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12–13. oldal Igazi színészün-
nepnek adott otthont a Győri
Nemzeti Színház az elmúlt hétvé-
gén: nyílt napot tartottak, itt osz-
tották ki a Kaszás Attila-díjat és
konferenciát is rendeztek. 

28. oldal A kadet körversenyt én
kezdeményeztem, amikor az Európai
Vivó Szövetség elnöke voltam –
mondta Kamuti Jenő, kétszeres ezüs-
térmes olimpiai bajnok vívó, Sport
portré rovatunk e heti főszereplője.

2–3. oldal A Király és a Dr. Kovács Pál utcákat szebb, jobban jár-
ható és a fesztiváli élet szempontjából is hangulatos sétálóövezetté
varázsolták egy európai uniós projekt keretében, amelyhez kapcso-
lódva az önkormányzat saját forrásból a „Kis-Baross” és a Szabad-
sajtó utcákat is felújította a közelmúltban. Ezzel tovább szépült a vá-
rosrész a Lüktető Belváros Programnak köszönhetően.
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A Király és a Dr. Kovács Pál utcákat szebb,
jobban járható és a fesztiváli élet szem-
pontjából is hangulatos sétálóövezetté
varázsolták az uniós projekt keretében,
amelyhez kapcsolódva az önkormányzat
saját forrásból a „Kis-Baross” és a Sza-
badsajtó utcákat is felújította.

Teljesen megújult a történelmi városmag egyik
legfontosabb sétálóutcája, a Király utca, amely a
Bécsi kapu teret és a Széchenyi teret köti össze
egymással. A felújítást az Európai Unió és a ma-
gyar állam által támogatott Lüktető Belváros pro-
jekt tette lehetővé. Ahogy Borkai Zsolt polgármes-
ter fogalmazott, a 2006 óta tartó belvárosi rehabi-
litáció keretében utcák, terek, műemléki épületek
újulnak meg, amelyek a győriek és a hozzánk lá-
togató turisták számára is kellemes hangulatot te-
remtenek, és kiváló atmoszférát biztosítanak szín-
vonalas fesztiváljainkhoz is. 

Fekete Dávid alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzáfűzte, bár a Király ut-
ca a város egyik legszebb utcája, a korábbi kis-
kockaköves burkolat nehezítette a közlekedést,
ezért már-már kiesett a Belváros lüktető vérke-
ringéséből, ahova a felújításnak köszönhetően
gyorsan visszakerülhet. Dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester, a Belváros másik képviselője

Az elmúlt hétvégén, a hagyomá-
nyos kismegyeri családi napon Si-
mon Róbert Balázs alpolgármester,
a városrész önkormányzati képvise-
lője átadta a „Kismegyer Városrész
Szolgálatáért Díj”-at. Az oklevelet
és az emlékérmet a helyi részönkor-
mányzat döntése alapján ebben az
évben a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola Kismegyeri Tagiskolájának
dolgozói közössége kapta.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Három járdaszakasz is megújul a
Belvárosban, a munkálatok ideje
alatt forgalomkorlátozásokra is
számítani kell.

A győri Belvárosban több helyen is jár-
dafelújítások kezdődnek, amelynek ke-
retében a meglévő aszfaltjárda pálya-
szerkezetét elbontják és új, szürke szí-
nű térkőburkolatra cserélik. Ilyen felújí-
tás indul a Teleki utcán az Árpád út és
Szent István út között, az Árpád úton a
Teleki u. és Czuczor Gergely, valamint
a Jókai u. és Munkácsy u. között a pá-
ros oldalon. A három járdaszakasz fel-
újításának értéke közel húszmillió forint
amelyet az önkormányzat saját forrás-
ból az Útkezelő Szervezet költségveté-
sében biztosított.

Fekete Dávid alpolgármester, a te-
rület önkormányzati képviselője la-
punknak elmondta, a belvárosi sétáló-

Kismegyer
szolgálatáért 

Megújuló Belváros: Új fényben a Király utca

A Győri Rendőrkapitányság és a
Foglalkoztatást Elősegítő Oktató
Tanácsadó Kft. 2014. szeptember
12–13-án délelőtt 9.30-tól rendezi
meg a III. Személy-, Vagyonvédel-
mi és Biztonságtechnikai bemuta-
tót a Győr Plazában. A szakmai na-
pon 20 kiállító képviselteti magát,
a szervezők a rendezvénnyel a la-
kosság figyelmét szeretnék felhív-
ni arra, hogy a biztonság megte-
remtése odafigyeléssel, időnként
anyagi ráfordítással jár. 

Bemutató 

Az iskolakezdésre egy szabadtéri
pingpongasztallal gazdagodott az
Apor- és a Krúdy- iskolák közötti ját-
szótér, melynek értéke mintegy fél-
millió Ft. Rózsavölgyi László, Mar-
calváros II. önkormányzati képvise-
lője elmondta, mivel sok család la-
kik a városrészben, a környékbeli is-
kolákba pedig közel 3000 gyerek
jár, így indokolt a városrész ilyen irá-
nyú fejlesztése is. Hozzátette, októ-
ber elején már az új műfüves pályá-
juknak is örülhetnek az itt lakók.

Tanévkezdési
meglepetés  

A belvárosi járdafelújításokról

utcák és terek felújítása mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a forgalmas utak
járdáinak felújítására is. Ez a program
folytatódik most a három utcaszakasz
megújításával. Hozzátette, az Árpád

úti szakasz felújítása azért is fontos,
mert ezzel az idősek klubjának megkö-
zelíthetősége is javul. A járdák felújítá-
sa időszakos forgalomkorlátozással is
jár – hangsúlyozta Prédl Antal, a győri
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Szombaton tartották az újvárosi nyárbúcsúz-
tatót, amelynek keretében Fekete Dávid al-
polgármester átadta az Újváros Szolgálatá-
ért díjat. Az elismerést idén Kalmár Gézáné
nyugdíjas tanítónő vehette át. 

Évről évre visszatérő hagyomány, hogy
Győr dinamikusan fejlődő városrészében
nyárbúcsúztató programot tartanak, ahol
változatos program várja a településrész la-
kóit. A rendezvény keretében átadták az Új-
város Szolgálatáért díjat, amelynek átadá-

vidéki fiókját, köztük a győrit is, bezárja a Citi Magyarország szeptem-
ber 26-i hatállyal. Ezt követően a hitelintézet magyarországi fiókháló-
zata kilenc budapesti és egy székesfehérvári egységből áll majd. A
bank közleménye kitér arra, hogy a Citi értékesítési és ügyfél-kiszol-
gálási hálózatát érintő globális stratégiáját az ügyfelek banki ügyinté-
zési szokásainak és igényeinek alakulásához igazítják.

10 3millió forinthoz közelít az a támogatási összeg, amelynek köszön-
hetően az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Győr
megvalósíthatta Egészségesebben a munkahelyen című pro-
jektjét. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával létrejövő program keretein belül a dol-
gozók több mint negyven százaléka vett részt. Sikerült teljesíteni
a vállalt indikátorokat és a résztvevőket aktívabb, egészsége-
sebb életmódra sarkallni.

hangsúlyozta, a felújításnak köszönhetően sok-
kal tágasabbnak, világosabbnak, az eddigieknél
is hangulatosabbnak hatnak az említett utcák.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet vezetője ki-
emelte, a korábbi problémákat okozó kő helyére fű-
részelt nagy kockakő került, amelyben díszítő elem-
ként jelennek meg a vörös színű porfír típusú kövek.
A Király utca és a Dr. Kovács Pál utca kereszteződé-
sénél, a Tejfölös Asszony körüli teresedés is jelentő-
sen átalakult, hiszen itt a burkolatot félkörívesen kira-
kott kövekből alkották meg, amelyet íves zöldfelület
tesz színesebbé, a régi ivókutat pedig új váltotta fel. 

A burkolatba süllyesztett elektromos kapcsolat mo-
bil színpad felállítását is lehetővé teszi, amelynek segít-
ségével kis rendezvények helyszíne lehet a tér. A ren-
dezvények idején egyébként összesen húsz pavilont
tudnak majd kihelyezni az utcába, amelyekhez szintén
burkolatba süllyesztett infrastruktúra áll rendelkezésre.
Az erre sétálók pihenését új padok és székek szolgálják,
emellett megújult a közvilágítás is. A régi típusú lámpa-
testeket elbontották, helyettük új falikarok kerültek a
homlokzatokra. A munka sok kézi erőt, aprólékos fizikai
munkát igényelt, amelyre jó példa, hogy a kivitelezők
77.230 darab követ építettek be a két utcában. 

A rekonstrukció értéke 318 millió forint, amelyet
az említett uniós forrás biztosított. Ehhez kapcsolód-
va, de önkormányzati forrásból felújították a „Kis-Ba-
ross” és a Szabadsajtó utcák (Széchenyi tér és Ba-
ross út közötti) burkolatát is, összesen 113 millió fo-
rint értékben, amelynek keretében a Szabadsajtó ut-
cai falikarok kiépítését is megvalósították.

Kalmár Gézáné kapta az Újváros
Szolgálatáért díjat

sán megjelent Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő és Szeles Szabolcs
önkormányzati képviselő. Méltatásában Fe-
kete Dávid alpolgármester elmondta, Kal-
már Gézáné nyugdíjas tanítónőként példa-
mutatóan szervezi a helyi közösséget s rá-
szolgált az elismerésre.

Kalmár Gézáné meghatottan köszönte
meg az elismerést, s úgy fogalmazott, egész
életében két kulcsszó hatotta át tevékenységét,
a hit és a szeretet.

Útkezelő Szervezet vezetője, aki ki -
emelte, a héten megkezdett Teleki u.
járdafelújítás során a Teleki u.–Szent
István úti csomópontnál a jobbra ka-
nyarodó sávot kell korlátozni. Ezt köve-
tően az Árpát úton a Czuczor Gergely
u. és Teleki u. közötti szakaszon lesz
munkavégzés, ahol a szűk forgalmi sá-
vot az építők veszik igénybe, ezért a
parkoló területén haladhat csak az Ár-
pád úti forgalom. A megállási tilalmat
jelző táblákra mindenképpen oda kell
figyelniük a közlekedőknek.

Ezután következik a Munkácsy és
Jókai u. közötti szakasz, ahol szintén
megállási tilalmat kell elrendelni a jár-
da felújításakor, erre leginkább az is-
kolába autóval igyekvőknek kell figyel-
niük. A járdák felújítása alatt az érin-
tett szakaszokon a gyalogos forgalom
a túloldali járdán haladhat.

Több úttest is megújult
Nádorvárosban. Dr.
Dézsi Csaba András
önkormányzati képvi-
selő intézkedésének
köszönhetően, a Pász-
tor utcai óvodához ve-
zető, hosszú járdasza-
kasz az új tanév kezde-
te előtt elkészült.
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Az idén közel négyezren jutot-
tak el nyaralni megyénkből a
programnak köszönhetően, és
ma már több mint 45 ezer győri
fizethet Erzsébet-utalvánnyal.

Egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend az Erzsébet-program, ami nem
csoda, hiszen pályázatainak köszön-
hetően azok a gyermekek, nyugdíja-
sok, fogyatékossággal élők, nagy-
családosok juthatnak el például a
Balaton partjára, akiknek e nélkül
nagy valószínűséggel nem lenne le-
hetőségük erre. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány által kiírt pályázatoknak köszönhe-
tően megyénkből 2014-ben már közel
4000 fő kapott üdülési lehetőséget, kö-
zülük ezren győriek. Erzsébet-táborba
kétszáz gyermek juthatott el, ők olyan
neves sportolók szakmai irányításával
tölthették az időt, mint Kovács „Kokó”
István, Erdei Zsolt, Kovács Ágnes vagy
Vincze Ottó. Az Őszi kirándulás pályázat
országosan 9000 gyermek számára biz-
tosít háromnapos osztálykirándulást. Az
Erzsébet-program keretében gyerme -
kenként csupán 1000 forintot fizetnek a
szülők a két éjszakai szállásért és a teljes
ellátásért, de ez az összeg egy szerve-
zett programot, koncertet vagy színházi
előadást is magában foglal. Megyénk-
ből közel 200 gyermek számára nyílt le-
hetőség a kirándulásra, Győrből pedig
12 gyermek, a Bárczi Gusztáv Iskola ta-

Megyénkben is sikeres
az Erzsébet-program

nulói indultak most csütörtökön a Bala-
ton partjára – ismertette megyénk ada-
tait Borkai Zsolt polgármester, aki ki -
emelte, az Erzsébet-utalványt Győrben
több mint 800 munkáltató adja rendsze-
resen több mint 45 ezer munkavállalójá-
nak, a megyében pedig kétezernél is
több munkáltató mintegy 83 ezer mun-
kavállalónak biztosítja a juttatást. Győr-
Moson-Sopron megyében az utalvány
kibocsátásának kezdetétől napjainkig
több mint 15 milliárd forint értékű utal-
vány-megrendelés történt. 

„Az Erzsébet-program sikertörténet,
amely arról szól, hogy képesek vagyunk
gondoskodni azokról, akik rövidebb-
ho sszabb ideig kiemelt figyelemre szo-
rulnak – tette hozzá Simon Róbert Ba-

lázs országgyűlési képviselő,
aki hangsúlyozta, a program a
határon túli magyarokat is felka-
rolja, az első nem magyarorszá-
gi Erzsébet-tábor Erdélyben, a
székelyföldi Ivóban nyílt meg. A
képviselő úgy fogalmazott, az
Erzsébet-program jól mutatja,
hogy egy kormányzat lehet szo-
ciálisan elkötelezett úgy, hogy
ezt nemcsak szavakban han-
goztatja, hanem tettekben is

megvalósítja. Simon Róbert Balázs ki-
tért a nyugdíjasok körében idén első-
ként meghirdetett fürdőpályázatra is,
amelynek keretében 2014. március 1-je
óta több mint 1000 alkalommal váltot-
tak belépőket a Rába Quelle Gyógy-,
Termál- és Élményfürdőbe. 

Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány kuratóriumának el-
nöke országos kitekintést is adott la-
punknak. Mint mondta, Erzsébet-utal-
vánnyal ma már több mint kétmillióan fi-
zetnek, ezt a lehetőséget 46 ezer mun-
káltató és 58 ezer elfogadóhely biztosít-
ja. Az alapvető élelmiszerek 8,5 százalé-
kát ezzel az utalvánnyal fizetik a vásárlók.
A szociális üdülési lehetőség négyszáz -
ezer embert érint, ebből 43 ezer nagy-
családost és 34 ezer nyugdíjast. A prog-
ram 504 ezer vendégéjszakát generált a
hazai turizmusban.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A teljesen megújult Újkapu utcai
épületben három rendelőt ala-
kítottak ki.

A sportorvosi rendelő korábbi, rossz
állapotú telephelyéről költözött a Bel-
városba, a helyet és a felújítás költsé-
geit az önkormányzat biztosította. 

Az Újkapu utca 1–3-as épületben
Borkai Zsolt polgármester elmondta,
Győr életében kiemelt szerepet játszik
a sport, a város eredményes a ver-
senysport terén, és a szabadidősport
is egyre erősebb. Hozzátette, a jelen-
leg is zajló létesítményfejlesztések
nem csak a nagy nemzetközi verse-
nyek feltételeit teremtik meg, de hoz-
zájárulnak ahhoz is, hogy még több fi-
atalnak legyen lehetősége sportolni,
egészségesen élni. Mindezek egyik
fontos háttérintézménye a sportorvo-
si szolgálat, amely most 21. századi
helyet kapott. Dr. Soós Ágnes, az Or-
szágos Sportegész-
ségügyi Inté-
zet fő igaz -

Új sportorvosi rendelő
 gatója kifejtette, 2013-ban még csak
álom volt az új rendelő, ám Borkai
Zsolt első szóra az ügy mellé állt, és a
város támogatásával, valamint a Győr-
Szol Zrt. rugalmas hozzáállásával rö-
vid idő alatt megvalósulhatott az álom.
A főigazgató kiemelte, az új épületben
megfelelő környezetben végezhető az
a munka, amely a sportolók egészsé-
géhez és biztonságos sportolásához
járul hozzá. 

A felújítás során válaszfalakkal úgy
osztották újra a mintegy 120 négyzet-
méteres területet, hogy az a legjob-
ban szolgálja a sportorvosi rendelők
funkcióját. A három rendelő mellett
központi fogadót, orvosi pihenőszo-
bát, mellékhelyiségeket alakítottak ki,
és akadálymentesítették az épületet.
A közel 17 millió forintos  önkormány-
zati forrás mellett
állami támoga-
tásból eszköz-
beszerzést is
végrehajtottak
kétmillió forint ér-
tékben.

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Görög Tibor szerint Győr cégei versenyez-
nek a képzett munkaerőért, a város ipari
parkjának vállalkozói jelezték, aggódnak
az utánpótlás miatt. A Győri Nemzetközi
Ipari Park ügyvezető igazgatója szerdán
délután nyitotta meg azt a fórumot, ame-
lyen a Széchenyi István Egyetem kínált
partnerséget a vállalkozói gondok megol-
dására. A találkozó az együttműködésről
szólt, a közös képzésen túl az innovációról,
a kutatás-fejlesztésről és azokról az uniós
forrásokról, amelyekhez az egyetem segít-
ségével juthatnak a cégek a következő
költségvetési ciklusban.

Dőry Tibor, az egyetem tudásme-
nedzsment központjának igazgatója
egy sorozat első állomásának ígérte a
szerdai fórumot, elmondva, hogy a
győri az első hazai felsőoktatási intéz-
mény, amely szisztematikusan dolgo-
zik vállalati partnerkapcsolatainak épí-
tésén. Az igazgató szerint az ismerke-
dés, az igényfelmérés utáni első lépés
mindig egy-egy projekt, amely tartós

Fórum az ipari parkban 
kapcsolattá, stratégiai együttműkö-
déssé fejlődve hozhat jelentős eredmé-
nyeket. Az igazgató az egyetem vállala-
toktól eltérő belső működését is bemu-
tatta, hozzáfűzve, hogy a Széchenyi-
egyetemnek magának kell előteremte-
nie működési költségeinek felét. A sa-
ját bevétel a tandíjakból és az együtt-
működési projektekből származik.

A fórumon a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium főosztályvezetője, Fukker
Gabriella beszélt a 2014–2020 között el-
érhető, a vállalatok és egyetemek
együttműködését célzottan támogató
forrásokról, majd a Borsodi Műhely Kft.
stratégiai vezetője, Horváth Szabolcs
számolt be cége és a Széchenyi-egye-
tem kapcsolatának fejlődéséről. Az első
lépés egy közös szakmai kirándulás volt
Hannoverbe, amit olyan projektek követ-
tek, mint a Rába futóműveinek közös fej-
lesztése, a duális képzés bevezetése, a
gyakorlatorientált mérnökképzés. A fó-
rum kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol
már konkrét kutatás-fejlesztési lehető-
ségekről, s a cégek saját oktatási, kép-
zési igényeiről eshetett szó.   

