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5. oldal Elkészült az iparvá-
gány új, 1,9 kilométeres szakasza
a Győri Ipari Parkban. A beruhá-
zás összköltsége meghaladta a
800 millió forintot. Riportunk az új
vágány átadásáról. 

13. oldal A Figaro házasságát a
18. században betiltották.  Később
Mozart megzenésítette, ma szinte a
világ összes teátrumának repertoár-
ján megfordul. Szombattól a Győri
Nemzeti Színház is műsorra tűzi.

28. oldal Profi sport, profi városvezetés, profi csarnok – így fogalma-
zott dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, amikor kedden dél-
után dr. Simicskó István sportért felelős államtitkárral és Borkai Zsolt
polgármesterrel meglátogatta az épülő új arénát és az új uszodát. A mi-
niszter hozzátette, jó látni, hogy a győri lányok végre olyan létesít mé -
nyek ben játszhatnak majd, amely a teljesítményükhöz méltó. 
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8900 körüli a bérletek száma, melyet ez idáig értékesített a
Győri Nemzeti Színház a 2014/15-ös évad előadásaira.
Az eddigi tapasztalatok alapján ez azt jelenti, elérik a
10 ezer darabos álomhatárt – derült ki a teátrum évad-
nyitóján. Tavaly összesen 9.214 darab bérlet fogyott.

1300 fát ültetnek el a város most elindult faültetési prog-
ramjában idén – jelentette be Borkai Zsolt polgár-
mester. A Győr-Szol Zrt. a következő öt esztendő-
ben évente további 600 darabot ültet városszerte,
ami évi 13 millió forintos kiadást jelent. 
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A korábban rossz állapotú lakóutca új
aszfaltburkolatot kapott.

Az önkormányzat jó döntést hozott,
amikor meghirdette a lakóutcaprogra-
mot, hiszen ezáltal minden városrész
számos utcája megújulhatott, és az ott
élők mindennapjai válhattak könnyebbé
– mondta el Fekete Dávid alpolgármes-
ter, a városrész egyik önkormányzati kép-
viselője.

A felújításra nagy szükség volt, hiszen
a korábbi burkolat elhasználódott, a ke-
réknyomokban kátyúsodott, ezért az
esővíz nem folyt le a felületéről – tette
hozzá Szeles Szabolcs, a terület másik
önkormányzati képviselője. Mint mond-
ta, a felújítás a korábban megkezdett la-
kóutcaprogram folytatásaként is tekint-
hető, hiszen a Brigád utca környezeté-
ben lévő Szegfű, Tulipán, Rábca, Liget ut-
cák felújítása évekkel ezelőtt elkészült. 

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szervezet
vezetője kiemelte, a Brigád utca felújításá-
nak értéke közel 20,5 millió forint. A felújítás
során mintegy 360 tonna aszfaltot dolgoz-
tak be kivitelezők a meglévő felületi bevo-
natra, így a megújult utca újra jó minőség-
ben szolgálja a lakókat közlekedésük során. 

Fedett sportpályával és kiegészítő lé-
tesítményekkel gazdagodott a Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépészeti
Szakképző Iskola a Nemak Győr Kft.
és a győri önkormányzat jóvoltából. A
Lukács-Nemak Sportcentrum húsz -
szor negyven méteres, sportpadlóval
borított, fedett sportpályával és az öl-
tözőkkel együtt ötvenmillió forintba ke-
rült. A Nemak és a Lukács-iskola kö-
zött hosszú évekre visszanyúló kap-
csolat alakult ki, a vállalkozás munka-
erő-utánpótlásának egyik bázisa az is-
kola. Idézte fel David Toth ügyvezető
igazgató azt, hogy több szakmát is el-
indítottak az intézménnyel.

Ítélôtábla: ütközô szempontok az igazságszolgáltatásban 

Fogadóóra
Bárány István önkormányzati kép-
viselő fogadóórára várja a lakoso-
kat október 6-án, hétfőn 18.00 órá-
tól az Audi Hungaria Iskolában, ok-
tóber 7-én, kedden 18.00 órától a
Kisbácsai Tagiskolában és októ-
ber 8-án, szerdán 18.00 órától a
Bácsai Művelődési Házban.

Rózsavölgyi László önkormányza-
ti képviselő és Hollenczer Lajos, a
PÁGISZ szakközépiskola igazga-
tója az új köztéri kamera előtt. Az
önkormányzati forrásból felsze-
relt kamera nagy felbontású, for-
gatható, műszaki kialakítása lehe-
tővé teszi a megfigyelést, azono-
sítást rossz fényviszonyok között
is, ezért üzembe állításával növe-
kedett a környék biztonsága. 

Marcalvárosban
tovább bôvült
a térfigyelô
kamerarendszer

Indokolt lehet jogszabályban rendezni
azokat a kérdéseket, amelyeknél ütköz-
nek az igazságügyi adatkezelésről és a
tájékoztatásról szóló hatályos rendelke-
zések, az adatvédelem és a nyilvános-
ság szempontjai – mondta az MTI-nek

a Győri Ítélőtáblán a témában rendezett
regionális tanácskozás után a Kúria el-
nöke. Darák Péter szerint a legégetőbb
kérdés az, hogy az információszabad-
ságról szóló törvény és az adatvédelmi
eljárások általános, „tulajdonképpen a

közigazgatásra kitalált" szabályai meny-
nyiben alkalmazhatóak az igazságszol-
gáltatásra további jogalkotás, konkreti-
zálás nélkül. Az igazságszolgáltatás nyil-
vánosságához nagyon komoly közérdek
fűződik, így viszont ütköznek egymással

az adatvédelem és a nyilvánosság szem-
pontjai, érdekei – mondta. A kérdés túl-
mutat egy szervezet működésén, hiszen
az „egész társadalom demokratizmusa
az, amit ezeknek a kérdéseknek a helyes
megválaszolása segíthet elő”.

A Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola ingyenes,
játékos német foglalkozásokat szervez, melyre vár minden iskolába készülő
nagycsoportos óvodást! Jelentkezni a kovacsmargit@mfgyor.hu e-mail cí-
men lehet október 6-ig. Tájékoztató megbeszélést október 7-én 16 órakor
tartanak a szervezők a Kovács Margit-iskolában. A foglalkozásokról érdek-
lődni a 96/428-033-as telefonszámon lehet, a szervezőknél.

Megújult
a Brigád utca

Nyelvtanulás játékosan

Lukács-Nemak sportcentrum

Négy iskola – a Kodály, a Kálvária, a Kazinczy, a ménfőcsanaki Petőfi – di-
ákjai fakadtak dalra a Széchenyi téren október elsején a zene világnapján.
A fiatalok – Kanczlerné Rátz Ágota tanárnő vezényletével – népdalcsokrot
adtak elő. Ezt követően a diákok énekelve járták végig a várost.
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A belső felújítások mellett az udvar is megújult, a mű-
füves ovifocipálya pedig még az idén elkészül. „A
2014-est az óvodák évének is nevezhetjük Győrben,
hiszen nem számolva a 420 millió forintos értékű
Sugár úti óvoda bővítését, az önkormányzat mint -
egy 200 millió forintot fordított a városi intézmények
felújítására” – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester. A terület önkormányzati képviselője-
ként hozzátette, a Bisinger Óvoda külső és belső fel-
újításai mellett örömteli, hogy hamarosan elkezdőd-
het egy műfüves ovifocipálya építése is az udvaron.
A város két ilyen pályára pályázott, és mindkettő
esetében pozitív döntés született, így a Bisinger-ovi

„Az önkormányzat évekkel
ezelőtt hirdette meg az egy or-
vos, egy rendelő programot,
amelynek keretében számos
rendelőfelújítás valósult meg
Győrben. A gyirmóti beruházás
során nem csak rendelőfelújí-
tásról beszélhetünk, de a tele-
pülésrész központjának jelen-
tős fejlesztéséről is” – fogalma-
zott Borkai Zsolt polgármester,
aki elmondta, ehhez hozzájárul
az a kis közösségi tér is, ame-
lyet az épület előtt alakítottak
ki. Az önkormányzati forrásból
megvalósult beruházás értéke
45 millió forint.

A dinamikusan fejlődő Ménfőcsanak gyermeklétszáma
folyamatosan bővül, ezért az elmúlt időszakban egyre
nagyobb igény jelentkezett egy új játszótér megépíté-
sére. A városrész két önkormányzati képviselője, Takács
Tímea és Szabó Jenő az új építésű környezetben találta
meg a létesítmény helyét, amely a képviselői forrás mel-
lett a Borkai Zsolt polgármester biztosította keretből va-
lósulhatott meg, mintegy harmincmillió forint értékben.
Takács Tímea, a városrész egyik önkormányzati képvi-
selője kiemelte, a zöld területen készségfejlesztő rönk-
játékokat helyeztek el – mászóvár, csúszda, mérleghin-
ta és homokozó is került ide –, de jelentős fásítás is tör-
tént, így a kicsik árnyékos helyen tölthetik az idejüket.
Biztonságuk érdekében körbekerítették a játszóteret,
amelyben még maradt hely a későbbi bővítésre is. 

Morvay László kezdeményezésére helyezték ki az új, vá-
rosrészeket jelző táblákat. Az önkormányzat Gazdasági
és Tulajdonosi Bizottságának tagja úgy fogalmazott, a
városban több helyen is találkozhatunk az igényes, a vá-
ros címerével ellátott, településrészeket jelző táblákkal.
Úgy gondolta, Kisbácsa és Bácsa lakói is megérdemlik
a korszerű táblákat. „A városrészekről elmondhatjuk,
hogy itt jó élni, és jó ide hazatérni. A táblák ennek a lo-
kálpatriotizmusnak az erősítését is szolgálják, és talán
jóleső érzéssel tölti el a munkából, iskolából hazatérő-
ket, amikor megpillantják az otthonukat jelző feliratokat”
– tette hozzá Morvay László. A Kisbácsa városrész kez-
detét jelölő táblát egyébként a Bácsai út–Votinszky utca
kereszteződésében, míg a Bácsa városrészt jelző felira-
tot az István király út elején helyezték el.
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„Önök sokat tettek azért, hogy megta-
láljuk a helyünket az életben. Sokat
tettek értünk, amikor mi gyerekek vol-
tunk, most, hogy felnőttünk, mi tehe-
tünk, és kötelességünk is tenni Önö-
kért. Kötelességünk tenni azért, hogy
szépek legyenek a nyugdíjas éveik. A
családon belül mindehhez szeretettel,
odafigyeléssel, gondoskodással járul-
hatunk hozzá, az önkormányzat pedig
azzal, hogy minél több lehetőséget te-
remt az idősek számára az együttlétre,
és odafigyel a nekik szánt szolgáltatá-
sok színvonalára” – fogalmazott Bor-
kai Zsolt polgármester, az Idősügyi Ta-
nács elnöke. Hozzátette, Győrben a
színes programkínálat révén erős idős
közösségek alakultak, az idősklubok-
ban pedig olyan társadalmi élet zajlik,
amelyek talán országosan is egyedül -
állóak. „Az önkormányzat ez irányú
erőfeszítéseiért a legnagyobb köszö-
net az, amikor nyugdíjasaink úgy fo-
galmaznak: Győrben jó idősnek lenni.”
Az ünnepségen díjazták azokat a
szépkorúakat, akik sokat tettek az
idős közösségekért, kortársaikért. 

Az idôseket
köszöntöttük

Új városrésztáblák
Kisbácsán és Bácsán

A Kálvária úti belső út első felén elkészült az úttest és járda felújítása
dr. Dézsi Csaba András képviselő intézkedésének köszönhetően. A to-
vábbi javításokra a közműmunkák okozta bontások befejezéséig még
érthetően várni kell. 

Jelentôs fejlesztések a Bisinger Óvodában
mellett a kiskúti intézményben is megépül a sport-
létesítmény. Pallós Erzsébet óvodavezető kifejtette,
a belső felújítási munkák során többek között falbur-
kolatcserék történtek, a tornaszobába egy felaján-
lás révén baktériumölő műpadló került, és az egyé-
nifejlesztő-szoba is megújult. Az udvar új térkőbur-
kolatot kapott, új ivókutakat helyeztek el és egy óri-
ási sakktábla is készült a gyerekeknek. A kicsik biz-
tonsága érdekében egy új kapu révén különválasz-
tották az autós és a gyalogos közlekedést is. A be-
ruházás értéke meghaladta a húszmillió forintot.
Az új eszközöket a gyerekek vidám műsorral kö-
szönték meg.

Megújult a gyirmóti rendelô
Szabó Jenő, a városrész ön-

kormányzati képviselője elmond-
ta, az épület rossz állapota miatt
szükséges volt a felújítás. Az or-
vosi rendelő 2000 óta működik itt,
akkor a belső felújítás történt
meg, most pedig sor kerülhetett
az épület  teljes körű külső felújí-
tására is, amivel a településrész
központja is megszépült. Panker
Mihály, az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény igaz-
gatója  szerint a rendelőket érintő
felújítási programnak köszönhe-
tően, az orvosok munkakörülmé-
nyei és a betegek kiszolgálási le-
hetőségei is jelentősen javultak.

Új játszótér épült
Gyôr-Ménfôcsanakon
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TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

Elvárások:
Új típusú jogosítvány esetén:
• 3324 Elektromos vezetô üléses, állásos targonca

Régi típusú jogosítvány esetén 5 T alatt:
• 3331 Elektromos szállító targonca
• 3334 Elektromos teleszkópos targonca
• 3335 Elektromos vontató targonca

Juttatások:
• Megújult jövedelem csomag
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása

Syncreon Hungary Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE
több mûszakos munkarendbe felvételre
keres gyakorlattal rendelkezô

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az újvárosi rehabilitációs projekt keretében
elkészült Kossuth u. 22/b, 15, 19 és a 21. szá-
mú épület már beköltözött lakóit köszöntöt-
ték a napokban.

Borkai Zsolt polgármester az elkészült épületek át-
adása kapcsán elmondta, mérföldkőhöz érkezett a
város egyik legfontosabb fejlesztése, hiszen a reha-
bilitáció révén egy olyan, egykori patinás városrész
újulhat meg, amely korábban is kiemelt szerepet ját-
szott Győr életében. Újvárosban és Szigetben a
Jedlik híd megépítésétől kezdve komoly fejleszté-
sek indultak, amelyek során átépült az úthálózat, a
szociális városrehabilitáció keretében számos épü-
let újul meg, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál-
hoz kapcsolódóan pedig egy komplex sportköz-
pont jön létre. A beruházások tehát minden korosz-
tályt, a társadalom minden rétegét érintik. 

Fekete Dávid alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, a szociális város-
rehabilitáció révén Újváros ismét visszakerülhet a
város lüktető vérkeringésébe. Annál is inkább, mivel
az újvárosi projekt nem csupán épületek és zöld te-
rületek felújításáról szól, de emellett olyan, úgyne-
vezett „soft” programokat is kínál az itt élőknek,
amelyek hozzájárulnak a lakosok életminőségének
javításához is. Kiemelte, a városrészben más, az ön-
kormányzat beruházásában történő fejlesztés is fo-

Újvárosi rehabilitáció: beköltöztek az első lakók
lyamatban van, például a Kossuth Lajos utca útbur-
kolatának felújítása. „Újváros rehabilitációjának egy
fontos állomása a mostani, amikor együtt üdvözöl-
hetjük az újjávarázsolt épületek első lakóit.” 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, a projekt alapját az önkormányzati tulajdon-
ban és a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő műemléki vé-

dettségű lakóépületek modern szociális bérlakásokká
alakítása adta. Részleteit tekintve a Kossuth Lajos u.
15. számú épületben az átépítést követően összesen
öt – ezek közül egy akadálymentesített – lakást és egy
üzlethelyiséget alakítottak ki. A Kossuth Lajos u. 19-
ben négy lakást – egy akadálymentesített –, egy üzlet-
helyiséget, valamint egy szomszédsági rendőrségi he-

lyiséget hoztak létre. A Kossuth Lajos u. 21-ben öt la-
kást, a Kossuth Lajos utca 22/b. számú lakóépületben
pedig hat lakást alakítottak ki, ezek közül egy szintén
akadálymentes. 

A négy épület teljes rekonstrukciója 483.601.490
Ft összköltségű volt, míg az úgynevezett mini projek-
tek keretében az érintett lakosság bevonását célzó ak-
ciókra további 50.000.000 Ft összeget fordított a
Győr-Szol Zrt., 85 százalékos támogatási intenzitás
mellett. A Kossuth Lajos utca 26. és a Kossuth Lajos
utca 28. alatti lakóházak felújítási munkái jelenleg is
folynak, amelyekben összesen további 22 lakás és 3
üzlethelyiség kialakítása történik meg. Ezek rekonst-
rukciója várhatóan még az idei évben befejeződik. Az
újvárosi rehabilitációs projekt keretében folyamatban
van a Kossuth Lajos Általános Iskola és a római kato-
likus Szent József-templom külső felújítása is. A pro-
jekten kívül szintén megújult a Kossuth Lajos u. 17.
számú műemléki épület Kossuth utcai homlokzata is.
Az épület további felújítási munkálatai a Bálint Mihály
utca felől folytatódnak.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kon-
zorciumi partnereivel, a Győr-Szol Zrt.-vel, a Győr-
Újváros Római Katolikus Egyházközséggel, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal
és a Kossuth Lajos Általános Iskolával közösen
1.099.376.974 Ft támogatást nyert el a „Szociális
városrehabilitáció Győr-Újváros területén” című,
NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001 azonosító szá-
mú projekt keretében, amihez az önkormányzat
276.384.411 Ft önrészt biztosít.

