győrben a kiváló létesítmé-
nyeket kihasználva, szintén kosárlab-
da-, valamint labdarúgó-mérkőzése-
ket rendeznének. A város közgyűlése
ehhez elfogadta a szükséges helyszín-
használati garanciavállalást.

Pénzt és pontokat gyûjtött
az ETO-SZESE

A hét elején sorsoltak a Magyar Ku-
pában, eszerint a sorozat második for-
dulójában a Ferencvárossal meccsel
a Győr. A leendő ellenfél jelenleg veze-
ti az NB I/B Keleti csoportját, miután
mindhárom mérkőzését megnyerte.
A találkozót várhatóan október 5-én
játsszák a fővárosban. 

Öt gyôri a válogatottban
„Remek hangulatú meccs volt, jól mű-

ködött egész meccsen a védekezésünk,
így könnyebb dolgom volt nekem is. A 18
kapott gól magáért beszél, remélem, en-
nél csak jobbak leszünk.” - mondta a ta-
lálkozó után Kiss Éva, az ETO kapusa

Kim Rasmussen, a magyar női kézi-
labda-válogatott szövetségi kapitánya
kijelölte 22 fős keretét a jövő heti, siófo-
ki összetartásra. A nemzeti együttes ok-
tóber 8-án 18 órától Szlovéniával ját-
szik felkészülési találkozót. Rasmussen
július eleje óta irányítja a válogatottat,
ez lesz az első meccse a csapat élén. A
mostani keretből a győri nevelésű ka-
pus Oguntoye Viktória, valamint Hárs-
falvi Júlia, Pásztor Noémi és Faluvégi
Dorottya nem lépett még pályára a fel-
nőtt válogatottban. Az ETO-t a kapus
Kiss Éva, a jobbszélső Orbán Adrienn,
a jobbátlövő Tomori Zsuzsanna, az irá-
nyító Görbicz Anita, és a balszélső
Hársfalvi Júlia képviseli a keretben.

A Győr+ Média munkatársa
átveszi az adományt
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Szeptember 24-én, a SPEEDFIT Fitness Stúdió há-
romnapos nyílt napjának keretén belül rendezték
meg az I. Cross Challenge nevű akadályfutó ver-
senyt. Az eseményt négy hónapos készülődés,
szervezés és egyeztetés előzte meg, melynek célja
egyrészt egy hagyományteremtés volt, másrészt
pedig az, hogy a méltán népszerű akadályfutó ver-
senyeket egy könnyített, ámde kihívásokban bővel-
kedő pályán tudták kipróbálni a teljesen hétköznapi
érdeklődők is.

Ennek volt köszönhető az az
eufórikus hangulat, amely átjár-
ta mind a futni vágyókat, mind
pedig a rendezvényszervezőket,
támogatói standokat, az ese-
mény ideje alatt. 

Három kilométeren kilenc
akadály fogadta a nevezőket:
szalag alatt kúszás a fűben, rak-
lap akadályon való átugrás, gu-
miabroncsokon átfutás, egy rö-
vid szakaszon abronccsal
együtt futás és még hasonló ér-
dekes feladatokkal kellett megbirkózniuk a résztve-
vőknek. Volt olyan versenyzőnk, aki babakocsival
gyermekét tolva, teljesítette a távot.

Három kategóriában, életkor szerint junior,
felnőtt és senior, külön férfi és női díjazottak
kaptak érmet és értékes vásárlási utalványokat,
illetve a támogatóink által felajánlott nyeremény-
tárgyakat.

I. SPEEDFIT Cross Challenge

Minden versenyzőnek oklevelet és
„befutó” csomagot tudtunk biztosítani,
melyet ezúton szeretnénk megköszön-
ni azoknak a cégeknek és kisvállalkozá-
soknak, melyek hozzájárultak a rendez-
vényünk színvonalának növeléséhez. 

Támogatóink voltak: Pedró Pékség,
Győr+ Média, Sopron Bank Burgen-
land Kft., Euro Family, Intersport, Pa-
leoZóna, Inkosport, B Win B Sped

Kft., Essence of Your Soul, Modell Bázis, Lifeline
Essentials.

A verseny sikeres volt, ezúton is gratulálunk a
résztvevőknek! Jövőre is várunk szeretettel minden
kedves sportolni vágyót a II. SPEEDFIT Cross Chal-
lenge alkalmával.

A Speedfit csapata

Az utóbbi időben óriásit fejlődött a kerékpársport a
városban, köszönhetően elsősorban a Győri Atlétikai
Club sikereinek. Amellett, hogy a szakosztály a nem-
zetközi és hazai megmérettetéseken a legjobbak kö-
zé tartozik, már Európa-bajnoki részvétellel is büsz-
kélkedhet. Bajorfi Tímea ugyanis tagja volt a magyar
válogatottnak a franciaországi kontinensviadalon,
ahol az U19-es korosztályban állt rajthoz két szám-
ban, időfutamban, illetve mezőnyversenyben. 

„Mindkétszer a legjobb magyarként hajtott, és
megállta a helyét. Az időfutamon 37., míg a mezőny-
versenyen 79. lett. Ez első hallásra talán nem tűnik
kiemelkedő eredménynek, de ha hozzátesszük, hogy
a futamokban több mint százan indulnak, és hogy Ti-
mi tavaly júniusban kezdett más sportágak után a ke-
rékpárosok között versenyezni, nemzetközi tapaszta-
lat nélkül, mindez felér egy dobogós helyezéssel. Ő
egy év alatt hihetetlen szorgalommal, jól kidolgozott
edzésprogrammal volt képes erre az eredményre, re-
méljük, töretlen marad a fejlődése” – mondta Bajorfi
Tímea edzője, Magyar László.

Gyôri kerékpáros
az Európa-bajnokságon
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