Győrben több
mint 800
munkáltató adja
45.000 munka-
vállalójának
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

A kihívások korát éljük: világ-
szerte ismert celebeknek és po-
litikusoknak egy vödör, kevés-
bé ismert afrikai gyerekeknek
pedig egy pohár hideg víz okoz-
za mostanában a legnagyobb
problémát. Előbbi az ameriká-
ból indult ice bucket challenge,
magyarul jeges kihívás, utóbbi
a vízhiány, amely főként Afri-
kát és Dél-Ázsiát érinti. Előbbi-
vel valamilyen betegségre, jel-
lemzően az eddig gyógyíthatat-
lan ALS-szindrómára kívánják
felhívni a figyelmet, utóbbival
pedig csak azt szeretném jelez-
ni, hogy napjainkban két és fél
milliárd ember nem jut egész-
séges ivóvízhez. Előbbi célja
rendkívül fontos, hiszen ha
nem lenne, akkor valószínűleg
most ebben a lapban sem ír-
nánk arról a kórról, amelyben
a világ egyik géniuszaként szá-
mon tartott elméleti fizikus,
Stephen Hawking is szenved.
Az önmagunkat jéghideg víz-
zel való nyakon öntésre buzdí-
tó kampány egyébként nem-
csak figyelemfelhívó, hanem
adománygyűjtő is: az ALS-ku-
tató szervezetek számlájára az
elmúlt hónapokban több mil-
lió dollár érkezett. A dolog Ma-
gyarországon is népszerű, mi
több, az amerikaihoz hasonló-
an, eredményes. Ebbe most
nem számolom bele azokat a
sportolókat, politikusokat,
akiknek az eszköz valahogy el-
vonta a figyelmét a célról, és
egyfajta jó heccként vették
nyakukba a vödör tartalmát. S
ha már az eszköz, akkor tér-
jünk vissza egy kicsit az „utób-
bira”: a fent említettek ismere-
tében ugyanis elgondolkodtató,
hogy vajon mennyire fair a vi-
lág szerencsétlenebb felével
szemben az, hogy tömegek vi-
deómegosztókon teszik közzé,
ahogy tulajdonképpen kiöntik
a máshol olyan drága ivóvizet?
Csodálom, hogy a civil szerve-
zetek még nem tiltakoznak az
egyébként jó cél rosszul megvá-
lasztott eszköze ellen, persze
ők most mások eszközeivel és
céljaival vannak elfoglalva.

Wurmbrandt András

Hidegzuhany

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor 

Győrt a tudás alapú termelés jellemzi,
erős a város innovációs potenciálja, je-
lentősek a külső kapcsolatai és a város-
ban növekszik a foglalkoztatás és a jö-
vedelem – derül ki abból a tudományos
kutatásból, amelyet a Széchenyi István
Egyetemen dr. Rechnitzer János pro-
fesszor vezetésével, Czakó Katalin és
Poreisz Veronika doktoranduszok köz-
reműködésével végeztek el a nyáron. 

Közgazdászok, cégvezetők, orvo-
sok, egyetemi oktatók, ügyvédek, újság -
írók, művészek és sok győri értelmisé-
gi elektronikus postafiókjában landolt
a nyár elején az a levél, amelynek ön-
kéntes kitöltésére kérték a résztvevő-
ket. A kitöltött több mint kétszáz kérdő-
ív mindegyike értékelhető volt – mond-
ta el Czakó Katalin. – A 2008-as kuta-
táshoz viszonyítva idén részletesebb
és konkrét fejlesztési irányokkal kap-
csolatos kérdésekben is állást foglal-
tak a válaszadók. A 2008-as adatok-
hoz mérve az is leszűrhető, hogy olyan
sikertényezőket és fejlesztési területe-
ket emelnek ki a válaszadók, amelyek
egy fejlettebb szintű városra jellemzők
– tudtuk meg Rechnitzer János pro-
fesszortól. 

A felmérés három nagy témát ölelt fel.
Hogyan látják a város helyét, szerepét?
Milyen Győr jövőképe és más városokhoz
viszonyított képe? S milyen szolgáltatáso-
kat vesznek igénybe a városban?

A városi sikertényezők értékelése le-
szűrhető volt abból a kérdésből, ami arra
kereste a választ, hogy mi a leginkább jel-
lemző Győrre. A legtöbben azt jelölték be,
hogy Győrben helyi döntések születnek,
tudás alapú termelés jellemzi, erős a vá-
ros innovációs potenciálja, jelentősek a
külső kapcsolatai és a városban növeke-
dik a foglalkoztatás és a jövedelem.

Czakó Katalin és Poreisz Veronika sze-
rint figyelemre méltó, hogy a legtöbb jelö-
lést a növekvő foglalkoztatás és jövede-
lem kapta. Mindezt a területi tudomány
átfogó sikertényezőnek tartja, s nem két-
séges, hogy a válaszadók is visszaigazol-
ták, Győr jó úton jár.

A kutatók kíváncsiak voltak arra is, mi-
lyen városokkal vethető össze fejlettség-
ben Győr? Ezek sorában a legtöbben a
csehországi Brnót említették, de Krakkó,
Wroclaw, Maribor és Lipcse bizonyos vo-
násait is hasonlónak érzik Győrhöz. 

Nehéz kérdésként tette fel a kuta-
tás, hogy 2030-ban melyik város fej-
lettségi szintjét éri el Győr? Különböző
szempontokra hivatkozva, több város
is szerepel a válaszok között. Összes-
ségében nézve, Grazra és Ingolstadtra
utaltak leginkább a válaszadók.

A kutatás feltette azt a kérdést is,
hogy a győri elit hogy látja a várost
2030-ban? Amellett, hogy Győrre so-
kan úgy tekintenek a jövőben, mint az
itt működő nagyvállalatok és azok kap-
csolati hálózatára épülő város, kiemel-

ten nagy arányban látják meg a város-
ban az olyan jövőbeli kilátásokat, mint
a meghatározó szellemi és kulturális
központ, a több lábon álló gazdasági
központ, melyet erős vállalkozói szféra
jellemez erős innovációs potenciállal.
Emellett hangsúlyos eredményként re-
alizálták, hogy a válaszadók több mint
90%-a szerint Győr versenyképessége

az elkövetkező tíz évben javulni fog. Ezt
a pozitív szemléletmódot támasztja alá
az is, hogy a válaszadók olyan kulcsté-
nyezőket minősítettek kielégítő szintű-
nek leginkább, mint a győri cégek kül-
ső kapcsolatai, a régión belüli gazda-
sági szereplők nyitottsága, a felsőokta-
tás és az önkormányzat szerepvállalá-
sa a vállalati szféra fejlesztésében.

A helyben érezhető vállalkozókész-
séget, az induló vállalkozások támoga-
tását és a magyar magántőke-állo-
mányt közepes szintűnek vagy a jövő-
ben még fejlesztendő szintűnek értékel-
ték összességében a válaszadók. A kér-
dőív felmérte a város szolgáltatásaival
kapcsolatos általános elégedettségi
szintet is. Ebben a témakörben az elit ki-
emelten elégedett a felsőoktatás és az
általános iskolák szintjével, a pénzügyi
szolgáltatásokkal és a környezetvéde-
lem szintjével. Arányaiban közepes elé-
gedettségi szintet tapasztaltak a parko-
lási lehetőségekkel kapcsolatban. 

Magas válaszadási arány volt ta-
pasztalható annál a kérdésnél, amely

a különböző szolgáltatá-
sok igénybevételének
helyére kérdezett rá. Az
eredmények alapján el-
mondható, hogy szín-
házba, hangversenyre,
vásárolni, szórakozni,
moziba, koncertekre,
fesztiválokra, sportese-
ményekre és pihenni
egyértelműen Győrbe

járnak a válaszadók. Múzeumok láto-
gatásánál megfigyelhető a válaszok-
ban fővárosunk húzóereje.

2008-hoz képest a győri elit vélemé-
nye a város versenyképességi és sikerté-
nyezőit illetően pozitív irányba változott.
Az innováció és a tudás alapú termelés
szintjét sokkal nagyobb arányban érzik a
válaszadók, érezhető a lokálpatriotizmus. 

A várost tudás alapú
termelés jellemzi,
és erős az innovációs
potenciálja

Hogyan vélekedik 
az elit Győrről?
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2014-es önkormányzati progra-
munkban már korábban jeleztük,
hogy komoly fejlesztésekre és átala-
kításokra van szükség Győr infrast-
ruktúrájában, és azon belül főként a
közlekedésben. Ezt az elmúlt hét tö-
kéletesen igazolta. Soha nem látott
zsúfoltság, dugók, rengeteg baleset
és a közlekedési jelzőrendszerek
összeomlása mutatta, hogy a város
közlekedési rendszere teljesítőké-
pessége határára jutott – jelentette
ki Takács Krisztián, a Jobbik polgár-
mesterjelöltje és Kovács László, a 3-
as körzet képviselőjelöltje

Véleményük szerint az egyik legna-
gyobb probléma a hatalmas kamion-

A Központi Statisztikai Hivatal az ősz fo-
lyamán több témában is önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló felmérést hajt
végre városunkban.

Az Európai lakossági egészségfelmérés ötévenkén-
ti végrehajtását uniós jogszabály írja elő a tagálla-
mok számára. A nemzetközi összehasonlítást is le-
hetővé tévő adatfelvétel Magyarországon 2014.
szeptember 15-től december 15-ig tart, célja a la-
kosság egészségi állapotának, életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettsé-
gének vizsgálata. A válaszok hozzájárulhatnak az
egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és
az egészségügyi ellátórendszer minőségének javí-

Önt is felkereshetik!
tásához. A válaszadó személyeket az ország 532 te-
lepüléséről összesen 9479 főt, véletlen mintavétel-
lel választották ki. A felvételben részt vevők névre
szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeíró-
ja a fent jelzett időszakban felkeresi őket (bővebb
információ: www.ksh.hu/elef).

A válaszadók egy kisebb csoportja számára
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudomá-
nyi Intézet külön vizsgálatot is szervez az egész-
séget nagyban meghatározó táplálkozási szo-
kások megismerésére. Ez célzott beavatkozá-
sokat tesz lehetővé a betegségek megelőzése,
az egészségben töltött élet meghosszabbítása
érdekében. Az Országos Táplálkozás és Táplált-
sági Állapot Vizsgálat 122 településen zajlik

3369 személy megkeresésével (bővebben:
www.oeti.hu).

2014. október 20. és december 7. között tart-
ják a háztartások életkörülményeinek feltárását
célzó, a háztartások pénzügyeire és fogyasztásá-
ra vonatkozó európai adatfelvételt. A felmérést
az Európai Központi Bank koordinálja, és az Eu-
rópai Unió tagországai vesznek részt benne. Ma-
gyarországon 18 ezer háztartást keresnek meg,
a kérdésekre interneten, illetve a kérdező szemé-
lyes közreműködésével is lehet válaszolni.

Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisz-
tikai célra, összesítve, az egyedi azonosítás lehetősé-
gét kizárva használják fel. Az adatgyűjtést végrehajtó
kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. 

Jobbik: Problémák vannak a győri közlekedésben
és személyforgalom, amely kezeletle-
nül zúdul a településre észak felől, s a
város kellős közepén oszlik el külön-
böző irányokban. Súlyosbítja a helyze-
tet, hogy ezen a nyomvonalon kap-
csolódik be a Bácsa felől érkező ingá-
zók tömege is. A keleti elkerülő meg-
építésének első ütemét azonban
mégsem itt kezdik, ahol a legna-
gyobb szükség van rá, hanem a 81-
es főút felől, ahol már van egy ilyen
célú szakasz. Sajnos úgy tűnik, hogy
Révfalu és az érintett városrészek
problémájára még nagyon hosszú
ideig nem lesz megoldás, pedig már
az 1930-as évek óta létezik az a terv,
mely egy Mosoni-Dunán átívelő hidat

szorgalmaz az Ipar utca és az 1-es fő-
út csomópontjából Bácsa irányában,
amely képes lenne hatékonyan men-
tesíteni Révfalut, a Széchenyi-hidat
és az Árkád előtti csomópontot, meg-
könnyítve több településrész lakóinak
közlekedését is. Győrben a kör- és
sugárutak megfelelően összehangolt
rendszere egyszerűen hiányzik, s a
problémák alapvetően ebből eredez-
tethetőek – fogalmaztak.

A Jobbik győri programjának egyik
meghatározó eleme, hogy az évtize-
dek óta szükséges hosszú távú közle-
kedési koncepció elsősorban szakem-
berek és természetesen a helyi lakos-
ság bevonásával végre megszülessen. 

LMP: Közlekedésfejlesztés, pedagógusmegbecsülés
Az LMP 12 pontos programjából
korábban már hatot ismertetett
Nógrádi László, a párt polgármes-
terjelöltje, csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján a közlekedést és a pedagó-
gusokat állította reflektorfénybe. 

Az elmúlt hetekben a kerékpá-
ros–kerekes székes–babakocsis
közlekedés fejlesztése, a folyópar-
tok közparkká alakítása, az utcák
„zöldítése” – közpark a teherpálya-
udvar helyére, a parkolási rendszer
reformja, a Belváros rehabilitáció-
ja, az idegenforgalmi és lakossági
okostelefon-alkalmazás elterjesz-
tése volt napirendben.

Csütörtökön a párt közlekedés-
fejlesztéssel kapcsolatos, illetve a
pedagógusok Győrhöz méltó
megbecsülése érdekében végre-

hajtandó elképzeléseiről beszélt
Nógrádi László. 

A közlekedésfejlesztés elen-
gedhetetlen, mert óriási károkat
okoznak az egyre gyakoribb és
nagyobb dugók. E fejlesztések
közül kiemelt jelentőségű egy
újabb Duna-híd, illetve az ipari te-
rületek megközelítését támogató
és a Belvárost elkerülő, nagy át-
eresztőképességű tehermentesí-
tő utak megépítése – mondta el
Nógrádi László.

A Belváros közlekedését is meg
kell újítani néhány fontos kereszte-
ződés gyökeres átalakításával, pél-
dául nem szintbeli kereszteződé-
sekkel. Elkerülhetetlen a tömeg-
közlekedés színvonalának emelé-
se is, hogy vonzóbbá váljon. 

Azzal mindenki tisztában van,
hogy mindannyiunk jövője a köz-
oktatás színvonalán múlik – tért
rá a második témára az LMP je-
löltje. – Ehhez képest a napi di-
csőségjelentések ellenére a pe-
dagógusok bére a diplomások
közül a legalacsonyabbak közé
tartozik. A város pénzügyi lehető-
ségei lehetővé teszik azt, hogy
béren kívüli juttatásokkal ezen
legalább részben segíthessen az
önkormányzat, ami egyúttal a ma
nem létező ösztönző és differen-
ciáló eszközt is jelenthetné a min-
den döntéskörüktől megfosztott
igazgatók számára. Nem mellé-
kesen, több ezer pedagógus kap-
hatná vissza önbecsülését – je-
lentette ki Nógrádi László. 
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MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

Kedves Győriek!
Köszönjük a bizalmat, a Fidesz-KDNP

eddig több mint 15000 darab
támogató ajánlást gyűjtött össze.

A támogató nyilatkozatokat továbbra
is gyűjtjük, hiszen célunk, hogy

személyesen találkozzunk Önökkel.
A Fidesz győri irodájában is leadhatják
támogató aláírásukat a Bécsi kapu tér

és a Király utca sarkán.
Nyitva: h.–p.: 9–17 óráig.
Telefon: 06-96/328-785.

KÖSZÖNJÜK!
A szükséges ajánlások sokszorosát
gyűjtötte össze és hivatalosan is kép-
viselőjelöltté vált Fekete Dávid és So-
mogyi Tivadar alpolgármester, ennek
ellenére folytatják az aláírásgyűjtést,
mivel fontosnak tartják, hogy minél
több győrivel találkozzanak, minél
több győri ember véleményét meg-

hallgassák, s minél több győrihez sze-
mélyesen is bekopogjanak – mondta
el Fekete Dávid és Somogyi Tivadar. 

Győr az elmúlt négy évben sokat
fejlődött, s azt szeretnénk, hogy ez a
folyamat folytatódhasson, ehhez a vá-
rosépítő munkához kérjük a győriek
segítéségét, felhatalmazását – fogal-
mazott Fekete Dávid. 

A PÁGISZ ÁMK-ban már meglevő uszo-
da kibővítését, vásárcsarnok létrehozá-
sát és térfigyelő kamerák felállítását szor-
galmazták Marcalvárosban az MSZP – a
Korszakváltók Pártjának képviselőjelölt-
jei szerdai sajtótájékoztatójukon.

Szabó Sándorné polgár-
mesterjelölt elmondta, nem
vadonatúj uszodában gondol-
kodnak, hanem a a PÁGISZ
ÁMK-ban meglevő kibővítésé-
ről. Ez szolgálná az itt élőket, a
bejárókat, akik könnyen par-
kolhatnának a környéken, to-
vábbá a növekvő számú, ge-
rincbántalmakkal küszködő
gyermeket is. Szabó Sándor-
né utalt arra, hogy a marcalvá-
rosi uszoda felépítése már
sokszor felvetődött, a tervek-
ből azonban nem lett semmi.
Szabó Sándorné úgy véleke-
dett, nem vitatja, hogy szükség van a
jelenleg is épülő versenyuszodára, de
kellene egy olyan is, ami a tö-
megsport szolgálatába állna. 

Molnárné Sinkó Zsuzsanna, a 11.
választókerület képviselőjelöltje arra
hívta fel a figyelmet, hogy Marcalvá-
rosban rég óta szükség lenne egy vá-
sárcsarnok megépítésére. A vásár-
csarnok nemcsak a marcalvárosiak
kényelmét szolgálná, hanem a környe-

Fidesz: Fontos a győriek véleménye
Örömünkre szolgál, hogy a győriek

nagyon aktívan részt vesznek az ön-
kormányzati választást megelőző idő-
szakban, a személyes találkozóinkon
mindenkit várunk, nem csak azokat,
akik a körzetünkben laknak s a Fidesz-
re szavaznak, hanem mindenkit, pár-
tállástól függetlenül, mert minden
győri véleménye fontos számunkra –
hangsúlyozta Somogyi Tivadar alpol-
gármester. 

Arról kérdeztük a két politikust, ér-
tékeljék a kampány eddig eltelt idő-
szakát, mivel elégedettek, és mivel
elégedetlenek?

Fekete Dávid: – Jók az eddigi ta-
pasztalataim, egy-két kilengéstől el-
tekintve a kampány a sportszerű jel-
zővel illethető. Remélem és hiszem,
hogy a folytatásban is ez lesz a jel-
lemző.