A fényképes szakmai önéletrajzokat a bérigény megjelölésével a következő címre várjuk:
Győr Projekt Kft. 9024 Győr, Orgona u. 10.  |  vagy gyorprojekt@gyorprojekt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr Projekt Kft. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

ÚSZÓMESTER

USZODAMESTER

PÉNZTÁROS

GÉPÉSZ KARBANTARTÓ

Jelentkezési határidő: 2014. október 13.
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

A mai világban az egyik leg-
fontosabb dolog, ha a lexiká-
lis tudást nézzük az, hogy
hány idegen nyelven tud
kommunikálni az ember. De
vajon mikor érdemes elkez-
deni, megtanulni egy-egy
nyelvet. Néhányan azt
mondják, hogy minél koráb-
ban, annál jobb. Sokan már
óvodáskorban megpróbál-
koznak vele, ám lehet talál-
ni ennél fiatalabb korosz-
tálynak is tanfolyamot. Jó
egyáltalán abban a korban
erőltetni más nyelvet, ami-
kor még a sajátján olvasni
sem tud?! Természetesen
vannak pro és kontra véle-
mények is mind a tudósok,
mind a hétköznapi emberek
körében, hiszen előnye és
hátránya is van a dolognak.
Egyesek szerint fiatalabb
korban sokkal fogékonyab-
bak az új információk befo-
gadására a gyerekek. Ezért
szerveznek már a legkiseb-
beknek is olyan foglalkozá-
sokat, ahol speciális módon,
zenével, játékokkal sajátít-
ják el az idegen nyelvet, igaz
csak beszédben. Hallhat-
tunk már arra is példát, ami-
kor egy családban a szülők
két országból származnak,
így két nyelven beszélnek a
gyermekkel. Igaz, sokszor
előfordul, hogy az elején ke-
verik a két nyelvet, de idővel
tökéletesen beszélik azt. Ter-
mészetesen van, aki azt
mondja, hogy fontosabb
előbb az anyanyelvet megta-
nulni. Meg kell tanulni írni
és olvasni, majd csak azután
érdemes terhelni a gyereket
más nyelvvel. 
A két oldal valószínűleg so-
hasem fog megegyezni, talán
nincs is értelme. Azon érde-
mes csak elgondolkodni,
hogy nem felejtődik-e el a
magyar nyelv gyönyörű, vá-
lasztékos szókincse, szép ki-
fejezései, ha túlzottan az ide-
gen nyelvre koncentrálunk. 

Csizmadia Dóra

Idegen nyelv,
hány évesen?

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri iparvágány meghosz-
szabbításával tovább nőttek a
város gazdaságának infrastruk-
turális adottságai.

Európai uniós, állami és önkormányza-
ti forrásokból 1,9 kilométerrel hosszab-
bították meg a meglévő iparvágányt.

A beruházással kapcsolatban Borkai
Zsolt polgármester elmondta, a győri ön-
kormányzat kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy minél kedvezőbb be-
fektetői környezetet te-
remtsen, ezzel további cé-
geket vonzzon a városba,
amelyek újabb munkahe-
lyeket teremtenek az itt
élők számára. A város az
elmúlt időszakban szá-
mos gazdaságélénkítő
döntést hozott, elég csak
az iparűzési adó mértéké-
nek csökkentésére, vagy épp az ipari park
folyamatos bővítésére gondolni. Hozzá-
tette, fontos lépés volt, hogy az ipari park
a Győr-Szol Zrt.-n keresztül száz százalék-
ban városi tulajdonba került, mert így a
felmerülő kérdések és igények dinamiku-

san, helyben kezelhetők. Az iparvágány
meghosszabbítása egy újabb fontos lé-
pés, hiszen tovább javulnak az infrastruk-
turális feltételek, tovább erősödik az ide
települő cégek kiszolgálása.

Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipa-
ri Park Kft. ügyvezető igazgatója hang-
súlyozta, fő törekvésük, hogy a park a le-
hető legjobban megfeleljen az itt letele-
pedett cégek elvárásainak, és olyan
szolgáltatásokat kínáljanak, hogy a jövő-
ben minél több vállalkozás válassza ott-
honául a Győri Ipari Parkot. Az autópá-
lya és a péri reptér közelsége mellett az

elkészült iparvágány újabb érv a város
mellett, hiszen a vasúti szállítás jelentő-
sen megkönnyíti az itt működő cégek
alapanyaggal való ellátását és a készter-
mékek elszállítását. Az új vágánysza-
kaszhoz kapcsolódóan éppen ezért el-

készültek azok a kitérők is, amelyek az
ipari park nagyvállalatainak közvetlen
vasúti csatlakozását biztosítják.

Az új, 1,9 kilométeres vágány az ipari
park korábban is meglévő I. számú vá-
gányának meghosszabbításaként épült.
Összes költsége meghaladja a 800 mil-
lió forintot, amelynek 65 százalékát, 523
millió forintot az Európai Unió és a ma-
gyar állam által finanszírozott pályázat
útján nyerte el a Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. A beruházás közel 300 millió
forintos önrészét Győr városa biztosítot-
ta a Győri Ipari Park tulajdonosán, a
Győr-Szol Zrt.-n keresztül. Üzembe he-
lyezése óta havonta mintegy 120 szerel-
vény használja az iparvágányt. 

A Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.
1991-ben alakult osztrák–magyar ve-
gyes vállalatként.

2012-ben jelentős változások történ-
tek: Győr város városüzemeltetési társa-
sága, a Győr-Szol Zrt. lett a Kft 100%-os
tulajdonosa. Az általuk üzemeltetett ipari
parkban jelenleg 108 cég rendelkezik te-
rülettel és több mint 5.500 ember dolgo-
zik. A park sikerei is hozzájárultak ahhoz,
hogy a régiót jellemző munkanélküliségi
ráta messze az országos átlag alatti, mi-
közben az egy főre jutó GDP meghaladja
az országos átlagot.

Elkészült az iparvágány

Üzembe helyezése óta
havonta 120
szerelvény használja

19 milliárd forintot költött a város 2007 óta új utak építésére és
az útfelújításokra – mondta el Borkai Zsolt polgármester a
Győr+ Rádiónak adott interjújában. Kifejtette, az útépítések so-
rában olyan beruházások szerepeltek, mint a Jedlik híd és a
hozzá kapcsolódó úthálózat kiépítése, az új Bácsai út megépí-
tése, a Pinnyédi híd, vagy a Vonal út megvalósítása. Az útfelújí-
tások tekintetében a népszerű lakóutcaprogram Győr minden
városrészét érintette, közel száz kilométer megújult úttal. Szin-
tén ide tartoznak a jelentős csomópont-építések és a kerék -
párutak kiépítése. A polgármester egy másik hatalmas számról
is beszélt, ez pedig az az 1542 darab megítélt támogatás, ami
a városunkból beadott európai uniós pályázatokhoz kapcsoló-

Milliárdos fejlesztések 
dik. Az önkormányzat, a győri vállalkozások, az egyetem vagy
épp a kórház összesen 110 milliárd forintnyi támogatást nyert
el, ebből az önkormányzat, illetve az önkormányzathoz köthető
szervezetek, mint a Győr-Szol Zrt., a hulladékgazdálkodási tár-
saság, az ipari park, vagy épp a Mobilis több mint 23 milliárd
forintot. Olyan beruházások tartoznak ide, mint a Belváros és
Újváros rehabilitációja, a csapadékvíz-elvezetési rendszerek fej-
lesztése, kerékpárutak építése, az iparvágány meghosszabbí-
tása. Ha az európai uniós pénzekhez hozzászámoljuk az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra érkező 15 milliárd forintos álla-
mi támogatást, 40 milliárd forint, célzottan a fejlesztésekre köl-
tött összeg érkezett az utóbbi időben Győrbe.
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A kis- és középvállalkozások helyzetbe
hozását, a megszűnt magyar ipar visz-
szaállítását szorgalmazta szerdai sajtó-
tájékoztatóján Volner János, a Jobbik al-
elnöke, országgyűlési képviselő, és Ta-
kács Krisztián, a párt győri polgármes-
terjelöltje a megyeszékhelyen tartott
sajtótájékoztatóján. A Jobbik alelnöke
úgy vélekedett, a rendszerváltás után a
magyar ipar megszűnt, a mindenkori
magyar kormányok pedig a multinacio-
nális cégeket támogatták. Volner János
Győrben a textilipar és az élelmiszeripar
eltűnését említette név szerint.

Jobbik: A magyar ipart támogatnák
Ezért a Jobbik programjában kiemelt

helyet kap a vállalkozásfejlesztés és gaz-
daságpolitika, amelynek fókuszában a
mikro, kis- és középvállalkozások állnak. 

Kérdésünkre, milyen magyar ipar
visszaállítására gondol a Jobbik, Vol-
ner János az élelmiszeripart és a gép-
gyártást nevezte meg. Előbbi kap-
csán elmondta, exportálják a búzát,
kukoricát és egyéb terményeket,
majd ezeket késztermékként sokszo-
ros áron visszavásárolja az ország. Eb-
ben a helyzetben kiemelt feladatnak
tartják, hogy az élelmiszeriparban erő-

Fidesz: Új arcok a képviselőjelöltek között
Három új jelöltje is van a Fidesznek az
önkormányzati választáson. A párt
őket mutatta be.

Morvay László  Révfalu keleti részén,
Kisbácsán, Bácsán és Sáráson élőket
szeretné képviselni a városi közgyűlés-
ben. 1954-ben született Győrben, csa-
ládjával Révfaluban, a 4-es számú vá-
lasztókörzetben él, ahol a haszongépjár-
művekkel és munkagépekkel foglalkozó
Mor-Dan Kft. ügyvezetőjeként tevékeny-
kedik. A győri önkormányzat munkájá-
ban jelenleg a Gazdasági és Tulajdonosi
Bizottság tagjaként vesz részt.

Gancz Tamás Adyváros középső
részének lakói bizalmára számít.
1985-ben született Győrben. Azóta
Adyvárosban él.

Jelenleg a győri Széchenyi István
Egyetem, Állam- és Jogtudományi
Karának ötödéves jogász szakos hall-
gatója. 

A mindennapok során sok időt töl-
tök a városrészben, így az itt esetlege-
sen felmerülő problémákat is köny-
nyebben észlelem, és gyorsabban is
tudok a megoldásukra gyógyírt találni
– mondta  Gancz Tamás.

Önállóan indul az önkormányzati vá-
lasztáson Győrben a Demokratikus
Koalíció, a párt polgármesterjelöltje
sajtótájékoztatóján ismertette három
sarkalatos programjukat.

Neupor Zsolt elsőként a parkolási hely-
zetet említette. Ez nem csak a Belváros-
ban okoz problémát, hanem szinte min-
den városrészben, Adyvárosban épp úgy,
mint Marcalvárosban és Nádorvárosban.

Ha az emberek munka után hazatér-
nek, nem találnak parkolót, ezért ez a
kérdés komplex megoldást sürget – fej-
tette ki a párt győri polgármesterjelöltje.

Neupor Zsolt úgy vélekedett, a
szolgáltatásfejlesztés mellett fontos
az is, hogy a győrieknek visszaadják
azt a hitet, hogy bele tudnak szólni a
város ügyeibe. 

Végül a politikus bejelentette, Bor-
kai Zsolt polgármesterrel a Győr+ Te-
levízióban szeretne nyilvános vitát
folytatni.

Beszéljük meg az elmúlt négy évet
és azt is, Borkai Zsolt mit gondol a vá-
ros következő öt évéről – fogalmazott
a Demokratikus Koalíció győri polgár-
mesterjelöltje a sajtótájékoztatón.

DK: Három sarkalatos pont

Az LMP a kampányidőszakban figyel a
környezetvédelemre, ezért minimálisra
korlátozta plakátjai és szórólapjai szá-
mát. Ezzel csak Győrben egy egész is-
kolai évfolyam tankönyvére elegendő
papírt spórolt meg – fogalmazott csü-
törtöki sajtótájékoztatóján Nógrádi Lász-
ló, az LMP polgármesterjelöltje. 

Elmondta azt is, a sajtóban, a közös-
ségi oldalakon egyetlen pártként a teljes
programja és annak háttértanulmányai
is megjelentek a www.lmp-gyms.blogs-
pot.hu webcímen. Felnőtt, gondolkodó
embereknek tekintik a választókat, és

LMP: A környezet védelme fontosabb, mint a plakátok
ennek megfelelően azt várják, hogy így
is voksolnak majd a győriek. 

Mint zöld párt, programjában a folyó-
partok rehabilitációja, a falanszterszerű-
en felújított utcák fásítása és a használa-
ton kívüli teherpályaudvar helyén egy 10
hektáros közpark létrehozása is szere-
pel. Ezenkívül a kerekesszékes és kerék-
páros közlekedés fejlesztése, a parkolási
anomáliák megszüntetése, a tömeg- és
egyéni közlekedés gondjainak orvoslá-
sa, a Belváros rangjának visszaállítása
mellett a lakhatási problémák megoldá-
sa, a lakásállomány és a műemlékek fel-

újítása is kiemelt cél a programjában. A
teljes, 12 egyenrangú programpontot
érdemes mindenkinek tanulmányoznia,
mert rá fog ébredni, hogy az LMP az a
párt, mely az összes győri polgár szinte
minden problémájára megoldást kínál –
fogalmazott Nógrádi László. Az LMP azt
vallja, hogy a lakosság és az összes érin-
tett bevonásával, szakmai alapon kell
dönteni minden fontos városfejlesztési
kérdésről. Ebből következően támoga-
tásáról biztosítja a Győri Civil Társaságot,
mely az „Ifiház” lebontása elleni élőlánc-
ba hív minden győrit.

Másodikként az oktatást említette
Neupor Zsolt, ezzel kapcsolatban úgy
vélekedett, a hiányszakmák területén
folytatni kell az ösztöndíjrendszert,
mert csak így érhető el megnyugtató
megoldás.

A párt programjának harmadik ele-
me a tömegközlekedés fejlesztése,
különösen a város peremkerületeiben.

Van olyan városrész, mint például
Győrszentiván, ahová este mindössze
két autóbusszal lehet eljutni – fogal-
mazott sajtótájékoztatóján a DK győri
polgármesterjelöltje.

Diligens Tibor a szabadhegyi és
kismegyeri lakosokat szeretné képvi-
selni a városi közgyűlésben. 

1953-ban születtem Győrszentivá-
non, egy öttagú család második gyer-
mekeként – mondta el magáról. –
Több mint 25 éve élek feleségemmel
és két lányunkkal Szabadhegyen. A
Győri Lenszövőben művezetőként dol-
goztam, ahol közel 30 évet töltöttem. A
textilipari válság után helyezkedtem el
az Audi Hungaria Motor Kft.-nél, ahol
jelenleg is dolgozom. Régóta érdeklő-
döm a közügyek iránt.

sítsék a késztermék előállítására sza-
kosodott vállalkozásokat. Ugyancsak
kiemelt területként említette a Jobbik
alelnöke a gépgyártást, véleménye
szerint e téren is nagy volt a pusztítás.

Takács Krisztián polgármesterje-
lölt a mikro, kis- és közepes vállalkozá-
soknak önkormányzati támogatást,
adókedvezményeket szorgalmazott.

Újságírói kérdésre válaszolva Volner
János a kampány eddigi állásáról úgy
vélekedett, a Jobbik Nyugat-Magyaror-
szágon is komoly hídfőállásokat épített
ki, a párt második erőként lép fel.
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Számomra nagyon fontos, hogy
a gyôri választópolgárok megtisztelnek-e
bizalmukkal és azzal a gesztussal, hogy

ténylegesen elmennek szavazni, és
megerôsítik bennem, hogy jó úton haladunk,

és a megkezdett munkát
tovább kell folytatni.

Nincsen elôre megnyert választás!
Az Ön szavazata is számít!

Kérem, biztassa családtagjait, barátait
és szomszédait, hogy 2014. október 12-én

menjenek el szavazni, és támogassák
a Fidesz-KDNP jelöltjeit.

Köszönöm
az eddigi segítséget!

A jövôben is
számítok Önre!
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Győri Tagintéz-
ménye idén is elindítja ingyenes diák-
köreit. Angol szakkör a Marcalvárosi
Közoktatási Központban lesz 3-4. év-
folyamosoknak. A matematika diák-
körnek az NYME Apáczai Kar Liszt Fe-
renc út 17. ad otthont. Ide a 3. és 4.
osztályosokat várják. A történelem di-
ákkört a Szent-Györgyi Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskolában tart-
ják a 4–6. osztályosoknak. Nyelvműve-
lő diákkörre várják az 5–8. osztályoso-
kat a Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat Győri Tagintézményében. A Győri
Tánc- és Képzőművészeti Általános Is-
kolában Szalkai Károly képzőművész
diákkört hirdet általános és középisko-
lásoknak. A 7–8. osztályosokat, illetve
a középiskolásokat informatikára várja
a Kazinczy-gimnáziumban. 

További információ a www.gyor-
pedpszicho.hu/talentum/ webcímen
illetve Havasréti Bélánénál a 96/515-
545-ös győri telefonszámon. 

Új műsorral, heti hírösszefoglalóval
várja nézőit hétvégétől a Győr+ Tele-
vízió. Ha lemaradt volna a napi ese-
ményekről, vagy egyszerűen csak
nem tudta megnézni a napi Híradó-
kat, akkor sem marad pontos és hite-
les információk nélkül. Október 4-én,
szombaton ugyanis indul a Győr+ Te-
levízió heti hírösszefoglalója, a Győ-
ri7. A héten történt legfontosabb ese-
ményeket, történéseket körülbelül
háromnegyed órában foglaljuk össze,
a vezető híreket pedig szombaton és
vasárnap is megnézhetik. Győri7,
most hétvégétől, minden szombaton
és vasárnap a Győr+ tévében! 

Bár nem fogadta kegyeibe az időjárás
az I. Ménfőcsanaki családi sportna-
pot,  a szervezők mégis sikeres ren-
dezvényt varázsoltak a Bezerédj úti
sportpályára. Az ESK Ménfőcsanak
SE által hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett sportnap célja,
hogy minden korosztály találjon szá-
mára megfelelő mozgásformát.

A nemrég felavatott futópályájától
rajtoló futómezőny – élükön Szabó Je-
nő önkormányzati képviselővel – beér-
kezésével vette kezdetét a rendezvény,
melyet Takács Tímea, a település ön-
kormányzati képviselője nyitott meg.
Az egészségszigetet elsősorban az
idősebb korosztály kereste fel, ahol
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Ingyenes
diákkörök

Hírösszefoglaló
hetente: Győri7!  

Ménfőcsanaki sportnap
vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-,
testösszetétel-mérésre nyílt lehetősé-
gük, illetve táplálkozási tanácsokat
kaphattak. Sokan regisztráltak az aka-
dálypálya teljesítésére is, ahol hat ál-
lomáson kellett sportos feladatokat
teljesíteni, hogy aztán részt vehesse-
nek a délutáni ajándéksorsoláson.
Ugyancsak nagy népszerűségnek ör-
vendett a lézerlövészet és a Yakuza
Sport croscore eszközénél is sokan
időztek. Szintén az ismerkedésen volt
a hangsúly a „bubbleball” azaz a bu-
borékfoci-pályán.