Somogyi Tivadar: – A győriek akti-
vitása a legnagyobb pozitívum. Nem
csak azért, hogy nagyon sokan támo-
gatnak bennünket, hanem azért is,
mert a véleményükkel is megtisztel-
nek. Egy-két esetet leszámítva, tisz-
tességesnek tartom a kampányt, min-
denki a programokra koncentrál.

MSZP: Uszodát, vásárcsarnokot Marcalvárosba!
ző kistelepülések őstermelőit is a nagy
áruházláncokat kiküszöbölve, segíte-
né piachoz. Így a vásárlók valóban ma-
gyar termékeket kapnának. Ennek he-
lye akár az üresen álló egykori vas-mű-
szaki bolt helyén is lehetne.

Horváth József a térfigyelő kamerák
telepítését szorgalmazta, ugyanis egy
lakótelep mindig fokozottan veszélyes a
kisgyermekekre és az idősebbekre.

Dr. Fülöp Attila a panelprogram
folytatását sürgette, mert egy korsze-
rűsített panellakással minimum 45
százalék energia takarítható meg. Ez
a valódi rezsicsökkentés, az emberek
a felújított panelekben valóban érzik,
hogy csökkentek a rezsikiadásaik.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉSEK
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KÖZSZOLGÁK  GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Már csak két hétig tart az akció, a 130 éves Pannon-Víz Zrt. a jubileum alkalmából
minden 130. jelentkezőt megajándékoz öt darab állatkerti belépővel. A játékban
való részvételhez mindössze egy e-mailre van szükség, amely tartalmazza a játé-
kos (számlán is szereplő) fizető azonosító számát és saját telefonszámát. Más adat-
ra nincs szükség. Az e-mail tárgyához a „Jubileum 130” szöveget kérjük beírni. A
jelentkezési e-mail cím: jubileum130@pannon-viz.hu. A játékban csak lejárt tar-
tozással nem rendelkező lakossági fogyasztók vehetnek részt. Egy fizető azonosító
szám csak egyszer regisztrálhat. A belépők a győri állatkertben, 2014. év végéig
használhatók fel, készpénzre nem válthatók. A nyerteseket az általuk megadott te-
lefonszámon, szeptember 30-ig értesítik a játék szervezői. 

Annak érdekében, hogy a lakosság szá-
mára megkönnyítse a háztartásokban
összegyűlt hulladékok szelektív elhelye-
zését, a GYHG Nonprofit Kft. kihelyezett
hulladékudvarokat üzemeltet ősszel
több városrészben. Legközelebb szep-
tember 13-án, szombaton Révfaluban
alakítanak ki ideiglenes gyűjtőpontot. 

A lakók 8 és 18 óra között a Rónay
Jácint út és a Szövetség út találkozá-
sánál lévő ingatlanon helyezhetik el fe-
leslegessé vált holmijukat. A helyszínt
a Rónay Jácint út felől lehet megköze-
líteni. A szolgáltató felhívja a lakosság
figyelmét, hogy veszélyes hulladék-

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága készen áll a lakások fűté-
sének megkezdésére. A jogszabályok
és közüzemi szerződések szerint a szol-
gáltató szeptember 15-e és a követke-
ző év május 15-e között áll a felhaszná-
lók rendelkezésére, mely időszakban a
felhasználók arra hatalmazták fel a tár-
saságot, hogy az időjárástól függően
indítsa, illetve leállítsa a fűtést. A fűtést
ebben a periódusban akkor indítja el a
szolgáltató, ha a külső hőmérséklet na-
pi középértéke – az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat előrejelzése szerint –
előreláthatólag nem haladja meg a
+10 fokot, illetőleg három egymást kö-
vető napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indítást, leál-
lítást) a lakóközösség közös képvise-
lője írásban kezdeményezhet, és erre
akkor kerül sor, ha a hőközpontról
vagy a hőközponton belül külön fűtési
hőcserélő blokkról ellátott felhaszná-
lók legalább 70 százaléka ezt kéri.

A nyári hónapokat kihasználva a
GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága a betervezett karbantar-
tási, felújítási munkákat a fűtőerőmű-
ben, a távhőhálózaton, a hőközpon-
tokban elvégezte, a fűtés indítására
felkészült. A nyári nagyleállás, ami az

Ajándék belépőjegyek a Pannon-Víz Zrt. fogyasztóinak

Irány az állatkert!

Rendelkezésre áll
a szolgáltató

egész rendszeren használati meleg-
víz-szünettel járt, augusztus 5-én zök-
kenőmentesen lezajlott. 

GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatá-
si Igazgatósága 2014-es felújítási
munkái közül kiemelkedik a jelentős
pályázati forrás felhasználásával meg-
valósult négy hőközpont szétválasztá-
sa. Ennek eredményeképpen 28 új fel-
használói hőközpontot telepítettek, a
hőközpontokat kiszolgáló bekötőveze-
tékekkel együtt. A Mónus Illés út egy
szakaszán távhővezetéket cseréltek a
szakemberek. 

A hőközpontok szétválasztásának
jelentősége, hogy így kisebb fűtési
egységek, közösségek kérhetnek
egyedi fűtésindítást illetve leállítást,
nagyobb a mozgástere az egyedi igé-
nyek kiszolgálásának. Ezen kívül a
beruházás energia megtakarítást és
így is kisebb környezeti terhelést
eredményez.

Szeptember 15-ig a fogyasztók-
nak is be kell fejezniük a tulajdonuk-
ban levő távfűtő berendezések felújí-
tási munkáit. Ezt követően a szolgál-
tató csak rendkívüli esetben, a társas-
ház közös képviselőjének hozzájárulá-
sával engedélyez átalakítási munkát,
üríti le ehhez a fűtési rendszert.

Hulladékudvar Révfaluban
nak számító anyagokat nem lehet el-
helyezni. Az elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékokat, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagolóanyagokat, búto-
rokat, berendezési tárgyakat szétválogat-
va veszik át a GYHG Kft. munkatársai. A
hulladék lerakására a győri lakosok, a
Győrben szemétszállítási díjat fizetők jo-
gosultak. Jogosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetéséről szóló
számlával. Azok, akiknek ilyen nincs,
mert a társasházuk közösen fizet, a ko-
rábban kiadott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzenek.
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FÓKUSZBAN HIRDETÉS

szerző: sz. t.
fotó: marcali gábor

Az idei legmagasabb szintű ri-
asztást kellett elrendelni a par-
lagfű pollenkoncentrációja mi-
att a hét elején. A helyzet miatt
allergiásoknak a tünetek foko-
zódásával kell számolniuk. A
szakemberek szerint azonban
hamarosan véget ér az allergia-
szezon.

A hét elején tetőzött a parlagfű pollen-
koncentrációja, ami miatt az Orszá-
gos Környezet-egészségügyi Intézet
4-es riasztást adott ki térségünkre.
Hauptmann Gábor, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervé-
nek biológusa szerint az augusztus vé-
gi, valamint az elmúlt hétvégi  időjárás
rendkívüli módon kedvezett a pollen
terjedésének. A riasztást csak akkor
tudják mérsékelni, ha csapadékosra
fordul az idő. A szakember rámutatott,
a tavalyi évhez viszonyítva most jobb
a helyzet, egy évvel ezelőtt ugyanis
még a skálán létező egyik legmaga-
sabb, fekete riasztást is el kellett ren-
delnie az intézetnek, ezt azonban
most meg sem közelítettük.

Azonban nemcsak az időjárás mi-
att kedvezőbb a helyzet, úgy tűnik, az
emberek gyomnövényhez való hozzá-
állása is megfelelőbb. Pongrácz Attila,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának vezetője példaérté-
kűnek nevezte a megyei gazdálkodók
odafigyelését és gondosságát a par-
lagfű elleni védekezési munkában. Az
augusztus végén végzett légi felderí-
tés után arról számoltak be a szakem-
berek, hogy az átvizsgált 270-280
ezer hektáron mindössze 24 parlagfű-

Lassan fellélegezhetnek
az allergiások

vel fertőzött területet találtak. Pong-
rácz Attila kifejtette: azokon a része-
ken sem találtak parlagfüvet, amelyek
az elmúlt években rendkívül szennye-
zettek voltak. A szakember bízik ben-
ne, hogy a légi felderítési munkát a kö-
vetkező években is folytatni tudják,
mert úgy tűnik, ennek van a legna-
gyobb visszatartó ereje.

Hauptmann Gábor hozzátette, las-
san véget ér az allergiaszezon, bár a
következő néhány hétben még a par-
lagfű mellett többféle növény okozhat
kellemetlen tüneteket. A szakember
azt ajánlja, tegyenek megelőző lépé -

seket az üröm, a csalán és a fűfélékre,
valamint gombaspórákra  érzékenyek
is. Kiemelte, nekik számolni kell azzal,
hogy kedvező időjárás esetén aszt-
más tüneteik akár rohamszerűen je-
lentkezhetnek. Ennek kockázatát
csökkenthetik például azzal, ha a szak-
orvos utasítása szerint szedik gyógy-
szereiket, kevesebb időt töltenek a
szabadban, esténként hajat mosnak,
az ágyneműt gyakrabban cserélik, sű-
rűbben porszívóznak a lakásban.

munkakörbe szakembert keres.

Előny:
• Virtuoso 3000

virtuális stúdió
rendszer ismerete

• AVID Media
Composer szoftver

ismerete
• B kategóriás

jogosítvány
• jó szervezőkészség 

A Győr+ Média Zrt., a győri médiaközpont

TV stúdió vezető

Jelentkezés az állásra: fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel
az allas@gyorplusz.hu e-mail címen lehet 2014. szeptember 25-ig.

Feladatok:
• televízió
stúdió napi
működésének
irányítása
• műtermi és kül-
ső helyszíni felvé-
telek
koordinálása
• operatőri
és vágó
feladatok
ellátása

Elvárások:
• televíziózásban (operatőrként

és/vagy vágóként) szerzett
szakmai tapasztalat

• magas szintű felvétel technikai
műszaki ismeretek

• informatikai ismeretek



2014. 09. 16.–09. 22.

Óvodások aszfaltrajz készítése

„Szemétszüret” iskoláknak 

06:00–09:00 Bringás  reggeli
a Deák Ferenc Szakközépiskola
előtti téren 

16:00–18:00 Tematikus séta
a Baross úti Látogatóközponttól,
melynek során megelevenedik
Győr utcatörténelme 

19:00–21:00 Pubquiz: Utcatörténelem
– három-négy fős csapatok részére
városismereti vetélkedő
a Vendelin Eszpresszóban

09:00–13:00 Közlekedésbiztonsági témanap
a Mobilisben  
13:00–14:00 Baleseti szimuláció
a Mobilisnél  

15:00–16:30 Fedezd fel faros
busszal Győrt!  
16:30–18:00 Telephelylátogatás
a Kisalföld Volán Zrt.-nél 

2014. 09. 16. (kedd)

16:00–18:00 Tematikus séta
a Baross úti Látogatóközponttól, melynek
során megelevenedik Győr utcatörténelme 
16:00–19:00 Police 07 – Interaktív
társasjáték a város autóbuszain 
00:00–24:00 Jegy nélküli utazási
lehetőség a városi autóbuszokon 

Autómentes Nap

2014. 09. 17. (szerda) 2014. 09. 18. (csütörtök)

2014. 09. 19. (péntek) 

10:00-18:00 Civilek a téren: • Terasz Csoport – kiállítás, térformálás
• Tekerés az élet – kerékpáros túraajánlatok • Tolvajkergetők Győr –
lakatolási tanácsok • Keret Egyesület – kerékpáros vidámpark, koncert
• Kisalföld Volán Zrt. relikviák vására • ÉNYKK • Yakuza bemutató
10:00–12:00 Mobilis: látványos kísérleti bemutatók
15:00–18:00 Én és a biciklim fotózás
20:00–21:30 Kerékpáros felvonulás – Light Ride
23:15–04:30 Éjszakai buszjárat

2014. 09. 20. (szombat)

2014. 09. 22. (hétfő) A programokról
további részletek

a Győri Mobilitási Hét 
facebook oldalán

olvashatók.

Megyeház tér – Mobilitási megmozdulás
és Bringapolisz kerékpáros felvonulás

10:00–16:00 Kerékpártúra
Pannonhalmára
a Megyeház térről

2014. 09. 21. (vasárnap) 

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap győri programjainak
szervezője Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.
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INNOVÁCIÓ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A „Mit csináljak Győrben?” kér-
désre szerencsére mindig talá-
lunk válaszként valamilyen
programot, ám egy fiatal test-
vérpár által kitalált hiánypótló
kezdeményezés még inkább
megkönnyíti a dolgunkat: egy
helyen értesülhetünk szinte az
összes városi eseményről, új-
donságról. A kérdés egyre
többször hangzik el idegen
nyelven is, ez adta a Whatcani-
do alapötletét.

Nem újdonság, hogy egyre többször
hallunk külföldi szót a győri utcákon,
kávézókban, szórakozóhelyeken, vá-
rosunk ugyanis már tavaly bekerült
az ország tíz leglátogatottabb telepü-
lése közé. A vendégek természete-
sen eddig is értesülhettek például a
Látogatóközpontban a programok-
ról, ám napjainkban egyre többen
töltik le a Whatcanido alkalmazást is.
„Az ötlet egészen spontán érkezett:
megálmodtam, reggel pedig azon-
nal szóltam a testvéremnek, ezt meg
kell csinálnunk!” – meséli Németh
Nikolett, aki öccsével, Németh Pat-
rikkal létrehozta tavaly a What can I
do in Győr Facebook-oldalt, melynek
ma már több mint hétezer követője
van. „Egyszer csak azt vettük észre,
egyre többen vagyunk, s jönnek az
üzenetek, tippek, ajánlatok. Kezdet-
ben nem tudtuk, hová fog fejlődni a
Whatcanido, de mára kinőtte magát:
rengetegen tájékozódnak tőlünk a
programokról a Facebookon, a web-
oldalunkon és a különböző platfor-

What can I do?
mokra letölthető alkalmazás által, de
azt is láthatják, ha új üzlet vagy szol-
gáltató kezdte meg működését a vá-
rosban” – veszi át a szót Patrik, aki a
fejlesztés technikai oldaláért felel. A
projektben mindenki azt csinálja,
amit igazán szeret, jedlikes diákként
az informatikai háttér fejlesztése áll
közel hozzá, marketinges nővéréhez
pedig az ötlet népszerűsítése, a part-
nerkapcsolatok kiépítése. A testvér-
pár ma már egy kis csapattal dolgo-
zik, és júniusban elnyerték a Széche-
nyi István Egyetem és a megyei ipar-
kamara Üzleti Modell Versenyének
első helyezését is.

A különböző programokat egyéb-
ként csoportosítják, megkönnyítve ez-
zel az érdeklődésnek megfelelő kere-
sést. Az alkalmazásba navigációt is épí-
tettek, illetve információs pultot, s az
egész személyre szabható, s három
nyelven érhető el: magyarul, angolul és
németül. „Fontosnak tartjuk az egyedi
események kommunikálását, amikről
még a helyiek sem tudnak. A városi
program és szolgáltatások kínálata na-
gyon szerteágazó: az új edzőtermek,
vállalkozások megjelenése, esetleg fu-
társzolgálatok, reptéri programok, ext-
rém sportok, az egyes éttermek menü-
kínálata – a Whatcanido-n mindenről
tájékozódhatunk” – hangsúlyozza Né-
meth Nikolett, és hozzáteszi, a szolgál-
tatást szeretnénk egész Magyarország-
ra és a határon túlra is kiterjeszteni. „Ez-
által értesülünk mi is rengeteg klassz
dologról, ami a városunkban történik,
működik, nagyon sok felfutó program,
kezdeményezés van Győrben, érde-
mes részt venni az otthonunk vérkerin-
gésében” – mutatnak rá végezetül.
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HIRDETÉS  KULTÚRA

Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva
Győr (Duna Center) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo. 8–20, v. 9–18

2014. szetember 12–19-ig

Rio Mare Insalatissime

780
zöldséges készétel tonhallal, többféle
160 g, 3625 Ft/kg

Ft/db
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Színészünnep

Igazi színészünnepnek adott ott-
hont a Győri Nemzeti Színház az
elmúlt hétvégén és hétfőn, hiszen
amellett, hogy immár ötödik alka-
lommal engedett betekintést a kö-
zönségnek a színfalak mögé az „1
nap a kulisszák mögött” elnevezé-
sű nyílt napján, most először itt
osztották ki a Kaszás Attila-díjat is
és tartották meg a hozzá kapcso-
lódó gálát. Az országos jelentősé-
gű esemény mellé még egy ha-
sonló szintű, bár sokkal inkább
szakmai programot is szervezett a
teátrum: hagyományteremtő cél-
lal színházi marketing konferenci-
át szerveztek. 

Kaszás Attila-díj
2008-ban a Magyar Kultúra Nap-
ján alapította meg Szűcs Gábor,
a Mozaik Művészegyesület elnö-
ke és Pokorni Zoltán, Budapest
Főváros XII. Kerület Hegyvidéki
Önkormányzatának polgármes-
tere a Kaszás Attila-díjat azzal a
céllal, hogy a magyar ajkú szín-
művészek méltó szakmai elisme-
rése mellett, a fiatalon elhunyt,

Jászai-díjas színészlegenda em-
lékét is ápolják. Az ötletgazdák
ebben az esztendőben immár
hetedik alkalommal adták át a
rangos kitüntetést, ezúttal a Győ-
ri Nemzeti Színházban.

Ezt koronázta meg a díjátadó,
melynek rendezői feladatait For-
gács Péter színházigazgató vál-
lalta magára. 

A gálán fellépett Miklósa Eri-
ka, Dolhai Attila, Hatás című
táncetűdjükkel a Győri Balett
művészei, a Góbé Zenekar, de a
nézők részleteket láthattak a
Sakk című musicalből, sőt, a győ-
ri teátrumban most készülő, Jé-
zus Krisztus szupersztár című
darab koncertszerű előadását is
meghallgathatták.

A színvonalas eseményt Bor-
kai Zsolt polgármester nyitotta
meg. „Nagy öröm számomra,
hogy városunkban rendezhetjük
a Kaszás Attila-díjátadót. Úgy
gondolom, hogy amikor az alapí-
tók kitalálták ezt az elismerést,
ők maguk sem gondoltak arra,
hogy a magyar ajkú színészek

egyik legrangosabb kitüntetése
lesz a díj. Győr intézményei és
társulatai bizonyították, hogy ko-
moly és magas szintű kultúrát
tudnak közvetíteni a közönség fe-
lé, és ebbe méltón illeszkedik be-
le a mai ünnepség.”

A gála végén kiderült, hogy
2014-ben Nagy Alfréd veheti át
a kitüntetést. A művész megha-
tottan mondott köszönetet. „Na-
gyon nehéz most bármit is mon-
danom. Rengeteg embernek
kellene most megköszönnöm,
hogy itt állhatok, de valaki óha-
tatlanul kimaradna. Ezért legfő-
képpen páromnak, Szendének
szeretnék köszönetet mondani
azért, hogy velem van, és hogy
az elmúlt évben sok szép és ne-
héz pillanatot éltünk át együtt.
Ez a szeretet ölelje át mindazo-
kat, akik rám szavaztak” – fogal-
mazott a Gyergyószentmiklóson
született színész. 

A színház is áru
A színház is áru. Igaz, különleges
termék, melyet még azelőtt kifi-

ÚJ PROGRAMOK!

Hívja irodáinkat!
Kapuvár, Fô tér 18—21. 
Ny.: H—P. 8—16.
Tel.: 96/595-080, 

30/754-0211
E-mail: info@galbusz.hu 

Gyôr, Kazinczy u. 10.
Tel.: 96/388-055;

20/952-8310

www.galbusz.hu

BÉKÉSCSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL 
Október 23-24.        28.000,- Ft/fô félpanzióval

VÁRVIDÉKI BARANGOLÁSOK
Október 23.    6.500,- Ft/fô

SZENT MÁRTON ÚJBORFESZTIVÁL ÉS LIBATOR A
SZENTENDREI SKANZENBEN 
November 8.   6.800,- Ft/fô

SZÉKELYFÖLDI SZILVESZTER 
2014.12.28 — 2015.01.02.  110.000,- Ft/fô félpanzióval
wellness / lovas szánozás / sízés / disznóvágás / sütögetés

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS BUDAPESTEN 
Október 25. 19.00 óra

Operettszínház: MOZART! 6.600,- Ft/fô
Vígszínház: A PADLÁS 7.500,- Ft/fô ill. 7.100,- Ft/fô

ADVENTI ELÔZETES!
Idôpontokról és árakról kérem érdeklôdjön irodáinkban!

• Karácsonyvárás a barokk pompa jegyében: 
A MELKI APÁTSÁG ÉS SANKT PÖLTEN

• Adventi hangulatban a Bécsi-erdôben, 
PARNDORF—KITTSEE—SCHLOSSHOF

• MARIAZELL—STEYR—GRAZ—BÉCS—BUDAPEST 
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KULTÚRA HIRDETÉS

zet a vásárlója, mielőtt megnéz-
né. A kultúra, így a színház is be-
fektetés az emberi minőségbe.
Ezek a gondolatok is elhangzot-
tak a Győri Nemzeti Színház Kis-
faludy Termében, ahol Színházat
vegyenek! címmel rendeztek
marketingkonferenciát. 

A Színészünnep rendezvény-
sorozat szakmai kísérő prog-
ramjaként találkoztak színházi
vezetők, gazdasági szakembe-
rek és marketingesek a Kisfa-
ludy Teremben. Forgács Péter
igazgató köszöntötte a résztve-
vőket, s arról beszélt, hogy ha
kevés egy intézmény pénze, jól
meg kell fontolni, mire költi azt.
A hatékony marketing azonban
hozzátartozik a színházak műkö-
déséhez. 

Az első előadást Turkovics
Mónika, a Magyar Állami Opera-
ház marketing és kommunikáci-
ós igazgatója tartotta. Érződött,
hogy mennyire tudatos straté-
gia jegyében tervezik meg az
Opera, az Erkel Színház, a balett
és a filharmonikusok arculatát.

Az intézmény játszóhelyei közül
az Operát exkluzív, az Erkelt el-
érhető intézménynek pozicio-
nálják. A marketing persze en-
nél összetettebb folyamat, a
jegyárak  megállapításától  az
akciókon át, a megcélzott kö-
zönség eredeti módszerekkel
történő megnyerésén túl, a szín-

házon kívüli kapcsolattartásig
rengeteg eleme van. 

A Szegedi  Szabadtéri Játé-
kok igazgatója, Herczeg Tamás
úgy fogalmazott: a marketinget
általánosságban úgy is meghatá-
rozhatnánk, hogy  ne gyártsunk
magas sarkú fekete cipőt ott,
ahol az alacsony sarkú barnát
kedvelik.  A kultúra piaci jelenléte

azonban így semmiképpen nem
írtható le.  Nem szabad szolgai
módon megfelelni a közönség
megmért igényének, hanem
azok fölé kell célozni. 

Mattyasovszky Bence, a Ka-
tona József Színház adminiszt-
rációs igazgatója azzal kezdte,
hogy 2006-ban, Gyurcsány

őszödi beszédét köve-
tően, nem mentek
színházba a nézők. A
valódi színházat
ugyanis az utcán ját-
szották az emberek,
az izgalmasabb volt,
mint egy előadás.  Az-
tán a 2008-as pénz-
ügyi válság miatt

csökkent a fizetőképes kereslet.
A Katona József Színház mára
tudatos stratégia alapján foglal-
kozik a közönségével, többek kö-
zött az előadásokhoz asszociatív
módon vagy közvetlenül kap-
csolódó árukat is lehet vásárolni
náluk. Ezek közül a legnépsze-
rűbb „a Csehov-idézetekkel te-
letűzdelt bébirugdalózó volt”. 

Idén Nagy Alfréd
kapta 
a kitüntetést

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata,
a tulajdonában lévő nem lakáscélú
helyiségeit, bérleti díjra történő
nyílt pályáztatással hirdetmények
útján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal
9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hirdetőtáb-
láján (üvegfalon), a GYŐR-SZOL Zrt. Központjá-
ban (9024 Győr, Orgona u.10.), valamint a
www.gyor.hu honlapon Vagyonhasznosítási fel-
hívás menüpontban tekinthetők meg 2014.
szeptember 08-tól 2014. szeptember 26-ig,
ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.
Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hi-
vatal (9021 Győr, Városház tér Gazdálkodási Fő-
osztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfo-
gadási időben, vagy telefonon: (96) 500-236-os
és (96) 500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS
A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN
TALÁLHATÓ!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2014. szeptember 26. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Városháza, Győr, Városháztér 1.
II. emelet 68-as iroda
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 20-tól
• Angol gyerektanfolyamok szombatonként szeptember 20-tól
• Angol és német GazdálKODÓ idegenforgalmi, és ZÖLD út gazdasági vizsgára

felkészítô tanfolyam 
• EURO, ECL, TársalKODÓ nyelvvizsga-felkészítés csoportban

és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

szeptember 15-tôl több szinten is  
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Kérdések a Bibliában – 

Végh Tamás ny.református 
lelkipásztor

09:15 Református magazin
09:40 Evangélikus ifjúsági műsor
09:50 Református egység – Vajdaság
10:15 Katolikus krónika
10:55 Görög katolikus liturgia
12:10 Hírek
12:15 Virágzó Magyarország
12:40 Telesport
13:10 Ybl 200 – Pálffy Pálné palotája
13:20 DTM Futam
14:50 Kereszthegy 
15:50 Főzni úton-útfélen
16:25 Telesport
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Levelek Júliának 
22:10 MR2 Akusztik+ a Müpából 
23:25 Egy veszedelmes viszony 
01:40 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop 
06:45 Kölyökklub
09:55 EgészségKalauz 
10:25 Teleshop
11:20 Kalandor
11:50 4ütem 
12:25 A Muzsika TV bemutatja
13:00 Agymenők 
13:35 Tru Calling – Az őrangyal 
14:35 Tru Calling – Az őrangyal
15:35 Piedone Hongkongban 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Taxi 
20:00 Alkonyat – 

Hajnalhasadás 2. rész 

22:05 12 menet 
00:15 Portré 
00:55 A szerelem bősége 
02:45 Apa-csata 
03:05 Taxi 

04:10 Briliáns elmék 
04:55 Hazugságok gyűrűjében 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:35 Astro-Világ
10:40 Stílusvadász 
11:10 Stahl konyhája 
11:40 Több mint TestŐr 
12:10 Édes élet 
13:25 Édes élet 
14:40 Édes élet 
15:55 A majmok bolygója: Lázadás 
18:00 Tények
19:00 Sztárban sztár 
21:40 Anyám nyakán 

23:45 Stephen King: Halálsoron 
03:05 Sportos
03:15 Eureka 

05:50 Élő egyház
06:20 Gazdakör
06:50 Világ-nézet
07:20 A Lélek erejével
07:50 Pannon expressz
08:20 Mesélő cégtáblák
08:45 Rome Riports
09:10 Napok, évek, századok 
10:00 Magyar klasszikusok 

új köntösben
10:35 Kultikon + 
11:00 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék 
12:00 Déli harangszó
12:10 Híradó
12:15 Nótacsokor
12:40 Gázolás 
14:25 Hazajáró
15:00 Csellengők 
15:25 Hogy volt!?
16:25 Akiket a pacsirta elkísér 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet 
19:35 Önök kérték!
20:30 A sziget 
21:30 Topáz 
23:35 Dunasport
23:50 Heti Hírmondó
00:20 Magyar Jazz Ünnep 2011 

08:30 Épí-Tech (ism.)
09:00 Innovella (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Épí-Tech (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:15 Innovella (ism.)
19:30 KultÓra (ism.)
20:05 Credo (ism.)
20:35 Konkrét (ism.)
20:50 Innovella (ism.)
21:05 KultÓra (ism.)
21:35 Credo (ism.)
22:05 Konkrét (ism.)
22:20 Innovella (ism.)
22:35 KultÓra (ism.)
23:05 Credo (ism.)
23:35 Műsorzárás

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:28 Az Este
06:00 Magyar gazda
06:25 Elégia Huszárik Zoltánról
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Történetek a nagyvilágból 
09:35 Vágtass velem!
10:10 Zack és Cody 

egy ikerkísérletben 
11:30 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89
12:50 Van berekfa, nincsen rét
13:50 A gyerek sztárgyár 
14:45 Rocktábor 2. – A záróbuli
16:25 Telesport
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa 

megakad a torkán 
21:30 Rob Roy 
23:50 Ál(l)omás 
00:05 Tökéletes másolat 
02:05 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi 
04:40 Ezel – Bosszú mindhalálig 
05:30 Ezel – Bosszú mindhalálig 
06:15 Top Shop
06:45 Kölyökklub
09:25 Ízes élet – Mautner Zsófival 
09:45 Teleshop 
10:40 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
11:10 Házon kívül 
11:40 TRENDmánia 
12:10 a'la CAR 
12:45 Kung-fu 
13:45 Tökéletes célpont 
14:50 Tökéletes célpont 
15:50 A szomszéd nője 

mindig zöldebb 
18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
19:30 X-Faktor 
21:10 Másnaposok 2. 

23:15 Utazás Dardzsilingbe 
01:10 Egy botrány részletei 
03:00 Az éden titkai 

04:20 Waikiki páros 
05:05 Babavilág 
05:30 Super Car 
06:00 Időnyomozó
06:25 Tv2 matiné
09:40 Astro-Világ
10:45 Otthon a kertben 
11:15 Állatőrség 
11:45 Babavilág 
12:15 Apák gyesen 
13:15 Monk – Flúgos nyomozó 
14:30 Édes élet 
15:45 Édes élet 
17:00 Napló 
18:00 Tények
19:00 A majmok bolygója: Lázadás 

21:15 A hihetetlen Hulk 
23:30 Kegyetlen játékok 3. 
01:15 Így készült 
01:45 Sportos
01:55 Sue Thomas – FBI 
02:40 Sue Thomas – FBI 
03:15 Franklin és Bash 

07:45 Élő egyház
08:10 Isten kezében
08:40 Akadálytalanul
09:05 Nóvum 
09:35 Határtalanul magyar
10:05 Székely kapu
10:35 Hagyaték
11:00 Sírjaik hol domborulnak...
11:30 Zöld Jelzés
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:05 Vers
12:10 WTCC-túraautó magazin
12:35 Nótacsokor
12:50 Nálatok, laknak állatok?
13:20 Nálatok, laknak állatok?
13:50 Éjszakai lovasok 
15:15 Önök kérték!
16:15 Viadukt 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet 
19:05 Bűvölet
19:35 Hogy volt!?
20:30 Az élet sava-borsa 
21:15 Wallis és Edward 
22:55 Kultikon +
23:20 Dunasport
23:35 MüpArt - Gryllus Dániel 

és barátai
01:35 Világ-nézet

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Innovella (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.)
08:40 Innovella (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Credo (ism.)
10:00 Képújság
18:00 Épí-Tech (ism.)
18:30 Innovella (ism.)
18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győr+ Sport (ism.)
19:35 Konkrét (ism.)
19:45 Vény nélkül  (ism.)
20:10 Épí-Tech (ism.)
20:40 Innovella (ism.)
20:55 Konkrét (ism.)
21:10 Győr+ Sport (ism.)
21:45 Konkrét (ism.)
21:55 Vény nélkül  (ism.)
22:20 Épí-Tech (ism.)
22:50 Műsorzárás (ism.)

GYŐR+ TV
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06:50 Konkrét (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
08:00 Reklám II.
07:30 Győr+ Sport (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Kecskemét–Győri ETO FC 

NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés (ism.)

11:25 Képújság
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 17., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru
13:30 A rejtélyes XX. század 
14:00 Cédrusliget 
14:50 Zorro 
15:40 Charly, majom a családban 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Rex felügyelő 
17:35 Híradó
17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság tér '89
21:10 Rámenős páros 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:45 Sporthírek
22:50 Vaddisznók 
23:50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:35 Szívtipró gimi 
01:20 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Eastwicki boszorkák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán 
23:25 RTL Klub Híradó
23:55 Házon kívül 
00:30 Reflektor 
00:50 Elfelejtve 
01:50 Kémpárbaj 
02:50 Apa-csata 
03:10 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:30 Hawaii Five-0 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:35 Sportos
01:45 Táncfilm 
03:00 Maricruz 
03:25 A Macska 
03:50 Családi titkok 

SZEPTEMBER 16., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm
13:30 Örkény lovas tábor 
14:00 II. Erzsébet 

gyémántjubileuma 
15:00 Zorro 
15:45 Charly, majom a családban 
16:35 Híradó+
16:50 Rex felügyelő 
17:35 Híradó
17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget 
21:10 Grand Hotel 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 És a levelek lehullottak 
23:55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:40 Szívtipró gimi 
01:25 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 A mentalista 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 XXI. század – 

a legendák velünk élnek 
00:15 Reflektor 
00:30 A főnök 
01:30 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
02:10 EgészségKalauz 
02:40 Apa-csata 
03:00 Az éden titkai 

04:50 Aktív 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Anyám nyakán 
00:35 Tények Este
01:20 Aktív 
01:40 Sportos
01:50 A Rózsa énekei 
03:25 Maricruz 
03:50 A Macska 

07:35 Nóvum 
08:05 Zebra 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:25 Emily 
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 Őrjárat az égen 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Pocok, az ördögmotoros
15:00 Századfordító magyarok
16:00 Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép
17:05 Emily
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca 
20:20 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek
21:15 Dunasport
21:25 Menetrendszerinti 

gyilkosságok 
23:00 Könyvajánló
23:10 Egyszer volt egy bolondok 

városa 

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok
05:20 A Lényeg
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Főzni úton-útfélen
10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Zorro 
15:40 Charly, majom a családban 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 Rex felügyelő 
17:35 Híradó
17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Kékfény 
21:20 Római helyszínelők – 

Árulkodó nyomok 
22:20 Az Este
22:55 Híradó
23:05 Sporthírek
23:10 Aranymetszés
23:45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
00:35 Szívtipró gimi 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Vadmacskák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Dr. Csont 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
00:00 Az elszánt diplomata 
02:25 Apa-csata 
02:50 Apa-csata 
03:10 Az éden titkai 

04:00 Szellemdoktor 
04:45 Napló 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 A hihetetlen Hulk 
00:45 Tények Este
01:30 Aktív 
01:50 Sportos
02:00 Zsaruvér 
03:00 Maricruz 
03:25 A Macska 
03:50 Családi titkok 

07:35 Élő egyház
08:00 Isten kezében
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:25 Emily 
10:15 Hagyaték
10:45 Hazajáró
11:15 Az élet sava-borsa 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:20 Vers
12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Emily 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Őrjárat az égen 
20:30 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:25 Dunasport
21:30 Az életmentő – Semmelweis 

Ignác igaz története 
22:25 Könyvajánló
22:35 Belépési nyilatkozat 
23:30 Minden hajnalban - 

„A Somló-hegy bejött" 

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Épí-Tech (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-Tech (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Épí-Tech (ism.)
10:05 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 Konkrét
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 KultÓra
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:00 Konkrét (ism.)
08:15 Innovella (ism.)
08:30 KultÓra (ism.)
09:05 Credo (ism.)
09:35 Képújság
17:25 Kecskemét–Győri ETO FC 

NB I-es bajnoki labdarúgó 
mérkőzés 

18:45 Műsorkezdés
18:50 Konkrét
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Győr+ Sport
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV

08:30 Híradó
08:35 Térkép 
09:05 Könyvajánló
09:10 Mesélő cégtáblák
09:35 Emily 
10:25 Szelek szárnyán 
11:15 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:25 Pocok, az ördögmotoros
14:55 Voyager – A múlt titkai 

és legendái 
15:30 Büszkeségeink 

a Hungarikumok
16:00 Kevés pénzzel Európában
16:30 Térkép
17:05 Emily 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Öregberény 
20:10 Öregberény 
20:40 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:35 Privát kopó 
22:50 Mese a somogyországi 

patakgörbítőkről
23:45 Könyvajánló
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

06:50 Konkrét (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
08:00 Reklám II.
07:30 KultÓra (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.)
10:05 Képújság
18:55 Műsorkezdés
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül  (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Vény nélkül 
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV GYŐR+ TV
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Rondó
13:00 Alpok-Duna-Adria
13:30 Átjáró
14:00 Vágtass velem!
14:30 Útravaló
14:45 Zorro 
15:30 Charly, majom a családban 
16:20 Híradó+
16:35 Rex Rómában v
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fábry 
21:45 Az Este
22:20 Híradó
22:30 Sporthírek
22:35 Barangolások öt kontinensen 
23:10 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
23:55 Szívtipró gimi 
00:45 Műsorszünet

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Eastwicki boszorkák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 Ölve vagy halva 
00:00 RTL Klub Híradó
00:30 Brandmánia 
01:10 Reflektor 
01:30 Sötét zsaruk 
02:30 a'la CAR 
02:55 Az éden titkai 

04:50 Aktív 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 NCIS 
23:30 22-es körzet – A bűn utcái 
00:30 Tények Este
01:15 Aktív 
01:35 Sportos
01:45 Grimm 
02:35 Hawaii Five-0 
03:25 Maricruz 
03:50 A Macska 