Aki egy kis pihenésre vágyott, an-
nak remek szórakozást nyújtott a Free
Fighter SE két bemutatója.

A győri baloldal gazdaságpolitikai
programjának fő pontjait mutatta be
Varga Márk, az Együtt  – A korszakvál-
tók Pártja megyei 2-es számú válasz-
tókerületi szervezetének elnöke Pápa
Leventével, a párt elnökségi tagjával
és Szabó Sándorné győri polgármes-
terjelölttel közösen tartott sajtótájé-
koztatóján. 

A legnagyobb óriás is gyenge,
ha csak egy lábon áll – fogalma-
zott Varga Márk, aki szerint az elkö-
vetkezendő évek elsődleges fel-
adata, hogy az autóiparban szer-
zett sikerekre alapozva, megerősít-
sék a gazdaság más területeit is.
Ennek érdekében félmilliárd forint-
tal támogatnák a győri kis- és kö-
zepes vállalkozások eszközfejlesz-
tését, a start-up-okat, a kreativi-
tást, az innovációt.

Úgy vélekedtek, Győrnek az az ér-
deke, hogy az autóipar kimagasló tel-
jesítményéből befolyó adóforintokat
ne felélje, hanem hosszú távú beruhá-
zásokra fordítsa. 

Terveik között szerepel az ipari
park bővítése, új ipari területek kijelö-
lése, a péri repülőtér és a gönyűi kikö-
tő fejlesztésének támogatása, vala-
mint kiemelt célként a kreatív fiatal vál-
lalkozások támogatása.

Győri baloldal: Az óriás is gyenge, ha egy lábon áll
Varga Márk emlékeztetett arra, a

helyi gazdaságpolitikai mozgástér a
Fidesz központosítási törekvéseivel
tovább szűkült, s a város nem számol-
hat a személyi jövedelemadó eddig
helyben maradó 8 százalékával, de le
kell mondania a gépjárműadó hatvan
százalékáról is. 

Pápa Levente arról beszélt a sajtó-
tájékoztatón, hogy a növekedés jelen-
legi szintje hosszabb távon nem fenn-
tartható, s Magyarország nemzetközi
elszigeteltsége oda vezethet, hogy
nem jön több működő tőke, mivel a
kormány nyugat- és tőkeellenes.
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Másodpercenként több
mint száz liter 98 fokos víz
érkezik a geotermikus kút-
ból, amely a jövőben a győri
távhőrendszert is ellátja.

Mint ahogy arról már beszámol-
tunk, tizenöt évre szóló szerző-
dést kötött a geotermikus hő-
energia szállítására és átvételére
a PannErgy Nyrt. százszázalékos
tulajdonú leányvállalata, az Arra-
bona Geotermia Kft. a Győr-Szol
Zrt.-vel. A szerződés lényege,
hogy a társaság geotermikus for-
rásból látja el hőenergiával a győ-
ri távhőrendszert. 

A Pér melletti területet a győri
geotermikus projekt PER-PE–01
jelű kút hidraulikai paramétereinek
vizsgálatakor látogattuk meg Bor-
kai Zsolt és a Győr-Szol Zrt. képvi-
selői társaságában. A tesztelés a
2300 méter mélységű kút folya-
matos termeltetésével történik,
amely során megadott paraméte-
rek ellenőrzésével követi nyomon
a PannErgy a kút teljesítőképessé-
gét. A kinyert adatokból megálla-
pítható a geotermikus kút teljesítő-
képessége, a várható hozam és
hőfok, illetve a víz fizikai és kémiai
tulajdonságai. A tesztelés végső
eredményei elengedhetetlenül
szükségesek a felszíni geotermi-
kus rendszer megtervezéséhez.

Borkai Zsolt, Győr Megyei Jo-
gú Város polgármestere a hely-
színen örömének adott hangot,
hogy ilyen nagyszabású projekt

Bejárás a hőkútnál
részese lehet Győr. Hangsúlyoz-
ta, hogy a város kiemelt figyel-
met fordít a környezetvédelemre,
hiszen az új beruházásoknál, a
2017-es Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál megrendezésénél
is törekszik arra, hogy „Zöld
Olimpiát” és környezetbarát ren-
dezvényeket és infrastrukturális
fejlesztéseket valósítson meg. A
geotermikus projekt a távhő és
az energiafelhasználás területén
nyit meg új perspektívákat és a
károsanyag-kibocsátás csökken-
tésében jelent nagy előrelépést. 

„A rétegtisztításhoz és a kút-
teszteléshez a PannErgy saját be-
ruházásként építette ki a nagy ho-
zamot és gázmennyiséget is ke-
zelni tudó felszíni termeltető rend-
szert. Ennek főbb egységei a nyo-
mást, hozamot és hőmérsékletet
mérő eszközök, illetve a vízben ta-
lálható gázt leválasztó, 100 köb-
méteres gáztalanító tartály, vala-
mint a kutat a kitermelt víz tárolá-
sára, illetve hűtésére használt hű-
tőtóval összekötő, nagy átmérőjű
vezeték. A bejárás során megte-
kintettük a termeltetés és a kút
tesztelésének folyamatát, a láto-
gatás során a kitermelt folyadék

hőmérséklete elérte a 98 Celsius-
fokot, míg a hozam meghaladta a
100 liter/másodpercet” – nyilat-
kozta Tóth Péter, a PannErgy Nyrt.
vezérigazgatója, aki kérdésünkre
azt is elárulta, hogy a másodlagos
hőfelhasználásra is vannak elkép-
zeléseik, például különböző me-
zőgazdasági projekteket lehetne
építeni erre (üvegház fűtése…
stb.), de egyelőre a projekt elsőd-
leges céljának sikerességére kon-
centrálnak.

Németh Zoltán, a projekt ko-
ordinátora kiemelte, a káros-

anyag-kibo-
csátás nélkü-
li megújuló
energia fel-
használása
révén a város
h o z z á j á r u l
ahhoz a fo-
l ya m a t h oz ,
ami hazánk-
ban tapasz-

talható, hiszen míg a világon 30
százalékkal nőtt a szén-dioxid-ki-
bocsátás, addig Magyarorszá-
gon ilyen mértékben csökkent.

A város a tervezett hőmennyi-
ség átvételével közel hatmillió
köbméterrel tudja csökkenteni a
győri távfűtés földgázfelhasználá-
sát és közel 11 ezer tonnával a
szén-dioxid-kibocsátást. A 15 év-
re szóló szerződés alapján az átvé-
telre szánt hőmennyiség a fo-
gyasztók felé kiadott hő 14 száza-
léka. Ez a hőenergia éves szinten
180 ezer gigajoule-t jelent, az első
betáplálásra pedig a 2015–16-os
fűtési szezonban kerülhet sor.

A kitermelt folyadék
hőmérséklete elérte
a 98 Celsius-fokot
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Szarvas – Balázs Zsófika vagyok, két
és fél éves. A gyermekkórházból írok
nektek. Nemrég rosszindulatú tüdő-
daganatot fedeztek fel nálam. Ügyes
és bátor voltam a kivizsgálásoknál és
az első kemoterápiánál, de a gyógyu-
lásom még sokáig eltart. Ezért jóté-
konysági kispályás futballtornát szer-
veznek számomra jóakaróim. Szeret-
ném, ha minél több csapat focizna a
gyógyulásomért!

Jótékony kispályás
focitorna Zsófikáért!

Kispályás focitornát szervezünk
2014. október 11-én a DAC-futballpá-
lyán. Várjuk együttérző focicsapatok je-
lentkezését, a nevezési díjakból befolyt
összeggel Zsófika gyógykezelését segít-
jük. Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat, ne-
vezési határidő: 2014. október 10., 18
óra. Nevezni és érdeklődni a 06-20/583-
8284-es, a 06-20/333-4851-es és a 06-
70/663-2644-es telefonszámokon le-
het! Fogjunk össze!

szerző: w. a.
fotó: marcali gábor

A győri polgár, az itt élő és alkotó emberek
közössége lett Győr 7. csodája. A szakember
szerint a győrieknek vannak elveik, értékeik,
gondolataik, tőkéjük és perspektívájuk.

Lapunk két héttel ezelőtt tette közzé felhívását,
amelyben arra kértük olvasóinkat, segítsenek a
szerkesztőségünk által összeállított, Győr 7 csodá-
ját tartalmazó lista utolsó szereplőjét megtalálni.
Nem várt számú levél, javaslat érkezett, amelyek-
ben a Vaskakastól az Insula Lutheránán át egészen
a Győrkőc fesztiválig a város szinte minden neveze-
tességét, jelképét megemlítette valaki. A döntés te-
hát nehéz volt, de talán a legbölcsebb megoldás
született. A könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent
László-herma, a Rába- part, a győri járműgyártás,
a Jedlik híd fényjátéka, a profi- és tömegsport mellé
a győri polgárt választottuk hetedik csodának. In-
doklásként idézzünk egyik olvasónk, Bogdán And-
rás leveléből: „Amikor az Önök listáját végigolvas-
tam, rengeteg ötlet jutott eszembe, hisz Győrnek
számtalan nevezetessége, jelképe van. Munkahe-
lyemen, a Révai Gimnáziumban minden ballagáson
átadják a végzős diákok a sport, a tudomány, a kul-
túra jelképeit. Így végiggondoltam, hogy melyek le-
hetnek ezek a jelképek szűkebb hazánkban. Tudo-
mány: talán a győri egyetem? Melyik? A Széchenyi,

A 7. csoda: a győri polgár
a Nyugat-magyarországi? Vagy talán a középisko-
lák? A nagy múltú Révai, a nyelvet ápoló Kazinczy
vagy a Czuczor? De hát ki és mi adja ezek erejét, hí-
rét? A bennük tanítók, az ott tanulók – az emberek...

De ha a kultúra jelképeit veszem számba, vajon mit
tehetnék első helyre? A Győri Balettet vagy annak
alapítóját? A színházat? A Györkőc fesztivált? Eze-
ket is a mögöttük lévő, Győrért ténykedő emberek
teszik azzá, ami viszi hírüket. De akkor melyik győri
polgárt emeljük ki? Sportolót, művészt, politikust
vagy az utca emberét? Mind együtt jelentik Győrt –

akik itt születtek, tanultak, éltek vagy most is érte
tesznek. József Attila sorait idézném : „A hetedik TE
magad légy.” Győr csodái mögött a hetedik az em-
ber, aki érte tett a múltban, tesz most, és aki miatt
Győr az, aminek látjuk. Ki így, ki úgy, eltérő vélemé-
nyekkel, vitákkal, de közben tudva, hogy Győr a mi-
énk, és az itt élő emberek jelentik a csodáját.” 

A témával kapcsolatban nyilatkozott lapunknak dr.
Rechnitzer János, a Széchenyi István Egyetem Regi-
onális- és Gazdaságtudományi Iskolájának vezetője
is. A professzor rámutatott, a helynek van egyfajta kü-
lönlegessége, ez a város más, mint Magyarország
többi települése. Itt lassan kétezer év óta élnek, az
utóbbi 5-600 évben pedig megannyi ismeret, kultúra
és tudás halmozódott fel, amit ez a hely egyszerűen
sugároz kifelé, az itt élő polgárok pedig ebből a tőké-
ből merítenek folyamatosan. Találkozunk vele a min-
dennapi életünkben, ráakadunk a műemlékekben, a
város hangulatában, az intézményrendszerében, a
munkakultúrájában, a vállalkozásaiban, a kommuni-
kációban. Ez teszi egyedivé a győri polgárt is, akinek
elvei, értékei, gondolatai, tőkéje és perspektívája van
– jegyezte meg. Rechnitzer János szerint ez a város
már egy igazi európai város, és ez az európaiság, nyi-
tottság, az értékek kisugárzása változtatja meg az
embereket. A doktori iskola vezetője elmondta azt is,
kutatásaik azt mutatják, hogy azok jönnek ide élni,
akik innovatívak, nyitottak a világ dolgaira, magas a
tudásbázisuk, sikerorientáltak, azaz akarnak változ-
tatni az életükön.
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szerző: gaál józsef
fotó: illusztráció 

A valóság is tud olyan izgalmas
lenni, mint a legenda, legalább-
is ebben bíznak azok a történé-
szek, akik időről időre újraírják
Korponayné Géczy Julianna, a
győri piactéren kivégzett lőcsei
fehér asszony történetét. A le-
genda 1884-ben született, ek-
kor jelent meg Jókai Mór nagy-
sikerű romantikus regénye a Rá-
kóczi-korszak mártír nemesasz-
szonyáról. A valóságra kíváncsi
tudós kutatók közül két egykori
győri levéltárost illik megemlíte-
ni, az úttörő Sefcsik Ferencet a
19. század végéről és Lengyel
Alfrédot, aki 1976-ban publikál-
ta a történet máig hitelesnek
tartott változatát. 

Az elmúlt hét csütörtökén,
Géczy Julianna kivégzésének
háromszázadik évfordulóján Lő-
cse és Győr polgárai is emlékez-
tek, nálunk kiállítás nyílt a Bécsi
kapu téri Múzeumházban. Bana
József, a rendező városi levéltár
igazgatója szerint a kerek évfor-
duló kötelez, a tárlat a legenda
és a valóság előtt is tisztelegve,
minden korábbinál gazdagabb
anyagot vonultat fel a hősnőről
és koráról. Fekete Dávid alpol-
gármester kiállítást megnyitó
szavai után Barna Attila egyete-
mi docens tartott előadást. A
történész a lőcsei fehér asszony-
ról és felségárulási peréről írt
könyvét az idei őszi könyvszalo-
non vehetik kézbe az olvasók.

Géczy Julianna a Magyar Ki-
rályság felvidéki szegletében,

Lőcsei fehér asszony
a Múzeumházban 

szerző: zoljánszky alexandra

Csurák Erzsébet iparművész belső világának sely-
mei és sejtelmei jelennek meg a több mint ötven ké-
pen, melyet a Magyar Ispitában állítottak ki. A pén-
teken nyílt tárlat október 31-ig látogatható, a győri
közönség eddig mindössze két képet láthatott.

Csurák Erzsébet rajztanárként diplomázott, de
1982-től Győr kulturális életében tevékenykedik,
sok éven át a város fesztiváljait és nagy rendezvé-
nyeit szervezte, jelenleg a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apá czai Karának karrierirodáját irányítja.
Évekig nem festett, csak fejben dolgozott, de az
utóbbi két esztendőben ismét a selyem lett élet-

Selymek – sejtelmek 
ének egyik főszereplője, a nagy múltú, titokzatos
anyag, mely nem adja magát könnyen a művészek-
nek. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, műgyűjtő
a megnyitón úgy fogalmazott, a kép koncepcióját
részletesen át kell gondolni előre, nem lehet büntet-
lenül javítani, átvezetni az újabb ötleteket. 

Az iparművész mesés, játékos képei az emberi
viszonyokról, az életről, a magányról, az elidegene-
dett világról üzennek szürreális megfogalmazásban,
karikírozva, elmaszkolva. A selyemfestményeken
időtlen formák állnak, melyek Csurák Erzsébet ki-
vetített belső víziói. Olyan emlékekből, történetek-
ből táplálkoznak, amik megtörténtek vele, illetve a
mai zavaros, gyors világ kérdőjelei.

Osgyánban született 1680 körül,
apja kuruc, férje császárpárti ne-
mes volt. Az asszony Rákóczi
Habsburg-ellenes zászlóbontá-
sa után szó szerint két tűz közé
került, az apja vezette had ellen
védte Csábrág várát a férje olda-
lán. Korponayné a szabadság-
harc végnapjaiban már a császá-
riak által ostromlott Lőcsén élt
és szeretője volt Andrássy István

főparancsnoknak. Köze lehetett
a kiéheztetett város feladásához,
de az legenda, vagyis Jókai me-
séje, hogy az asszony az alvó ku-
ruc kapitány párnája alól elcsent
kulccsal engedte be Lőcsére a
labancokat.

A szabadságharc bukása
után Géczy Julianna az újra
szervezkedő Rákóczitól szár-
mazó leveleket ígért Pálffy Já-
nos nádornak, cserébe korábbi

birtokaiért. Az üzlet nem jött
össze, mert a levelek a titkos ta-
lálkozó helyszíneként apja,
Géczy Zsigmond kúriáját jelöl-
ték meg. A csapodár és pénz -
éhes szépasszony javára le-
gyen írva, ha tényleg elégette a
terhelő papírokat. Ami tény, a
császári udvar türelme elfogyott,
Juliannát Vöröskő várába, majd
1713 áprilisában a győri városhá-
za pincebörtönébe zárták.

A Múzeumok éjszakáján min-
den évben megnyílik a nagykö-
zönség előtt az egykori városhá-
za börtöne, a mai levéltár pincéje,
benne a lőcsei fehér asszony cel-
lájával. Hosszasan raboskodott
itt, a bírák nem tudták eldönteni,
hogy egy nemes megkínozható
vagy sem. Végül császári pa-
rancsra maga gróf Koháry István
országbíró vette kezébe az ügyet,
s oldalán Kossuth feleségének
ősével, Meszlényi János főispán-
nal a tortúra és a fővesztés mel-
lett döntött. Az ítélet a pestisjár-
vány miatt Magyaróváron szüle-
tett meg, az indoklásban titkos
levelekkel való csempészés és a
Rákóczi-tábor emigrált tagjaival
való cimboraság szerepelt. A hó-
hér 1714. szeptember 25-én,
délelőtt ütötte le a feketébe öltöz-
tetett, szép szőke asszony fejét a
vár piacterén, a mai Széchenyi té-
ren. Az eredeti egyházi anyaköny-
vi bejegyzés szerint a vártemető-
ben, a bazilika bejáratához közel
temették el. A Káptalandombon
járva gondoljunk a macskakövek
alatt nyugvó lőcsei fehér asz-
szonyra. A múzeumházi kiállítás
október 22-ig nyitva tart. 

UTAZZON VELÜNK 
A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN!

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
10.23-24.  28.000 Ft/fô félpanzióval
Békéscsaba—Békési Pálinkárium 
kóstolóval egybekötve / Gyula

VÁRVIDÉKI BARANGOLÁSOK
10.23. 6.500 Ft/fô
Borostyánkô / Sziklamúzeum / Máriafalva 
Léka / Írottkô-kilátó

SZENTENDRE — 
Szent Márton Újborfesztivál és Libator 
11.08. 6.800 Ft/fô

ADVENT 2014
Gyertyagyújtás MARIAZELLBEN, 
PARNDORF—HAINBURG—SCHLOSSHOF, 
Adventi hangulat a BÉCSI-ERDÔBEN,
GRAZ, STEYR, MELKI APÁTSÁG—SANKT PÖLTEN, 
PARNDORF—KITTSEE CSOKOLÁDÉGYÁR—POZSONY,
SHOPPING CITY—HOFBURG—BÉCS, 
SCHÖNBRUNN—BÉCS

ÚJ PROGRAM!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Október 11-én debütál az idén 35 éves Győri Balett
Generációk című darabja, amelynek első felvonásá-
ban Lukács András gondolja újra Ravel Boleróját, a
másodikban pedig Vámos (Youri) György a Carmi-
na Buranát. Az előadással egészen a kezdetekig te-
kintenek vissza, valamint a fiatal és az érett koreog-
ráfus darabjának együtt szerepeltetése annak meg-
mutatására is lehetőséget ad, hogy az 1979-es
megalakulás óta nemzedékek nőttek fel az együt-
tesben és a nézők között is.

A szerelem himnuszát dolgozta fel a világhírű
koreográfus, Vámos (Youri) György, „hallgattam
Carl Orff zenéjét és figyeltem, mire ösztönöz” –
árulta el és hozzátette, a himnusz előtt a konfliktu-
sokat is fel kellett vázolni. Először a nemek és a ge-
nerációk harcát mutatják be a táncosok. A szere-
lem és boldogság utáni vágy, mint a létezés leg-
főbb éltető eleme is megelevenedik, amíg nem ta-
lálja meg az ember az igazit, addig nem megy to-
vább az élet. A második szakasz az egymásra talá-
lásról szól, amiből kifakad a szerelem himnusza. Az
egész nem más, mint színtiszta tánc a 20. századi
zenemű kronológiájának megjelenítésével. A jel-
mezt és a díszletet is Vámos György tervezte, mely-
ben az egyszerűségre törekedett. Szerinte a jelmez
és a díszlet akkor jó, ha nem vesszük észre, annyira
hozzánő a mozdulathoz, a mondanivalóhoz és a ze-
nei anyaghoz, utóbbi briliáns, ritmusában erőteljes

Különlegességgel készül a 35 éves Győri Balett
és lenyűgöző. Vámos György rendezte egyébként
a továbbra is sikerrel futó Szentivánéji álom című
darabot az elmúlt évadban.

A Generációk című balettest második részét, Ra-
vel Boleróját a fiatal koreográfus, Lukács András ál-
lítja színpadra. A Bécsi Állami Operaház táncos-ko-

reográfusa a győri együttessel régóta kapcsolatban
áll, Kiss János igazgatóval közel tíz éve tervezik,
hogy ő álmodja újra a Bolerót az együttesnek. En-
nek most, a kerek évfordulón jött el az ideje. Lukács
András elmondta, néhány éve fogalmazódott meg
benne, mi az, amit szeretne viszontlátni a darabban.
Az elképzelését 2012-ben be is mutatták Bécsben.
„Nem volt egyszerű a dolgom, de bátran nyúltam a
Boleróhoz. Nem akartam ugyanis epigon lenni,

nem szerettem volna másokat utánozni, így nem a
szokványos férfi-nő viszonyra építem a művet. Az
én előadásom cselekmény nélküli, tíz női és tíz férfi
táncossal, akik azonos jelmezben, hatalmas, fekete
bársony szoknyában próbálnak egy monumentális,
rideg báli jelenetet érzékeltetni” – tette hozzá a ko-

reográfus, akinek sajátos formanyelve már-már gro-
teszk, szinte parodisztikus elemek és a modern
tánc eszközeinek kombinálásával alakult ki. „A tán-
cosok egyszerű, minimalizált mozdulatainak bonyo-
lításával, a létszám növelésével, a térformák egyre
gyakoribb váltakozásával igyekeztem a mozgást a
monoton, ám egyre inkább fokozódó, lüktető zené-
vel egy szintre emelni, és e kettő harmóniájában
egységet teremteni.”
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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

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

• EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, ZÖLD út
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Angol gyerektanfolyamok szombatonként 
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára

német nyelven
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Figaro házasságát a XVIII. szá-
zadban betiltották, íróját őrség
várta a premier végén, mert tabu-
kat feszegetett. Később Mozart
megzenésítette, ma szinte a világ
összes teátrumának repertoárján
megfordul. Szombattól a Győri
Nemzeti Színház is műsorra tűzi a
színmű változatát a Kisfaludy Te-
remben, melyet egy fiatal hölgy,
Erdeős Anna rendez.

Ez a darab a maga korában nem
örvendett, finoman szólva, a leg-
nagyobb népszerűségnek.

A király szerette! A szerzőt, Beaumar-
chais-t fegyveres őrség várta az előadás
végén, de aztán kimentette őt.

Remek kor- és jellemrajznak
tartották. A mai kontextusban
mit szeretne megmutatni Figaro
világából?

A politikai vonalat – ami akár ma is
aktuális lehetne – teljesen lefejtettük,
engem csak az emberek és a viszo-
nyok foglalkoztatnak ebben a darab-
ban, illetve a különböző céljaik, amik
majdnem minden esetben valamilyen
vágyhoz, szenvedélyhez kötődnek, a
szexualitás, a bosszú és a pénz moti-
válja őket például.

A témánál is vagyunk, hiszen
többször nyilatkozta, a vágy ma-
ga nagyon érdekli. Tehát ez egy
testhezálló darab?

Az utolsó pillanatig arról volt szó,
hogy egy másik anyagot rendezek, de
technikai okok miatt egy nap alatt át
kellett gondolnunk, és másikat talál-
nunk. Ekkor jutott eszembe a Figaro há-
zassága, egy csoda, hogy kivitelezhető
volt ugyanazzal a szereplőgárdával. Ha-
talmas vágyam volt ez a mű, nem is

Szenvedélyes
viszonyok Figaróval

mertem remélni, hogy ezt nyélbe üthe-
tem ilyen hamar a pályám során.

Főleg kortárs darabokkal volt
eddig dolga, mi foglalkoztatta a
Figaróban?

Nem mondom, hogy lezárult ez a kor-
szak, nagyon érdekelnek a kortárs dara-
bok, de most, hogy Figaróval foglalko-
zom, és persze folyamatosan olvasok is,
rákattantam a vígjátékokra. Erős a struk-
túrájuk, nehezek, mert pontosan kell
szerkeszteni, ugyanakkor a néző számá-
ra alapvetően elfogadható, szimpatikus
anyagok. Talán kicsit könnyebb megke-

resni a vígjátékokban a mélységeket és
a drámai pillanatokat, mint a drámában
a humort. Most azt érzem, ez az utam.

Mélységeket ebben a vígjá-
tékban is találhatott.

Vannak megfejtenivalók, természete-
sen olyanok, amiket szándékosan írt be-
le Beaumarchais, de olyanok is, amiket
mi tettünk bele úgy, hogy közben nem
mondunk ellent a felfogásának.

Mik ezek?
Erősen ráfeküdtünk azokra a viszo-

nyokra, amik nem egyértelműek. Gon-
dolok a grófnőre és Cherubinra, hogy
mit érez a grófnő a fiú iránt, aki lelkesedik
érte. Rosina folyamatosan elfojtásokkal
él, mivel a férje nem veszi már nőszámba
őt. Mi történik vajon egy ilyen nővel, ami-
kor egy heves, lángoló fiatal sráccal talál-
kozik? Vagy Susana, a fiatal lány, aki még
nem élte ki magát, Figaro az első szerel-
me, akit nagyon szeret, de mi van, ha
mégis megingatja őt a bonviván gróf, aki-
nek fantasztikus a modora, a kisugárzá-
sa, és lelkesedik iránta? Nagyon el tudja
az embert bizonytalanítani a másik szen-
vedélye is. Ebben a két párhuzamos vi-
szonyban sokat keresgetünk, hiszen a
dolgok nincsenek simára vasalva...

A teljes interjút a www.gyorplusz.hu
oldalon olvashatják.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

In der Györer Heili-
gengeistkirche gibt
es am 5. Oktober
um 18 Uhr das OR-
G E L KO N Z E R T
DES GYÖRER
O R G A N I S T E N
SOÓS GÁBOR zu
hören. Der auch bei
mehreren internati-
onalen Wettbewer-
ben herausragend
a b s c h n e i d e n d e
Künstler bietet bei
dem Konzert am
Sonntag die Werke
der bedeutendsten
Meister der deut -
schen Barockmu-
sik (Byrd, Buxtehude,
Bach) dar. Der Ein -
tritt ist frei.

Alle Märchenliebhaber sind
am 5. Oktober um 11 Uhr zur
Vorstellung „Hatschikönig” ins
Vaskakas Puppentheater ein-
geladen.  

Mit dem Titel AUS DEN INTERESSANT
ANZUSCHAUENDEN GESCHICHTEN
AFRIKAS hält Templfi László im Rahmen
der Vortragsreihe „Die Welt gehört uns” am
7. Oktober ab 18 Uhr einen Vortrag im Be-
zerédj-Schloss. Tempfli László, Gewinner
des 2010 Budapest-Bamako erzählt von
seinen afrikanischen Abenteuern. „Egal wie
oft man in Afrika unterwegs ist, es zeigt
einem immer wieder eine neue Seite. Es
gibt keine gleichen Strecken oder gleichar-
tige Abenteuer. Darum kehre ich seit zehn
Jahren immer wieder zurück zum schwar-
zen Kontinent. Noch mehr Spannung, noch
mehr Abenteuer.”

ARRABONA LAUFFESTI-
VAL. Im Barátság Sportpark
findet am 4. Oktober um 10
Uhr der Herbst- Sport- und
Gesundheitstag statt. Wer
Lust verspürt sich gut zu be-
wegen, gehört dort hin! 

Unter Regie des Gemeinwohlvereins Deutscher und Europäischer Kul-
tur sind alle Liebhaber des Gesanges am 8. Oktober ab 16 Uhr zum V.
INTERNATIONALEN CHORTREFFEN eingeladen. Ort der Veran -
staltung: József Attila Bildungshaus (Móra F. tér 1.), Schutzherr: Ferenczi
Tamás der Vorsitzender der deutschen Selbstverwaltung der Stadt, Es tre-
ten auf: der Schwäbische Liederreigen der Deutschen Nationalitäten
Selbst verwaltung - Dunaharaszti, Levéler Akkordeonverein, Heideboden
Chor – Levél, Lindenblüten Chor – Máriakálnok, Heideröslein Chor –
Moson magyaróvár, Rosmarin Deutscher Nationalitäten Chor – Győr.

Der erneute ungarische Meis-
ter RÁBA ETO FC betritt am
6. Oktober um 18:15 im Mol-
nár Vid Bertalan Gemeins-
chaftshaus den Rasen. Dies-
mal heisst der Gegner Club
Csömör.  
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

V. NEMZETISÉGI KÓRUSTALÁLKOZÓRA VÁRJÁK az
énekes műfaj kedvelőit október 4-én 16 órai kezdettel a Német
és Európai Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében. A ren-
dezvény helyszíne: József Attila Művelődési Ház (Móra F. tér 1.)
Védnök: Ferenczi Tamás, a városi német önkormányzat elnöke. Fel-
lépnek: Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb dalköre – Duna-
haraszti, Levéli Harmonikás Együttes, Heideboden Kórus – Levél,
Lindenblüten Kórus – Máriakálnok, Heideröslein Kórus – Moson-
magyaróvár, Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus – Győr.

MOLIÉRE: A MIZANTRÓP
címmel láthatjuk a Maszek
Egyetemi Színpad következő
előadását október 6-án 20 órá-
tól a Bahnhof-Lapos tanszéken.

A MECKENHEIMI KERESZ-
TELŐ SZENT JÁNOS IFJÚSÁ-
GI KÓRUS koncertjére várják az
érdeklődőket október 5- én 18
órára, az Egyetem Hangverseny-
termébe (Zsinagóga, Győr, Kos-
suth u. 5. ). A belépés díjtalan.

„A CSODADOKTOR NYOMÁBAN” című do-
kumentumfilmet tekinthetik meg az érdeklődők
Győrben is működő Bruno Gröning Baráti Kör
szervezésében. A filmet október 12-én 9–15 óráig
nézhetik meg a film után érdeklődők a Raiffeisen
Bank épületében (Arany J. u. 28–32., III. em.) A
film, Bruno Gröning gyógyításáról és életéről szól,
„melynek nézése során érezhető a gyógyulás”.

BARANGOLÁS TÜNDÉRORSZÁGBAN címmel, vetített ké-
pes előadásokat tekinthetnek meg az érdeklődők erdélyi tájakról
a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár klubhelyiségében. Az első be-
mutató Erdélyi mozaikok címmel október 6-án 17 órakor, a követ-
kező: október 20-án 17 órakor Temesvár és a Bánság témában
ad betekintést a látogatóknak. A részvétel ingyenes.

KOMÁLOVICS ZOLTÁN: A Harma-
dik című verseskötetének bemutatójá-
ra várják a kultúra kedvelőit október
9-én 17 órakor a győri Művészeti és
Fesztiálközpontba (Zichy Palota, Liszt
F. u. 20.). A szerzővel Pottyondy Nóra
beszélget, gitáron játszik: Stummer
Márton.  Komálovics Zoltán a későn
érő, ritkán megszólaló költők közé tar-
tozik. Első kötetében csupa hosszan
érlelt, az emberi létezés mélységeit ku-
tató, sajátos világát eredeti hangon
megteremtő verset olvashatunk.

„A LÁTHATATLAN
ERŐD” címmel, kaland-
folyosó, interaktív tüzérsé-
gi kiállítás, különleges
fényhatások várják az iz-
galmakat kedvelőket. Fe-
dezze fel a komáromi Mo-
nostori Erőd legújabb cso-
dáját, a megújult kazama-
tákat, és nézze meg A lát-
hatatlan erődöt! Nyitva:
egész évben. Bővebb in-
formáció: www.erod.hu
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 4., SZOMBAT
M1
05:05 Hajnali gondolatok 05:10 Az
Este 05:45 Magyar gazda 06:15 Box-
utca  06:45 Forma-1 – Japán Nagydíj
08:30 Híradó 08:50 Sporthírek
08:55 Időjárás-jelentés 09:00 Noé
barátai 09:30 Zöld Tea 10:00 Vízitúra
10:30 Aranymetszés 11:30 15. Hiro-
simai Animációs Filmfesztivál 
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:10 Forma-1 – Japán Nagydíj
13:55 Telesport 16:05 Szeretettel
Hollywoodból  16:35 Ég, föld, férfi,
nő  17:30 Gasztroangyal  18:30
Szerencse Szombat  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:20 Szerelmes Sha-
kespeare  22:20 CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál 
22:30 Botcsinálta ügynök  00:00
Darwin-díj – Halni tudni kell! 
01:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:35 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:00 Te-
leshop 10:55 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:25 Házon kí-
vül  11:55 TRENDmánia  12:25
a'la CAR  12:55 Brandmánia 
13:35 Agymenők  14:00 Minizse-
nik 2.: Újra akcióban  15:50 Mint-
a-kép  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz  19:30 X-Fak-
tor  21:25 Az éhezők viadala: Fu-
tótűz  00:15 A nőmre hajtok 
02:10 A Csodanő  03:30 Egy rém
modern család 

04:40 Aktív  05:00 Babavilág 
05:30 Super Car  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 09:25 Ast-
ro-Világ 10:30 Otthon a kertben 
11:00 Kalandjárat – az útitárs: Kan-
dász Andrea  11:30 ÁllatoZOO 
12:00 Tűsarok  12:30 Falforgatók
 13:30 Apák gyesen  14:30
Édes élet  15:45 Édes élet 
17:00 Napló  18:00 Tények 19:00
Transformers  21:50 G. I. Joe: A
kobra árnyéka  00:05 Közös több-
szörös  02:15 Sportos 02:25 Sue
Thomas – FBI  03:05 Sue Tho-
mas – FBI  03:45 Franklin és
Bash 

06:40 Élő egyház 07:05 Isten kezé-
ben 07:40 Akadálytalanul 08:10 Nó-
vum  08:35 Határtalanul magyar
09:05 Hagyaték 09:30 Sírjaik hol
domborulnak... 10:00 Talpalatnyi
zöld 10:35 Címzett ismeretlen 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:10 WTCC-túraautó magazin
12:35 Nálatok, laknak állatok? 13:05
Édes Charity  15:35 Önök kérték!
16:30 Történelmi magánügyek 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Bűvö-
let  19:15 Hogy volt!? 20:10 Az élet
sava-borsa  21:00 Goldfinger 
22:45 Dunasport 23:00 MüpArt –
Szakcsi World Jazz Project 00:30 Vi-
lág-nézet 01:00 Vers 01:05 Himnusz
01:10 Akadálytalanul 01:35 Sírjaik
hol domborulnak... 02:05 Pecatúra
02:30 Nóvum 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Innovella (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 08:40 Innovel-
la (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Épí-tech
(ism.) 10:00 Rába ETO–Veszprém
NB1-es bajnoki futsal mérkőzés
11:20 Képújság 17:30 Credo 18:00
Kamarai Magazin (ism.) 18:30 In-
novella (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győr+ Sport (ism.) 19:35
Konkrét (ism.) 19:45 Vény nélkül 
(ism.) 20:10 Kamarai Magazin
(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 Kamarai
Magazin (ism.) 22:50 Műsorzárás
(ism.)