08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:00 Könyvajánló
09:10 Magyar elsők 
09:25 Emily
10:15 Szelek szárnyán 
11:05 Ábel a rengetegben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:30 Gyalogbéka
15:00 ELIXÍR avagy hogyan legyünk 

fittek, derűsek, aktívak 50+?
15:30 Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
16:30 Térkép
17:05 Emily 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet 
19:35 Angyalbőrben 
20:30 Szelek szárnyán 
21:15 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Üvegtigris 
23:20 Könyvajánló
23:30 MüpArt classic – Joyce DiDonato

és a Complesso Barocco

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
M1 RTL KLUB TV2 DUNA TV

07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:05 Képújság
18:45 Műsorkezdés
18:50 Konkrét
19:00 Híradó
19:20 Sporthírek
19:30 Civil kurázsi (ism.)
20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Civil kurázsi (ism.)
21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Civil kurázsi (ism.)
22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Civil kurázsi (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás

GYŐR+ TV
05:20 Az Este
05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:30 Életkerék
13:00 Esély
13:30 Szeretettel Hollywoodból 
14:00 Rámenős páros 
14:50 Zorro 
15:35 Charly, majom a családban 
16:20 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 Rex felügyelő 
17:30 Híradó
17:45 Ridikül 
18:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Fleming – Rázva, 

nem keverve 
21:20 Fleming – Rázva, 

nem keverve 
22:00 Az Este
22:35 Híradó
22:50 Sporthírek
22:55 Bűnösök és szentek 
00:35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 

04:00 Reflektor 
04:10 Barátok közt 
04:45 Eastwicki boszorkák 
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz 
13:45 Éjjel-nappal Budapest 
15:00 A Konyhafőnök 
16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök 
20:05 Éjjel-nappal Budapest 
21:30 Barátok közt 
22:05 CSI: A helyszínelők 
23:05 RTL Klub Híradó
23:40 Reflektor 
23:55 Kemény motorosok 
01:00 Kalandor
01:30 CSI: A helyszínelők 
02:25 4ütem 
02:50 Apa-csata 
03:10 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok 
05:15 Waikiki páros 
06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután
12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz 
17:30 A Macska 
18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Zsaruk 
21:15 Édes élet 
22:30 Mint a kámfor 
00:55 Tények Este
01:40 Aktív 
02:00 Sportos
02:10 Grimm 
03:00 Maricruz 
03:25 A Macska 
03:50 Családi titkok 

06:35 Rondó
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó
07:35 Rome Riports
08:00 Csellengők 
08:30 Híradó
08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló
09:10 100 kép a XX. századból
09:25 Emily 
10:15 Szelek szárnyán 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár
14:20 Vers
14:25 Gyalogbéka
14:55 Stressz kétszer – Oktatófilm 

a munkahelyi stresszről 
15:35 Európa egészsége 
16:30 Térkép
17:05 Emily 
18:00 Híradó
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:00 Labdarúgás
21:00 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 Columbo: Hattyúdal 
22:55 Könyvajánló
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

TÜRIKISCHE TOURNÉ AM „KV TAG” – unter diesem Motto können
Sie am 13. September von 15:30 – 18 Uhr Gast eines Innenstadtspazier-
gangs auf den Spuren der Türkenzeit und einer Überraschungsverans-
taltung sein. Treffpunkt: an der Mariensäule auf dem Széchenyi-Platz.

PETRUSKA ANDRÁS gibt am 19. September ab 18:30 Uhr als hei-
mischer Vertreter der Fingerstyle Gitarrentechnik einen musikalischen
Abend im Klub von Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek und Gemein -
schaftsraum. Typisch für das Konzert des Künstlers ist seine individuelle
Spieltechnik, seine fachliche Virtuosität, seine grenzenlose Phantasie
und sein Humor. Im Laufe des Abends besteht auch die Möglichkeit zum
ungezwungenen Gespräch.

Der HORVÁTH BOCI
GEDENKLAUF  wird
am 13. September zum
Andenken an den dama-
ligen Fahrer des Arrabo-
na Rally Clubs auf dem
Écser Rába Ring verans-
taltet. Der Gedenklauf ist
zugleich ein Einsatzlauf
der Céltrans Rally Sprint-
Meisterschaft, bei der
auch der Metabond-Cup
gewonnen werden kann. 

Der KADETTEN
FECHT-EUROPA-
CUP wird am 13.-
14. September in
der Universitäts-
Sporthalle veranstal-
tet. Zu einem der
besten Kadetten-
Wettbewerbe treffen
treffen 600 Sportler
ein, um sich in ihrer
Disziplin zu messen.

Zum PINNYÉDER SOMMERAB -
SCHIED sind am 13. September von
15-20 Uhr alle Gäste ins Pinnyéder Bil-
dungshaus eingeladen. Der Nachmittag
wird durch Operettenschlager, ungaris-
che Lieder, Nostaligesches Orchester,
Volkstanz, Hüpfburg, Kunsthandwerk,
Auftritt von Amateurgruppen bunter, in-
haltsreicher. Alle Interessierten haben die
Möglichkeit kostenlos die Beratung und
das Spielhaus der Gézengúz-Stiftung in
Anspruch zu nehmen. Der Abend
schliesst mit einer Gulaschparty.

GYŐRS 7 WUNDER – eine Stadtbe-
sichtigungs-Höhlentour erwartet alle In-
teressierten am 13. September von
9:30-11:30 Uhr. Eine ganze Reihe wun-
dervoller Geschichten entfaltet sich im
Kennenlernen der besonderen Werte
der Stadt zum Anlass des stimmungsvol-
len Stadtpazierganges, Ttreffpunkt: Am
Eisenhahn-Zierbrunnen. Die Teilnahme-
gebühr beiinhaltet den Besuch der Aus-
sichtsterasse auf der Bischofsburg.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

NYITOTT TEMPLOMOK NAP -
JA lesz Győrben az Ars Sacra
Fesztivál keretében szeptember
20-án 18:35 órakor a Szent Ignác
bencés Templomban. Vesperás-
esti dicsérettel keződik a rendez-
vény, majd szentmise, a Bencés
Gimnázium énekkarának hangver-
senye, gyertyás idegenvezetés,
meditatív imádság, s végül orgona-
koncert zárja a programot. A prog-
ramról tájékozódhatnak: www.ars-
sacra.hu oldalon várja az érdeklő-
dőket szeptember 11–14-én a
Gyermekek Házában. A vásáron
lehetőség lesz a látogatóknak ki-
állítani saját alkotásaikat. Továb-
bá 150 db keresztszemes mű-
vészkép kap helyet a rendezvé-
nyen, amit a nagyközönség vidé-
ki városban még nem láthatott
és a világ minden tájáról szár-
maznak.

PETRUSKA ANDRÁS a fin-
gerstyle gitártechnika hazai kép-
viselőjének zenés estjén vehet-
nek részt az érdeklődők szep-
tember 19-én 18:30 órától a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér klubjában.
A művész koncertjeit az egyedi
játéktechnika, a szakmai virtuo-
zitás és a határtalan fantázia, a
humor jellemzi. Az est folyamán
lehetőség van a közvetlen be-
szélgetésre is.

PINNYÉDI NYÁRBÚCSÚZTA-
TÓRA VÁRJÁK az vendégeket
szeptember 13-án 15–20 óráig a
Pinnyédi Művelődési Házban. A dél-
utánt: operett slágerek, magyar nó-
ták, nosztalgia zenekar, néptánc,
ugrálóvár, kézműves foglalkozás,
amatőr csoportok fellépése teszi
színesebbé, tartalmasabbá. Az ér-
deklődők a Gézengúz Alapítvány in-
gyenes tanácsadását és játszóhá-
zát is igénybe vehetik. Az estét gu-
lyásparti zárja.

MORVAI MAD-
RIGÁLKÓRUS
egyházi művekből
álló hangverse-
nyét hallhatják az
érdeklődők szep-
tember 19-én 19
órakor a Loyolai
Szent Ignác ben-
cés templomban.
A csehországi ve-
gyes kamarakó-
rus karmestere:
Radek Dockal.

HAJÓ- ÉS VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁST
RENDEZNEK a Bezerédj-kastélyban, szep-
tember 13-án 13–15 óráig. A kiállításon dunai
és balatoni hajómodellek, Ménfőcsanak állomás
8 méteres modulja, terepasztalok, régi és új vas-
útmodellek láthatók. A gyűjtőknek lehetőség van
cserére, gyűjteményük bővítésére. Bővebb infor-
máció: Németh Antal: 70/557-4858.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló
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szerző: dr. szalai zsuzsanna
tüdőgyógyász, allergológus
és klinikai immunológus
főorvos

fotó: illusztráció

Újra itt az allergiaszezon, sok ember
életét megkeserítve. A recept nélkül
kapható úgynevezett antihisztaminok
csak az enyhe tüneteket enyhítik, ami-

lyen az orrfolyás, viszketés, tüsszögés;
a hosszasan fennálló panaszokra és az
orrdugulásra nem hatnak. Ha allergia
elleni tablettát szedünk, olyant kell ven-
ni, ami nem álmosít, vagyis nem befo-
lyásolja a munkavégzést, autóvezetést.

Szénanátha kezelése
A szteroid tartalmú orrspray-k a

leghatékonyabbak a szénanátha keze-
lésére. Ezeket az egész szezon alatt,
napi rendszerességgel javasolt hasz-

nálni. Leggyakoribb mellékhatásuk az
orrvérzés. Létezik specifikus immun-
terápia, amelynek során az allergiáért
felelős anyag kivonatát fokozatosan
növekvő dózisban juttatjuk a beteg
szervezetébe, hozzászoktatva ezzel az
allergénhez, hogy az többé ne váltson
ki eltúlzott reakciót.

Az asztma jelei
A köhögés, mellkasi nyomás, sípo-

ló légzés már az asztma jelei, orvos-

A hét orvosi témája:

TTéénnyyeekk  ééss  ttéévvhhiitteekk
aa  sszzéénnaannáátthhaa
kkeezzeelléésséérrőőll  

hoz kell vele fordulni. A háziorvos hör-
gőtágító sprayt fog felírni, a szakorvos
légzésfunkciós vizsgálatot végez és a
tüneteket megelőző, gyulladáscsök-
kentő spray-t ír majd fel, amit előírá s -
szerűen naponta, legalább a szezon
végéig kell használni. 

Mit ne szedjünk allergiára? 
A recept nélkül kapható orrspray-k

gyorsan csökkentik a tüneteket, de
csak 5-7 napig szabad azokat használ-
ni, mert gyorsan hozzászokást okoznak
és tovább rontják a tüneteket. A széna-
nátha kezelésében ezek helyett a recept -
köteles antihisztamin vagy szteroid tar-
talmú orrspray javasolt. A kalciumszár-
mazékok és a calcimusc csontrikulásra
valók, egyetlen allergiás kórképben,
megfázásban vagy köhögésben sem
hatásosak. Az elhúzódó felszívódású
szteroidinjekció adása számos veszé-
lyes mellékhatása miatt tilos! Antibioti-
kumok szedése, ha a szénanátha mel-
lett megfázás is fennáll, nem szükséges,
mivel vírusok okozzák. Az allergia hátte-
rében az immunrendszer túlműködése
áll, ezért „immunerősítő” – amúgy ha-
tástalan – gyógyszerek szedése fölös-
leges. A természetgyógyászati készít-
mények átmenetileg hatékonyak, a tu-
domány mai állása szerint hatásuk a
placebo-effektuson alapul (vagyis, ami-
ben hiszünk, az hat), de hosszú távon
eredménytelenek.
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A férfi-klimaxról

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA

A menopauza nemcsak női
probléma, a férfiak is klimaxol-
nak. Ez az időszak kb. 50-55 éves
korra tehető. Az ekkor fellépő
hormonhiány pedig minden fér-
fi életét megnehezíti.

Nemeknél különböző
A női öregedési folyamattal szem-

ben – amelyet a nemi hormonok szint-
jének hirtelen csökkenése és a havi vér-
zések kimaradása jellemez – a férfiak a
hormonszintjük lassú és fokozatos ha-
nyatlását élik meg, anélkül, hogy repro-
dukciós képességük megszűnne. Férfi-
klimax alatt általában a korral csökkenő
tesztoszteron-szintet értik. A nőknél az
ovuláció befejeződése és a hormonter-

melés csökkenése viszonylag rövid idő-
szak alatt játszódik le, míg a férfiaknál
ez fokozatosan megy végbe. A férfiak-
nál igen eltérő lehet a tesztoszteron-
szint, azonban az idősebbeknél általá-
ban alacsonyabb, mint a fiataloknál. A
férfi 70 éves korára a csökkenés akár 50
százalékos is lehet.

Az alacsony
tesztoszteronszint jelei
A szexuális működésben beállt válto-

zások, alvászavar (aluszékonyság vagy ál-
matlanság), testi változások és érzelmi
változások: ingerlékenység, agresszivitás,
türelmetlenség, depresszió fordulhatnak
elő. Fontos tudni, hogy ezek a jelek és tü-
netek némelyike a normális öregedés ré-

sze, másokat különféle tényezők okozzák,
például gyógyszer-mellékhatások, pajzs-
mirigyproblémák, depresszió vagy túlzott
mértékű italozás. Az alacsony tesztoszte-
ron-szintet csak laboratóriumi vizsgálat-
tal lehet megállapítani.

Mit tehetünk?
Ha alacsony hormonszintre gyanak-

szunk, keressük fel az orvost, aki felméri
a lehetséges okokat és elsorolja a keze-
lési lehetőségeket. A természetes tesz-
toszteron-termelést nem lehet serkente-
ni, de az orvossal való együttműködés
elősegíti, hogy az orvos azonosíthassa a
probléma okát, legyen az gyógyszer-
mellékhatás, erekciós zavar vagy a sze-
xuális élettel kapcsolatos más gond.

A hét kérdése: a pigmenthiányról Internetes hipochondria
Meglehetősen sokan szenvednek online hi-
pochondriában. A hipochondria ilyen for-
mája úgy alakul ki, amikor valaki a bizony-

talanság okozta fé-
lelmeket tovább fo-
kozza, és egyre több
lehetséges veszély-
forrásra bukkan az
interneten egészsé-

gi állapotát illetően. Minél jobban gyötör va-
lakit a bizonytalanság, annál jobban szo-
rong az online információk olvasása után.
Bár jó, ha valaki érdeklődik egészséggel kap-
csolatos témák iránt, de csak megbízható
forrásból szerezzen információt, és pana-
szok esetén keresse fel orvosát személyesen.  

Csökkentsük triglicerid-
szintünket!
A trigliceridek fontos energiaforrásul szol-
gáló zsírok, de a magas vérzsírszint árthat a
szívnek. A koleszterinhez hasonlóan felelő-
sek a vérrögképző-
désért, ami szívro-
hamhoz és stroke-
hoz vezethet. Ha
magas a triglicerid-
szintje, tartózkod-
jon a sok cukor fogyasztásától. Hagyjon fel a
finomított liszttel, és inkább a teljes kiőrlé-
sű gabonaféléket, a sok zöldséget és barna
rizst egyen. Az omega-3 zsírok szintén csök-
kentik a trigliceridszintet, a steak helyett
egyen inkább halat. A túlsúly, különösen a
hasi zsír is magas trigliceridszintet okozhat. 

Válaszol: Dr. Wentzely Edit bőrgyógyász
főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

A pigmenthiány olyan bőrbetegség, mely-
ben a bőr foltokban elveszíti barnaságát. A
bőrbetegségre való hajlam örökölhető, je-
lenleg nem gyógyítható, viszont kezelhető –
mondta lapunknak a szakértő. 

Mit nevezünk pigmenthiánynak?
A vitiligo vagy pigmenthiány olyan bőrbetegség, mely-

nek során a bőr foltokban elveszti barnaságát, mert azo-
kon a területeken a bőr festékanyagot termelő sejtjei az
immunrendszer túlzott működése miatt elpusztulnak.

Örökölhető-e
a pigmenthiány?

A betegségre va-
ló hajlam örökölhe-
tő, a betegek közel kétharmadánál családi halmozó-
dás figyelhető meg.

Gyógyítható-e ez a betegség, vagy ha
nem, akkor mivel  kezelhető hatásosan?

A betegséghez hasonló pigmenthiányos terüle-
tek alakulhatnak ki a bőr gombás fertőzése vagy
akár kémiai anyagokkal történő érintkezés, illetve
gyulladásos bőrbetegségek után is. Az ilyen erede-
tű elváltozások megfelelő kezelésre gyógyulnak. A
vitiligo azonban jelenleg nem gyógyítható, bizo-
nyos mértékű visszapigmentálódás különböző kül-
ső készítmények vagy fénykezelés alkalmazása
mellett lehetséges.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Éljünk egészségesen! 
A tápláló étkezés és a fizikai aktivitás

fontos része a napi rutinnak, segít meg-
őrizni az erőt, energiát és az izomtöme-
get. A rendszeres testmozgás a jó alvás-
nak is előfeltétele. Férfiaknál a depresz-
szió jele lehet az ingerlékenység, az elszi-
geteltség érzete, a túlzásba vitt munka,
mértéktelen ivás, droghasználat vagy
megváltozott viselkedés is. A gyógynö-
vény termékekről nem bizonyosodott be,
hogy biztonságosan alkalmazhatók tesz-
toszteron-szint kezelésére, sőt, akár ve-
szélyesek is lehetnek. Hormonpótló terá-
piával történő kezelése máig vitatott kér-
dés. Nem világosak az előnyök, ám a hát-
rányok közt találjuk a prosztatarák és
más egészségi problémák kockázatát.
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Apróhirdetés

Gyôr mellett, Téten, nyugodt környe-
zetben eladó egy rendezett udvarú
családi ház. Irányár: 5.900.000 forint.
Érd.: 06-70/456-0470.
Eladó multifunkciós (vállalkozás/ott-
hon/szálló), 300 m2-es, 10 szobás,
2000-es építésû családi ház Gyôr-
ben! Irányár: 49 millió forint! Érd.: 06-
70/977-7831.
49—55 m2 közötti panelt keresek.
Érd.: 06-70/977-7842.
Gyôr-Szabadhegyen, nagy erkélyes,
nappali + háromszobás társasházi
lakás eladó. Ár: 21,2 millió forint. Tel.:
06-70/459-3010.
Gyôr-Nádorvárosban, kis telken csa-
ládi ház eladó! Ár: 8,5 millió forint.
Érd.: 06-70/977-7844.
Gyôr-Gyirmóton 116 nm-es, 2 + 3
szobás sorházi lakás, garázzsal
együtt eladó. Ár: 26,9 millió forint. Tel.:
06-70/459-2409.
Gyôr-Szabadhegyen, Kismegyeren
családi házat keresek ügyfeleim ré-
szére. Ár: 18—50 millió között. Érd.:
06-70/372-0105.
Gyôr-Nádorvárosban keresek 1-2
szobás lakást 15 millió forintig. Érd.:
06-70/632-4354.
Gyôr Belvárosában exkluzív, prémi-
umkategóriás, új építésû társasházi
lakások leköthetôk 52 nm-estôl a 120
nm-esig. Most válassza ki az ön ingat-
lanát! Érd.:  06-70/977-7837.
Albérleteket keresek Gyôrben
40.000—250.000 forint árkategóriá-
ban! Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr Belvárosában vagy vonzáskör-
zetében keresek eladó 2-3 szobás la-
kást, felújítandót is! Tel.: 06-70/372-
0114.
Gyôr-Belváros szívében eladó egy fi-
atalos, új építésû társasházi lakás! Irá-
nyár: 27.000.000 forint. Tel.: 06-
70/459-2458.
Gyôrszentivánon keresek építési tel-
ket vagy bontandó házat 9 millió forin-
tig! Érd.: 06-70/977-7841.
Szabadhegyen kedvelt, csendes kör-
nyezetben eladó 730 m2-es telken ez
a valóban kiváló állapotú és adottsá-
gú, igényesen kialakított ingatlan és
vendégház. Tel.: 06-70/456-0470. Irá-
nyár: 46.000.000 forint.
Eladó multifunkciós (vállalkozás/ott-
hon/szálló), 300 m2-es, 10 szobás,
2000-es építésû családi ház Gyôr-
ben! Irányár: 49 millió forint! Érd.: 06-
70/977-7831.
49—55 m2 közötti panelt keresek.
Érd.: 06-70/977-7842.
Gyôr-Nádorvárosban második emele-
ti garzonlakás eladó! Ár: 9,7 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôrben 1,5-2 szobás társasházi el-
adó lakást KERESEK, minden megol-
dás szóba jöhet. Tel.: 06-70/459-3010.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt utcájában
családi ház sürgôsen eladó! Ár: 19,9
millió forint. Érd.: 06-70/977-7844.