GYŐR+ TV

OKTÓBER 5., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok 05:28
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  07:00 Híradó 07:15
Sporthírek 07:20 Időjárás-jelentés
07:30 Forma-1 – Japán Nagydíj
10:15 Úton-útfélen 10:20 Katolikus
krónika 10:50 Evangélikus ifjúsági
műsor 10:55 Unitárius Istentiszte-
let a székelykeresztúri Unitárius
templomból 12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek 12:05 Szabadság tér
'89 12:50 Telesport 13:30 Forma-1
16:15 Ybl 200 – A Károlyi-kastély
Parádsasváron 16:25 Telesport
18:55 Fapad  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Magyarország, szeret-
lek!  21:30 CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál  21:40 A
Lényeg 22:15 A velencei kurtizán 
00:10 Mint hal a vízben 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:50
EgészségKalauz  10:20 Teleshop
11:15 Kalandor 11:40 4ütem 
12:20 A Muzsika TV bemutatja
12:50 Agymenők  13:20 Tru Cal-
ling – Az őrangyal  14:25 Tru Cal-
ling – Az őrangyal 15:25 Az ördög
jobb és bal keze  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Taxi  20:00 X-Fak-
tor  21:40 A nagy nap  23:30
Portré  00:10 Szeretünk, Jesse!
 02:05 Modern család  02:30
Vadmacskák  03:15 Vadmacskák
 03:45 Nincs információ 

04:30 Briliáns elmék  05:15 Ha-
zugságok gyűrűjében 06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:35
Babavilág  10:05 Több mint Tes-
tŐr  10:35 Astro-Világ 11:40 Stí-
lusvadász  12:10 Stahl konyhája
 12:40 Édes élet  13:55 Édes
élet  15:10 Transformers  18:00
Tények 19:00 Sztárban sztár 
21:30 Mission: Impossible 2. 
00:05 12 – A romlás napjai 
02:00 Sportos 02:10 Kasszasiker
 03:00 Szellemdoktor  03:45
Monk – Flúgos nyomozó 

05:25 Élő népzene 05:55 Élő világ-
egyház 06:25 Gazdakör 06:55 Világ-
nézet 07:20 Székely kapu  08:00
WTCC 2014, Túraautó Világbajnok-
ság 09:20 Rome Riports 09:45 Törzs-
asztal  10:40 Nyelvőrző 11:05 Lyu-
kasóra 11:35 Mesélő cégtáblák
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:05 Nótacsokor 12:35 Délibáb
minden mennyiségben  14:05 Sze-
relmes földrajz 14:35 Hazajáró 15:05
Hogy volt!? 16:05 Goldfinger 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Bűvö-
let  19:10 Önök kérték! 20:05 A szi-
get  21:05 Amadeus  00:00 Du-
nasport 00:15 Heti Hírmondó 00:45
Klubszoba 01:40 Vers 01:45 Him-
nusz 01:50 Törzsasztal  02:35 Szé-
kely kapu 03:05 Gazdakör 

08:30 Credo (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 Kamarai Magazin (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 19:15 Innovel-
la (ism.) 19:30 KultÓra (ism.) 20:05
Épí-tech (ism.) 20:35 Konkrét
(ism.) 20:50 Innovella (ism.) 21:05
KultÓra (ism.) 21:35 Épí-tech
(ism.) 22:05 Konkrét (ism.) 22:20
Innovella (ism.) 22:35 KultÓra
(ism.) 23:05 Épí-tech (ism.) 23:35
Műsorzárás 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 6., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  10:00 Sophie sze-
rint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Roma Magazin 13:00
Domovina 13:35 Magyarlakta – vidé-
kek krónikája 14:30 Zorro  15:20
Charly, majom a családban  16:10
Jövő-időben 16:20 Híradó+ 16:30
Rex Rómában  17:20 Híradó 17:35
Ridikül  18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Kék-
fény  21:20 Utolsó órák  22:15
CAFe Budapest Kortárs Művészeti
Fesztivál  22:25 Az Este 23:00 Hír-
adó 23:10 Sporthírek 23:20 Arany-
metszés  00:15 Rex Rómában 
01:05 Család-barát 02:30 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:40 Segítség, bajban va-
gyok!  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-nap-
pal Budapest  15:00 A Konyhafő-
nök  16:10 Segítség, bajban va-
gyok!  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 19:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:30 Barátok közt 
21:05 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  22:40 RTL Klub Híradó
23:10 Reflektor  23:30 Idegen
név  02:00 Kung-fu  02:40 Egy
rém modern család  03:05 Az
éden titkai 

04:30 Napló  05:15 M, mint mus-
kétás  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 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Családi Titkok 
17:00 Maricruz  17:25 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:15 Bumm!  20:50
Édes élet  22:10 G. I. Joe: A kobra
árnyéka  00:30 Tények Este 01:15
Aktív  01:40 Sportos 01:50 Zsa-
ruvér  02:40 Maricruz  03:05 A
Macska  03:30 Szellemdoktor 

06:35 Székely kapu 07:00 Életkerék
07:30 Híradó 07:40 Közbeszéd
08:05 Virágzó Magyarország 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05 Könyv-
ajánló 09:25 Emily  10:10 Mit kí-
vánt a magyar nemzet 11:15 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers 14:30 MC – Magyarok
Cselekedetei 14:40 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 14:55 Szörnyű
idő... 15:30 Római katolikus szentmi-
se közvetítése Aradról 16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Közbeszéd 19:10 Őrjárat az
égen  20:50 Szelek szárnyán 
21:35 Hírek 21:45 Dunasport 21:55
80 huszár  00:00 Kultikon  00:20
Kaszás Attila Díjátadó Gála 01:15
Vers 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Innovel-
la (ism.) 08:30 KultÓra (ism.) 09:05
Épí-tech (ism.) 09:35 Képújság
(ism.) 17:25 Puskás Akadémia–
Győri ETO FC NB I-es bajnoki lab-
darúgó mérkőzés 18:45 Műsorkez-
dés 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 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 7., 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-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm 13:40 Ég,
föld, férfi, nő  14:35 Zorro 
15:25 Charly, majom a családban 
16:15 Híradó+ 16:30 Rex felügyelő
 17:20 Híradó 17:35 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:20 Cédrusliget
 21:10 Grand Hotel  22:05 Az
Este 22:35 CAFe Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivál  22:45 Híradó
22:55 Sporthírek 23:00 Szívradír 
23:25 Rex Rómában  00:10 Csa-
lád-barát 01:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:40 Segítség, bajban vagyok! 
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 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:40 RTL Klub Híradó
23:10 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:40 Reflektor  00:00
A főnök  01:00 EgészségKalauz 
01:40 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:10 Az éden titkai
 03:05 Az éden titkai 

04:20 Családi titkok  05:15 M,
mint muskétás  06:00 Csapdába
csalva  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  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 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban v 20:15
Bumm!  20:50 Édes élet  22:10
Mission: Impossible 2.  00:45 Té-
nyek Este 01:30 Aktív  01:55
Sportos 02:05 Egy hét Pesten és
Budán  03:35 Maricruz 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 05:55
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Roma Magazin 07:00 Domovina
07:30 Híradó 07:40 Közbeszéd
08:05 Virágzó Magyarország 08:30
Híradó 08:35 Könyvajánló 08:40
Emily  09:30 Szelek szárnyán 
10:20 Őrjárat az égen  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:30 Gyalog-
béka 15:00 Záborszky Kálmán-port-
ré 16:00 Múzeumtúra – Francia mód-
ra  16:30 Térkép 17:05 Emily 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Közbe-
széd 19:10 Bűvölet  19:35 Rózsák-
harca  20:25 Szelek szárnyán 
21:10 Hírek 21:20 Dunasport 21:25
Macska és az egerek  23:10 Kulti-
kon  23:30 Goya kísértetei  01:20
Vers 01:25

06:50 Konkrét (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 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 Pus-
kás Akadémia–Győri ETO FC NB I-es
bajnoki labdarúgó mérkőzés (ism.)
11:25 Képújság 17:35 Rába ETO–
Csömör NB I-es bajnoki futsal mér-
kőzés 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Széchenyi Híradó (ism.) 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Széchenyi Híradó (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Széchenyi Híradó (ism.) 22:00
Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Széchenyi Híradó (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV
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OKTÓBER 8., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  09:55 Sophie sze-
rint a világ  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Hrvatska kronika 12:55
Ecranul nostru 13:25 Útravaló 13:45
Cédrusliget  14:35 Zorro  15:25
Charly, majom a családban  16:10
Jövő-időben 16:20 Híradó+ 16:35
Rex Rómában  17:20 Híradó 17:35
Ridikül  18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 A mus-
kétások  21:20 Szabadság tér '89
22:05 Az Este 22:35 CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál  22:45
Híradó 22:55 Sporthírek 23:05 Kor-
Társ  23:35 Summa 00:05 Rex Ró-
mában  00:55 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
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 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:40 RTL Klub Híradó
23:15 Házon kívül  23:50 Reflektor
 00:05 Hazudj, ha tudsz!  01:10
Kémpárbaj  02:10 Az éden titkai 
03:05 Az éden titkai 

04:00 A Macska  04:25 Családi tit-
kok  05:15 M, mint muskétás
06:00 Csapdába csalva v 06:25 Té-
nyek 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 go-
nosz álarca  16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz  17:25 A Macska 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Bumm!  20:50 Édes élet
22:15 Frizbi Hajdú Péterrel  23:15
Hawaii Five-0  00:15 Tények Este
01:00 Aktív  01:25 Sportos 01:35
Behálózva  03:15 Maricruz  03:40
A Macska 

06:35 Srpski Ekran 07:00 Unser
Bildschirm 07:30 Híradó 07:40 Köz-
beszéd 08:05 Virágzó Magyarország
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló 09:15 Magyar elsők
09:35 Emily  10:25 Szelek szárnyán
 11:10 Rózsák harca  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:30 Vers 14:35 Utánam,
srácok! 15:10 Táncvarázs 16:00 Ke-
vés pénzzel Európában 16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:40 Közbeszéd 19:10 Bűvölet 
19:40 Öregberény  20:15 Öregbe-
rény  20:45 Szelek szárnyán 
21:35 Hírek 21:40 Dunasport 21:50
Zsákutcában  23:45 Kultikon 
00:00 Plaza stop? Plaza stop! – Bevá-
sárlóközpontok 00:55 Vers 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 10:00 Rába
ETO–Csömör NB I-es bajnoki fut-
sal mérkőzés (ism.) 11:20 Képúj-
ság 18:45 Műsorkezdés 18:50
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 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

OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK
M1
09:00 Capri – Az álmok szigete 
09:55 Sophie szerint a világ  10:25
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:25 Slovenski
Utrinki 12:55 Alpok-Duna-Adria
13:30 Gasztroangyal  14:30 Zorro
 15:20 Charly, majom a családban
16:10 Híradó+ 16:25 Rex Rómában
 17:10 Szerencse Híradó  17:20
Híradó 17:35 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán  21:20 Munka-
ügyek  21:55 Az Este 22:25 CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál
 22:35 Híradó 22:45 Sporthírek
22:55 A rejtélyes XX. század  23:25
Történetek a nagyvilágból  23:55
Rex Rómában  00:40 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
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 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:20 Brandmánia  00:00 Reflektor
 00:15 Odaát  01:20 a'la CAR 
01:50 Egy rém modern család 
02:15 Az éden titkai  03:10 Az éden
titkai 

04:05 Családi titkok  04:55 Aktív
 05:15 M, mint muskétás  06:00
Csapdába csalva  06:25 Tények
Reggel 06:55 Mokka  09:30 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek
v09:40 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 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  20:45 Édes élet  22:10
NCIS  23:10 22-es körzet – A bűn
utcái  00:10 Tények Este 00:55 Ak-
tív  01:20 Sportos 01:30 Grimm 
02:20 Hawaii Five-0  03:10 Maric-
ruz  03:35 A Macska 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Hrvatska kronika 07:00 Ecranul nost-
ru 07:30 Híradó 07:40 Közbeszéd
08:05 Virágzó Magyarország 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05 Könyv-
ajánló 09:15 Emily  10:05 Szelek
szárnyán  10:50 Öregberény 
11:25 Öregberény  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:30 Vers 14:35 Utá-
nam, srácok! 15:10 Erdélyi történe-
tek 15:40 Szép, szőke szerelmünk,
a Tisza 16:30 Térkép 17:05 Emily 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Köz-
beszéd 19:10 Bűvölet  19:35 Sán-
dor Mátyás  20:45 Szelek szár-
nyán  21:30 Hírek 21:35 Du-
nasport 21:45 A nagy generáció 
23:35 Kultikon 

06:50 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
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 Képúj-
ság 18:55 Műsorkezdés 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül
 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (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 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 10., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  10:00 Sophie sze-
rint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 P'amende 13:00 Esély
13:35 A muskétások  14:35 Zorro
 15:20 Charly, majom a családban
 16:10 Jövő-időben 16:20 Híradó+
16:35 Rex Rómában  17:20 Híradó
17:35 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Apád, anyád idejöjjön! 22:25 CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Feszti-
vál  22:35 Az Este 23:10 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Aranytarta-
lék  01:15 Rex Rómában  02:00
Család-barát 03:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
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 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:20 Reflektor  23:35 Kemény mo-
torosok  00:45 Kalandor 01:15 CSI:
A helyszínelők  02:15 4ütem 
02:40 Egy rém modern család 
03:05 Az éden titkai 

04:00 Családi titkok  04:55 Aktív
 05:15 M, mint muskétás  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 Csa-
ládi titkok  17:00 Maricruz  17:25
A Macska  18:00 Tények 19:30 Jó-
ban Rosszban  20:15 Bumm! 
20:50 Édes élet  22:10 Államfőnök
 00:05 Tények Este 00:50 Aktív 
01:15 Sportos 01:25 Grimm 
02:10 Maricruz  02:35 A Macska 
03:00 Családi Titkok  03:55 M,
mint muskétás 

06:35 Slovenski Utrinki 07:00 Alpok-
Duna-Adria 07:30 Híradó 07:40 Köz-
beszéd 08:05 Virágzó Magyarország
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló 09:15 Görgey Gábor:
Wiener Walzer  10:10 Szelek szár-
nyán  10:55 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:30 Vers
14:35 Utánam, srácok! 15:10 Voya-
ger – A múlt titkai és legendái 
15:40 Térkép 16:15 Női Provident Ku-
pa 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:40 Közbe-
széd 19:10 Bűvölet  19:40 Rocca
parancsnok  20:35 Szelek szárnyán
 21:20 Hírek 21:30 Dunasport
21:35 Columbo: Negatív reakciók 
23:10 Kultikon  23:30 Vonzások és
választások  01:05 Vers 01:15 Him-
nusz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (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 Mű-
sorkezdés 18:50 Konkrét 19:00 Hír-
adó 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 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Zooo+ (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Műsorzárás 

GYŐR+ TV
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FELHÍVÁS PR-CIKK

A „Győr, Radnóti utca kikötése
az 1. sz. főútig” elnevezésű pro-
jekt II. szakaszának keretein be-
lül a Liget utca Nyár utca és Tél
utca közötti burkolatátépítési
munkálatai zajlanak. A Liget ut-
cának a Nyár utca és a Tél utca
közötti szakaszát teljes egészé-
ben lezárták az autóbusz-forga-
lom elől, ezért szükségessé vált
az 1 és 1/A jelzésű autóbuszjá-
ratok ideiglenes módosítása ok-
tóber 1-jétől várhatóan 3 hétig.
A módosítások szerint az 1 és
1A jelzésű autóbuszjáratok a le-
zárás időtartama alatt Újváros,
Nép utca, templom, autóbusz-
forduló irányába a Kossuth La-
jos utca–Lencse köz–Gyepszél
utca–Nyár utca–Liget utca tere-
lőútvonalon, illetve Marcalváros
irányába a Liget utca–Nyár ut-
ca–Gyepszél utca–Lencse köz–
Kossuth Lajos utca terelőútvo-
nalon közlekednek. A kivitelezés
teljes időtartamára a Liget utca,
Festő utca elnevezésű megálló-
helyeket áthelyezik a Gyepszél
utca 2. sz. épület elé.

Buszterelés

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közös-
ségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életben vég-
zett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez, vagy
Győr város hírnevét gyarapítja.

Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére ado-
mányozhatók a díjak. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kap-
nak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2015. január
22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármes-
ter, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési faj-
tánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Ja-

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és Győr Művészetéért” díjakat adományoz.
„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben
a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez.

vaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Pol-
gármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint
Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre ja-
vasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és
idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi
körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékeny-
ségének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda).

Beérkezési határidő: 2014. október 31. 12 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt
határidőig beérkezett és a megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó
javaslat vehető figyelembe.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán sze-
mélyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda), valamint telefonon
a 96/500-175-ös számon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, va-
lamint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a
www.gyor.hu internetes oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Kulturális Osztálya

kép és szöveg: rudolph

Korábban már több alkalommal
beszámoltunk a Rudolph Autó-
ipari Logisztikai Kft. dinamikus
bővüléséről. A vállalat a Győri
Ipari Parkban létesített három
logisztikai csarnokon kívül to-
vábbi négy dunántúli telephe-
lyen nyújt raktározási és logisz-
tikai szolgáltatást, autóipari be-
szállítók részére. 

Vállalatunk vezetése augusztus 8-án kö-
szöntötte ezredik munkavállalóját. A nö-
vekedés mértékét jelzi, hogy alig két hó-
napra rá a vállalat további száz fővel,
1100 fősre bővült. Továbbra is várjuk
azoknak a targoncavezetőknek és von-
tatóvezetőknek a jelentkezését, akik szá-
mára fontos a hosszú távú, stabil mun-
kahely. Munkavállalóink számára ver-
senyképes jövedelmet, széles körű jut-
tatásokat és modern munkavégzési
környezetet biztosítunk.   

A Rudolph legnagyobb értékét az itt
dolgozó, jól képzett munkatársak jelen-
tik. Ennek érdekében kiemelt figyelmet
fordítunk munkavállalóink fejlődésére.
A próbaidő leteltét követően, betanított
munkakörben dolgozó munkavállalóink
számára biztosítjuk a targoncavezetői
OKJ-s képesítés megszerzését, belső
tréneri csapatunk révén pedig folyama-
tos szakmai képzéseket biztosítunk. A
TÁMOP 2.1.3. pályázat keretében mun-
kahelyi képzéseken – pl. a középvezetők
német nyelvi képzésen, a teamkoordi-
nátorok és műszakvezetők pedig veze-
tői tréningen – vehetnek részt október-
től kezdődően. 

Sport és egészség a Rudolph-nál
A Rudolph Autóipari Logisztikai

Kft. ez évben is lehetőséget biztosít
munkavállalóinak a TÁMOP 6.1.2.-os
Egészségre nevelő és szemléletfor-
máló életmód pályázat keretén belül
lelki egészségvédelmi és sportolási

programokon való részvételre. Mun-
kavállalóink többek között aerobic és
gyógytornász által vezetett foglalkozá-
sokon vehetnek részt, és elsajátíthat-
ják az autogén tréning alaptechnikáit
is. A programokból fizikai munkaválla-
lóink sem maradnak ki; az induló csa-
patok játékos verseny keretén belül
mérhetik össze ügyességüket.   

A vállalatnál gondolunk a jó cse-
lekedetekre is: jótékonysági akció
keretén belül 500 pár feleslegessé
vált munkavédelmi cipőt, 60 darab
nadrágot és 400 darab pólót osztot-
tunk ki a likócsi hajléktalanszálló la-

kói között. A további, feleslegessé
váló, használt munkaruhákat a jövő-
ben is felajánljuk. 

Hisszük, hogy munkavállalóink el-
kötelezettsége, képessége kulcs a kö-
zös sikerhez. Következő alkalommal a
munkavállalók megtartására és ösz-
tönzésére kialakított programokról
szeretnénk beszámolni.  (x)
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ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Győr Belvárosában a Dunapart Rezidenciá-
ban kiadó ez a Dunára néző, 77 nm-es, erké-
lyes, bútorozatlan, de gépesített lakás. Az

amerikai konyhás nappalin kívül két háló-
szoba is helyet kapott. A lakáshoz tartozik
egy önálló tároló a mélygarázsban. Max. 3 fő
részére kiadó. Ár: 120.000 Ft/ hó. Tel.: 06-
70/866-74 24.
Győr-Belvárosban, a Kiss János utcában ki-
adó egy 50 nm-es, erkélyes, V. emeleti lakás.
A társasházban van lift. Gépkocsi-parkolási
lehetőség az utcán. Elosztása: amerikai kony-
ha nappalival és egy fél szoba+ erkély. 2 ha-
vi kaucióval. Ár: 120.000 Ft/ hó. Tel.: 06-
70/866-74 26.

Albérletajánlataink

Győrben, a
Vámbéry utcá-
ban eladó ez a
földszinti, kb.
65 nm-es, tégla-
építésű lakás. A
lakáshoz tarto-
zik az udvar egy

része és a pince. A lakásban két teljes értékű szoba,
konyha, spejz, fürdőszoba és egy gardróbhelyiség
található. A fűtést jelenleg kandalló és fatüzelésű
kályha biztosítja, de lehetőség van a gázfűtés beüze-
melésére is .A fürdőszoba és a konyha teljesen új.
Az ablakokat most cserélték hőszigetelt műanyagra.
A lakás még festésre és kisebb felújításra vár.

Ár: 12.900.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7424

Kiemelt ajánlatunk

Győr Belvárosában, elegáns környezetben
kiadó ez a Dunára néző, első emeleti, 70 nm-
es lakás. Elosztása nagyon jó, amerikai kony-

ha-étkező nappalival, 2 hálószoba, tárolószo-
ba, 15 nm-es erkély. A társasházban van lift,
parkolási lehetőség az utcán. 2 havi kaució.
Ár: 150.000 Ft/ hó. Tel.: 06-70/866-74 26.
Nádorvárosban, közel a Belvároshoz, kiadó
ez az 55 nm-es, erkélyes, II. emeleti lakás. El-
osztása: amerikai konyhás nappali + 1 háló-
szoba. Nagyon igényes bútorokkal berende-
zett. Maximum 2 főre, 2 havi kaucióval,
hosszú távra lefoglalható. Garázs bérelhető
hozzá 15.000 Ft/hó-ért. Ár: 100.000 Ft/hó.
Tel.: 06-70/866.74 26.

Győr-Szabadhegyen, a Rózsák tere közelében,
gyönyörű környezetben kiadó ez a 120 nm-es,
minden igényt kielégítő családi ház. Az ingatlan

egy szép parkosított telken helyezkedik el, mely-
hez hátul az udvarban tartozik egy 2 szobás nyári
lak is. Elosztása nappali + 2 szoba. Rezsiköltsége
nagyon alacsony, mert geotermikus hűtés-fűtéssel
és napkollektorral is rendelkezik. Garázs és egy
gépkocsibeálló is van. Minden igényes bérlőnek
ajánlom! Ár: 215.000 Ft/hó. Tel.: 06-70/866-74 26.
Győr-Jancsifalu csendes, családi házas öve-
zetében 420 nm-es, gondozott telken, 136
nm-es, nappali+3 szobás, dupla garázsos
családi ház kiadó. Bútorozottan. Ár: 240.000
Ft/hó. Tel.: 06-70/866-74 26.

7. Győr-Révfaluban, új építésű társasházban
kiadó egy földszinti,  3 szoba, nappalis szép
lakás. Bútorozott és nagyon jó elosztású. Tar-

tozik hozzá egy közvetlen bejáratú garázs is,
és a zárt udvarban van lehetőség további par-
kolásra. Gyermekes családoknak is kiváló,
mert az ingatlanhoz tartozik egy szépen ren-
dezett, közös kert. Ár: 150.000 Ft/hó. Tel.:
06-70/866-74 26.
Győr-Marcalváros II-n, tégla társasház-
ban kiadó egy 70 nm-es, második emeleti
lakás. Nappali + 3 szoba. Igényes búto-
rokkal berendezett. Parkolási lehetőség
az utcán. Ár: 120.000 Ft/hó. Tel.: 06-
70/866-74 26.

Écsen kínáljuk
eladásra ezt a kb.
60 nm-es házi-
kót. A ház 1136
nm-es telken,
téglából épült. A
házban két és fél
szoba, konyha,

kamra és fürdőszoba található. A házikó 2010-ben
külső szigetelést kapott, a nyílászárók hőszigetelt
fára lettek cserélve. A háznak két fűtési rendszere
van. Az épülethez csatlakozik egy garázsnak vagy
műhelynek használható helyiség is, valamint egyéb
melléképület. A lakható házat kevés ráfordítással
saját ízlésünkre formálhatjuk. 

Ár: 11.900.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7424

Győrben, a Rábca ut-
cában eladó ez a kb.
90 nm-es családi ház,
260 nm-es, kiváló tájo-
lású telken. A házban
két szoba, konyha,
kam ra, étkező, fürdő-
szoba és WC található.

Jelenlegi állapotában is lakható, kevés ráfordítással
igazán komfortos otthont válhat belőle. Fűtése pár
éves gázkonvektorokkal történik, utcafronti ablakai
hőszigetelt műanyagok, a tetőt 1985-ben teljes egé-
szében lecserélték. Az udvaron néhány kisebb mel-
léképület van. A kapu nagyon jó állapotú. Lehetőség
van gépkocsinkkal az udvaron parkolni.

Ár: 11.900.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7424

Győr-Szabad-
hegyen, 610
nm-es telken
eladó ez a 110
nm-es családi
ház, mely je-
lenleg működő

üzlethelyiségként funkcionál. A kiszolgálóhe-
lyiség 38 nm, azon kívül tároló, konyha, fürdő,
öltöző található benne. Az ingatlan alápincé-
zett, mely a közelmúltban fel lett újítva. Az üz-
lethelyiség fűtése gáz-cirkó kazánnal történik.
Klíma van. A házhoz tartozik 15 nm-es garázs
és egy fedett terasz is. Bérlővel is eladó! Befek-
tetésnek is kiváló! Hívjon most!

Ár: 23.900.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7424

SZERETNÉ,
HOGY 3 HÓNAP ALATT ELADJUK INGATLANÁT?

HÍVJON MOST!
NE HAGYJA KI KÉSZPÉNZES ÜGYFELEINKET!

Tel.: 06-70/866-7424 06-70/866-7426
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tetett „Szép környezet – Jó közérzet
2014” táblát, valamint vásárlási utal-
ványt vehetett át, amelyet kertészeti és
barkácsáruházban lehet felhasználni. 

• étkezési ponty: ........................ 720,- Ft/kg  
• busa: ..............................................................400,-  Ft/kg  
• csuka:......................................................1.600,- Ft/kg  
• keszeg-kárász: ............................400,- Ft/kg 

HALVÁSÁR
a lovászpatonai halastónál

Garantáltan jó minôség közvetlenül a termelôtôl! (a készlet erejéig)

Telefon: 30/9393-222

OKTÓBER 10—11-én   9—17 óráig
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HIRDETÉS TURISZTIKA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban a fővárosban megrendezett
„Turizmus és profit” elnevezésű turisztikai
konferencián adták át a „Turisztikailag leg-
gyorsabban fejlődő város” díját, amelyet
az idén Győr kapott. Az elismerés rangját
mutatja, hogy azt az egyik legszínvonala-
sabb turisztikai szaklap olvasóinak szava-
zatai alapján, és az Utazó Magazin által
felkért idegenforgalmi szakemberekből
álló szakmai zsűri bírálata alapján ítélték
oda. A díjátadáson részt vett Ruszinkó
Ádám turisztikáért felelős, helyettes ál-
lamtitkár és Horváth Gergely, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese is,
akik jó példaként állították a három díja-
zottat, Nyíregyháza, Hévíz és Győr váro-
sát a többi település elé, mert ezekben a
városokban megtalálták a gazdaság és
az idegenforgalom egyensúlyát. 

Az elismerést Bolla Péter kabinetfő-
nök vette át, aki kérdésünkre elmondta,
nagy öröm a város számára, hogy má-
sok is látják azt a fejlődést, amely Győr-
ben zajlik. Hozzátette, az eddig elvégzett
fejlesztések, a Belváros rehabilitációja, a

Turisztika: városunk
fejlődik a leggyorsabban

minőségi fesztiválok és a széles körű
szabadidős kínálat révén az elmúlt évek-
ben ugrásszerűen emelkedett a nálunk
eltöltött vendégéjszakák száma, ami
egyedülállóan még a válság éveiben is
jelentős növekedést mutatott. 

Borkai Zsolt polgármester lapunk-
nak elmondta, a díj annak a tudatos
munkának a visszaigazolása, amelyet az
önkormányzat évekkel ezelőtt indított az
idegenforgalom fejlesztése érdekében.

A győri önkormányzat által meghirdetett
Szép környezet – Jó közérzet helyi kör-
nyezetszépítő verseny díjátadóján Si-
mon Róbert Balázs alpolgármester ki -
emelte, a verseny célja, hogy városunk
polgárai is kivegyék részüket környeze-
tük ápolásából, szebbé tételéből. A tár-
sasház, illetve lakásszövetkezeti lakó-
tömb kategóriában meghirdetett verse-
nyen az idén mintegy félszázan vettek
részt. A díjazottak között egyaránt meg-
találhatóak az új építésű, modern, illetve
régebben épült házak is. A kategóriák el-
ső három helyezettje a város által készít-

Szép környezet – Jó közérzet díjak
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GASZTRO HIRDETÉS

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

Kecskeméti
bébiételek
többféle,
4–11 hónapos

Egységár (190 g):
1526,32 Ft/kg
Egységár (220 g):
1318,18 Ft/kg
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290 Forint/
darab

Tartósan alacsony ár!

Hozzávalók: 1 bögre köles, 3 bög-
re víz, 2 ek. kókuszolaj, ¾ bögre
nádcukor (nekünk tetsző édesítő),
1 marék apróra vágott datolya, 1
db citrom leve, fűszerek: jó csipet
őrölt gyömbér, zöld kardamom, va-
níliapor, fél csipet ánizs. Fél bögre
gluténmentes morzsa, 1 tk. őrölt fa-
héj, 1 ek. kókuszolaj.
Serpenyőben a felforrósított olajon
megpirítjuk a morzsát, ha kész, be-
leszórjuk a fahéjat, összekeverjük,
hagyjuk kihűlni. Egy lábosban, a kó-
kuszolajon megpirítjuk a fűszereket,

Kora őszi kedvenceim

majd a kölessel összekavarjuk és
megy bele a datolya, a cukor, a víz.
Felforraljuk, mint ha rizst főznénk,
forrás után takarékon megfőzzük.
Hamar megfő a köles, gyors ven-
dégvárónak is hívták régen. Amikor
lukacsos lesz a teteje, elkészült,
hagyjuk is kihűlni, a citrom levét ek-
kor tesszük bele. Ha hagytuk pihen-
ni, vizes kézzel golyókká formázzuk,
majd a morzsában megforgatjuk.
Tálaljuk málnalekvárral, ehető le-
vendulával, és napraforgómagvas
citromfűpesztóval.

Citromfűpesztó: 1 marék citromfű,
1 marék napraforgómag, pici víz, pi-
ci olaj, csipet nádcukor. Turmixgép-
ben összedaráljuk. Jó étvágyat kí-
vánok mindegyik finomsághoz!

Sokszor vagyunk úgy, hogy megkívánunk
egy-egy ételt, zöldséget, gyümölcsöt, ez
biztos nem véletlen, hiszen a szervezet je-
lez, hogy hiányzik neki valami tápanyag, vi-
tamin. Figyeljünk oda testünk hangjára, és
fogyasszunk minden nap sok nyers nö-
vényt. A növényi alapú étrendre bátran rá-
bízhatjuk a szervezetünket, hiszen több
ezer éve már hogy nekünk a gabonák,
magvak, zöldségek és a gyümölcsök va-
lók, erre kódoltatott be az emberi test. Hála
az égnek, ebben a hónapban is dömping
van a jóból, ha betérünk kedvenc zöldsé-
gesünkbe, ahol válogassunk örömünkre,
és válasszuk azt, amin a szemünk megra-
gad. Képzeletbeli éttermemben minden

nap csodák történnek, íme, a mai leves,
zellerkrém, amely egész évben nekünk kí-
nálkozik. Örülök, hogy bemutathatom
nagy kedvencemet, a vegán töltött papri-
kát, amit az összes ismerősöm (!) szeret. A
kölesgolyó pedig egyenesen megelőzi a
hagyományos túrógombócot, amit a glu-
ténre és laktózra érzékenyek is nyugodtan
fogyaszthatnak. Mai főszereplőnk akár,
mindhárom ételbe is belekerülhet, ez a kö-
les gabona, ez egy sokféleképpen felhasz-
nálható étek. Sok ásványi anyagot tartal-
maz, és rendben tartja a test hőmérsékle-
tét, azaz okosan szabályozza, ha kell, fűti,
ha kell, hűti. Magnézium-, szilícium-, fosz-
fortartalma egekbe szökő. 

Györkösné
Boros Györgyi,

a Vega Villám Főzőklub
háziasszonya,

vegán személyi szakács

Zellerkrémleves
Hozzávalók: 3 db közepes zeller, 2-
2 db sárga-, és fehérrépa, 1 kisebb
édesburgonya, 1 kis fej vöröshagy-
ma, egy csokor petrezselyem, (eb-
ből 1 ek.-nyi díszítésre), 1 jó tk. hima-
lájasó, csipet őrölt bors, csipet sze-
recsendió, csipet őrölt koriander, 2
ek. vegamix, 2 dl kókusztejszín, víz.
Megtisztítjuk a zöldségeket, koc-
kázzuk őket, amíg a fazékban a
hagymakockákat pároljuk. Bele-
tesszük a fűszereket pár másod-
percnyi pirításra, és hozzáadjuk a

zöldségeket, kivéve az édesbur-
gonyát. Sokszor kevergetve, nagy
lángon félpuhára pároljuk, és ek-

kor jön bele a burgonya. Felöntjük
vízzel, hogy jól ellepje és felforral-
juk. Csak a végén kerül bele a kó-
kusztejszín, picit rottyan és kész.
Most turmixolunk, tálaljuk, díszít-
jük és fogyaszthatjuk is. Tipp: mi-
után felöntjük vízzel tehetünk bele
kölest, ha tartalmasabb levest
szeretnénk, főzés közben pótol-
nunk kell a vizet, mert felszívja a
köles. Tökéletes, ha egyben hagy-
juk, de turmixolva dúsabb, ízgaz-
dag levesünk lesz.

Hozzávalók: 6-8 db sárga paprika,
2 ek. kókuszolaj, 1 liter paradicsom-
püré, 3-4 ek. nádcukor, (bármilyen
nekünk tetsző édesítő), 2-3 ek. ku-
koricakeményítő, ehhez kb. ugyan-
ennyi víz, csipet himalájasó, 1 ek.
bazsalikom (lehet morzsolt is). Töl-
telék: 25 dkg gabonakolbász: bar-
narizses, tönkölybúzás, majd főtt (1
bögrényi) köles (sós és vegamixes)
vagy kuszkusz (búzatöret, így ez
nem gluténmentes), vagy rizs. 
A paprikákat kicsumázzuk, lobogó
vízben 2-3 percig előfőzzük, majd

Töltött paprika
kivesszük őket. A szószt pici kó-
kuszolajon elkészítjük, felhevítjük,
jön bele a paradicsompüré, a cukor,
só, fűszerek, pici vízzel hígítjuk,
majd ha forr, kész, levesszük a láng-
ról, ekkor jöhet bele a keményítős
vizes keverék. A tölteléknek valókat:
a gabonakolbász füstölt, így az íz
adott lesz, a kölest csak sózni és ve-
gamixszel ízesíteni kell. Összekever-
jük őket és a paprikákba töltjük. A
szószba tesszük a megtöltött pap-
rikákat és 25 percig együtt főzzük
őket. Ha kész, már tálalhatjuk is.

Édes kölesgolyók
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: pannon-víz 

A csatornarendszer a háztartás
mostohagyermeke. Nem látha-
tó, ezért kevés figyelmet fordí-
tunk rá, meghibásodása viszont
annál kellemetlenebb. Jelentős
pénzeket nyelhet el.

A dugulás kialakulása a legtöbb esetben
hosszú évek folyamata, oka a vécék ese-
tében többnyire a csészébe dobott, oda
nem való tárgy. Az úgynevezett stop
funkciós, víztakarékos tartályok arra csá-
bítják az embert, hogy a lehető legkeve-

A városrész önkormányzati képviselő-
jével, dr. Sík Sándorral együttműköd-
ve, Győrszentivánon működtet kihe-
lyezett hulladékudvart a Győri Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(GYHG) október 4-én, szombaton. 

A lakók 8 és 18 óra között a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ par-
kolójában helyezhetik el feleslegessé
vált holmijukat. A helyszínt a Körtéri
óvoda felől lehet megközelíteni.

A GYHG Nonprofit Kft. felhívja a la-
kosság figyelmét, hogy veszélyes hulla-
déknak számító anyagokat nem lehet el-
helyezni, erre az állandó helyen működő
hulladékudvarokban van lehetőség.

Az elektronikai, fém, papír, műanyag
hulladékokat, nyesedéket, építési tör-
meléket, csomagolóanyagokat, bútoro-
kat, berendezési tárgyakat a hulladékud-
varokra vonatkozó szabályok szerint,
szétválogatva veszi át a szolgáltató. 