Kezdjük a településsel!
A település kiválasztásánál — ha

csak nem adott eleve, hogy hova fo-
gunk költözni — általában két szem-
pont dominál, amelyek szorosan ösz-
sze is függnek. Ezek pedig az infrast-

ruktúra és a telekárak. Utóbbira vonat-
kozóan elmondható — a tavalyi év sta-
tisztikái alapján, a legkevésbé sem
meglepô módon —, hogy a fôváros-
ban kell legmélyebbre nyúlnunk a zse-
bünkben, ha ott akarunk telket vásá-
rolni. Ez számszerûsítve nagyjából
28.000 forintot jelent négyzetméteren-
ként. Pest megyében átlagosan 6330
forint a négyzetméterár. A legkedve-
zôbb telekárakkal Nógrád megyében
találkozunk, ahol ezer forintot sem kell
fizetnünk egy talpalatnyi, pontosab-

ban egy négyzetméternyi földért (for-
rás: pénz cent rum.hu). Minden megyé-
rôl elmondható, hogy a legdrágább
mindig a megyeszékhely, ezért érde-
mes az agglomeráció településein
körbeszimatolni. Természetesen az is

fontos, hogy jó iskolák legyenek a kör-
nyéken, könnyen meg lehessen köze-
líteni álmaink otthonát autóval vagy tö-
megközlekedéssel, és a barátságos
szomszédság sem hátrány.

Ha a település problémáján sikere-
sen túljutottunk, a telek kiválasztásakor,
ügyeljünk a fekvésre és a tájolásra!

Fekvés és tájolás?
Eszik vagy isszák?
Ami az elôbbit illeti, fontos, hogy

a telkünk ne legyen lejjebb, mint a

Ôszi telekvásárlás? 
…nô a fû, nô a gaz, de meg kell látni a szépséget a széna közt!

Telekvásárlás… Bizony nem könnyû feladat. Rengeteg buktató, számtalan szempont, amire figyelni kell, vagy
legalábbis érdemes. És egyáltalán hogy álljunk neki? Menjünk, amerre a lábunk visz, engedve az elsô megér-
zésnek, vagy válasszunk ennél professzionálisabb utat? Az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat ezzel a
cikkel tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan vágjunk neki a feladatnak.

szomszédoké, mert akkor az építke-
zés elôtt még fel is kell töltenünk, az
pedig nem olcsó mulatság. (Tíz
köbméter föld, minôségtôl függôen,
akár tízezer forintot is kóstál, egy
850 m2-es teleknél pedig — leszámít-
va az épületeket és a térkôvel takart
területeket — 10-15 centiméteres fel-
töltés akár 80—140 köbméter földet
is igényelhet!)

A tájolásnál el kell döntenünk,
hogy az utcára nézô nappalit szeret-
nénk-e világosabbnak-naposabbnak,
mert akkor érdemes olyan telket vásá-
rolni, aminek délre nézô az utcai olda-
la, vagy a teraszt. Vannak, akik a kí-
váncsi szemek elôl elrejtôzve inkább
a kertre nézô nappalit preferálják, ez
esetben ezt a szempontot kell belekal-
kulálni a telekválasztásba.

Alapfelszereltség
és szériatartozék telkeknél
Mindenképp ildomos tájékozód-

nunk a közmûvek ál lapotáról.
Vagyis, hogy be vannak-e kötve, és
ha nem, mennyibe kerülne a lehet-
séges közmûvek (víz, villany, csator-
na, gáz stb.) üzembe állítása. Egy
kalap alatt azt is érdemes számba
venni, hogy tartozik-e feljáró a telek-
hez, illetve a járda kiépített-e. Hi-
szen ha ezek hiányoznak, mind
pluszköltséget jelentenek majd az
építkezéskor.

Ami Gyôrt illeti, a tavalyi évben
Pest megye után Gyôr-Moson-Sop-
ron-ban cserélt gazdát a legtöbb te-
lek. Ez azért biztató számadat mind
az eladni, mind a vásárolni szándé-
kozók számára, mert így a keresô
ügyfelek és a vevôk egyaránt köny-
nyen találnak egymásra az Open -
house-irodában.
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Apróhirdetés

Gyôr, egyetemhez közel új építésû,
emelt szintû fûtéskész, 2 szoba nap-
palis tetôtéri lakás eladó. Irányár: 13,5
millió forint. Érd.: 06-70/459-2409.
Gyôr-Szabadhegyen 722 nm-es épí-
tési telek, forgalmas helyen, kiváló
beépítési lehetôséggel eladó. Irá-
nyár: 14,99 millió forint. Tel.: 06-
70/459-2409.
Gyôr-Szabadhegyen elsô emeleti, fia-
talosan kialakított lakás, beépített bú-
torokkal, zárt udvari kocsibeállóval,
saját tárolóval eladó. Ár: 15,9 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Szabadhegyen ikerház, saját
telekkel, garázzsal, pincével eladó.
Ár: 24,9 millió forint. Érd.: 06-70/372-
0105.
Gyôr-Nádorvárosban keresek 1-2
szobás lakást 15 millió forintig. Érd.:
06-70/632-4354.
Nyúli hegy festôi környezetében, egy
3 szoba, nagy nappalis, két fürdôszo-
bás, 2010-ben épült  családi ház el-
adó. Irányár: 17,9 millió forint. Érd.:
06-70/977-7837.
Gyôrszentiván központjában egy 100
nm-es, 3 szoba, nappalis családi ház,
3 garázzsal, jó áron eladó. Irányár: 20
millió forint. Érd.: 06-70/977-7837.
Albérleteket keresek Gyôrben
40.000—250.000 forint árkategóriá-
ban! Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr történelmi Belvárosában, sétáló-
utcán  eladó egy 120 nm-es, önálló
ingatlan, mely kiváló akár lakáscélra,
akár üzleti célra. Irányár: 32,8 millió fo-
rint. Érd.: 06-70/977-7838.
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt és fiatalos
részén eladó egy kertkapcsolattal ren-
delkezô, új építésû sorházi lakás! Irá-
nyár: 22.900.000 forint. Tel.: 06-
70/459-2458.
Gyôr-Belváros szívében eladó egy fi-
atalos, új építésû társasházi lakás! Irá-
nyár: 27.000.000 forint. Tel.: 06-
70/459-2458.
Gyôrben sürgôsen keresek nappali +
2-3 szobás lakást, 8 milliótól 25 millió
forintig! Minden megoldás érdekel!
Érd.: 06-70/977-7841.
Eladó Gyôrben egy 92 nm-es, 3 + 1
szobás, új építésû ikerház fûtéskész
állapotban! Irányár: 16,9 millió forint.
Tel.: 06-70/372-0114.
Eladó Gyôrben egy 154 nm-es, 5

nagy szobás, garázsos, szerkezet-
kész ház, 40 nm tetôterasszal, kis pi-
henôkerttel! Irányár: 19,6 millió forint.
Tel.: 06-70/372-0114.
Gyôrzámoly csendes utcájában 2
szobás, téglaépítésû családi ház, 680
nm-es telekkel eladó. Ház, telek árá-
ból! Ára: 7,9 millió forint. Tel.: 06-
70/372-0110.

A gyôri albérletpiac igen jól teljesít,
az Index.hu egy márciusi cikke alap-
ján úgy tûnik, hogy a fôváros után a
kisalföldi megyeszékhelyen a legka-
pósabbak az albérletek, köszönhetô-
en az Audi jelenlétének, meg persze
annak, hogy Gyôr egyetemi város. Az
Openhouse munkatársai szerint az
egyik legnépszerûbb idôszak az au-
gusztus, tudniillik ekkor keresnek az
egyetemisták tetôt a fejük fölé. 

Adott a kérdés: ki- vagy megve-
gyük? Az ingatlanvásárlás nagyon ko-
moly befektetés, de semmiképp sem
rizikós. Már csak azért sem, mert ha
ügyesek vagyunk, minimális önerôbôl
biztosíthatjuk például gyermekünk jö-
vôjét. Sokan vesznek lakást a gyer-
kôcnek, amikor az még egészen kicsi,
mondjuk óvodás. Ezt a lakást aztán
természetesen kiadják, amíg a csimo-
ta be nem költözik, vagyis nagyjából
húsz évük van lenullázni a hitelössze-
get. Ha 10 millió forint hitellel számo-
lunk, 15 éves futamidôre, hozzávetô-
leg havi 75.000 forintból megúszhat-
juk a költségeket. Ezt pedig szinte egy
az egyben át lehet terhelni a beköltö-
zôkre bérleti díj címén. (Az elôbbi
számfejtést bármelyik internetes kal-
kulátorral ellenôrizhetjük. Nyilván sok
mindenen múlik a hitel végleges ösz-
szege, függ a banktól, és az anyagi

helyzetünktôl is, így a fenti adatok
csak a nagyságrendet szemléltetik.)

Az Openhouse munkatársainak ta-
pasztalatai alapján a válság óta csök-

kenô tendencia, de azért még manap-
ság is elôfordul, hogy a szülôk az egye-
temi évek megkezdésére vásárolnak
gyermeküknek lakást. Ez is rendkívül
praktikus, és anyagiakban sem annyi-
ra megterhelô, mint elsôre tûnik. „A
szülôknek amúgy is havonta komoly
összegeket kellene bérleti díjra költeni-
ük. Így azonban megszabadulnak ettôl
a költségtôl, sôt. Általában 2-3 szobás

Ki vagy meg?
Az igekötôk harca

lakásokat választanak, hogy minimum
egy, de inkább két lakótárs beköltöz-
hessen még gyermekük mellé, a tôlük
befolyó bérleti díj pedig már fix bevételi

forrás” — magyarázza az Openhouse
munkatársa.

Természetesen saját döntése,
hogy albérletben (akár ideiglenesen
vagy hosszú távon) kíván élni, esetleg
belevág a „saját lakás” projektbe.
Mindkét esetben találhatunk remek
ajánlatokat, az Openhouse számos le-
hetôséget kínál Önöknek, legyen szó
lakásvásárlásról vagy albérletrôl.

Albérlet vagy inkább saját lakás? A legtöbbünk arra vágyik, hogy a maga kis kuckójában élhessen, ám ezt nem
könnyû kivitelezni. Átalában hitelfelvétel nélkül nem megy, az pedig vitathatatlan, hogy ha egyáltalán válhat ma
bármi is tabuvá, a hitel kifejezés jó irányba halad ezen az úton. Ugyanakkor felmerül a kérdés: fizessünk inkább
— rendszerint igen komoly summát — egy olyan lakás használatáért, ami sosem lesz a miénk? 

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Révfalu csendes utcájában épülô, 6 lakásos társasházban
nappali + 2 szobás lakások még leköthetôk. Ára: 310.000 Ft/m2.
Telefonszám: 06-70/372-0110.

Legyen Ön az elsô lakó!
Gyôr-Révfaluban új építésû társasházban lakások kiadók!
Ár: 130.000 Ft-tól. Telefon: 06-70/977-7832.
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HÖLGYVILÁG PR-CIKK

Táncmulatságra és kávépartira vár minden-
kit szombat délután a Széchenyi téren a vá-
rosunkban nemrég megnyílt Organo Café. A
reform kávézó a rendezvényen különleges
prémium kategóriájú és egészséges, organi-
kus ganodermával kevert arabica kávéval kí-
nálja az érdeklődőket.

Különleges kávézó nyílt a Széchenyi tér szomszédsá-
gában, a Szabadsajtó utcában. Az Organo Café az
egészséges életmód közvetítése mellett tette le a vok-
sát, ezért kínálatában a nem mindennapi kávékínálat
mellett paleo sütemények és paleo szendvicsek van-
nak jelen. A fő hangsúly természetesen a mindenna-

Kávépartival vár az Organo Café
pokat meghatározó feketén van, amelynek alapanya-
gát az organikus, 100 %-osan certifikált ganoderma
gombával kevert 100 %  arabica kávé adja.

Varga Tamás tulajdonos elmondta, a győri Organo
Café az egyetlen vendéglátóhely, ahol kaphatók a kü-
lönleges kávék, s itt vásárolhatunk is belőle egy-egy
csomaggal. A ganoderma áldásos hatásait a végte-

lenségig lehetne sorolni. A legfontosabb talán az,
hogy támogatja, erősíti az immunrendszert, a germá-
nium jelenléte emeli a vér és a sejtek oxigénszintjét,
méregtelenítő hatású. Japánban hivatalosan regiszt-
rálták, mint a rák utókezelésének kiegészítő anyagát.
A kereskedelemben, boltokban  kapható kávékkal el-

Laár András: A szeretet az univerzum összetartó ereje című, szep-
tember  25-én 18 órakor kezdődő győri estjére nyerhet jegyet a Lé-
lekzet előadások szervezőjének közreműkö-
désével, aki velünk játszik. Válaszoljon
kérdésünkre:

Milyen Pista bácsinak hívják
a Laár András által alakított,
országszerte ismert karaktert?

NYERJEN JEGYET az előadásra!

A megfejtéseket a jatek@gyorplusz.hu címre várjuk szeptember 17-ig!

lentétben pedig nem hagy savas utóhatást, hanem lú-
gosít. Ez azért is fontos, mert a magyarok táplálkozása
inkább savassá teszi a szervezetet, ami számos egész-
ségügyi probléma forrása lehet. Tehát hogyan éljünk
egészségesen? Igyunk egy feketét, amit egyébként is
minden nap megiszunk. 

A kávézóban fogyasztható italok mindegyike
bársonyosan lágy, s a hely hangulata hozzájárul,
hogy a nemes ital minden cseppjét kiélvezzük. A
tulajdonos szeretné minél több emberrel megis-
mertetni a kávéjuk zamatát, ezért minden érdek-
lődőt szeretettel vár szeptember 13-án délután fél
ötkor a Széchenyi téren egy csésze feketével. A
kávépartit táncos flash mobbal nyitják meg, majd
a fenséges italt a kávékirály mutatja be, és ajánlja
a térre látogatóknak. (X)
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zők települései, így a településmarke-
ting szempontjából is fontos a rendez-
vény. A szervezők az országimázst is
erősítik a fesztivállal, így idén másod-
szorra is elindul a nemzetközi futam.

A mi régiónk előfutamát, a Kisal-
föld Vágtát a gyirmóti Rodeo Ranchen
tartották. A főszervező, Tóth Szilárd
emlékeztetett, innen Győrújfalu, Lázi
és Gyirmót lovasa jutott tovább a fővá-
rosi vágtára. A ranch lovasai viszont az
ország más előfutamain is indultak,
és egyedülálló módon összesen hét
lóval jutottak tovább a Hősök terére.
Ráadásul Tahitótfalun, Cegléden és
Sopronban az első helyet tudták meg-
szerezni. Tóth Szilárd úgy véli, a szép
eredmény a ranchen lévő vágtapályá-
nak köszönhető, ahol kiválóan fel tud-
tak készülni a versenyzők, illetve an-
nak, hogy a tenyésztés során arra tö-
rekednek, hogy a ló remekeljen a
gyorsasági versenyeken a jövőben. A
lovasokat pedig arra tanítják, ne félje-
nek, élvezzék a sebességet. A főszer-
vező hozzátette, minden szurkolót vár-
nak jövő héten a Hősök terére. 

Vágtass velünk!

Nyeregbe, Magyarország!
Jövő hétvégén rajtol a Nemzeti Vágta
Budapesten, mellyel népünk lovas kul-
túráját kívánják feleleveníteni. A szep-

tember 19–21-i lovas ünnepre a 16 hi-
vatalos előfutamról az első két helye-
zett, illetve a licenctulajdonos által kivá-
lasztott plusz egy lovas kvalifikálhatott.

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

Rajtuk kívül körülbelül még ennyien ne-
veznek főként a fővárosból, így több
mint százan vágtatnak majd a Hősök

terén az ország leggyorsabb települése
címért, illetve az értékes jutalmakért.

Rengeteg helyszíni, illetve televízió -
néző előtt mutatkozhatnak be a neve-

kép és szöveg: xantus-állatkert

Véget ért a nyári szünet. A zoo-táboros
gyerekek rengeteg élménnyel és új in-
formációval gazdagodva hagyták ma-
guk mögött az állatkertet, ám az isme-
rős mosolygós arcok lépten-nyomon
visszatérnek. Az idén született állatok
szépen cseperednek és újonnan érke-
zett lakóink is kiválóan érzik magukat: 

Áprilisban Zoia, a nőstény jaguár
egy csöppséget hozott a világra. A fol-
tos bundájú apróság a Nayra nevet
kapta. Jelenleg 5 hónapos, igazi csin-
talan tinédzserré cseperedett, játék
közben nem kíméli kifutója berende-
zési tárgyait. 