A hulladék lerakására a győri lakosok,
a Győrben szemétszállítási díjat fizetők
jogosultak. Jogosultságukat igazolhat-
ják a hulladékszállítási díj befizetéséről
szóló számlával, a korábban kiadott
Győr Kártyával vagy lakcímkártyával.

A közszolgáltatási tevékenység kiegé-
szítéseképpen a GYHG Nonprofit Kft.
szeptember 29. és december 31. kö-
zött lehetővé teszi barna színű, a tár-
saság logójával ellátott, 60 liter hulla-
dék elhelyezésére alkalmas zsákok vá-
sárlását, amelyekbe a lakosság által
közterületen összegyűjtött fű, falevél,
gally, zöldhulladék, valamint saját in-
gatlanon belüli nagyobb mennyiségű
bio-, biológiailag lebomló hulladék el-
helyezésére van lehetőség.

Október elsején hivatalosan véget ért
a zártkerti hulladékok elszállításának
időszaka. Mivel ez a határnap idén a
hét közepére esik, a Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. október 6-
án, hétfőn még elszállítja a hulladékot
az ideiglenes szolgáltatási területen
lévő ingatlanoktól. A Fehérvári úti ker-
tek esetében a kihelyezett hulladék-
gyűjtő edények ürítése ettől eltér, itt a
vegyeshulladék-szállítás utolsó gyűj-
tési napja november 1., szombat.

Mint ismeretes, Győrben helyi önkor-
mányzati rendelet szabályozza a lakos-

Értesítés!
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorváro-
si, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Koroncói úti, újvárosi, Ma-
lomsori köztemetőkben az 1989. december 31-ig megváltott
sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti közte-
metőkben a 2004. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bér-
leti ideje 2014. december 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1989. december 31-ig megváltott
urnakripták 25 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1914. december 31-ig megváltott
kriptahelyek 100 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A sír, urnahelyek, urnakripták, kripták újraváltására 2015. december 31-ig
van lehetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sírhelyeknél a 25 év az utolsó koporsós te-
metéstől számít, az urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg!

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett sír-
emlék vagy düledező síremlék van, 2014. december 31-ig gondoskodjon a
helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok szerint ezeket a síremlékeket a
temető üzemeltetője elszállítja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

Győr-Szol Zrt.

Hétfőtől szünetel a zártkerti
hulladékszállítás

sági közszolgáltatási hulladékszállítás
rendjét. Ennek értelmében április 1-je
és szeptember 30-a között a város köz-
igazgatási területén belül, a zártkerti be-
sorolásba eső ingatlanok esetében a
GYHG szervezett, rendszeres hulladék-
szállítást biztosít az említett időszakban.
Így október elsejétől a zártkerti hulladék-
szállítás szünetel, az utolsó zártkerti zsá-
kos szemétszállítás október 6-án, hét-
főn lesz, utána a jogszabályi előírások-
nak megfelelően, április elején jelennek
meg újra a kukásautók a rendeletben
szereplő hétvégi házas övezetekben.

A Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a Homoksori úti hulladékudvar október 4-én, szombaton
zárva tart. Az említett napon, 8 és 18 óra között a Molnár Vid Bertalan
Mûvelôdési Központ parkolójában mûködô kihelyezett szelektív hul-
ladékudvarban van lehetôség a hulladék díjmentes elhelyezésére. A
szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy veszélyes hulladéknak számító
anyagok átvételére az ideiglenes gyûjtôponton nincs lehetôség.

Szombaton zárva lesz
a Homoksori hulladékudvar

Ezermester a dugulásról 
sebb vízzel öblítsen. Ez alapvetően he-
lyes hozzáállás, de ha kelleténél keve-
sebb a víz, a szilárd anyagok a csőrend-
szer egy kevéssé lejtős szakaszán dugu-
lást okozhatnak. Az elhárítás ára több-
szöröse lehet a megspórolt víz árának.

A mosogatók dugulásának nagy ré-
szét a kevés vízzel való mosogatás mel-
lett a szűrő indokolatlan használata és a
csőrendszerek alulméretezése, hibás lej-
tetése okozza. Nyilvánvaló, hogy ott,
ahol 5-10 literes bojlerek szolgálják ki a
mosogatót, hamar elfogyhat a meleg víz.
Jó tudni, hogy a hideg vízben történő
mosogatás is lehet a dugulás okozója.

Kihelyezett
hulladékudvar
Győrszentivánon

Zsákok vásárolhatóak zöldhulladék gyűjtésére
A zsákok 177 Ft+áfa/db áron vásá-

rolhatóak meg a Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Orgona úti (Győr, Orgona u.
10.) és Jókai úti (Győr, Jókai u. 7–9.)
közös ügyfélszolgálati irodáiban. (Az
ETO Park első emeletén lévő irodá-
ban nem lehet zsákot vásárolni.)

Vásárlásra kizárólag készpénzzel
van lehetőség. Családi házak ese-
tén egyenként maximum 10, társas-
házak esetén maximum 20 zsák vá-
sárolható.

A családi házas környezetben a
zsákokat a barna, úgynevezett bioku-
kák mellé kell kihelyezni, és a zsákokat
a társaság a szokásos gyűjtési napo-
kon szállítja el.

Társasházak esetében az össze-
gyűjtés utáni elszállítási igényt a kö-
zös képviselőnek kell bejelentenie e-
mailen (info@gyhg.hu), vagy a 96/50-
50-50-es telefonszámon. Társashá-
zak esetében az elszállítás pénteki
napra kérhető. 
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kép és szöveg: borháló

TÁNCZOS RIZLINGSZILVÁNI MUST
Aki volt már szüreten, ismeri az élményt, amit a

présből gazdagon ömlő, friss must kortyolása jelent.
Erre gondolt a borász, amikor ennek a 3 literes Bag-
in-box csomagolású mustnak a technológiáját ki-
alakította: „ne vegyünk el semmit, s ne ad-
junk hozzá semmit, legyen minél termé-
szetesebb". 

A rizlingszilváni fehér szőlő, a Tagyon-hegyen
termett. Játékos, friss savai, 180 g/l körüli cukor-
tartalma jól iható gyümölcslevet eredményeznek.
A frissen préselt levet kíméletesen szűrték, hogy
az értékes összetevőkből a lehető legkevesebbet
veszítsenek el, így a dobozban található szőlőlé
ROSTOS! Szűrést követően hőkezelték, hogy az
értékes összetevőket megőrizzék, végül Bag-in-
box csomagolásba töltötték, melynek köszönhe-
tően ez a must felbontás nélkül hosszan eltartha-
tó, s felbontás után is hetekig fogyasztható.
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ÁLLATKERT BORMUSTRA

kép és szöveg: xantus-állatkert

Az állatok világnapjának alapelve, hogy
az állatok boldogabbá teszik életünket,
segítőtársként és barátként gazdagítják
mindennapjainkat. A korábbi évekhez
hasonlóan, erre az alkalomra október 4-
én 15 órakor a Xantus János Állatkert-
ben egy ünnepélyes megemlékezés ke-
retében a katolikus egyház plébánosa
megáldja az állatkert lakóit és a környék
házi kedvenceit.

Az állatok világnapját október 4-én
ünnepeljük. Ez a nap az állatok védő-
szentjének, Assisi Szent Ferenc halálá-
nak évfordulója. Az állatkerti megemlé-
kezés célja, hogy felhívja a figyelmet az
állat–ember együttélés szabályaira, fon-
tosságára. Erre az alkalomra az állatkert
kőszínpadán a katolikus egyház plébá-
nosa által celebrált ünnepélyes áldáson
vehetnek részt az állatkert látogatói.

Szent Ferenc-napi állatáldás
Először az állatkerti állatok felvonu-

lása következik, melynek résztvevői:
Benji, a láma, Petra, a dromedár, kí-
gyók, teknősök, és még sokan mások. 

Ezen a napon, a házi kedvencek
számára is nyitva áll az állatkert ka-
puja. Látogatóink magukkal hozhat-
ják háziállataikat, hogy ők is az ál-
dás részesei lehessenek. Továbbá a

park egy részét velük együtt tekint-
hetik meg. 

Ezen a napon a MakiZOO kapui is
nyitva állnak. Ez azt jelenti, hogy a vállal-
kozó szelleműek egy sétát tehetnek a
gyűrűsfarkú makik kifutójában, és né-
hány finom csemegével is megkínálhat-
ják az állatokat, akik természetesen nagy
érdeklődéssel közelednek mindenkihez.

A TapogatóZOO asztalánál külön-
böző állatoktól származó dolgokat
érinthetnek meg, foghatnak kézbe lá-
togatóink (pl. kígyóbőr, emutojás,
gyapjú, pávatoll, szarvasagancs).

Az állatkert terráriumházában 16–17
óráig kígyó- és teknőssimogatás, csó-
tányzizegtetés várja az érdeklődőket. To-
vábbi információk és fontos tudnivalók:
www.zoogyor.com. Látogasson el hoz-
zánk és hozza magával Ön is kedvencét!
Helyszín: Xantus János Állatkert (Győr,
Kiskút liget) Kőszínpad. 

Lisicza Rosé 2014 
1,5 l Magnum: 1.500 Ft

Tánczos must 2014 
3 l Bag-in-Box: 2.500 Ft

„HA BOR, AKKOR BORHÁLÓ”

Szeptemberben huszonkilenc győri óvodában kezdődött meg a Kö-
lyök-Kresz oktatása, amelynek keretében interaktív formában, játékos
módon tanítják a legkisebbeket a biztonságos közlekedés szabályaira.
A győri Audi Hungaria Motor Kft. újabb három évre, 2016-ig meghosz-
szabbította a Kölyök-Kresz projekt támogatását. A Vidám Kölyök Köz-
hasznú Egyesület munkatársai 2010 óta 3400 gyermeket okítottak ar-
ra, mit jelent a biztonságos közlekedés. Dr. Knáb Erzsébet, az Audi sze-
mélyügyekért felelős igazgatója a támogatás meghosszabbítását a Bó-
bita Óvodában rendezett foglalkozáson jelentette be.

Közlekedni tanítanak

Az első rozé és a must is megérkezett
LISICZA ROSÉ
2014
Az idei év első roséja! kékfrankos,

merlot és néró izgalmas házasítása.
Egy bor, ami feldob, ami mosolyt csal
az arcodra. Friss, légiesen könnyed ro-
zébor sok gyümölccsel, kellemes sa-
vakkal, ropogós cseresznye- és málna-
ízvilággal és egy kis tutti fruttis jelleg-
gel… Diszkréten szénsavas üdítő ital.

Mihez ajánljuk? „Tésztákhoz kitűnő,
de szárnyasok és frissen kenhető saj-
tok mellett is kiválóan megállja a he-
lyét. Tökéletes kiegészítője baráti ta-
lálkozóknak, beszélgetéseknek.

Borozgatáshoz a legjobb!"
(x)

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!

Akció idôtartama: 2014. 10. 03—10. 10.

Magyar hagyma,
burgonya
(zsákos)
1 kg

Mizo
trappista

sajt 1 kg

4299,- cs

799,- db

1399,- kg

Magyar alma
1 kg

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

Nesquik
kakaópor
800 g, 998,75 Ft/kg

DELIKÁT

90,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

75,- kg

499,- kg

BOMBA ÁR!

|   Győr, Pálffy utca 3.
|  www.borhalo.com/gyor  
|   Facebook: borhalogyor
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Favágást vállalok!
06 30 233 97 11

indulnak Gyôrben, frissítô-masszázs október 17-én
(39 E Ft), nyirok-masszázs október 18-án (45 E Ft),
decemberben Sopronban is. Tel.: 30/9840-234

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó

MASSZÔRTANFOLYAMOK
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Mindenszenteki koszorúk, sírdíszek
Gyertyák, mécsesek • Cserepes és vágott virágok          

Győrújbarát, István u. 13. • Tel.: 96/355-759
VÁRJUK ELŐJEGYZÉSÉT ÉS MEGRENDELÉSÉT!

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Élvezze a langyos ôszi napsütést
az Amstel Hattyú Fogadó

Duna-parti teraszán!

Ôsszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

ÁLLÁS

Hidegburkolókat azonnali
kezdéssel keresek magas kereseti le-
hetőséggel, győri munkákra. Tel.: 06-
30/452-9309.

Kft. keres azonnali kezdéssel
férfi, gyakorlattal rendelkező operáto-
rokat, több műszakos munkarendbe,
éves szintű, hosszú távú munkára.
Szállítás, napi előleg megoldott.
130–150 ezer havi nettó kereset.
Tel.: 06-70/597-7837.

R a k t á r o s - á r u k i a d ó
munkatársat keresünk győri
munkahelyre, darukezelő képesítés-
sel. Tel.:+36-30/960-8008.

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

TÁRSKERESÉS

43 éves férfi megismerkedne 40–48
éves független hölggyel. 06-20/332-1543

Igényes és korrekt társkereső
várja hölgyek, urak jelentkezését, életkor-
tól függetlenül. Hajrá, Urak! Tel.: 06-
30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS
Flabélos testvibrációs edzőgép bé-
relhető munkahelyekre vagy otthonra.
Tel.: 06-20/437-8485.

Jóslás, párkapcsolat, döntést
segítő, műszeres állapotfelmérés, rossz
energiaáramlás helyreállítása. 06-
70/295-0855

Fáradtság, fejfájás, iskolai
stressz, szorongás, fájdalom, fogyókúra, al-
lergia, cigigondok. 06-70/295-0855

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gon-
dozását vállalja nagy gyakorlattal rendel-
kező, középkorú nő. Hívjon bizalommal:
06-30/451-5367.  

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást, igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. 06-20/944-6667

Régi kapuk, kerítések fel-
újítása, újak készítése, la-
katosmunkák, ajtó, ablak-
és zárjavítás, költségkímé-
lő meg-oldások. Tel.: 06-
70/223-7957.

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

Kőműves-, festő- és burko-
lómunkát, bontást, tetőfedést, tető,
oldalfal szigetelését vállalnám megfizethe-
tő áron! Családi és irodaházak takarítása!
Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
gyepszellőztetés, kertfenntartás! Tel.:
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

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

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

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

EGYÉB 

Angol órák a Belvárosban kezdőtől
vezetői szintig. ABBA, Beatles. 06-
30/747-9544

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

Magas áron vásárolok
antik bútorokat, antik órákat, porce-
lánokat, festményeket, pénzérméket,
képeslapot és teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

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

OKTATÁS

Matematika, fizika, kémia
korrepetálás általános és középis-
kolásoknak. Sokéves tapasztalattal, referen-
ciákkal. Hívjál bizalommal, segítek! A si-
kerhez persze a Te szorgal-
madra is szükségünk lesz!
Érd. Tel.: 06-30/897-0405.

INGATLAN
Üres, akár felújítandó, 1,5 szobás
(max. 50 nm), jó rezsijű téglala-
kásnak évekig gondos bérlője len-
nék Győrben vagy közelében! Tel.: 06-
20/494-0427.

Tulajdonostól eladó Győr-Mén-
főcsanakon, csendes zsákutcában 85 nm-
es, nappali+kétszobás sorház, garázzsal,
nagy fedett terasszal, saját kerttel. A ház-
ban +40 nm tetőtér, infra szauna, klíma,
fúrt kút, öntözőrendszer, riasztó távfel-
ügyelettel. Zöld környezet, játszótér, több
parkolási lehetőség, a közelben Metro.
Rendkívül biztonságos, nyugodt környék.
Csere lehetséges nádorvárosi, belvárosi 2-
3 szobás lakásra. Ár: 24.900.000 Ft. Ér-
deklődés e-mailben: sorhaz@gmail.hu

LAKÁSCSERE 
Sárási 2 szobás, 56 nm-es, komfortos,
könnyűszerkezetes faház, kerttel, fatüzelé-
ses, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 36–55 nm-es, határozott-
határozatlan, erkélyes, 1+fél szobás, rév-
falui, nádorvárosi, adyvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 420.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 34 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, jó fekvésű, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 35–
103 nm-es, 2–4 szobás, lehetőleg föld-
szinti, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár u. ki-
zárva. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 421.) 
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 54 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, műanyag nyílászárós,
felújított, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne, erkélyes, 1+2 fél szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses, adyvárosi bérleményre. (Hirdetésszám:
422.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szobás, 54 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, műanyag nyílászárós,
felújított, határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne, erkélyes, 1+2 fél szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses, adyvárosi bérleményre. (Hirdetésszám:
422.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi 1 szobás, 35 nm-es, gáz-
fűtéses, határozott idejű bérleti szerző-
déses, felújított lakást cserélne, 2 szo-
bás belvárosi, gyárvárosi, kismegyeri,
nem liftes házban lévő bérleményre.
(Hirdetésszám: 226.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szigeti 2 szobás, 60 nm-es, komfor-
tos, téglaépítésű, erkélyes, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, 35–55 nm-es bérleményre. Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 228.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Révfalui l szobás, 35 nm-es, erkélyes,
nyugdíjasházi, garázsos bérleményt cse-
rélne 45–55 nm-es, belvárosi, révfalui, ná-
dorvárosi határozatlan idejű bérleményre
vagy elegánsan, extrán felújított lakástu-
lajdonra. Értékkülönbözetként balatoni
nyaralót adna. (Hirdetésszám: 229.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

ÉPÍTŐANYAG

Nemzetközi hátterû vasúti cég gyôri iparvágányra

FELVÉTELRE KERES:

Kocsirendezôt (teljes munkaidô)

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság

Elôny: • Kocsirendezôi képesítés

Mozdonyvezetôt (fô- és mellékállás)

Elvárások: • Mozdonyvezetôi képesítés
• Egészségügyi alkalmasság 

Jelentkezés és további információ munkanapokon
8—16 óra között a 70/977-0762-es telefonszámon.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

2014. december 12-től 22-ig Győr ad otthont
az U16-os Nemzetközi Sakkolimpiának. A
szövetség a 2020-as felnőtt világversenyre
is pályázik.

Az idén a felnőtt válogatott ezüstérmet szerzett a trom-
sői sakkolimpián, decemberben pedig városunkban
rendezik az U16-os ifjúsági versenysorozatot. 