Májusban látta meg a napvilágot
Makkocska, a tapírkölyök. A gondo-
zók igyekeztek a hagyományokhoz hí-
ven nevet találni neki. Az állatkert ta-
pírjainak: Mandulának és Mogyoró-
nak ő a hatodik kölyke, így már rutinos
szülők. A kölykök közt volt már Dió,
Kókusz, Pisztácia, Szotyi és Geszte-
nye, így a kisfiúnak is hasonló  „csont-
héjas” neve lett. A májusban született

Szépen fejlődnek az állatkert új lakói
apellák, vagy más néven csuklyásmaj-
mok és a mókusmajmok kifutójában,
egy-egy nőstény hátán is csöppség
csimpaszkodik. A kicsik szépen fejlőd-
nek, néha már lemásznak anyjuk há-
táról, így látogatóik is könnyebben
szemügyre vehetik őket.

Egy kiskenguruval folytatódott a
kölyökáradat. A benett kenguruk gon-
dozói a nyár folyamán arra lettek fi-
gyelmesek, hogy az egyik nőstény er-
szényéből egy kicsi dugta ki a fejét. A
kölyök gyorsan felfedezhető volt a lá-
togatók számára  is, hiszen egy albínó
anya erszényéből egy vörösesbarna
fej vagy egy kis láb kandikál ki. Mára a
kicsi kinőtte az erszényt, vígan ugrál
anyja mellett a kifutóban.

A kölykök mellett rengeteg új lakó-
val gazdagodott az állatkert. Zsiráfok,
fekete lóantilopok és egy egész csa-
pat fakó lóantilop színesíti az idei év-
ben kialakított hatalmas Afrika-kifutót. 

Az állatkert régi és új lakói minden-
kit szeretettel várnak. További képek a
honlapon tekinthetők meg: www.zoo-
gyor.com

lakók száma ezzel nem fejeződött be:
május 24-én a gondozók reggel egy
új kis csöppséget fedeztek fel a csim-

pánzkifutóban. A picit mamája, a 39
éves Bianka mutatta meg gondozói-
nak és a csapat többi tagjának. A kicsi
a Blanka nevet kapta. A győri állatkert
csimpánzainak létszáma immáron
hét főre emelkedett.  Továbbá a szem-
füles látogatók észrevehették, hogy az

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

89,- kg

Akció idôtartama: 2014. 09. 12—09. 19.

Magyar
piros alma

1 kg

4299,- cs

90,- kg

199,- db

1499,- kg

189,- kg

Mizo trappista sajt 1 kg

Burgonya 1 kg

Ariel mosógélkapszula
2x32 db,
67,17 Ft/db

CBA sertészsír 500 gr.
398 Ft/kg

Kristály-
cukor 1 kg

DELIKÁT
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A Velencei-tótól és a gyógyfürdôtôl 10 percre, zöld övezet-
ben, zárt területen, szövetkezeti házban 2 szobás, 5 férô-
helyes, 41 m2-es teraszos, összkomfortos apartman évente
2×2 hetes üdülôhasználati joga tulajdonostól eladó. A la-
kás saját terasszal, kompletten felszerelt teakonyhával,
hûtôvel, színes TV-vel és telefonnal rendelkezik.

AGÁRDON ELADÓ

Irányár: 260.000 Ft
Érdeklôdni: 20/553-85-45

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Ugye Ön sem szeret vasárnaponként
órákig állni a tûzhely elôtt?
Mi megfôzünk Ön helyett!
Jöjjön el hozzánk családjával, 
barátaival ebédelni, vacsorázni!
Ízletes ételekkel várjuk Önt!

Kedves Hölgyem!

Erzsébet utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Őszköszöntő zenés – művész est

Győr, Déry T. u. 11/a • Telefonszám: 96/431-330 
www.marcal-etterem.hu  •  info@marcal-etterem.hu 

Vacsora
Kacsamájraguval töltött sertéskaraj tepsiben sütve

• Jércemellfilé sokmagvas bundában 
• Burgonyakrokett-rizibizi • Saláta • Tiramisu kocka

19 órai kezdettel 
Fellépnek: Bede Fazekas Csaba

Dóka Zsuzsanna
Zongorán kísér: Somogyi Ferenc

A belépő ára vacsorával együtt: 5000 Ft helyett 3800 Ft/fő
Jegyek válthatók az étteremben!

2014. szeptember 20-án, (szombaton)

Péntek esti halvacsorák 16 órától.

ÁLLÁS
Hidegburkolókat azonnali kezdés-
sel keresek magas kereseti lehetőséggel,
győri munkákra. Tel.: 06-30/452-9309.

Operátorokat keresünk győri elekt-
ronikai partnerünkhöz. Elvárások: több műszakos
munkarend vállalása, 8 általános végzettség. Jut-
tatások: étkezési utalvány, 100%-os bérlettérítés.
Jelentkezés: 06-30/581-9820 vagy monika.sche-
ier@kellyservices.hu

Gyerekfelügyeletet, betegápolást vál-
lalnék akár ott lakással, alkalmanként és éjszaka
is. Tel.: 06-20/239-3789.

Kft. keres azonnali kezdéssel férfi,
gyakorlattal rendelkező operátorokat több
műszakos munkarendbe, éves szintű, hosz-
szú távú munkára. Szállítás, napi előleg
megoldott. 130–150 ezer havi nettó kere-
set. Tel.: 06-70/597-7837.

Raktáros-árukiadó munka-
társat keresünk győri munkahelyre, daru-
kezelő képesítéssel. Tel.:+36 -30/960-8008.

Mindenféle házimunkát, idősgondo-
zást vállalok ott lakással. Tel.: 06-70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, mázolást, laminált
parkettázást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-30/984-3518.

MASSZÁZS, 
a kincset érő érintés
Svéd frissítőmasszázs, hát, /egész test.
Relaxáló arcmasszázs, frissítő talpmasszázs, 
a Fitt Pont Stúdióban.
Marcalváros II Győr, Pátzay Pál u. 34. 
(a Fotószerviz mellett)
Időpontkérés:  
06-20/437-8485

Beton és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdeklődni:
06-30/314-3370.

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

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gyakorol-
ni tudna. 06-30/393-5687

KEZDŐ ETKA-JÓGA INDUL
szeptember 16-tól! KEDD,
CSÜTÖRTÖK 18–19.30. A Mó-
nus Illés Óvoda tornatermében. Győr, Mó-
nus I. u. 39. (Kardirex mellett.) Érdeklődni:
06-30/998- 2133.

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos mun-
kák, ajtó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/ 223-7957.

Szobafestés, mázolás, tapétá-
zás, díszítő festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése. Preci-
zitás, minőség! Tel.: 06-70/245-8931.

Kőműves-, festő- és burkoló-
munkát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szi-
getelését vállalnám megfizethető áron! Családi és
irodaházak takarítása! Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőz-
tetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

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

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

EGYÉB 
Rendkívül stabil, egyedi gyártású, hasz-
nált fenyő emeletes ágy két jó minőségű, téli-nyári
oldalas matraccal, hozzá levehető bútorszövet hu-
zattal, valamint két hatalmas, gurulós tároló fiók-
kal, megkímélt állapotban eladó. Ára: 50.000 Ft.
Érdeklődni lehet: 06-20/358 6203.

Vadászat! Szabó Imre fővadász
(Király utca) dokumentumait keresem vadászat-
történethez. kalmanszolnoky@gmail.com

Tükrös ruhásszekrény, textilbőr ka-
napé, ágyneműtartós franciaágy kedvező áron el-
adók! 20/423-5108

Jó állapotban levő 310 l-es mélyhűtő-
láda eladó. Ára: 15.000 Ft. Tel.: 06-20/374-4663.

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

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénzérméket, képeslapot és tel-
jes hagyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést (ná-
ci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb régi-
séget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.: 06-
20/947-3928.

GARÁZS
Garázs eladó 21 nm Győr (Nádor-
város elején) 06-70/321-3764, 06-
70/321-3763.

OKTATÁS
Német és angol intenzív (40 órás) nyelv-
tanfolyamok indulnak külföldön munkát vállalók-
nak, október 2-án, csütörtökön 8.30–12.15-
ig.Telc nyelviskola Győr, Szent István u. 5. +36-
96/525-060, +36-70/321-3763. E-mail:
gyor@titpannon.t-online.hu

INGATLAN
Belvárosi 4 szobás, 74 nm-es saroklakás
eladó vagy kiadó. Érdeklődni: 06-20/328-3006.

Győr-Kertvárosi söröző, élelmiszer-
bolt tulajdonjoga, teljes berendezéssel eladó.
4.950.000 Ft, 3.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

Győrben belterületi, 300 nm, összköz-
műves építési telek sürgősen eladó. Ár:
3.900.000 Ft. Tel.: 06-30/994-8001.

LAKÁSCSERE 
Nádorvárosi 1 szobás 43 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás, 50-60 nm-es, határozott-határozat-
lan idejű bérleti szerződéses, belvárosi, nádorvárosi,
marcalvárosi, adyvárosi, bérleményre. (Hirdetész-
szám: 419.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 3 szoba 64 nm-es,  távfűtéses, erké-
lyes, határozatlan bérleti szerződéses, rendszere-
sen felújított lakást cserélne 2 szobás  45–60 nm-
es, belvárosi, nádorvárosi, József A. ltp.-i, szabad-
hegyi vagy kismegyeri lakásra. (Hirdetésszám:
209.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420

Belvárosi 2 szoba, 65 nm-es, félkomfor-
tos, szilárd tüzelésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szobás 70-
80 nm-es bérleményre. Sziget, Újváros kizár-
va.  (Hirdetésszám: 212.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi 43 nm-es, 1 szoba + hálós,
távfűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 szobás, 60–80 nm-es bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 214.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420. 

Belvárosi 2 szoba, 56 nm-es, félkomfor-
tos, téglaépítésű, felújításra szoruló, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 1
szoba, 30-40 nm-es, belvárosi vagy szigeti,
határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 215.) Érd.: Győr-Szol Zr t.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szoba, 45 nm-es, összkomfor-
tos, részben felújított, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás, 49–55 nm-
es bérleményre.  Sziget, Újváros, Gyárváros ki-
zárva. (Hirdetésszám: 217.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm-es, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélnének 2
szoba, 55 nm-es, határozatlan bérleti szerző-
déses belvárosi, adyvárosi, marcalvárosi, gyár-
városi bérleményre. (Hirdetésszám: 218.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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SPORT PORTRÉ

szerző: csizmadia dóra
fotó: o. jakócs péter

A legjobb fiatal vívók se-
regszemléje lesz Győrben szep-
tember 13-án és 14-én, váro-
sunk rendezi ugyanis a Kadet
Vívó Európa-kupát, ahol 40 or-
szág mintegy 600 sportolója
mérkőzik meg egymással a pás-
tokon. 

A viadal egyébként csak nevében eu-
rópai, a világ minden tájáról érkeztek
nevezések: az Egyesült Államokból
például 80 fős különítmény érkezik. A
magyar vívósport egyik ikonja, Kamu-
ti Jenő, a kadet körverseny megálmo-
dója örül, hogy mára ilyen komoly
nemzetközi viadallá alakult a torna. 

„A kadet körverseny kezdeménye-
zését én vezettem be, amikor az Euró-
pai Vívó Szövetség elnöke voltam. Azt
szerettem volna, ha a környező orszá-
gok fiataljai rendszeresen tudnak ta-
lálkozni és összemérni erejüket, hi-
szen korábban nem volt nekik ilyenre
lehetőségük. A nemzetközi vívó élet-
ben a mentoraim, Kovács Pál és Kár-
páti Rudolf voltak még mellettem az
élharcosai a vívóverseny életre hívásá-
nak. Meg is kellett érte küzdeni, hi-
szen a konzervatív vívósportban azt
mondták, hogy túl korai, nem tud még
vívni a gyermek ebben a korban, túl
balesetveszélyes. Mi természetesen
kitartottunk az elképzeléseink mellett,
és mára már odáig jutott a verseny,
hogy még az amerikai válogatott is re-
pülőre száll a viadal kedvéért. A ma-
gyar fiatal vívók idén nagyon sikere-
sen szerepeltek a világversenyeken,
mondhatni sikerév volt” – mondja Ka-
muti Jenő.

A kadet és a junior Európa-, illetve
világbajnokságról és az ifjúsági olim-
piáról is aranyérmeket hoztak haza a
tehetségeink. Úgy gondolom, a győri
versenyen is eséllyel lépnek pástra a
magyarok, ám azt nem merem bizto-
san kijelenteni, hogy éremzuhatag
lesz, hiszen nagyon erős a mezőny.
Bár rendező országként több verseny-
zőt indíthatunk, mégsem tudjuk kitöl-
teni a kvótáinkat, hiszen például a tő-
röző hölgyeknél nincs annyi versenyző
Magyarországon, amennyit nevezhet-
nénk, ez elszomorító. 

„Változtatni kell a rendszeren” – ál-
lítja a szakvezető.

Az utánpótlás bázis ugyanis ke-
vés. Szerencsére azonban a kor-
mány által kapott pénzből meg tud-

„Azért kell megerősíteni a testet, hogy
a lélek az élet nehézségét el tudja viselni.”

ja valósítani az elképzeléseit a Ma-
gyar Vívó Szövetség. Szeretnék a ré-
gi klubokat feltámasztani, illetve új-
ból bevezetni az iskolai oktatásba a
vívást: főként a gyerekeket szeret-
nék rávenni arra, hogy a vívást vá-
lasszák a számítógép helyett. 

„Én a szülőket próbálnám először
rábeszélni – mondja a kétszeres
ezüstérmes olimpikon. – Saját ta-
pasztalatból tudom, hiszen a lá-
nyom is engem kérdezett először,
hogy mit sportoljanak az unokák 6–
8 évesen, és más szülő is megkeresi
az edzőket tanácsért. Persze én
nem haboztam, a vívást javasoltam
az unokáimnak, de ez a sport kicsit
más, mint a foci, hiszen ezt meg kell
szerettetni a fiatalokkal.” 

Kamuti Jenő mindemellett hisz ab-
ban, hogy azok a gyerekek, akik be-
csábítódnak a vívóterembe, ott is
maradnak, mert barátokra és
társaságra találnak.

Igazi klubélet zajlik
ezekben a közösségek-
ben, ami ebben a korban
nagyon fontos, és inkább
rendszeresen lejár a vívó-
terembe a gyerek, mint-
hogy órákat a számító-
gép előtt töltsön. Valljuk
be, a monitor előtti ücsör-
gés nagy veszélyt jelen a
mai fiatalokra. A sport pedig

egyfajta megoldás lehet ez ellen, hi-
szen így ki lehet szakítani őket ebből a
környezetből. A sportra, és ezen belül
a vívásra, meggyőződésem, hogy illik
a régi görög mondás: ép testben, ép
lélek! Tapasztaltam, hogy a sportot
rendszeresen, akár versenyszerűen is
űzők más jellemű emberek, hiszen a
sport egyben nevel is. A görögök is azt
mondták, azért kell megerősíteni a
testet, hogy a lélek az élet nehézségét
el tudja viselni. Az a tapasztalatom,
hogy az állóképességet, a fegyelmet
és az etikát, a helyes magatartást
mind megtanulja az ember a sportnak
köszönhetően. A sport, és a sportolók
akarva akaratlanul példát mutatnak a
társadalomnak. Az erkölcsi példamu-
tatásban pedig élen jár a vívás, hiszen
ahogy szokták mondani, ez lovagias

sport. Itt előfordul például,
hogy a versenyző

azelőtt be-
m o n d j a ,
hogy nála
van a tus,
mielőtt azt
a bíró
megteszi.
O l i m p i a i

ezüstérmes
párbajtőrví-

vónk, Boczkó
Gábor volt,

hogy saját terhére szólt, hogy a bíró té-
vedett. Másik példa, hogy friss ese-
ményt említsek, az Ifjúsági Olimpián
történt. A sors úgy hozta, hogy a len-
gyel kislány mindhárom fegyvere el-
romlott a mérkőzés előtt, ami azt jelen-
tette, hogy nem folytathatja tovább, ki-
zárják a versenyből. A vele szemben lé-
vő görög kislány azonban benyúlt a ví-
vózsákjába, és kivette a sajátját: oda-
adta neki, hogy megmérkőzhessenek.
Ez a vívókra jellemző mentalitás, etikai
morál példaértékű. 

Visszatérve a győri versenyre:
nemcsak az utánpótlás szempontjá-
ból fontos, hanem azért is, mert sze-
retnék, ha a vidéki vívó élet újra fel-
pezsdülne. Korábban ugyanis olim-
piai bajnokok is kerültek ki a vidéki
bázisokból.

A vívósport 50 évvel ezelőtt két tá-
borból állt: voltak a civil, iskolai rend-
szerben vívók, és voltak a katonai ví-
vók. A katonaságnál és a tisztképzők-
nél a kiképzés része volt a vívásokta-
tás, és nemcsak azért, hogy a sport
technikai részét megtanulják a kadé-
tok, hanem azért is, hogy elsajátítsák
azt a fajta fegyelmet és határozottsá-
got, ami a vívás sajátossága. Győr és
a többi vidéki város fontos bázis volt.
Az 1956-os olimpiai bajnok kardcsa-
pat tagjai közül hárman vidéken is-
merkedtek meg a sporttal, és ott ne-
velkedtek. Hámori Jenő például Győr-
ben tanult és innen lett válogatott.
Magay Dániel Szegedről, Gerevich
Aladár pedig Diósgyőrből indult el.

Vagy hogy más példát mondjak, az
1972-es, vívás szempontjából
nagysikerű müncheni olimpián in-
duló 20 versenyzőből 14 vidéken
kezdte. Ezt a hagyományt, ezt a
bázist szeretnénk most mi is a
szövetséggel újra felépíteni.” 

Kamuti Jenőt zárásként arra
kértük, hogy üzenjen valamit a fi-
ataloknak, miért válasszák az ő
szeretett sportágát.

„Azért, mert szórakoztató,
mert nevel, észrevétlenül meg-
tanul az ember jól, illendően vi-
selkedni, és növeli a koncentrá-
lóképességet. Nagyon jó fiziku-
mot ad, és mindezt játékosan
teszi. Az emberrel ugyanis

együtt születik a játék, az egész
élet egy játék, amit még inkább át

lehet élni. Kívánom, hogy Győrben
újra pezsgő vívóélet legyen, amihez a

magam és a Magyar Vívó Szövetség
részéről minden támogatást meg fo-
gunk adni.”
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A IV. Audi Hungaria ETO Cup
pénteki ETO–Barcelona
meccse, a tavalyihoz hason-
lóan, ezúttal is rengeteg em-
bert vonzott a stadionba. Az
elmúlt évtől eltérően, ezúttal
sajnos a zöld-fehérek nem
tudtak bravúrt bemutatni, és
a gránátvörös-kékek nyertek
1–0-ra. Rozmán László fiai
talán túlságosan is tisztelték
nagynevű ellenfelüket. A ta-
lálkozó szünetében a szerve-
zők számos értékes nyere-
ményt sorsoltak ki. A fődíjat,
a februári Barcelona–Mala-
ga spanyol bajnokira szóló
utazást Kiss Balázs nyerte.
Visszatérve a Barcára, a cím-
védő trénere idén is az a Qui-
que Alvarez volt, aki szintén
Katalóniában nevelkedett.

Számunkra kiváló lehető-
ség ez a torna a tapasztalat-
szerzésre – mondja a pálya-
futása során összesen 371
spanyol bajnokit játszó Alva-
rez. A tavalyi évben is vol-
tunk már itt, akkor is nagyon
tetszett a szervezés és a bá-
násmód.

Koszorúzással, emléktábla-avatás-
sal és mérkőzéssel is emlékeztek
vasárnap az egy éve buszbaleset-
ben elhunyt Tapodi Péterre és Fűzy
Ákosra. A győri kosarasok tragédi-
ájának egyéves évfordulóján csa-
ládtagok, barátok, sporttársak és
drukkerek együtt tisztelegtek a
sportemberek előtt.  A szomorú év-
forduló alkalmából emléktáblát és
koszorút helyeztek el a helyszínen. 

Fűzy András, a klub társadalmi
elnöke úgy fogalmazott, hogy a két
kiváló sportember még mindig ve-
lük van és lesz is, hiszen a csarnok,

Tornásztalálkozóra hívja egykori
tanítványait a hazai tornasport
ikonja, Röck Samu. A mestered-
ző saját otthonába, Győrújbarát-
ra invitálja Győr egykori és jelen-
legi tornászait egy jó hangulatú
múltidézésre, beszélgetésre
szeptember 20-án 16 órára. 

A győri tornasport történel-
me már több mint egy évszázad-
ra nyúlik vissza. Az egyik legsike-
resebb időszaka a második vi-
lágháborút követően volt, ami-
kor mind a női, mind a férfi torna
fejlődésnek indult, és a területi
versenyeket sorra nyerték váro-
sunk versenyzői. A hatvanas
években aztán Röck Samu irá-
nyításával országos ifjúsági baj-

Emlékezzünk!
a klubiroda, a csapat, a játékosok
mindig eszébe juttatják őket. Ezek-
ben a napokban még inkább élén-
ken él a lányokban és benne is a
tragédia, azok a szörnyű képsorok,
de menni kell tovább, 

A klub ezen felül mérkőzéssel is
megemlékezett a kiváló sportem-
berekről vasárnap délután. Az el-
lenfél a Diósgyőr csapata volt. Hozz
egy labdát és a sípszó előtt dobd
be a pályára! Erre kérte drukkereit
az egyesület. Repültek is a labdák,
amelyeket a klub győri óvodások-
nak és kisiskolásoknak ajánlott fel. 

Még a találkozót megelőzően
átadták a Fűzy Ákos- és a Tapodi
Péter-vándordíjakat is. Utóbbit Gá-

Tornászcsalád, figyelem!
nok csapata lett Győrnek. A Mó-
ra-iskolában akkor tornászó csa-
pat később is ontotta a tehetsé-
geket, akik előbb a fiatalabb kor-
csoportban, majd később a fel-
nőttek között is sikert sikerre hal-
moztak. Olyan nagy sportolók
készültek akkor Győrben, mint
Borkai Zsolt, Fajkusz Csaba
vagy Csollány Szilveszter. 

Ha szeretnél találkozni egy-
kori sporttársaiddal, barátaid-
dal, edződdel, akkor hívd Samu
bácsit legkésőbb 15-éig. Per-
sze nem kell egyedül jönni, hoz-
hatod családodat is! 

(Helyszín: Győrújbarát, Má-
tyás körút 34., telefon: +36-
20/514-1060.)

A Benfica nyerte a tornát
A folytatásban a győri fiúk

a Partizan Beograddal csap-
tak össze szombat délelőtt,
ám itt sem a zöld-fehérek
uralták a pályát, sőt olyannyi-

ra nem, hogy 2–0-ra alul ma-
radtak szerb ellenfelüktől.
Délután aztán megtört a jég,
és a Slavia Praha ellen már a
győzelem is összejött. Ám
mivel így a csak a harmadi-
kak lettek az ’A’ csoport ta-
belláján, legjobb esetben is

csak az ötödik helyért küzd-
hettek.  

A döntőt a Barcelona vív-
ta a portugál Benficával, ahol
a portugálok 4–1-re győztek
a spanyolok ellen, így övék
lett az idei Audi-kupa.

„Azt gondolom, ez egy na-
gyon jó torna volt, kiváló el-
lenfelekkel – kezdi Luis Arau-
jó, a Benfica csapatának ed-
zője. – Remek lehetőség volt,
hogy fejlesszük a játékosain-
kat. A győzelem a Benfica
összes együttesének fontos,
és mi ma nyertünk, ezért na-
gyon boldogok vagyunk.”

A gólkirály és a legjobb ka-
pus egyaránt a horvát Dina-
mo Zagrebből került ki.
Sandro Kulenovic és Dinko
Horkas vihették haza ezeket
a címeket, míg a legjobb játé-
kos a portugál José Gomes
volt. A házigazda ETO végül
a 6. helyen végzett a nyolc-
csapatos tornán. A bronzér-
met a debütáns török Besik-
tas szerezte meg, a második
az FC Barcelona lett, az első
pedig a Benfica.

los László, előbbit Horváth Kriszti-
na kapta, aki nagyon meglepődött,
ám annál boldogabb, hogy őt vá-
lasztották. Ugyanakkor szomorú-
ság is tölti el, hiszen egy ilyen tragé-
diához kapcsolódik a díja. 

A mérkőzést végül 67–61-re a
Diósgyőr nyerte, ám ezen a találko-
zón sem a végeredmény, sem a fel-
készülés nem volt igazán fontos. A
klub ígérete szerint az emlékmér-
kőzést minden évben, szeptember
7-én meg fogják rendezni.
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A teljes hazai evezős társadal-
mat lenyűgözte a Győri Víz-
ügy-Spartacus Evezős Klub
versenyzőinek hétvégi teljesít-
ménye. A GYVSEK 65 ver-
senyzővel vett részt a felnőtt
országos bajnokságon, akik
összesen 27 érmet szereztek.

A Győr-Szol TC férfi Szuper-
liga 2. fordulójában Répcelak-
hoz látogatott előző hétvégén.
A győri tekések a sikeres nyi-
tány után, most 2–6-os veresé-
get szenvedtek idegenben. Né-

meth Gábor, a klub elnöke úgy
fogalmazott, hogy bár kikaptak,
még sincs teljesen elkeseredve,
hiszen a tavalyi bronzérmes
Répcelak nagyon erős együttes.
Igaz, a győrieknél is volt két játé-
kos, aki a vártnál gyengébben

Nem telt el 10 másodperc az első hazai bajnokin, és a Rába
ETO FC máris megszerezte a vezetést a Haladás ellen. Ale-
jandro Palomeque volt eredményes. A spanyol valósággal pa-
rádézott, hiszen alig 1 perccel később már a második gólját
szerezte. Sőt honfitársával, Noéval is rúgatott egyet. Aztán a
7. percben már triplázott Palomeque, az exgyőri tréner, Marco
Angulo vezette szombathelyiek pedig csak asszisztálni tudtak
a pályán történtekhez. A drukkerek aztán a Bognár góljának
is tapsolhattak egy szögletet követően. Még a szünet előtt Né-
meth szépített a túloldalon, sőt 10 m-eshez is jutott a Hali, ám
Öreglaki lövését Tóth védte, így 5–1-gyel fordultak a felek.

A második félidőben sem kellett sokat várni az első ETO-s
találatra, Juanra is feliratkozott a gólszerzők közé. Aztán Már-
kus lövése meglepetésre rést talált magának Tóth kapujába.
Ám rögtön jött a győri válasz is, Noé duplázott a meccsen.
Ezután Harnisch Ákos, majd Gorjánácz is betalált. Zárásként
Sergio Solano tette fel a koronát a sikerre, így végül 10–2 lett
a végeredmény.

Taroló evezősök
9 bronz-, 7 ezüst- és 11 arany-
érmet lapátoltak össze.  A győ-
riek az egyéni sikerek mellett
megnyerték az összetett pont-
versenyt is, az OB-t is.

Külön említést érdemel a
három bajnoki aranyat szerző
Révész Péter és Zoltán testvér-

páros, illetve a szintén triplázó
Samu Lilla. Ezek mellett győri
sporttörténelmet is írtak a
GYVSEK-esek, mert a nyolca-
sok versenyében az első és a
második helyet is ők szerezték
meg, erre pedig még nem volt
példa a klub életében. 

Vereséggel folytatták
teljesített, viszont ha mindenki
a legjobb formáját hozta volna,
akkor meg lehetett volna szorí-
tani őket. 

Psz.: Batki Tamás 573,
Koller Dániel 535, Pete II.

László 593, Szőke Gábor
558, Nákits Dániel 539, Né-
meth Gábor 574. 

Folytatás szeptember 13-
án idehaza, a tavalyi ezüstér-
mes, Zalaegerszeg ellen, 10
órától. 

31–22-re győzött a
Győri Audi ETO KC
az MTK otthonában
a női kézilabda NB I
2. fordulójában. A
zöld-fehér lányok to-
vábbra is vezetik a
bajnokságot. Folyta-
tás vasárnap 18 órá-
tól a Szeged ellen,
idegenben. 

Kiütés idehaza

etofutsal.hu

A bérletek a Győr+ Média belvárosi, Ba-
ross Gábor úti pavilonjában kaphatóak,
hétköznapokon 9–16 óra között. ETO-
SZESE-szezonbérlet 8.000 Ft. ETO-SZE-
SE családi szezonbérlet 15.000 Ft (2 fel-
nőtt, 2 gyerek – 18 év alatti). ETO SZUR-
KOLÓI bérlet 4.000 Ft . (A 110 éves ETO
emlékévben, aki bármelyik ETO-s csapat,
foci-, futsal-, Audi ETO-bérlettel rendelke-
zik, vagy bármelyik csapat szurkolói klub-
jának tagja, és ezt igazolja.)
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége,
felismerve az újabb horgászmódsze-
rek népszerűségét, kísérleti jelleggel
megyei feederbajnokságot rendezett.
A megmérettetés szeptember 7-én
volt, a mosonszolnoki Nagybányata-
von. A horgászversenyen, ahol az or-
szágos versenyszabályzatban elfoga-
dott előírásokat vették figyelembe, 25-
en indultak. A szervező Erdészeti Hor-
gász Egyesület mindent megtett a
verseny sikeres lebonyolításáért. A ha-
lak vélhetőleg a nyomott idő miatt ke-
vésbé voltak étvágyuknál, ennek elle-
nére néhány ponty és keszegféle
azért horogra akadt.  A rendhagyó fe-
ederbajnokságot Kocsis Mátyás nyer-

Szeptember 13 án, szombaton, 13. al-
kalommal rendezi meg az Arrabona
Rally Club az egykori versenyzőtárs
emléke előtti tiszteletből a Horváth
Boci Emlékversenyt az écsi Rába Rin-
gen, mely a Céltrans Rally Sprint Baj-
nokság részeként ezúttal a Metabond
Kupáért zajlik majd.

Időről időre bármelyikünkkel előfordul-
hat, hogy más elfoglaltságaink miatt ke-
vesebb idő jut az edzéseinkre. Munka-
helyi teendőink felhalmozódása, családi
tennivalóink megsokszorozódása, tanul-
mányaink megkezdése – csak néhány a
mindennapi élet lehetséges kihívásai kö-
zül, melyek nem kis feszültséget kelthet-
nek bennünk, s abszurd módon az ilyen-
kor nélkülözhetetlen testmozgástól is
„elvonnak” bennünket. Egy nő életében
az előbb leírtak talán még hatványozot-
tabban jelentkezhetnek.

A következő edzésprogram –
amely hölgyeknek íródott – kevesebb,
mint fél órát vesz igénybe, átmozgatja
testük valamennyi nagy izomcsoport-
ját, valamint segít levezetni a felesle-
ges stresszt és energiákat.

Az elvégzendő gyakorlatok nagy
része összetett mozgásforma, mely
komplexen dolgoztatja meg és for-
mázza az izomcsoportokat. A súlyok
nagyságát egyéni képességeikhez és
erőnlétükhöz igazítsák.

A szükséges kellékek: súlyzók min-
den mennyiségben. Készen állnak? Jöj-
jön a bemelegítés. Hívják elő magukban
az iskolai testnevelés órák klasszikus
gimnasztikai gyakorlatait! Három perc-
ben mozgassák át a testüket, érezzék,
ahogy az „élet kezd visszatérni” az izma-
ikba! Ezek után nézzük a konkrét izom-
feszesítő gyakorlatokat! Nyolc feladat
egymás után végrehajtva, mindegyikből
tíz ismétlés, pihenőidő lehetőség szerint
minimumra korlátozva – ez egy kör. Te-
hát szép sorban: guggolások, felhúzá-

Horváth Bocira emlékezve
Akit egyszer megcsap a benzin gő-

ze, megfertőződik egy életre – így volt
ezzel Horváth László is, az a győri fia-
talember, aki az 1990- es évek végén
kezdte ralis pályafutását. Sikeres volt,
többször állt a dobogó legfelső fokán,
mindig élvezte az emelkedett adrena-
linszintet, a versenyeken átélt pillana-
tokat. Boci mindenkinek segített, aki
kérte. Ha úgy hozta a sors, akkor pá-
lyabíró vagy technikai mentő volt egy -
egy versenyen. Amikor szükség volt a
munkájára, akkor inkább nem ver-
senyzőként ment el a rendezvényekre,
hanem segítőként – számára csak az
volt a lényeg, hogy ott lehessen. 2002
őszén váratlanul elhatalmasodott raj-
ta a szörnyű kór, azóta fentről nézi a
versenyek küzdelmeit.

Azok, akik 2002- ben elbúcsúztak
Lacitól, többségében minden évben
kint vannak a Rábaringen. Nem baj, ha
esik az eső, nem baj, ha fúj a szél vagy
ha közel 30 fokot mutatnak a hőmérők
– ők jönnek és teszik a dolgukat, mert

így biztosan nem merül a feledés ho-
mályába Horváth Laci emléke.

Ma már a fiatal versenyzők közül so-
kan vannak olyanok, aki nem ismerték
őt, de a rendezőiroda oldalán minden év-
ben ott látható az a fotó, ahol Laci a do-
bogón áll – ez kitartást ad mindenkinek,
versenyzőknek és rendezőknek egy -
aránt: abban, hogy mindig küzdeni kell,
soha nem szabad feladni, mert, ahogy a
fiúk mondják: rali vagy semmi!

Idén is – mint eddig minden évben az
Arrabona Rally Club tagjai megrendezik
az emlékversenyt, mely a Céltrans Rally
Sprint Bajnokság futamaként ezúttal a
Metabond Kupáért lett kiírva. 

A rendezvény szeptember 13- án,
szombaton szlalom versennyel indul.
A környékbeliek mellett itt lesznek az
országos szlalom bajnokság indulói is,
hogy gumifüstöléssel és hatalmas fé-
kezésekkel indítsák a napot.

Délután öt órakor a bemelegítő
körrel veszi kezdetét a Horváth Boci
Emlékverseny, majd fél hétkor kezdő-

dik a nagy küzdelem. Ötször kell telje-
síteni a nyolc és fél kilométeres pályát
valamennyi versenyzőnek, éjszakába
nyúlóan. Az utolsó autó előre látható-
lag hajnali két órakor gurul át a stop
vonalon, ezt követően eredményhirde-
téssel zárul a 13. Horváth Boci Emlék-
verseny.

Köredzés hölgyeknek

Megyei feederbajnokság
és emlékverseny

te meg (Erdészeti HE), így egy évre ha-
zavihette a győzelemért járó vándor-
serleget.

A Magyar Vagon- és Gépgyár Hor-
gász Egyesület Horváth Ede nyílt em-
lék horgászversenyt rendez szeptem-
ber 21-én a Holt-Marcal gyirmóti sza-
kaszán. A versenyen egy bottal, úszós
készséggel lehet horgászni. Nevezési
díj nincsen, a részvétel regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezni szeptember
17-ig lehet a Bóbita csárdában, az
egyesület weboldalán és a faceboo-
kon. A horgászverseny részletes kiírá-
sa a www.mvg-horgasz.hu webolda-
lon olvasható.

Nagy Csaba

sok merev lábbal, evezések döntött
törzzsel, mellről nyomások, karhajlítá-
sok (bicepsz), szűk fogású karhajlítások
fekvőtámaszban (tricepsz), hasprések,
fordított hasprések. A kör után két perc
pihenő, közben kis lazítás, nyújtás, majd
teljesítsenek még két újabb kört! Végez-
tek a munka dandárjával.

Következhet az igénybe vett izmok
lazítása, nyújtása. A bemelegítéshez
hasonlóan itt és most ezt sem kell „túl-
bonyolítani”, bőven megteszik a nyil-
ván mindegyikük által ismert nyújtó
és lazító gyakorlatok. Minden pozíciót
tartsanak ki tíz-tizenöt másodpercig,
összesen újabb három percet elrabol-
va a maximum fél órás keretből. Ké-
szen vannak, ennyi. 

Tegyenek egy próbát, megéri!

Bögi Viktor
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Pályázati hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
az alábbi – tulajdonában lévő – nem lakás céljára szolgáló helyiséget 
pályázati úton bérbe adja:

Cím: Vásárcsarnok Győr, Herman O. u. 25 • Bérlemény megjelölése: CBBUF2 • Meg-
nevezés:  kereskedelmi, szolgáltató üzlet • Térmérték: 11m2 eladótér + 8 m2 terasz •
Közműellátottság: víz, villany • A bérlet időtartama: határozott 5 év • Hasznosítási le-
hetőség: büfé, élelmiszer-kiskereskedelem • Bérleti díj alsó határa: 2.500 Ft/m2/hó+ÁFA
+ a terasz fix díja: 800 Ft/m2/hó+ÁFA

A pályázati feltételekrŐl részletes információk a www.gyorszol.hu

internetes oldalon olvashatóak.

2014 
szeptemberében

kezdődő 
1. évfolyamára

Győrben

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/9256-510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

PARAPSZICHOLÓGUS
KÉPZÉST INDÍT,

ÉS FELVÉTELT HIRDET

A 2 év alatt a tanulók speciális, szakrális be-
avatási rendszerek átélésével sokféle, köny-
vekből meg nem szerezhető tudásra is szert
tesznek, miközben sorsuk javul, emberi kap-
csolataik normalizálódnak, illetve javulnak.

Mindenkiben speciális képességek fejlődnek ki
(auralátás, telepátia, stb.), melyet nagyon sok

meditáció és csoportos gyakorlás is segít.

Az egyetem elvégzése után lehetőség van 
plusz 1 éves transzperszonális pszichológus

szak elvégzésére is.

Az egyetem 2 éves, és a sikeres diplomavédés
után a végzett személyek 

PARAPSZICHOLÓGUS diplomát kapnak.