„Győr olimpiai város lesz” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, a Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
ke, aki elmondta, 2017-ben az ifjúsági olimpiai feszti-
vált megelőzően az idén egy másik olimpiát, a sakk -
olimpiát rendezheti városunk. Hozzátette, Győr törek-
szik arra, hogy minél több rangos sporteseményt ren-
dezhessen, amit jól mutat, hogy az ifjúsági megméret-
tetés épp az után kezdődik, hogy a női kézilabda Eu-
rópa-bajnokság győri mérkőzéseit lejátszották.

Dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter,
a Magyar Sakk Szövetség elnöke köszönetet mon-
dott Borkai Zsoltnak, hogy Győr elvállalta a házigaz-
da szerepét, hiszen a város már többször bizonyítot-
ta, hogy nagyszerű rendezője a nemzetközi esemé-
nyeknek. Az elnök Győrben jelentette be, hogy Ma-
gyarország megpályázza a 2020-as felnőtt sakkolim-
pia rendezési jogát is. Mint mondta, a szövetség jó
úton halad kitűzött céljai felé, hiszen a sakk újra lát-

szerző: csizmadia  dóra
fotó: o. jakócs péter

Profi sport, profi városvezetés, profi
csarnok, így fogalmazott dr. Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
kedd délután, amikor dr. Simicskó
István sportért felelős államtitkárral
és Borkai Zsolt polgármesterrel
meglátogatta az épülő új arénát és
az új uszodát. A miniszter hozzátette,
jó látni, hogy a győri lányok végre
olyan létesítményben játszhatnak
majd, amely a teljesítményükhöz
méltó. „Ez maga a csoda. Csoda
azért is, mert sikerült a régi létesít-
ményt az újjal összeépíteni, és csoda
az is, hogy 2014. január 31-én volt
az alapkőletétel és október 15-én
már megindul a műszaki átadás is.
Szerintem ez legalább olyan profi tel-
jesítmény, mint a Győri Audi ETO KC
tavalyi teljesítménye. Úgy gondolom,
a legjobb helyen épül ez a csarnok,
és a legjobb dologra költjük a ma-
gyar állam pénzét. A magyar kor-
mány számára fontos, hogy támo-
gassuk az élsportot, de ugyanolyan
fontos, hogy élhetőbbé tegyük a
nagyvárosainkat, a kis településein-
ket, ezért épülnek például uszodák

U16 Ifjúsági Sakkolimpiát rendez városunk
hatóvá vált hazánkban azzal, hogy a nemzeti alaptan-
terv részévé vált, a sportolóknak sikerült stabilitást
adni, és talán ennek is köszönhető az augusztusi
ezüstérem. Az U16-os versennyel kapcsolatban ki-
fejtette, rekord részvételt vár, és minimum négy ma-
gyar csapat indulását, plusz egy csak lányokból álló
csapat kiállítását is. A nevezések egyébként megkez-
dődtek, már most mind az öt kontinensről van induló,
eddig 13 ország 20 csapata jelentkezett, de összes-
ségében 500-600 indulóra számítanak.

Dr. Simicskó István, sportért felelős államtitkár
hangsúlyozta, a kormányzat nem véletlenül támogat-
ja 120 millió forinttal az ifjúsági sakkolimpia megren-
dezését, és általában 300 millió forinttal a sakk-
sportot, hiszen az stratégiai gondolkodásra neveli a
fiatalokat, fejleszti koncentrációs képességüket, tak-
tikai érzéküket, fegyelmüket. Az államtitkár hangsú-
lyozta, örömteli, hogy abban a törekvésükben, mely-
nek értelmében minél több nemzetközi versenyt sze-
retnének hazánkba hozni, olyan kitűnő partnerek köz-
reműködnek, mint éppen Győr városa. Kiemelte, a
sport – legyen az fizikai vagy szellemi – a fiatalok
egészséges nevelését szolgálja, ezért fontosak az
olyan utánpótlástornák, mint az U16-os sakkolimpia,
amelynek mérkőzéseit a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Karán rendezik majd.

Polgár Judit, a 20. század legjobb női sakkozója,
friss sakkolimpiai ezüstérmes a sakkoktatás nem-
zeti alaptantervbe való beemelésének fontosságá-
ról beszélt, és annak a gyerekekre gyakorolt jóté-
kony hatásairól. Mint fogalmazott, a sakk egy ide-
gen nyelv, de bármerre járunk a világban, mindig ta-
lálunk barátokat, akik megértik és beszélik ezt a kö-
zös nyelvet. Polgár Judit egyébként az egyik szerep-
lője annak a kisfilmnek, ami az U16-os sakkolimpia
népszerűsítését szolgálja. A film elérhető a rendez-
vény honlapján, a sakk.webpont.com oldalon, ame-
lyen folyamatosan friss információkat olvashatunk
majd a versennyel kapcsolatban.

Az új sportcsarnok: „maga a csoda”
is, hogy kiszolgáljuk a lakosságot.
Szerintem ez a 21. század, ez a jövő.” 

Dr. Simicskó István – aki januárban
az aréna alapkőletételénél is itt volt és

szeretne majd az átadón is részt venni
– úgy gondolja, hogy ezek az építkezé-
sek lépcsőfokok a nagy álom, egy
olimpia megrendezéséhez. „Hinni kell,

küzdeni kell, célokat kell megfogal-
mazni, nagy terveket. Mi magyarok
nagyon sok mindenre képesek va-
gyunk. Szépen, lépésről lépésre épít-

jük azt a téglát, rakjuk föl-föl, és ezt a
nagy célt véleményem szerint el lehet
érni. A sport nyelvét mi magyarok ma-
gas, egyetemes szinten tudjuk művel-

ni. Az olimpiai eredmények alapján ezt
nyugodtan elmondhatjuk. A nemze-
tek sorában a világon az első nyolc-
ban ott vagyunk. Ez óriási teljesít-
mény.” Az államtitkár hozzátette, hogy
hihetetlen, hogy milyen gyorsan épül
a csarnok és az uszoda. Úgy gondolja,
hogy Győr városa megérdemli ezeket
a csodálatos létesítményeket. 

Ezek a beruházások mind-mind
szolgálják a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált, a győri csapatokat,
és nem mellékesen az itt élőket, hi-
szen a hétköznapok során inkább ők
fogják élvezni és használni az új léte-
sítményeket. Minden rendben halad –
mondja Borkai Zsolt polgármester,
ám van még mit tenni. „Örömteli do-
log azt látni, hogy napról napra szépül
a csarnok és az uszoda is. Már na-
gyon várjuk, mi győriek, és jómagam
is természetesen, hogy megnyissa ka-
puit. Ebben az évben ez meg fog tör-
ténni. Jó azt is látni, hogy kormányzati
oldalról is érdeklődnek a beruházások
iránt, hiszen ez 100%-os kormányzati
támogatással működik akár a multi-
funkcionális csarnok, akár az uszoda.
Mind a  miniszter úr, mind az államtit-
kár úr csak legekben tud beszélni ar-
ról, amit látott.” 
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2–1-re győzött a Győri ETO FC
a Mezőkövesd Zsóry ellen, a
labdarúgó Magyar Kupa 3. for-
dulójában, így bejutott a leg-
jobb 16 közé. Az első félidőben
Priskin Tamás, míg a második-
ban Rafa Wolfe vette be az ellen-
fél kapuját. A hazaiaktól Baracs-
kai Roland szépített. A zöld-fe-
hérek a legjobb 8 közé jutásért
még idén megmérkőznek, a for-
duló játéknapja október 29-én
lesz. Lehetséges ellenfelek az
NB I-ből a Videoton, a Debre-
cen, a Diósgyőr, az Újpest, a Fe-
rencváros, a Honvéd, a Pécs és
az MTK, az NB II-ből a Gyirmót,
a Szolnok, a Csákvár, az Ajka és
a Békéscsaba, az NB III-ból a
Kisvárda és a Vác.

Fölényes győzelmet aratott a
Rába ETO Futsal Club a férfi
futsal NB I 5. fordulójában. A
zöld-fehér fiúk Békéscsabára
utaztak, ahol végig irányítva a
találkozót, 9–0-ra múlták felül
ellenfelüket. A győriek közül Ju-
anra parádézott, ötször is ered-
ményes volt. Lódi Tamás két-
szer, Harnisch Ákos és Sáhó
Kristóf pedig egyszer talált be a
Pioneers kapujába. Az ETO si-
kerével a tabella élére állt. 

A bérletek a Győr+ Média belvárosi, Baross Gábor
úti pavilonjában kaphatóak, hétköznapokon 9–16
óra között. ETO-SZESE-szezonbérlet 8.000 Ft.
ETO-SZESE családi szezonbérlet 15.000 Ft (2 fel-
nőtt, 2 gyerek – 18 év alatti). ETO SZURKOLÓI bér-
let 4.000 Ft . (A 110 éves ETO emlékévben, aki bár-
melyik ETO-s csapat, foci-, futsal-, Audi ETO-bér-
lettel rendelkezik, vagy bármelyik csapat szurkolói
klubjának tagja, és ezt igazolja.)

A közelmúltban újabb felkészülési
tornán vett részt a CMB Cargo
UNI Győr. Ezúttal a soproni Krasz-
nai-kupán bizonyíthattak a lányok
a házigazda Uniqa-Euroleasing
Sopron és a ZTE NKK ellen. A ko-
saras hölgyek első mérkőzésükön
75–68-as győzelemmel hagyták
el a pályát a Zalaegerszeg ellen,
majd másnap a Sopronnal szem-
ben 72–56-os vereséget szen-
vedtek, így végül másodikak let-
tek a háromcsapatos tornán. 

A legjobb
16 között
a Gyôri ETO FC

Kiütés 
idegenben

Második hely
a Krasznai Kupán 

A Belgiumban megrendezett Speciá-
lis Nyári Európa Játékokon 62 érmet,
köztük 19 aranyat nyertek a magyar
sportolók. Az egyhetes kontinensvia-
dalon 58 ország 2000 speciális „olim-
pikonja” küzdött, a magyar küldött-
ségben a Győri Speciális Szakiskola
hat sportolója és egy edzője képvisel-

Nem történt meglepetés a női kézilabda
NB I 5. fordulójában, Győrben. A bajnoki
címvédő Győri Audi ETO KC – ahogy
várni lehetett – magabiztosan győzött a
Mosonmagyaróvár ellen hazai pályán.  A
zöld-fehér hölgyek gyakorlatilag egy fél-
idő alatt eldöntötték a mérkőzést, hiszen
30 percnyi játék után már nyolcgólos
volt az előnyük fiókcsapatukkal szem-
ben. A második félidőben ezt még to-
vább növelték Kovacsicsék, akik végül
39–20-ra múlták felül megyei ellenfe -

2–1-es vereséget szenvedett a
Győri ETO FC az MTK ellen ha-
zai pályán, a labdarúgó OTP
Bank Liga 9. fordulójában. Gól
nélküli első félidő után Marek
Strestík szerezte meg a vezetést
az 57. percben, 1–0. Aztán nagy-
jából 20 perccel később még
egyszer betalált, igaz, akkor sa-

Első hazai mérkőzésén lépett pályára az
ETO-SZESE a férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoportjában. Az ellenfél a
Balatonfüred U23-as csapata volt. 

Remekül kezdődött az első hazai
bajnoki, a zöld-fehérek előbb 3–0-ra
húztak el, majd ezt a különbséget egé-
szen 7–4-ig tudták tartani. Ezután si-
került egyenlítenie a Fürednek, ám az
ETO is jól tartotta magát, így 13–13-
as döntetlennel sikerült az öltőzőbe
vonulni. A második félidőben is ha-
sonló elánnal játszottak a felek, jó ide-
ig felváltva estek a gólok, igaz, né-

Aranyesô Belgiumban 
te városunkat. Kitlinger Gábor (képün-
kön) 100 méteres mellúszásban lett
első, míg öt győri kislány a magyar fo-
civálogatott tagjaként térhetett haza
aranyéremmel. A csapat tagjai: Stum-
mer Barbara, Papp Barbara, Tóth Ni-
koletta, Bogdán Alexandra és Lábas
Anita. Edzőjük: Szünstein Mónika. 

Egygólos vereség 
hányszor elhúzott a hazai csapat, ám
még az utolsó két percnek is 26–26-
os döntetlennel mentek neki a felek. A
vége igazán kiélezettre sikerült, hiszen
a Balaton-partiak gyakorlatilag az
utolsó másodpercben szerezték meg
vezető góljukat, 28–27, ezzel pedig el-
vitték a bajnoki pontokat Győrből. A
SZESE három forduló után továbbra
is nyeretlen a szezonban. Rosta Mik-
lós a klub hivatalos honlapján úgy nyi-
latkozott, hogy egy hete még egy fél-
idős csapata volt, a héten pedig egy
másodperc híján hatvanperces csa-

pattá fejlődött, ám ez még mindig ke-
vés a pontszerzéshez. Folytatás Ve-
csésen, október 4-én.

Nincs meglepetés a megyei rangadón
lüket. Ambros Martín úgy fogalmazott,
hogy nemcsak a két pont volt a fontos
számukra, hanem az is, hogy meccsről
meccsre javuljon a játékuk. Ezek azok a
lehetőségek, amelyek élesben is felké-
szítik őket a további megmérettetésekre.
Planéta Szimonetta saját bevallása sze-
rint nagyon izgult a mérkőzésen, hiszen
volt csapattársai, és trénere ellen ját-
szott, ám nagyon örül a sikernek. Az ETO-
s hölgyek legközelebb október 3-án lép-
nek pályára Debrecenben.

Strestík két gólt lôtt, mégis kikapott az ETO
ját kapujába, 1–1. Az egyenlítés
annyira megzavarta a Győrt,
hogy nem sokkal később Hrep-
ka Ádám meg is fordította a ta-
lálkozót és bebiztosította az
MTK győzelmét, 1–2. A zöld-fe-
hérek legközelebb október 3-án
a Puskás Akadémiánál vendé-
geskednek bajnokin.
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A Győr-Szol TC a férfi Szuperli-
ga 5. fordulójában Kazincbarci-
kán lépett pályára, ahol máso-
dik győzelmét szerezte az idei
szezonban. A győri tekések 7–1-
re múlták felül ellenfelüket ide-
genben.  Psz.: Batki Tamás 541,
Gosztola Gábor 590, Koller Dá-
niel 590, Németh Gábor 605,
Pete II. László 607, Rédling
Zsolt 524. Folytatás idehaza ok-
tóber 11-én. 

Októberben ünnepli fennállá-
sának ötéves évfordulóját a
Speedfit. A születésnap alkal-
mából jövő pénteken (október
10.) 13 órától minden sport-
barátot várnak a fitneszterem-
be, hogy együtt ünnepeljenek.
A nap folyamán ingyenes ed-
zésre lesz lehetőség, sőt DJ is
fokozza a remek hangulatot.
Ha pedig már jól lefárasztot-
ták magukat, és elégették a
felesleges kalóriákat, jöhet a
születésnapi torta is! 

5 éves
a Speedfit

Gyôzelem
idegenben

Remekül szerepelt a magyar kajak-ke-
nu maratoni válogatott az oklahomai vi-
lágbajnokságon. Szenzációs teljesít-
ményt nyújtva, összesen 10 arany-, 7
ezüst- és 3 bronzérmet nyertek spor-
tolóink a vb-n. A pénteki napon az ifjú-
sági versenyeket rendezték, ahol a győ-
riek közül a kajakos Takács Tamara, a
kenus fiúknál Balla Levente szerzett vi-

2014. október 4-én az Arrabo-
na Futófesztivál miatt az Ifjúság
körútnak a Szigethy Attila út és
Földes Gábor utca közötti sza-
kasza lezárásra kerül, ezért
08.00 óra és 18.00 óra között a
9 A és a 19 A jelzésű autóbusz-
járatok terelő útvonalon közle-
kednek: A 9 A jelzésű autóbusz-
járatokat a Fehérvári út–Szauter
utca–Tihanyi Árpád út–Ifjúság
körút–Kodály Zoltán utca útvo-
nalon, a 19 A jelzésű autóbusz-
járatok a Kodály Zoltán utca–If-
júság körút–Tihanyi Árpád út–
Szauter utca–Fehérvári út útvo-
nalon közlekednek. A terelés kö-
vetkeztében mindkét vonal ese-
tében mindkét irányban kima-
radnak az Ifjúság körút 49., az If-
júság körút, Földes Gábor utca
és a Szigethy Attila út, Fehérvári
út megállóhelyek.

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjában ezúttal hosszabb
összefoglalót láthatnak az idei Ar-
rabona Futófesztivál, őszi sport-
és egészségnapról. A sportmaga-
zin játékában ezúttal a Mezbolt ál-
tal felajánlott AC Milan baseball-
sapkát sorsolnak ki. Érdemes lesz
tehát hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat
ajánljuk

Elégedetten tértek haza a győri futócéllövők a spanyolországi világ-
bajnokságról, ahol remekül szerepeltek. A Boros Lászlóval és Sike Jó-
zseffel felálló csapat két bronzérmet nyert, ráadásul utóbbi egyéniben
is gazdagodott egy harmadik hellyel.  A Sike–Boros–Tasi összeállítású
trió előbb a futócéllövők 10 méteres, 40 vegyes számában, majd a
30+30 lövéses számában lett harmadik. Sike emellett az 50 m-es 40
vegyesben is felállhatott a dobogó legalsó fokára. A világbajnokság
egészét tekintve is remekeltek a magyarok, hiszen két arany- és öt
bronzérmet hoztak haza a spanyolországi Granadából. 

Értesítô

Három gyôri vb-bronz

Csay Renáta immár 15-szörös világbajnok

lágbajnoki címet. Az ifjúsági fiú kajako-
sok mezőnyében Vidákovich Antal
ezüstérmes lett. Másnap megvédte cí-
mét a női kajak egyesek között Csay
Renáta. A maratoni táv koronázatlan ki-
rálynője ezután párosban Bara Alexand-
rával kiegészülve a 15. vb-címét is be-
zsebelte. Győri részről még két ezüst-
érem volt a mérleg, Takács Tamara pá-

ros kajakban és Horváth Ákos kenu pá-
rosban lett második. A szereplésre te-
hát nem lehet panasz, sőt a három na-
pon lebonyolított 15 versenyszámból
10 magyar sikert hozott, így a váloga-
tott az összesített éremtáblázat élén
végzett. Világbajnokságot legközelebb
jövőre rendeznek, akkor Győrbe érke-
zik a maratoni mezőny.
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JELENTKEZZEN BE MOST!

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

INGYENES
LÁTÁSELLENÔRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS


