
G y ő r  P l u s z  k ö z é l e t i  h e t i l a p  /  I V .  é v f o l y a m  4 2 .  s z á m  /  2 0 1 4 .  o k t ó b e r  1 7 . ,  p é n t e k  /  M e g j e l e n i k  5 9 . 5 0 0  p é l d á n y b a n

5. oldal Kiknek adtuk és kiknek
nem adtuk adónk egy százalékát
2014-ben? – riportunkban erre a
kérdésre kerestük a választ. Kide-
rült, hogy a legtöbben a kóbor ál-
latok megmentését támogatják.

7. oldal Napról napra újabb hírek
érkeznek az Ebola terjedéséről,
amely már nemcsak Afrikában, ha-
nem Amerikában és Európában is
felbukkant. Kell-e félnünk a vírustól?
Helyi szakember válaszol.

8–9. oldal Harmadszor választották meg Győr polgármesterének
Borkai Zsoltot, de nemcsak ő, a Fidesz-KDNP is tarolt, hiszen végül
mind a 16 egyéni választókörzetben az eddig is többséget adó párt
jelöltjei nyertek. Tudósításunkból és interjúnkból megtudhatják, hogy
kik alkotják majd a következő öt évben a város közgyűlését, és hogy
mikor tarthatja alakuló ülését az új testület.

JELENTKEZZEN BE MOST!

TREND OPTIKA
Gyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341
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5212 álláskeresőt tartottak nyilván megyénkben szeptem-
ber utolsó napján a megyei kormányhivatal munkaügyi
központja szerint. Ez azt jelenti, hogy Győr-Moson-So-
pronban egy hónap alatt 2,4-ről 2,5 százalékra emel-
kedett a munkanélküliségi ráta.

9 forinttal csökkent a benzin literenkénti ára, a gáz-
olajért pedig 6 forinttal kell kevesebbet fizetni. Az
árcsökkentést az olaj árfolyamának esése és a fo-
rint erősödése eredményezte. Elemzők szerint az
üzemanyagárak tovább csökkenhetnek.
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Új szélcsatorna
Új, csúcsmodern szélcsatornával
egészül ki a járműgyártás minő-
ségbiztosítási rendszere az Audi-
nál. A 250 négyzetméteres épü-
letben mostantól fontos teszte-
ket és vizsgálatokat végeznek a
mérnökök. A szélcsatornában
egy háromtonnás ventilátorbefú-
vó gyorsítja a levegőt 160
km/órás sebességre.

Október 17-én 21.00–24.00 óra kö-
zött a megszokott hangulatú éjsza-
kai fürdőzésre invitálja az érdeklődő-
ket a Rába Quelle Gyógy-, Termál-
és Élményfürdő. Az ellazulásról az él-
ménymedencék mellett külső- és
belső csúszdák, vízibár és a kétszin-
tes szaunakert (finn szaunákkal, gőz-
kabinnal,  jakuzzival,  aromakabinnal,
masszázsfotellel) gondoskodik. A
fürdőben azokra is gondolnak, akik
a munka után szeretnének ellazulni,
a szaunakert szeánszain feltöltődni,
így ismét felkerült az árjegyzékre a
17 óra utáni akciós jegytípus.

Megindult
a forgalom
A tervezettnél több mint egy hónap-
pal korábban, október 13-án meg-
indult a közlekedés a május óta fel-
újítás miatt lezárt Baross hídon. Az
autósok, a kerékpárosok, a gyalo-
gosok és a buszok is visszatértek a
rekordidő alatt, 1,4 milliárd forintból
felújított átkelőre. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint
kisebb munkák még hátravannak,
de ezek már nem akadályozzák a hí-
don zajló forgalmat. 

Szüreti éjszakai
fürdôzés

KIS HÍREK  MOZAIK

„Sok audis sokra megy” – ez volt a mottója az első Audi Hungaria
Önkéntes Napnak, melynek keretében múlt szombaton mintegy
300 audis önkéntesként 19 közhasznú projektet valósított meg
Győrben és környékén. Az önkéntesek számos egészségügyi, szo-
ciális, oktatási, környezetvédelmi és sport projektet támogattak,
amelyek középpontjában elsősorban a gyermekek álltak, hiszen tíz
projekt a gyermekek javát szolgálta: például a Radnóti Miklós Álta-
lános Iskolában osztálytermet, folyosót, ajtókat festettek, lambéri-
áztak.  Felújították a rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola osz-
tálytermeit is, a ménfőcsanaki gyermekotthont és több játszóteret
is. Emellett kialakítottak egy tinédzser-sarkot a győri kórházban, fel-
építettek egy szabadtéri színpadot kültéri előadásoknak, valamint
felújítottak egy emlékművet Felpécen és a Spartacus Evezős Klub
stége is megújulhatott a vállalat munkatársainak köszönhetően.

„A kezdeményezéssel hagyományt szeretnénk teremteni. Az
önkéntes nappal az Audi Hungaria ösztönözni szeretné munka-
társait a társadalmi felelősségvállalásra, ugyanakkor a közösen
elért siker erősíti a csapatszellemet is” – mondta dr. Knáb Erzsé-
bet, a vállalat személyügyekért felelős ügyvezető igazgatója.

Johannes Brahms Német requiem,
op. 45 héttételes zeneművét hallgat-
hatják meg azok az érdeklődők, akik
ellátogatnak október 29-én a bazili-
kába, a Győri Filharmonikus Zenekar
koncertjére. A filharmonikusok
Veszprém Város Vegyeskarával közö-
sen lépnek fel, karigazgató: Erdélyi
Ágnes. Énekel Fodor Beatrix, Kele-
men Zoltán, vezényel Georg Kugi.
Jegyek a Richter Terem jegypénztá-
rában és a helyszínen, egy órával a
koncert előtt kaphatók.

A Kantharosz-gála jótékonysági kon-
cert és borárverés szervezőbizottsá-
ga értékelte az elmúlt öt év eredmé-
nyeit és kiírta a 2015-ös gála támoga-
tottjait kereső pályázatát. A pályázat
olvasható a gála honlapján, a
www.kantharoszgala.hu oldalon. 

Az elmúlt öt évben 27 millió forint
közvetlen támogatás – ez a Kantha-
rosz-gála mérlege, amellyel a térség
legnagyobb jótékonysági rendezvé-
nyévé nőtte ki magát. Harminc neves
borász hozta el kincseit a borárverés-
re, a Pannonhalmi Pálinkárium pedig
minden évben kifejezetten a gálára fej-
lesztett ki új termékeket. Csecsemők-
től ifjakig, magánszemélyek, közössé-

„Sok audis sokra megy”

Koncert
a bazilikában

Kantharosz-pályázat
gek élete vált szebbé, környezete gaz-
dagodott, lehetőségei nőttek az ado-
mányok révén. 

Eközben összekovácsolódott egy kö-
zösség a szervezők, a közönség vissza-
térő tagjai, a támogatottak képviselői és
a közreműködő művészek jóvoltából.
Ezért határozott úgy a szervezőbizott-
ság, hogy a gála népszerűsítésére, a tá-
mogatók megismerésére és ösztönzé-
sére a hatodik Kantharosz-gála előkészí-
tő munkálatainak nyitányaként megren-
dezi a Kantharosz-szüreti bált, amelynek
bevételéből a Kantharosz Alapítvány a
gála költségeit előlegezi meg, illetve a
fennmaradó összeggel az elnyerhető tá-
mogatási keretet megnöveli.
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Tíz éve egy házaspár biztonságos ott-
hont teremtett Nyúlon 12 fogyatékkal
élő számára, és még több éve, hogy
azért küzdenek, hogy a sérülteket be-
fogadja a társadalom.

A Fekete családban három fiú szü-
letett, két egészséges és egy autista,
Márton. A sérült gyerekek családjá-
ban mindig a legnagyobb kérdés, mi
lesz, ha a szülők már nem tudnak se-
gíteni, ezért a legfontosabb, hogy a le-
hető legnagyobb önállóságra neveljék
a gyermeket, s biztonságos otthon-
ban tudják őt. Dr. Fekete Gáborné és
férje 2002-ben alapította a Híd a Jö-

Akadálymentes térképet készítettek a Camelot
Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesületének tagjai
és önkéntesei a hétvégén Győrben, együttműködve
az OpenStreetMap Magyar közösségével és a Moz-
gáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövet-
sége Ifjúsági Tagozatával. A 30 fős csapat többek
között a Széchenyi teret, az ETO Park környékét, va-
lamint a Városház teret és a vasútállomást vette gór-
cső alá. A mért adatokat online formában már a hét-
végén elérhetővé tették mindenki számára. A felmé-
résnél a boltokat, kávézókat és a járdaszegélyeket
is vizsgálták. Az egyesület 2008 óta végzi ezeket a
felméréseket, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy
a helyzet javult az elmúlt időszakban. Az egyesület
3-4 havonta tervezi az akció megismétlését.

„Kicsik vagyunk, míg a sors hatalmas”
vőbe Értelmi Sérülteket Segítő Alapít-
ványt, két évre rá pedig felépítették a
Márton Lakóotthont, mely 12 autista
és Down-kóros fiatalnak jelenti a biz-
tonságot, a fejlődés és a boldogság
lehetőségét.

Az otthon tizedik „születésnapi”
ünnepségén, pénteken dr. Fekete Gá-
bor elmondta, minden nap meg kell
küzdeniük a lakóotthon fennmaradá-
sáért, az elmúlt tíz év folyamatos bi-
zonytalansággal, de boldogsággal is
telt. Az otthon lakói elindulhattak a
képzeletbeli hídon, mely az egészsé-
ges és a sérült embereket köti össze.

A háztartások gazdálkodási
egyensúlya, sérülékenységének
vizsgálata áll a középpontjában
annak a felmérésnek, amelyet
október 20. és december 7. kö-
zött végez a Központ Statisztikai
Hivatal szerte az országban, így
megyénkben is. A KSH az Euró-
pai Központi Bank kezdeménye-
zéséhez csatlakozik önkéntes
alapon, hiszen a felmérést első-
sorban az euróövezet tagállama-
iban hajtják végre, egyébként
2010 óta háromévente. 

Az egységes EU-s adatbázis-
ba készülő felmérésben a kérde-
zőbiztosok négy témakörre kon-
centrálva keresik meg a lakossá-
got, így a tárgyi és a pénzügyi ja-
vak, valamint a bruttó jövedelem
és az adósságok állnak a kérdé-
sek középpontjában. A saját in-
gatlanra, értéktárgyakra, jármű-
vekre, esetleges üzleti részese-
désre, pénzügyi betétekre, kintlé-
vőségekre és hitelekre vonatkozó
pontokra önkéntes alapon és
név nélkül lehet válaszolni, a KSH
semmilyen adatot nem tárol a
magánszemélyekről, és semmi-

lyen dokumentumot nem kér a
válaszok igazolására.

Megyénkben kilenc települé-
sen kopogtathatnak a hivatal kér-
dezőbiztosai, Abdán, Csornán,
Győrben, Hegykőn, Lébényben,
Mosonmagyaróváron, Sarródon,
Sopronban és Téten összesen
855 háztartást keresnek fel. Aki
úgy dönt, hogy részt vesz a fel-
mérésben, az a személyes inter-
jún kívül az interneten saját ma-
ga is kitöltheti az adatlapot, de
akár okostelefonos önkitöltésre

is van lehetőség. A személyesen
válaszolóknak egy 1000 forintos
étkezési-utalvánnyal kedvesked-
nek, az internetes rendszert
használók között pedig táblagé-
peket sorsolnak ki – tudtuk meg
Virágh Esztertől, a program or-
szágos szóvivőjétől és Németh
Jánostól, a felmérés megyei fele-
lősétől. A kutatással kapcsolat-
ban ingyenes zöldszám hívható:
06-80/200-766, és tájékozódni
lehet a mibolelunk.ksh.hu webol-
dalon is. 

Közel száz nyugdíjas ismerkedhet meg a ter-
mészettudományok varázslatos világával a
Mobilis és az Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény (EESZI) közös szervezésű
programján. Szilasi Péter Tamás, a Mobilis
ügyvezetője elmondta, a tudomány-technika
területein megjelenő újdonságok, az idős kor-
osztály életét megkönnyítő technológiák meg-
ismertetésével sokat tehetünk az időskori ak-
tivitás megőrzéséért, amely számos kutatás
szerint kulcsfontosságú tényező az egészség-
megőrzésben is. Panker Mihály, az EESZI igaz-
gatója hangsúlyozta, ahhoz, hogy az ellátási

Idôseknek indul tudományos szakkör
rendszerükbe került idősek életminősége ja-
vuljon, nem csak a betegségeket kell megelőz-
ni és tudatosan kezelni, hanem olyan tudásbő-
vítő programokat is szerveznek, amelyek révén
az idősek a „modern társadalom” részei tud-
nak lenni. Az idős emberek érdeklődése és kí-
váncsisága megvan a tudomány és a modern
technika iránt, a két intézmény együttműködé-
se keretében pedig létrejön az a tér, amelyben
az interaktív tudásbővítés megtörténhet. Az
együttműködés következő lépéseként október
21-én különleges természettudományos szak-
kör indul a Mobilisben idősek számára.

Akadálymentes térkép

Nagyszabású felmérésbe kezd a KSH
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Győri székhellyel működő Alapítványunk célja, a vakság megelőzésé-
nek támogatása, valamint a vakok és a gyengén látók életlehetőségei-
nek, a látók életlehetőségeihez történő lehetséges közelítése.

Jelen pályázatunk pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub által
2014 novemberének első napjaiban megrendezendő „Vállalkozói hét a
jótékonyság jegyében“ című rendezvénysorozaton részt vevő cégek ill.
vállalkozók teremtik meg – jótékony célú, alapítványi befizetéseikkel!

Az elnyerhető összeggel esősorban olyan pályázatot kíván támogatni
az Alapítvány, amely az adott probléma konkrét, lehetőleg hosszabb tá-
vú, tartós megoldását segíti elő, illetve azt szolgája.

Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg maradék-
talanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön  felhasználásra.

Ezt a folyamatot, az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követjük. 
Alapítványunk területi támogatási célcsoportja elsősorban Győr város
és környéke.

Pályázhatnak:
• a vak és a gyengén látó magánszemélyek,
• a vak és a gyengén látó embereket segítő intézmények.

Az Alapítvány  a pályázatra jelentkező magánszemélyek és intézmények
közül előnyben részesíti azokat, akiket szociális, karitatív vagy egész-
ségügyi intézmények is ajánlanak. 
(Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az elszámolásnál csak az
értesítőlevél dátuma után kiállított számlákat tudjuk elfogadni.)

Pályázni a jelen „Pályázati felhívás”-hoz tartozó „PÁLYÁZATI ADATLAP”
kitöltésével, illetve a „Pályázati felhívás”-ban közzétett postai vagy e-
mail  címre és az itt megadott határidőre történő beküldésével  lehet.
A „PÁLYÁZATI ADATLAP” – külön magánszemélyekre és külön intéz-
mények számára – igényelhető az alapítvány posta- vagy e-mail címén,
illetve letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjáról: www.li-
ons.gyor.hu; valamint személyesen beszerezhető a Vakok és Gyengén-
látók Győri Szervezeténél.

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

A pályázatok beadási határideje: 2014. október 25.
(A pályázatok elbírálási határideje:  2014. november 6.)

A pályázat nyerteseinek listája megjelenik majd a Győr+ médiacsoport
hetilapjában és online felületén, valamint a  www.lions.gyor.hu honla-
pon is megtekinthető lesz. 
A pályázaton elnyert támogatást, a fent említett vállalkozói hét rendez-
vényein, személyesen adjuk át a nyertes pályázóknak.

Az Első Győri Lions Klub által alapított 
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a vakok és a gyengén látók  támogatására

Győr, 2014. október 10. 

A Győri Lions Alapítvány
kuratóriuma

Látás Világnapja – 2014

A Trend Optika segítette
a rendezvény lebonyolítását
A szombathelyi Trend Optika,
amely Győrben is rendelkezik üz-
lettel, segítette a Látás Világnap-
ja hivatalos nyitóesemények le-
bonyolítását. Ezzel kapcsolatban
kérdeztük Nagyidai Zoltánt, a
Trend Optika ügyvezetőjét.

Miért tartja fontosnak a rendezvény
megvalósulását?

Az eseménnyel a szemészeti szűrő-
vizsgálatok fontosságára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, ugyanis az időben el-

végzett szűrővizsgálattal a későbbi sze-
mészeti szövődmények kialakulásának a
kockázatát lehet csökkenteni. A szembe-
tegségek esetében a korai felismerés na-
gyon fontos, hogy a szükséges gyógyke-
zelést időben meg lehessen kezdeni.

Magyarország átfogó egészségvé-
delmi szűrőprogram 2010–2020 szűrő-
kamionja Győrben állt a lakosság ren-
delkezésére. A kamion szűrési prog-
ramja mellett, a cukorbetegség okozta
szemfenéki betegség telemedicinális
szűrésére, illetve további szembetegsé-
gek szűrésére is volt lehetőség.

A Látás Világnapján szemész és
gyermekszemész szakorvosok is jelen
voltak a szűrőkamion előtti sátrakban.
Előbbiek a felnőttek szűrésében, illetve
tanácsadásban vettek részt, utóbbiak
kancsalság és tompalátás irányában
tudtak a helyszínen gyermekeket szűr-
ni. A tompalátóságot fontos korai gyer-
mekkorban felismerni és kezelni, mert
felnőttként már csak minimális mérték-
ben befolyásolható ez a betegség.

Amennyiben gyermekek és felnőt-
tek esetében a megelőzés, a gyógyí-
tás nem jár sikerrel és a látás meg-
romlik, akkor csak komplex rehabilitá-
cióval lehet a látásromlás negatív ha-
tásait csökkenteni és az életminősé-
get javítani. Minden évben október
második csütörtökjén ünnepeljük vi-
lágszerte a Látás Világnapját, ami
idén október 9-re esett. Ezen a napon
a szűrővizsgálatok és a rehabilitáció
fontosságára is fel kívánták hívni a fi-
gyelmet a Magyar Szemorvos Társa-

ság, a Győr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, a Semmelweis
Egyetem Szemészeti Klinika, a győri
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a
Vakok Állami Intézete, a Magyaror-
szág átfogó egészségvédelmi szűrő-
program 2010–2020 és a Peter
Cerny Alapítvány által közösen szerve-
zett rendezvényükön, amely a hazai
Látás Világnapja hivatalos nyitóese-
ménye volt. A Peter Cerny Alapítvány
munkatársai a helyszínen bemutatták
a koraszülöttek retinopátiájának
(ROP) telemedicinális szűrésére szol-
gáló speciális kamerát (RetCam) hor-
dozó mentőautót, illetve a szűrés és a
kezelés menetét. Ez a betegség keze-
lés nélkül súlyos és maradandó látás-
romlást, gyakran teljes vakságot okoz.
Megfelelő időben felfedezve és kezel-
ve azonban ezek a súlyos következmé-
nyek túlnyomórészt megelőzhetőek,
ami a koraszülött gyermekek egész
későbbi életét meghatározza.

(x)

Dr. Somogyi Tivadar – Győr Megyei Jogú Város egészségügyért fele-
lős alpolgármestere, és prof. dr. Németh János – az International
Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) európai elnöke, a hazai
vakságellenes VISION 2020 program vezetője, a Magyar Szemorvos
Társaság alelnöke, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára beszél-
getnek, a háttérben Nagyidai Zoltán, a Trend Optika cégtulajdonosa
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Rossz hírt kaptam, egy
nyelvművelő hírportál le-
velezési rovatából kellett
megtudnom, hogy az ősi
magyar fajtának hitt puli
nagy valószínűséggel
csak a 18. században érke-
zett hozzánk, nyugati
irányból. Az okfejtés sze-
rint a puli a pudli rokona,
neve a német Pudel ma-
gyarított származéka. Az
osztrák gyökerek mellett
érvel nyelvünk történeti
szótára is, azt írja, a nyu-
gati országrészben az est-
reiber nevet használták a
pulira, aminek eredete
minden bizonnyal az Ös-
terreicher szó.   
Ha igaz az olvasói levélre
válaszoló nyelvészprofesz-
szor gyanúja, egy újabb le-
gendának inthetünk bú-
csút, nem a puli terelgette
vándorló, hátrafelé nyila-
zó őseink marháit végig
Ázsián, egészen a Kárpát-
medencéig. Egy bozontos,
hihetetlen intelligenciájú
és munkabírású pásztor-
kutya magyarországi je-
lenlétének első írásos bi-
zonyítéka 1751-es keltezé-
sű, vagyis ezer év helyett
úgy Rákóczi óta rohangál-
hat a honi kuruc pusztá-
kon a labanc szőrmók. 
Nekem volt egy örökölt
pulim, előző gazdája a
nem túl fantáziadús Pa-
macs nevet ragasztotta rá.
Ha még élne, most azzal
vigasztalnám, nekünk,
embereknek sincs hófe-
hér pedigrénk, legalábbis
az én ismerőseim közül
egy se magyarkodik azzal,
hogy családja Árpáddal ér-
kezett Vereckéhez. A hon-
foglalás legendája oda, de
nyugati pudliként három-
száz évet lehúzni a nagy
magyar pusztában, im-
portkutyaként fennma-
radni és világraszóló kar-
riert csinálni, tiszteletre
méltó teljesítmény. 

Gaál József

Pamacs

szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Inkább figyelünk a gazdi nélküli
háziállatokra, mint a hajléktalan
vagy nehéz sorsú emberekre –
legalábbis ezt a következtetést
lehet levonni abból a több száz
alapítványt tartalmazó listából,
amely tulajdonképpen a felaján-
lott személyi jövedelemadó 1
százalékok kedvezményezett -
jeinek győri rangsora. 

„Tudnod kell, hogy ha nem rendelkezel
adó 1%-odról, az visszaszáll az államra,
tehát sajnos semmiképpen nem jutsz
hozzá. Ha viszont felajánlod, akár meg-
mentő is lehetsz. És ez most nem rek-
lámszöveg. Egy életmentő műtét árát jó
eséllyel fedezheti a felajánlásod” – töb-
bek között ezekkel a so-
rokkal kampányol saját
weboldalán az Emberek
az Állatokért Alapítvány
azért, hogy az interneten
rájuk kattintó olvasó ne
legyen rest, és rendel-
kezzen személyi jövede-
lemadója századrészéről.
A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal listája szerint az
önmarketingben is erős,
saját területének minden szegletét te-
kintve aktív szervezet nemcsak önkén-
tesként tudja a póráz egyik oldalán moz-
gósítani az állatbarátokat, hanem akkor
is, amikor a költségeket fedező anyagi
segítségről van szó. 2014-ben több
mint hatezren ajánlották fel adójuk egy
százalékát az alapítványnak, amely így
közel 21,5 millió forintot kapott. Ez az
összeg és a felajánlók száma is messze
meghaladja más alapítványokéit, a sor-

ban második Győri Kórházért Alapít-
vány is csak nagyjából feleannyi, mint -
egy tízmillió forinthoz jutott 2500 adó-
zótól. Nagy Péter, az Emberek az Álla -
tokért Alapítvány kuratóriumi tagja sze-
rint általános tendencia, hogy az em-
berek állatvédő szervezeteknek, vala-
mint gyermekeknek ajánlják az 1 száza-
lékot. Ugyanakkor hozzáteszi, bár 20
éves múltra tekintenek vissza, évente
1200-1300 állaton segítenek és több
száz önkéntes fordul meg náluk, mégis
fontos kampányolniuk az adóbevallási
időszakban. 

A marketing szükségességére kö-
vetkeztethetünk a NAV Győr-Moson-
Sopron Megyei Adóigazgatósága ve-
zetőjének lapunknak adott nyilatkoza-
tából is, dr. Horváth Szabolcs rámu-
tat, míg a lehetőség bevezetése után
évekig nőtt az egy százalékukat fel-

ajánlók száma, addig az utóbbi évek-
ben stagnálás figyelhető meg e tekin-
tetben. A felajánlott összeg viszont
csökkent a 16 százalékos adókulcs
bevezetése miatt – teszi hozzá az
igazgató, aki megjegyzi, azok, akik-
nek nagyon alacsony az adóössze-
gük, általában nem élnek a lehető-
séggel. Persze ez praktikus is, hiszen
az adminisztráció többet vinne el,
mint amennyit a felajánlás hoz. 

Talán így van ez annak az adózónak
az esetében is, aki egyedüliként jelölte
meg kedvezményezettként a Győri
ETO Kézilabda Utánpótlásért Köz-
hasznú Alapítványt, ezzel 135 forinttal
gyarapítva a szervezet számláját. Ná-
luk nem sokkal jutott több az Arrabo-
na Városi Nyugdíjas Egyesületnek, va-
lamint a Siketek és Nagyothallók
Sport Egyesületének sem – előbbi
473, utóbbi 354 forintot kapott. Job-
ban szerepelt a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum, valamivel
több mint ötezer forinttal, és még job-
ban a győrújbaráti címen bejegyzett
Fény és Szeretet Keresztényegyház
vallási egyesülete, nyolc adózó felaján-
lása együtt majd 17 ezer forinttal gya-
rapíthatja a költségvetésüket. 

Fény és szeretet is egyre kevesebb
juthat a hajléktalanokkal és a nehéz
sorsú családokkal foglalkozó Segítő-
ház Alapítványnak, legalábbis ez juthat
eszünkbe, ha az egy százalékokból hoz-
zájuk befolyó összegre gondolunk. A
37 adózótól érkező 114 ezer 470 forint
meglepte az alapítvány gazdasági ügy-
intézőjét is, ahogy Ladocsi Józsefné
mondja, ez az előző években kapott
összegeknek még a felét sem éri el. A
szervezet egyébként nem a fedél nélkül
élőkre költi a pénzt – hiszen a hajlékta-
lanszolgálatot az erre a célra igényelt
normatívából működtetik –, hanem ne-
héz sorsú gyermekekre. A krízislakása-
ikban élő családok óvodás és 10 éves,
valamint 10 és 14 éves kor közötti gye-
rekeinek támogatására fordítják az
„egyszázalékos” összeget, általában
üdültetésre. Mivel az így befolyó pénz
már tavaly is kevés volt, ezért a 32 kis-
korút az önkormányzat és más civil
szervezetek, például a Kantharosz Ala-
pítvány segítségével vitték nyaralni. 

A felajánlott 
összeg csökkent 
a 16 százalékos 
adókulcs 
bevezetése miatt

Eggyel a kettőre
Kiknek adtuk és kiknek nem adónk 1 százalékát?
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Pirity Árpád első kutyáját Gombócnak hívták. Utcagyőztes, kó-
bor kutyus volt, az elhagyatott szigeti növényolajgyár kapujá-
ban szegődött a főmérnök mellé, akinek akadt még valami dol-
ga odabent. Szomorú idők jártak, a Cereol az utolsó százötven
embert is utcára téve, bezárta és bontásra ítélte Győr legré-
gebbi üzemét. A férfi reggelit is, ebédet is adott a kutyának, s
amikor a barátság nagyra nőtt, hazavitte.     

Gombócot egy autó gázolta halálra a mákosdűlői siló-
telepen. Ez volt a martfűi, a hatból egyedül megmaradt ma-
gyar olajgyár logisztikai központja, itt tárolták a napraforgót
és innen szállították piacra a készterméket. A kutya aznap
a gazdit kísérte munkába, a baleset az egész családot meg-
viselte. Megbeszélték, eldöntötték, a Gombóc hagyta űrt
csak egy másik Gombóc tudja kitölteni.

Ő Bruni, aki mint lapunk korábban hírül adta, a magyar
csapat tagjaként aranyérmet nyert az IFC luxemburgi agility
világbajnokságon. Pirity Árpád mesélte, Gombóc habitusú
kutyát keresve talált rá a shetli fajtára, amely kinézetre skót
juhász, de kisebb, energikusabb és okosabb. Azt írták róla a
szakkönyvek, az agility verhetetlen bajnoka. A családban sen-
ki sem tudta, mi fán terem az agility, de a pedigrés kiskutyus-
ba első látásra beleszerettek. A versenypályán együtt küzd
gazda és ebe, így Bruni sportkarrierjének méltatása előtt il-
lendő elmondani Pirity Árpádról, hogy Miskolcon született, s
gépész tanulmányai utolsó évében ismerkedett meg egy győ-
ri lánnyal, aki magával csábította férjnek. Győrben a műszaki
diploma már a hetvenes évek derekán jó ajánlólevélnek szá-
mított, a fiatal szakembert elsőször a Rába-gyár, később a
családias hangulatot ígérő növényolajgyár szerződtette.  

Pirity Árpád Miskolcon igazolt asztaliteniszező volt,
Győrben a vagongyári csónakház hajóira talált rá, sportos

kedvtelésként kajakkal járta a Mosoni-Dunát. Az agility ké-
sőbbi szenvedély, a most kilencéves Bruni kölyökkorában
kezdődött. A gazdi szeme egy hirdetésen akadt meg, a
Magvassy-sportcsarnok toborzott közönséget agility ver-
senyre, aminek ugye a szakkönyv szerint a shetli a királya.
Elment az egész család, kiskutyástól.

Az agility őshazája Anglia, a nagy kutyakiállítások prog-
ramjának színesítésére találták ki, a lovas díjugratás mintájá-
ra. Az ebek gaz-
dájuk irányításá-
val ugranak, szla-
lomoznak, kúsz-
nak, világverse-
nyen ma már
csak az győzhet,
aki hibátlanul és
nagyon gyorsan
küzdi le a száz-
nyolcvan méter
hosszú akadálypályát. Pirity Árpád a sportcsarnok versenyén
megismerkedett a likócsi kiképzőpont csapatával, s munkára
fogta Brunit. A shetlandi juhász másfél évesen, élete első or-
szágos bajnokságán ezüstérmet nyert, Luxemburg előtti leg-
nagyobb sikere egy 2011-es, franciaországi világbajnoki cím,
a jumping kategóriában.     

Amikor bezárták a likócsi kutyaiskolát, Pirity Árpád a saját
sárási szántóján épített helyette egy másikat. Ez ma a Dunán-
túl legjobb, legfelszereltebb agility stadionja, a füvet látva az
ETO Park kertésze is csak bólintana. Önerős sportról van szó,
a birtokot egy tucat kutyabarát, a Győri Agility Csapat tartja
fenn. Alapszabály, hogy itt mindenki csak dicséretet kaphat,
aki nem hibázik, annak jár a jó szó, a simogatás, a jutalomfa-
lat. A munka önfeledt ugrálás, gazdik és kutyusok csak egy-
másra figyelnek. Az élet minden perce élvezet. 

Pirity Árpád: Itt mindenki
csak dicséretet kaphat 

Győr
„Kisdiák korom óta
sportolok, huszonéve-
sen Győrbe kerülve a
folyókba, a kajakozás-
ba szerettem bele. A
város összenőtt a ter-
mészettel, az ember
hajóba ül, és máris a
Szigetköz közepén érzi
magát. Nagy túrákat
teszek a Bakonyban,
de azt is kirándulás-
ként élem meg, ha a
belvárosban sétálha-
tok. Már kétszer any-
nyit éltem itt, mint
szülővárosomban,
Miskolcon, mégis le-
nyűgöznek a műem-
lék házak, a barokk sa-
rokerkélyek, a törté-
nelmi atmoszféra.” 

Agility 
„Ez a sportág nálunk
nincs divatban, talán
ezren vagyunk, míg a
németek, a svédek, a
finnek tízezrével űzik,
sokkal jobb körülmé-
nyek között. A magyar
csapat Luxemburgban
történelmet csinált,
de az agility, ha több fi-
gyelmet kapna, testet,
lelket karbantartó tö-
megsport lehetne. Pél-
daként itt vagyunk mi
ketten, Brunival. A ku-
tyám több mint kilenc -
éves, én is túl vagyok a
hatvanon, két magyar
nyugdíjas verte meg a
világot egy gyorsasá-
got, koncentrációt kí-
vánó játékban.”   

Gazdik
és kutyusok
csak egymásra
figyelnek
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Ön célratörô, energikus, kommunikatív és motivált
a változásra? Szeretne egy dinamikus csapathoz tartozni,

profitálni a fejlôdés lehetôségeibôl?
Gyôri megbízónk számára keresünk munkatársakat

az alábbi pozíciókba:

• Minôségbiztosítási mérnök • Beszállítói kapcsolattartó 

Fôbb feladatok mérnöki pozícióban: 
• Minôségügyi rendszer tervezésében, mûködésében való részvétel
• Gyártási folyamat auditok végrehajtása • Vevôi specifikációknak
megfelelô jelentések elkészítése • Minôségügyi mutatók optimalizá-
lása • Akciótervek kidolgozása, javító intézkedések megtétele

Fôbb feladatok beszállítói kapcsolattartó pozícióban: 
• Vevôi kapcsolattartás és beszállítók képviselete • Mûszaki
fe ladatok kommunikációja • Vevôi akciók levezetése • Monitoring
és dokumentálás

A pozíciókhoz tartozó alapelvárások:
• Mûszaki/gépész felsôfokú végzettség • Autóipari termelésben szer-
zett tapasztalat • Problémamegoldó és koordinációs képesség •
Kommunikációbiztos német és/vagy angol nyelvismeret szóban és
írásban • Mérnöki pozícióban: Belsô auditori végzettség elôny:
VDA 6.3 és VDA 6.5 • Minôségbiztosítási szakirányú végzettség • Mi-
nôségirányítási szabványok, eljárások ismerete APQP és PPAP-/PPF
DIN EN ISO 9001 és ISO/TS 16949 FMEA ismeretek elôny

Átlépte az afrikai kontinens
határát az Ebola-vírus, a
közelmúltban az Egyesült
Államokban diagnosztizál-
tak új beteget, egy ápolónő
pedig Spanyolországban
betegedett meg. A WHO
szerint elkerülhetetlennek
látszik az Ebola terjedése
Európában, de járványra itt
nem kell számítani.

Tavaly decemberben követelte el-
ső áldozatát a mostani Ebola-jár-
vány. Az Egészségügyi Világszer-

vezet szeptember végi jelentése
szerint azóta Nyugat-Afrikában
közel nyolcezren fertőződtek meg,
s mintegy négyezren meg is hal-
tak a betegségben, ráadásul a je-
lentések hétről hétre emelkedés-
ről számolnak be. Azt egyelőre
nem lehet tudni, meddig tart a jár-
vány, az Egészségügyi Világszer-
vezet is egy hosszabb távú, 6-9
hónapos stratégiát fogadott el a
megfékezésére, nem számítanak
rá, hogy még idén meg tudják
akadályozni a vírus terjedését.

Ebola-fertőzött beteget több
európai országban kezeltek már,
de mindegyikőjük az érintett tér-
ségben kapta el a vírust. A közel-
múltban azonban az Egyesült Ál-
lamokban diagnosztizáltak egy
Ebolával fertőzött férfit, nem sok-
kal az eset után pedig a spanyol
egészségügyi minisztériumra hi-
vatkozva közölte az MTI, hogy
Ebola-vírussal fertőződött meg
egy spanyol ápolónő egy madridi

Meddig terjedhet az Ebola?

Nem ismer határokat
kórházban – ő az első, aki Afrikán
kívül kapta meg a járványos be-
tegséget. Gyanús esetekről azon-
ban szerte Európából hallani.

Sokakban felvetődhet a kér-
dés, vajon Magyarországra eljut-
hat a betegség? A választ dr. Szé-
les Klára, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási
Szervének járványügyi osztályve-
zető főorvosa adta meg: „eljut-
hat, mert hermetikus lezárás
nincs, de azért az esélye nagyon
kicsi”. A szakember közölte, sú-

lyos járvány van Afrikában, de ez
elsősorban ott zajlik. Kifejtette:
„az a feladatunk, hogy ha ide be-
hurcolják a vírust, arra időben re-
agáljunk, beültessük az orvosi
gondolkodásba, hogy a beteg
epidemiológiai anamnézisét fi-
gyelni kell, azaz vizsgálni kell, járt-e
az érintett országok valamelyiké-
ben a páciens. Ha igen, úgy kell
eljárni gyanú esetén is, mintha az
tény lenne. Szigorúan izolálni, és
megtenni mindent, hogy ne ter-
jedjen tovább.”

Az, hogy ilyen méretekben
szétterjedt a betegség, Széles Klá-
ra szerint a gócpontok sajátossá-
gainak következménye: az egész-

ségügyi intézmények állapota
nem megfelelő, a betegek hiedel-
meik miatt nem bíznak az orvo-
sokban, sokan elszöknek a kórhá-
zakból, s más a halotti kultúrájuk
is. A járvány megfékezését az is
gátolja, hogy az egészségügyben
dolgozókat is tizedeli a betegség.

Vannak azonban olyanok, akik
túlélik a fertőzést. Széles Klára rá-
mutatott, nem mindenkinél egy-
formán súlyos a betegség lefo-
lyása, így a túlélőknél valószínű-
leg enyhébb, s az is számít, hogy
a beteg milyen ellátást kap. Az
Egészségügyi Világszervezet
egyébként sürgeti a felgyógyult
emberek vérének terápiás fel-
használását, az ugyanis segíthet
legyőzni másoknak is a kórt.  Ko-
rábban az orvosok egy Zmapp
nevű „csodafegyvert” is bevetet-
tek, a szer állatkísérletekben jó
eredményeket hozott, de ez saj-
nos nem garancia arra, hogy em-
bereknél is hatásos. 

A vírus ellen az egész világ
küzd: az Európai Bizottság példá-
ul szeptember elején 140 millió
euró összegű támogatást jelen-
tett be a betegség sújtotta nyu-
gat-afrikai országok (Guinea, Si-
erra Leone, Libéria és Nigéria)

számára. Az új támogatási cso-
magból 38 millió euró kifejezet-
ten a kormányok megsegítését
szolgálja, hogy javítani tudják
egészségügyi szolgáltatásaikat.
A támogatás ezen túlmenően az
élelmezésbiztonságra, valamint
a vízre és a higiénés körülmé-
nyekre is kiterjed, hiszen ezek
döntő szerepet játszanak a köz-
egészség védelmében. Az Egye-
sült Államok pedig csaknem 4
ezer katonát küld Nyugat-Afriká-
ba, ahol 100-100 kórházi ággyal,
17 egészségügyi központot ter-
veznek létesíteni és több ezer se-
gélymunkást kiképezni a járvány
megfékezésére.

Speciális, az Ebola-vírus-
sal megfertőződött bete-
gek ápolása közben is
használatos védőfelsze-
relés egy mentőtiszt hall-
gatón, a pécsi sürgőssé-
gi napok rendezvényén,
szeptember 26-án.
MTI Fotó: Sóki Tamás 

Az ebola egy gyümölcsevő denevérfajról kerülhetett át az em-
berekbe, emberről emberre pedig a beteg váladékaival való –
vérrel, nyállal – érintkezéssel terjed. Öt vírustörzset ismernek,
ezek közül három okozta az eddigi afrikai fertőzések zömét. Te-
rápia és vakcina nincs a vírus ellen. (A jelenlegi vírus 50-60 szá-
zalékban halálos). Csak tüneti kezelése lehetséges. A betegség
a fertőződést követően 2–21 nap lappangási idő után jelentke-
zik, fejfájással, izomfájdalommal, magas lázzal, majd hányással
és súlyos hasmenéssel. Végül véralvadási zavar lép fel, amely
befolyásolja a belső szervek működését, a betegség végstádi-
umában pedig külső és belső vérzés tapasztalható.
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közös-
ségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében
végzett 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

FELHÍVÁS  INTERJÚ

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A múlt vasárnap arról szavaz-
tunk, kik képviseljenek minket a
győri önkormányzatban. Dr. Li-
povits Szilárd jegyzővel arról
beszélgettünk, hogyan kezdi
munkáját az új közgyűlés.

A választások lezajlottak, ismer-
jük már a polgármester és a vá-
rosi képviselők személyét. Ho-
gyan jön létre az új városi köz-
gyűlés?

Az új győri közgyűlés – ahogy a ko-
rábbi testület is – 24 tagú lesz. A 16
egyéni választókörzetben mandátu-
mot szerzett képviselő mellett heten a
kompenzációs listákról kerültek be, a
24. tag pedig maga a polgármester,
aki ugyanolyan szavazati joggal ren-
delkezik, mint a képviselők. A hét lis-
tás helyből egyébként azok a pártok
részesülhettek, akik kompenzációs lis-
tát tudtak állítani. Közöttük egy speci-
ális számítási rendszerrel osztották
szét a helyeket (ennek eredménye-
ként 3 képviselő az MSZP-Együtt, 2
képviselő a Jobbik és 2 képviselő a
DK listájáról jutott a testületbe. A 16
egyéni helyen a Fidesz-KDNP-s kép-
viselők jutottak a testületbe, de a né-
gyes körzetben a területi választási bi-
zottság döntésével szemben a függet-
len jelölt még bírósági jogorvoslattal
élhet. A polgármester a szintén Fi-
desz-KDNP-s Borkai Zsolt lett). A köz-
gyűlés az alakuló ülésen jön létre,
amelyet a polgármester hív össze.

Mi következik a választás után?
Mi történik az alakuló ülé-

sen?
Az ülés elején a Helyi Választási

Bizottság elnöke tájékoztatást ad a
választások eredményéről, majd át-
adja a megválasztott polgármester-
nek a megbízólevelet, aki a közgyű-
lés előtt esküt tesz. Ezután a képvi-
selők is átveszik megbízólevelüket
és leteszik esküjüket. A polgármes-
ter javaslata alapján az alakuló ülé-

sen választhatják meg az alpolgár-
mesterek, tanácsnokok személyét,
illetve itt kerülhet sor a frakciók
megalakulásának bejelentésére is. 

Kik alakíthatnak frakciót?
A választásokon ugyanazon párt

színeiben mandátumot szerzett leg-
alább két képviselő alakíthat frakci-
ót. Egy képviselő tehát csak egy
frakció tagja lehet, ahogy egy párt-
nak is csak egy frakciója lehet. 

Mit kell tudni a bizottságok
megalakulásáról?

Az önkormányzat jelenleg hatá-
lyos SZMSZ-e alapján a közgyű-
lés hat állandó bizottságot hoz lét-

re, a Gazdasági és Tulajdonosi, a
Közigazgatási és Közrendvédelmi,
az Oktatási, Kulturális, Sport és Tu-
risztikai, a Pénzügyi, a Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi, vala-
mint a Városstratégiai Bizottságot,
de a közgyűlés az SZMSZ módosítá-
sával természetesen ettől eltérhet.

Az egyes bizottságok kilenc főből
állnak, ebből legalább öten képvise-
lők és legfeljebb négyen nem képvi-
selő tagok. A bizottság tagjait legké-
sőbb az alakuló ülést követő első
rendes ülésen választják meg. A bi-
zottságok feladat- és hatáskörét
ugyancsak az önkormányzati
SZMSZ határozza meg.

Vasárnap az önkormányzati
mellett egy másik választás is
zajlott.

Valóban, ekkor tartották ugyanis a
nemzetiségi választásokat, amelynek
eredményeként német, lengyel, roma, ro-
mán és örmény települési nemzetiségi ön-
kormányzat kezdheti meg a munkáját vá-

rosunkban. Ezek a testületek szintén ala-
kuló ülés keretei közt jönnek majd létre.

Visszatérve a városi közgyűlésre, az
alakuló ülésen tehát feláll az új győri
képviselő-testület, amelynek mandátu-
ma öt évre szól. Az első rendes ülést a
munkaterv szerint november 28-án
tartják, ahol már a megszokott rendben
tárgyalhatják a város ügyeit.

Hamarosan
újra benépesülnek
a közgyűlési
széksorok



VÁLASZTÁS HIRDETÉS

2014. október 17.   / + / 9

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Fidesz-KDNP jelöltjeinek elsöprő
győzelmét hozta Győrben az október
12-én lezajlott önkormányzati válasz-
tás. Tizenhat egyéni körzet közül mind
a tizenhatban a jobboldal jelöltjei
győztek.  Borkai Zsolt polgármester
immár harmadszor kapott bizalmat
választóitól, ezúttal is nagy fölénnyel
nyert, a választók több mint 61%-a is-
mét őt akarta a város élére.

Az önkormányzat összetétele a kö-
vetkezőképpen alakul a következő öt
évben: Szeles Szabolcs (FIDESZ-
KDNP), Fekete Dávid (FIDESZ-KDNP),
Dr. Somogyi Tivadar (FIDESZ-KDNP),
Morvay László (FIDESZ-KDNP), Dr. Dé-
zsi Csaba András (FIDESZ-KDNP), Kal-
már Ákos Péter (FIDESZ-KDNP), Rad-

nóti Ákos Zoltán (FIDESZ-KDNP),
Gancz Tamás (FIDESZ-KDNP), Kovács
Tamás (FIDESZ-KDNP), Borsi Róbert
(FIDESZ-KDNP), Rózsavölgyi László
Pál (FIDESZ-KDN), Hajszán Gyula (FI-
DESZ-KDNP), Diligens Tibor (FIDESZ-
KDNP), Dr. Sík Sándor (FIDESZ-
KDNP), Takács Tímea (FIDESZ-KDNP),
Szabó Jenő István (FIDESZ-KDNP).

Kompenzációs listáról mandátum-
hoz jutott: Fodor Roland Alexander
(JOBBIK), Glázer Tímea (DK), Juhász Ist-

Borkai Zsoltot harmadszor
választották polgármesternek

Minden egyéni körzetben a Fidesz-KDNP nyert

ván (MSZP-EGYÜTT), Dr. Neupor Zsolt
Kálmán (DK), Pollreisz Balázs (MSZP-
EGYÜTT), Takács Krisztián (JOBBIK),
Varga Márk (MSZP-EGYÜTT).

A Fidesz-KDNP jelöltjeit mindössze
egyetlen körzetben, a 4-esben tudták
megszorongatni. Itt többszöri újraszám-
lálás után Morvay László nyert 1195
szavazattal, míg a függetlenként induló
Bárány István 1192-őt kapott. 

Nagyon jól teljesített a Fidesz-
KDNP másik újonca, Gancz Tamás,
országgyűlési képviselő-jelöltet vert
körzetében.

A négy évvel ezelőtti eredményhez
képest a legjobban Radnóti Ákos tel-
jesített, 2010-hez képest 5%-kal tud-
ta növelni szavazatainak számát. A Fi-
desz-KDNP jelöltje összesen 1093
szavazatot kapott, a második helyet a
DK képviselője szerezte meg 304 sza-

vazattal.  Mindez azért is figyelemre
méltó, mert Adyvárosban hosszú ide-
ig a baloldal adta a képviselőt.

Ugyancsak jól teljesített a jók kö-
zött Szeles Szabolcs és Fekete Dávid,
a szavazatok 59 illetve 61,5 százalékát
szerezték meg. 

Mind négy évvel ezelőtt, mind pedig
most, Szabó Jenő szerepelt a párton
belül a legeredményesebben, 2010-
ben a szavazatok 75 százalékát szerezte
meg, most pedig 68,6 százalékát.

2014. október 14-én 
megérkezett közénk 

Szigethy Teodóra kolléganônk

kicsi fia, 

Nagy Dávid Zoltán 
2900 grammal, 48 centiméterrel 

és erôs hanggal. 

Szeretettel gratulálunk

a Szigethy-Nagy
családnak!
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Van úgy, hogy régi formák kiüresed-
nek, elveszítik funkciójukat vagy egy-
szerűen idejétmúlttá válnak. Ekkor az
ember ezt az örökölt formát tisztelet-

tel és körültekintéssel lebontja, hogy
a helyébe valami újat, használhatót és
szépet építsen. Az Apnoé zenéjében
is ilyen módon tud szervesen együtt-
működni tradíció és innováció, a ha-
gyomány és a megújulás. Az Apnoé
így valójában nem a légszomj, hanem
a fellélegzés muzsikája: a régiből épít-
kezik, de mai tartalmakat hordoz. Ez a
hozzáállás tükröződik a zenekar

Múltunk eddig feltáratlan esemé-
nyeiről hallgatott meg tizenkét elő-
adást a győri és kisalföldi levéltáro-
sok nyílt szakmai napjának közönsé-
ge kedden, az Esterházy-palota
dísztermében. A város és a megye
hat levéltárának közös tudományos
ülésszakán legfrissebb kutatásaik
eredményeiről számoltak be a szak-
emberek. 

A keddi előadások nem csak a hi-
vatásos levéltárosok és történészek fi-
gyelmét érdemelték ki. Márfi Attila a
19. századi győri színjátszást, Nagy

Csángó jazz- és kuruc funky-
koncertre vár az Apnoé

Gryllus Kiadó gondozásában idén
megjelent „Víganjárók" című második
lemezén is. Rock and roll és sűrű csár-
dás, csángó jazz és kuruc funky, száz -

éves dallamok és kortárs tánczene: ez
várja tehát a győri közönséget az Ap-
noé koncertjén, október 24-én este
nyolc órától a SzínHely Kultúrpincé-
ben. Az est vendége Csiba Júlia nép-
dalénekes, közreműködik Németh
Gergely zongorán. Jegyek elővétel-
ben is válthatók a helyszínen (Czuczor
Gergely utca 30.). www.apnoe.hu

(X)

A levéltárak napja 
Róbert a magyar bortörvények várme-
gyei végrehajtását, Áldozó István az el-
ső világháborús győri hadifoglyok
életét, Bana József a cigányholoka-
uszt győri történetét választotta téma-
ként.

A hazánkban páratlan, közös le-
véltári napot tizenhetedszer rendez-
ték meg Győrben. Az élőszóval be-
mutatott helytörténeti tanulmányok
az eddigi gyakorlatnak megfelelve,
hamarosan nyomtatva is elérhetőek
lesznek a megyei, városi és egyházi
intézményekben.  
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szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár idősza-
ki kiállítással ünnepli alapí-
tásának negyedszázados
évfordulóját. A szakrális kin-
cseket bemutató tárlat csa-
ládias hangulatú megnyitó-
ján Pápai Lajos megyés püs-
pök a kereszténység és az
igazságot kereső kultúra
kapcsolatáról beszélt, Ben-
kovich Ferenc, a győri Szent-
lélek-templom plébánosa a
káptalandombi épület 1989-
es felújításának történetét
mesélte el. 

A Káptalandomb 26-os számú
háza 1688 óta szolgálja a győri
püspökséget. A barokk épület pa-
pi szemináriumként működött, a

papnevelde az 1910-es elköltö-
zéskor könyvtárát hagyta a falak
mögött. A lepusztult ház negyed-
századdal ezelőtti felújítása felbe-
csülhetetlen értékeket mentett
meg, a jubileumi kiállítást bemu-
tató igazgató, Kiss Tamás szerint
a könyvtár 80 ezer, többnyire ma-
gyar, latin, héber, ógörög és né-
met nyelven íródott kötetet őriz. A

Kincsesház a Káptalandombon 
püspökség negyedszázada köl-
töztette ide kincseit is, méltón mu-
tatva be közel ezeréves történeté-
nek válogatott tárgyi emlékeit.  

A könyvmúzeum 190 ősnyom-
tatvány és 14 kódex birtokosa. Az
ősnyomtatványok a nyomdászat
Guttenberg előtti őskorában,
1500 decembere előtt készültek
francia, olasz és német műhelyek-
ben. A kódexek közül a leglátvá-
nyosabb darab egy báránybőrre
írt, 320 lapos, 67 kilós, latin szöve-
gű munka, amelyet Napragi De-
meter püspök a török elől menekí-
tett Nagyváradról Győrbe.

Napragi kódexe a legna-
gyobb, Mátyás győri Corvinája
az egyházi gyűjtemény legérté-
kesebb könyve. Nagy királyunk
kétezres könyvtárából 130 kötet
élte túl a sötét évszázadokat,
ezek ma féltett kincsek szerte a
világban. A győri Corvina korai

darab, a firenzei Flavius Blondus
1467-ben másolta fehér perga-
menre a Róma épületeit bemuta-
tó latin szöveget. S ha már a le-
geknél tartunk, a kiállított legré-
gebbi munka egy 11. századi
hangjegyes misekönyv, amelyből
előszeretettel énekelnek el egy-
egy strófát a zenekedvelő turista-
csoportok. A legrégebbi Győr-

ben gyártott könyvek 1727-es
keltezésűek, ekkor kezdte meg
hosszú, áldásos tevékenységét a
Joseph Anton Streibig által alapí-
tott első helyi nyomda.

A kincstár minden egyes tár-
gyának külön története, legendá-
ja van, az ajándékozó püspökök,
főurak a saját koruk stílusának
megfelelő ötvösremekekkel, tex-
tilgarnitúrákkal gazdagították a
gyűjteményt.

Napragi Demeter nem csu-
pán az ország legnagyobb kóde-
xét hozta Győrbe. A törökök és a
protestánsok elől menekülő er-
délyi püspöknek köszönhetjük
Győr város mai szimbólumát, a
székesegyházban őrzött Szent
László-hermát és azt a kincstár-
ban kiállított kelyhet is, amelyet
páratlanul szép sodronyzománc
virágok díszítenek. A sodronyzo-
mánc technikát Európában ma is
magyar zománc néven ismerik.

A török háborúskodás utáni
fellendülés Zichy Ferenc 1743-
as püspökké avatásával kezdő-
dött meg. Zichy felújította, Ma-
gyarország egyik legszebb temp-
lomává tette a székesegyházat
és csodálatos ötvösmunkák, li-
turgikus textilek sorát készíttette
el bécsi és győri mesterekkel. Ék-
kövekkel és zománcképekkel dí-
szített kehely, pásztorbot, barokk
ampolnakészlet, rokokó gyertya-
tartópár, ékkődíszes kereszt em-
lékeztet a bőkezű püspökre.

A negyedszázada megnyílt
káptalandombi kincstár és
könyvtár 35. időszaki kiállítása
számos újdonságot, eddig raktá-
rakban, plébániákon őrzött szak-
rális tárgyat mutat be a nagykö-
zönségnek. A vitrinekben ezúttal
restaurálásra váró liturgikus tár-
gyak is helyet kaptak, jelezve,
hogy az értékmentő munka soha
nem fejeződhet be, s az érték-
mentés közös ügyünk.

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

Mécsesek
LA-94,
égési idő: 8 óra,
többféle,
egys.ár:
96,67 Ft/db

LA-72,
égési idő:
10–12 óra,
többféle,
egys.ár:
96,67Ft/db

LA-105,
égési idő:
8 óra,
többféle,
egys.ár:
116,67/db
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2014. október 16–31-ig

Tartósan alacsony ár!
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KULTÚRA  KIÁLLÍTÁS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Csak az angolok hiszik azt, hogy ők ta-
lálták fel a világ legnépszerűbb sport-
ágát, a labdarúgást. Joó József győri
újságíró szerint Jézus alkotta meg a
focit, ezért is szerepel a Gól volt, gól
nem volt című karikatúrakötetén egy
labdával játszadozó Jézus Krisztus.

Joó József újságíró, aki verseit és
prózáit Tönköl József írói néven jegyzi,
karikatúráit pedig YoYo-ként szignóz-
za, immár tizenkilenc kötetet sorolhat
életművébe. Az egy híján huszadik
könyv témája százmilliók kedvenc já-
téka, a foci. 

Ezek a rajzok a labdarúgó-világ-
bajnokságra készültek, de koránt-
sem egy hónaposak: amilyen fino-
man, olyan időt állóan szellemesek –
írja a könyv előszavában Hegyi Iván,
az ország első számú labdarúgó-
szakírója, aki szerint a rajzok megte-
kinthetők 2014-ben  éppúgy, mint
mondjuk 2024-ben. Akármikor.
Hogy stílusos legyek, passzol ez ah-
hoz a megállapításhoz, amely szerint
a futball örök – írja Hegyi, aki a szerző
nevével játszva megjegyzi: Vigyázat:
joó! Sőt: nagyon joó.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„A művészet képes a távoli kultú -
rákat összehozni” – vallják a World
Art Games mozgalom tagjai. A vi-
lágszervezet hazai képviselete
Győrben jött létre, s október 29-től
nagy volumenű időszaki kiállítást
rendeznek a Rómer Flóris Művésze-
ti és Történeti Múzeumban.

Azokat a törekvéseket kívánja összefogni
a nemzetközi művészeti életben a World
Art Games elnevezésű szervezet, amelyek
az üzleti szempontoktól mentes, tisztán
szellemi értékteremtő tevékenységet kép-
viselik. A mozgalom megálmodója és a
szervezet létrehozója Peter Weisz Zágráb-
ban építette ki a WAG központját, és célja,
hogy a művészet eszközeivel közös felüle-
tet teremtsen a különböző nemzetek kul-
túrát szerető népeinek – tudtuk meg Ro-
vács Jolantától, a World Art Games Hun-
gary vezetőjétől. A hazai képviseletet
2012 őszén alapították meg Győrben, így
városunk egy olyan központtá vált a művé-
szeti életben, ahonnan segítik, hogy az or-

Kortárs művészeti fúzió a Rómerben
szágban tevékenykedő alkotók nemzetkö-
zi szereplési lehetőségeket kapjanak. Ro-
vács Jolanta hozzátette, a WAG egy kor-
társ képzőművészeti gyűjteményt is alapí-
tott, amelyet jelenleg egy európai kiállítás-
körúton mutatnak be. A sorozat egyik kie-
melkedő állomása a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum, ahol a gyűjte-
mény anyaga mellett a magyar tagok is
bemutatkozhatnak alkotásaikkal.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum jogelődjének számító Városi
Művészeti Múzeumot húsz éve alapította
Kolozsváry Ernő egykori győri polgár-
mester és nemzetközi hírű műgyűjtő.
„Kolozsváry szellemiségéhez méltó tárlat
nyílik meg, amely kiváló fórum az itt élő
művészeknek a bemutatkozásra” – hang-
súlyozta Grászli Bernadett múzeumigaz-
gató és hozzátette, a WAG alapítója – aki
egyébként jelen lesz a megnyitón – a kor-
társ alkotásokat művészeti fúzióként ke-
zeli, így a kiállítás széles repertoárral vár-
ja az érdeklődőket: többek mellett üveg-
mozaikok, olaj- és selyemfestmények,
grafikák, kerámia-plasztikák, textilkom-
pozíciók és porcelánok tekinthetők meg
november 30-ig a Rómerben.

Csurák Erzsé-
bet iparművész
önálló tárlata
október 31-ig
látható a Ma-
gyar Ispitában.
Néhány se-
lyemfestménye
a World Art
Games kiállítás
repertoárjába
is bekerült.

Joó József karikatúrái már a riói olimpiára készülnek

Joó József ismeretlenül kérte fel
a könyv előszavának megírására a
Népszabadság sportrovatának veze-
tőjét, aki, miután megnézte a szerző
karikatúráit, azonnal vállalta az elő-
szó megírását. 

Megtiszteltetés volt ez számom-
ra – nyilatkozta Joó József, akinek
már a megjelenés előtt sikert hozott
a könyv. Azóta pedig hozza az újab-
bakat. 

Gól volt, gól nem volt
Lapozgatva a könyvet, egy futballt

és sportot szerető ember tárul elénk
Joó József személyében, aki ha kell
szeretettel, ha kell iróniával, ha pedig
úgy adódik, maró, de nem bántó
gúnnyal vetette papírra a vonalakat. S
persze a humor is felfedezhető, ami
nélkül nincs egykor szebb napokat lá-
tott műfaj, a karikatúra. 

Egykori kollégám sokoldalúságát
mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a

karikatúrakötet után megjelenésre vár
huszadik könyve, a verseket tartalma-
zó Lovak mennyországa, illetve a hu-
szonegyedik, a prózát tartalmazó Ne
kaszáld a szénát, gólya!

Nem csak a sportolók készülnek a
2016-os riói nyári olimpiára, hanem a
győri újságíró, Joó József is. Igaz, ő nem
érmekért, hanem az olvasók kegyeiért
indul harcba, ekkorra tervezi megjelen-
tetni újabb karikatúrakötetét, amelynek
címe mindent elárul: Rióba aranyért!
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A Waberer’s International Zrt. MOSONMAGYARÓVÁRI javítómûhelyébe

• autószerelôt
• mûszaki vizsgabiztost keres

(szállás mindkét esetben biztosított)

Nem gyártósoros munka, igazi szakembereket keresünk.

Telefonszám: + 36 1 / 421 6666   •   + 36 70 / 488 6445

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Győri Balettet ünnepelte a város és a
táncszakma a hétvégén: 35 éve, hogy az ak-
kori fővárosi balettintézet végzős évfolya-
ma összefogott és megalapította az együt-
test. Az évforduló alkalmából a Generációk
című kétrészes esttel készült a társulat.

Pénteken szakmai bemutatóra, szombaton pedig a
premierre gyűlt össze a közönség a Győri Nemzeti
Színház épületében. 35 éve, 1979-ben egy szeren-
csés véletlennek köszönhetően tudták meg Kiss

Jánosék, hogy új otthona lesz a teátrumnak. Eljöt-
tek, s a város befogadta a fiatalokat, élükön Markó
Ivánnal. „Köszönjük a támogatást és a szeretet” –
mondta Kiss János elérzékenyülten. Az igazgató a
kezdetek felidézésekor úgy fogalmazott, „kevesek-
nek adatik meg, hogy fiatalon olyan évfolyam tagja
lehessen, akik elhatározzák, hogy együtt maradnak,
és együtt választanak vezetőt és várost. Nagyon há-
lás vagyok nekik és Markó Ivánnak – akit Brüsszel-
ből hívtunk haza –, Gombár Juditnak és a győriek-
nek, akik az első pillanattól kezdve mellettünk áll-
nak. Isten éltesse a társulatot és a táncszerető kö-
zönséget!” – zárta szavait Kiss János. „Örömünnep-
re érkeztünk” – kezdte dr. Somogyi Tivadar alpol-

„Isten éltesse a társulatot és
a táncszerető közönséget!”

gármester köszöntőjét, majd felidézte a Győri Ba-
lett 1979. november 2-án tartott első premierjét
(Nap szerettei, Stációk): az első felvonás után néma
csend lett a nézőtéren, majd kitört az ováció. Ettől
kezdve társadalmi esemény volt Győrben a balett-
bemutató. „1991-ben aztán villámcsapásként ért
bennünket a hír, hogy Markó Iván elment és letiltot-
ta az összes koreográfiát. Az együttes kitartását iga-
zolja, hogy nem adták fel. Kiss János összefogta a
társulatot, s azóta a Győri Balett szárnyal. Elkötele-
zettség, mozgalom, csapat, erkölcsi tartás, tehet-
ség – ez jut eszembe, ha néhány szóban le kell ír-
nom a Győri Balettet, melynek van múltja, jelene és
jövője is. Utóbbihoz kellünk mi, győriek és a város-

vezetés támogatása, amiről biztosíthatom a társu-
latot” – hangsúlyozta az alpolgármester.

A 35. évforduló alkalmából Minőségi Táncművé-
szetért Díjat alapított az Audi Hungaria, melyet dr.
Knáb Erzsébet, a vállalat személyügyekért felelős
ügyvezető igazgatója adott át Matuza Adrienn ma-
gántáncosnak. A hétvégén, 12. alkalommal a Kar-
direx Művészeti Díj is gazdára talált, melyet dr. Va-

sas István főigaz-
gató főorvos adott
át Daichi Uematsu
balettművésznek.

Az évfordulóra ké-
szített kétrészes Gene-
rációk című darabbal a
társulat egészen a kez-

detekig tekint vissza, hiszen mindkét mű, Ravel Bo-
lerója és a Carmina Burana is fontos állomások vol-
tak az együttes életében. Az előadás első részét a
fiatal koreográfus, Lukács András gondolta újra, a
Carmina Buranát pedig Vámos (Youri) György dol-
gozta fel, amivel rámutatnak arra is, az 1979-es
megalakulás óta nemzedékek nőttek fel az együt-
tesben és a nézők között ugyancsak.
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Der romantische
Film RENOIR wird
am 21. Oktober um
17 Uhr im Clubraum
der Dr. Kovács Pál
Komitatsbibliothek
und Gemeinschafts-
raum gezeigt. Die
Vorführung des Film-
klubs ist kostenlos,
alle Interessierten
sind willkommen. 

„KÜRBISTAGE” werden am 31. Oktober ab 18
Uhr im Pinnyéder Bildungshaus veranstaltet. Zu
diesem Anlass ist ein Kürbisschnitzerei- und Kür-
bisspeisenwettbewerb ausgeschrieben, zu dem
sich jeder nomonieren lassen kann, der ein gutes
Rezept in petto hat oder eine gute Idee zum Kür-
bisschnitzen mitbringt.

HÖHLENWANDERUNG IM FEENLAND lautet der
mit Bildern ausgeschmückte Vortrag, der die Besucher
in die wunderbare Landschaft von Temesvár und der
Bánság entführt.  Die Präsentation über die Landschaf-
ten Siebenbürgens beginnt am 20. Oktober um 17 Uhr
in der Dr. Kovács Pál Komitatsbibliothek.

Der GYŐRI ETO FC empfängt am 19. Oktober um
18:30 Uhr Újpest im ETO Park zum 11. Spieltag der
OTP Bank Liga.

Der TITELVERTEIDI-
GER GYŐRI AUDI ETO
KC erwartet am 19. Okto-
ber um 19 Uhr die Mann -
schaft aus Zagreb (Kroatien)
zur ersten Begegnung in
der diesjährigen Champi-
onsliga in der Universitäts -
sporthalle. 

Der ANTIQUITÄTEN-
MARKT erwartet am 19.
Oktober von 07-14 Uhr al-
le Interessierten und Aus -
steller auf dem Markplatz
hinter dem Arkad. Die da-
rauffolgenden Märkte fin-
den am 16. November und
am 21. Dezember statt. 
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HALLOWEEN A GYERMEK-
KÖNYVTÁRBAN – Várnak
minden alkotni vágyó gyer-
meket a szüleikkel együtt, ok-
tóber 30-án 10–11.30 óra kö-
zött a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér
Gyermekkönyvtárában. A fog-
lalkozáson őszi lámpást készít-
hetnek az érdeklődők.

ZENTAI ANETT első önálló gitár -
estjére várják a gitár és a zene ked-
velőit október 24-én 21 órától a Kozi
Drink Bárban. Az akusztikus műsor
keretében: country, rock and roll, ti-
nipunk, poprock dalok feldolgozása
hallható.

TÜNDÉR ILONA VÁR! –
Kalandozás a Napúton Ár-
gyélus királyfival címmel
Papp Gábor előadására vár-
ják az érdeklődőket október
21-én 17.30 órától a Zichy-
palotában. (Liszt Ferenc u. 20.
emeleti Nagyterem) Jegyek a
helyszínen vásárolhatók.

„TÖKÖS NAPOT” rendeznek a
Pinnyédi Művelődési Házban, ok-
tóber 31-én 18 órától. Ez alkalom-
ból tökfaragó és tökös ételek ver-
senyét hirdetik meg, amire bárki
benevezhet, akinek van egy jó re-
cept a tarsolyában, vagy egy jó öt-
let a tök megfaragására.

BARANGOLÁS TÜNDÉRORSZÁGBAN címmel Temesvár és a Bán-
ság gyönyörű tájaira repíti az érdeklődőket a képekkel színesített előadás.
Az erdélyi tájakról szóló bemutató október 20-án 17 órakor kezdődik a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtárban.

PALETTA HÉTVÉGI VIZUÁLIS MŰ-
HELY kiállítás nyílik október 21-én 17 óra-
kor, a József Attila Művelődési Házban. A ki-
állítást megnyitja: Barna Borbála rajztanár,
művészetpedagógus, művészeti vezető, közre-
működnek: az alkotó művészek. A tárlat látogat-
ható: november 21-ig, hétköznap 10–16 óra között.

„BABAVÁRÁS KREATÍ-
VAN” címmel indul csoport-
foglalkozás a Sziget-kék Kö-
zösségi Térben október 29-
én. A közösségbe várandóso-
kat várnak, akiknek biztosít-
ják a találkozás, a közös alko-
tás lehetőségét, hogy a leen-
dő édesanyák önmagukra
tudjanak figyelni, közben pe-
dig születendő gyermekükkel
is elmélyüljön a kapcsolatuk.
Jelentkezni október 28-ig le-
het a 30/622-1449 telefon-
számon.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló

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!

RÉGISÉGVÁSÁR VÁRJA az érdek-
lődőket és a kiállítókat a Városréti pi-
actéren az Árkád mögött, október 19-én
7–14 óráig. A következő vásárt novem-
ber 16-án rendezik, majd az év utolsó
régiségvására december 21-én lesz.

RENOIR című romantikus
filmet vetítik október 21-én,
17 órakor, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér klubhelyiségében. A
Filmklub előadása ingyenes,
minden érdeklődőt várnak. 

BOKA ÉS KLIKK
zenekar koncerte-
zik ismét a Rock
and Roll klubban
október 18-án 21
órától.

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYŐR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MŰSORA
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 18., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:23 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25 Tör-
ténetek a nagyvilágból  06:55 Csa-
lád-barát Hétvége 09:05 Noé barátai
09:35 Zöld Tea 10:05 Pecatúra 10:40
Erzsébet-tábor 2014 11:10 Arany-
metszés 12:00 Déli harangszó 12:01
Hírek 12:10 Szabadság tér '89 12:55
A világörökség kincsei 13:15 A törté-
nelem: eleven valóság  13:45 Te-
lesport 16:05 Szeretettel Hollywood-
ból  16:35 Ég, föld, férfi, nő  – Er-
dély II. 17:35 Gasztroangyal  – A
Gasztroangyal szalmakalapban
18:30 SzerencseSzombat  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:20 Játék határok
nélkül 2014 (1. rész) 21:40 CAFe Bu-
dapest Kortárs Művészeti Fesztivál 
21:50 A cég  00:20 A gyerekek jól
vannak 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 07:00 RTL Klub Híradó 07:25
Kölyökklub 09:40 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival  10:00 Teleshop
10:55 XXI. század - a legendák ve-
lünk élnek  11:30 Házon kívül 
12:00 TRENDmánia  12:35 a'la
CAR  13:10 Brandmánia  13:50
Agymenők  14:20 Celeb vagyok,
ments ki innen!  15:50 Kémek,
mint mi  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  20:25 X-Faktor  23:50 A
Barbár – Legenda a szellemhar-
cosról  01:55 Idegenek a pokol-
ból  03:30 Egy rém modern csa-
lád 

04:40 Aktív  05:05 Babavilág 
05:30 Super Car  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 09:25
Állato ZOO  09:55 Astro-Világ
11:00 Kalandjárat – az útitárs: Kan-
dász Andrea  11:30 Tűsarok 
(magazinműsor) 12:00 Én is tükör-
be nézek  12:30 Falforgatók 
13:30 Apák gyesen  14:30 Édes
élet  15:45 Édes élet  17:00
Napló 18:00 TényekHD 19:00
Nanny McPhee és a nagy bumm 
21:15 Transformers 3.  00:20 Há-
rom vak egér  02:10 Sportos
02:20 Sue Thomas – FBI  03:00
Sue Thomas – FBI  03:45 Frank-
lin és Bash 

05:25 Élő népzene 05:55 Öt konti-
nens 06:20 Gazdakör 06:50 Élő egy-
ház 07:20 Isten kezében 07:45 Aka-
dálytalanul 08:15 Nóvum  08:45
Határtalanul magyar 09:10 Hagyaték
09:40 Sírjaik hol domborulnak...
10:10 A világörökség kincsei 10:30
Az ördög nem alszik  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Ízőrzők: Gyenesdiás 12:45 Ná-
latok, laknak állatok? 13:30 Nálatok,
laknak állatok? 13:50 Pardaillan lo-
vag  15:20 Önök kérték! 16:20 Civil
a pályán  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet  19:05 Hogy volt!?
20:00 Az élet sava-borsa  20:50 Ja-
mes Bond: Csak kétszer élsz  22:45
Dunasport 23:00 MüpArt - Horváth
Kornél és zenésztársai: Átváltozások
00:50 Világ-nézet 

06:45 Konkrét  (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Épí-tech (ism.)  08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-tech  (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Épí-tech (ism.) 10:00 Képúj-
ság 17:15 Erzsébet út 18:00 (ism.)
18:30 Győr+ Sport  (ism.) 19:00
Győri7 19:50 Konkrét (ism.) 20:00
Vény nélkül  (ism.) 20:30 Kamarai
Magazin (ism.) 21:00 Győri7 (ism.)
21:50 Konkrét (ism.) 22:00 Győr+
Sport (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 19., VASÁRNAP
M1
05:28 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Katoli-
kus krónika 09:40 Tanúságtevők
10:05 A sokszínű vallás 10:20 Evan-
gélikus magazin 10:45 Ortodox ifjú-
sági műsor 10:55 A PROMISE ze-
nekar 11:10 Nagy magyar reformá-
torok 11:30 "...sötétségből világos-
ság ragyogjon..." 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Hétköznapi
kifutó  12:40 Telesport 13:25
DTM Futam 14:55 Tusveszélyben
15:45 Ybl 200 15:55 CAFe Buda-
pest Kortárs Művészeti Fesztivál 
16:25 Telesport 18:55 Fapad 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Ma-
gyarország, szeretlek!  21:40 A
Lényeg 22:15 La Mancha lovagja 
00:20 Sörgyári capriccio 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:25
EgészségKalauz  09:55 Teleshop
10:50 Kalandor 11:15 4ütem 
11:55 A Muzsika TV bemutatja
12:25 Agymenők  12:55 Tru Cal-
ling – Az őrangyal  13:55 Celeb
vagyok, ments ki innen!  15:30 Is-
ten megbocsát, én nem!  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Taxi 
20:00 Celeb vagyok, ments ki in-
nen! 21:35 Rohanás  23:35
Portré  00:15 Négy utolsó dal 
02:25 Vadmacskák  03:15 Vad-
macskák  03:45 Nincs informá-
ció 

04:30 Briliáns elmék  05:15 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
09:00 Babavilág  09:30 Több
mint TestŐr  10:00 Astro-Világ
11:05 Stílusvadász  11:35 Stahl
konyhája  12:05 Édes élet 
13:20 Édes élet  14:35 Édes élet
 15:50 Nanny McPhee és a nagy
bumm  18:00 Tények 19:00
Sztárban sztár  21:30 Kertvárosi
kommandó  23:35 Elizabeth: Az
aranykor  01:50 Sportos 02:00
Kasszasiker  02:45 Szellemdok-
tor  03:30 Monk - Flúgos nyomo-
zó 

05:55 Mesélő cégtáblák 06:20 Ön-
kéntesek 06:45 Élő egyház 07:20
Gazdakör 07:45 Világ-nézet  08:05
Pannon expressz 08:15 Székely kapu
08:40 Rome Reports – Vatikáni hír-
adó 09:05 Törzsasztal  10:00 Nyelv-
őrző 10:30 Lyukasóra 11:00 Isten ke-
zében - Misszionáriusok Indonéziá-
ból 11:25 Roma Magazin  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05
Vers 12:10 Ízőrzők: Domoszló 12:45
120-as tempó  14:00 Hazajáró
14:30 Szerelmes földrajz 15:00 Hogy
volt!? 16:00 James Bond: Csak két-
szer élsz  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Bűvölet v 19:05 Önök kérték!
20:05 A sziget  20:55 American
Graffiti  22:50 Dunasport 23:05 He-
ti Hírmondó 23:30 Klubszoba 

08:00 Erzsébet út (ism.) 09:00 Győ-
ri7 (ism.) 09:50 Konkrét (ism.)
10:10 Kamarai Magazin (ism.)
10:40 Vény nélkül  (ism.) 11:10
Győr+ Sport (ism.) 11:40 Képújság
17:30 Nyugdíjas Egyetem – a Stra-
uss-ok évszázada 18:45 Konkrét –
(ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 20:00
KultÓra (ism.) 20:40 Konkrét (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 KultÓra
(ism.) 22:30 Erzsébet út (ism.)
23:00 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 20., 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 12:25 Napirend előtt 12:55
Roma Magazin 13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta - vidékek króniká-
ja 14:35 Zorro  15:25 Charly, ma-
jom a családban  16:15 Jövő-idő-
ben 16:25 Híradó+ 16:40 Rex Rómá-
ban  17:30 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Kékfény  21:20 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:10 Aranymetszés
00:00 Rex Rómában  00:55 Család-
barát 02:15 Sophie szerint a világ 

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
23:20 Reflektor  23:35 Döglött ak-
ták  00:40 Döglött akták  01:40
Kung-fu  02:25 Az éden titkai 
03:15 Az éden titkai 

04:15 Napló  05:00 Csapdába
csalva  05:20 Édes élet  06:25
Tények Reggel 06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  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 A Macska 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:15 Bumm!  20:50 Édes élet 
22:15 Transformers 3.  01:15 Té-
nyek Este 02:00 Aktív  02:20 Sport-
os 02:30 Zsaruvér  03:20 A Macska


05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Székely kapu 07:00 Életkerék 07:30
Híradó 07:35 Közbeszéd 08:00 Isten
kezében 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Könyvajánló 09:25 Emily 
10:15 Klubszoba 11:10 Az élet sava-
borsa  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:20 Vers 12:25 Napirend
előtt 13:00 Kapcsoljuk az Országhá-
zat 16:30 Térkép 17:05 Emily 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Bűvölet  19:35 Megtör-
tént bűnügyek  20:35 Szelek szár-
nyán  21:30 Hírek 21:35 Dunasport
21:40 Dokureflex  21:41 Az élelmi-
szeripar trükkjei  22:55 Kultikon 
23:15 A tartótiszt  00:20 A Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarának
hangversenye 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:30 Épí-tech
(ism.) 09:00 Képújság 18:45 Konk-
rét 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 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 21., KEDD
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 Srpski Ekran 13:00 Un-
ser Bildschirm 13:30 A világörökség
kincsei 13:50 Ég, föld, férfi, nő 
14:45 Zorro  15:35 Charly, majom
a családban  16:25 Híradó+ 16:40
Rex felügyelő  17:30 Híradó 17:40
Ridikül  18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Céd-
rusliget  21:15 Grand Hotel 
22:05 Az Este 22:40 Híradó 22:50
Sporthírek 23:00 Elhallgatott törté-
nelem – Ha a kulák mozdulna 
23:55 Rex Rómában  00:45 Család-
barát 02:10 Sophie szerint a világ 

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!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:50 Reflektor  00:05
A főnök  01:05 EgészségKalauz
01:45 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:15 Az éden titkai
 03:10 Az éden titkai 

04:10 Szellemdoktor  05:00
Csapdába csalva  05:20 Édes
élet  06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek 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 tit-
kok  17:00 A Macska  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Bumm!  20:50 Édes élet 
22:15 Kertvárosi kommandó 
00:25 Tények Este 01:10 Aktív 
01:35 Sportos 01:45 Történetek az
elveszett birodalomból  02:45 A
Macska  03:35 Családi Titkok 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:15 Könyvajánló 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:00 Kapcsol-
juk az Országházat 16:00 Múzeumtú-
ra – Francia módra  16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:00 Női kézilab-
da-mérkőzés 21:00 Hírek 21:10 Du-
nasport 21:20 Öt kismalac  22:50
Kultikon  23:10 Tamási Áron: Vitéz
lélek  00:55 Vers 01:00 Himnusz
01:05 Hírek 01:10 Magyar elsők
01:30 Pannon expressz  01:55 Ha-
gyaték 02:25 Határtalanul magyar
03:00 Nóvum  03:30 Kapásjelző 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek(ism.)
07:30 Győr+ Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek  (ism.)
08:30 Győr+ Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+ Sport (ism.) 11:20
Kép újság 18:45 TV-torna 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Zooo+ 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV



2014. október 17.   / + / 17

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

Kezelések: akupunktúra, TUINA masszázs, köpölyözés
Kezelhetô betegségek: Heveny és krónikus betegségek, mozgásszervi
betegségek, allergiák, nôgyógyászati betegségek, alvászavar, gyomor-,

bélbetegségek, légzôszervi betegségek. Prosztatagyulladás stb.

Dr. Li hagyományos kínai orvos rendelôje

Rendelési idô: hétfô, csütörtök: 9—19 óráig.
Gyôr, Baross G. u. 4. E-mail: dr.lijie@outlook.com

Tel.: 06-20/770-3222 (magyar, német nyelven), 06-30/867-2458 (német nyelven)
Bôvebb információ: www.drlijie.uw.hu

Magyar-Kínai Akupunktúra-és Masszázsterápiás Orvostudományi Egyesület
helyettes elnöke dr. med. Li Jie

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  

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

• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára
német nyelven

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

OKTÓBER 22., SZERDA
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 Hrvatska kronika 13:00
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  17:25 Híradó 17:40
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 22:40 Híradó 22:50
Sporthírek 23:00 KorTárs  23:30
Summa 00:05 Rex Rómában 
00:55 Család-barát 02:20 Sophie
szerint a világ  02:50 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
23:15 Házon kívül  23:50 Reflektor
 00:05 Hazudj, ha tudsz!  01:10
Kémpárbaj  02:05 Az éden titkai 
03:00 Az éden titkai 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:20 Édes élet  06:25
Tények Reggel 06:55 Mokka 
09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:40 TeleShop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délután
12:25 Aktív  13:00 Walker, a Te-
xas-i kopó  14:00 Walker, a Texas-
i kopó  15:00 A gonosz álarca 
16:00 Családi titkok  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:30 Jó-
ban Rosszban  20:15 Bumm! 
20:50 Édes élet  22:15 Frizbi Haj-
dú Péterrel  23:20 Hawaii Five-0
 00:20 Tények Este 01:05 Aktív 
01:30 Sportos 01:40 Harriet, a
kém  03:20 A Macska 

04:25 Lélek Boulevard  04:55 Zeg-
zugos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Hagya-
ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:15
Emily  10:05 Szelek szárnyán 
10:50 A nagy ékszerész  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Voyager – A múlt tit-
kai és legendái  15:00 Táncvarázs
15:55 Kevés pénzzel Európában
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:00
Női kézilabda-mérkőzés 21:00 Hírek
21:10 Dunasport 21:15 Doc Martin
 22:45 Kultikon  23:05 Hangos-
könyv  00:55 Vers 01:05

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+  (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Zooo+ (ism.) 11:20 Ké-
pújság (ism.) 18:45 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Kul-
tÓra 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 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK
M1
09:00 Magyarország lobogójának ün-
nepélyes felvonása 09:20 7 fivér 
09:50 "...ilyen nagy dolog a szabad-
ság?..."  10:45 Lúdas Matyi 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Hírek 12:05 Szellem
a palackból... 12:30 Illyés Gyula: Egy
mondat a zsarnokságról  12:40 Vad
Magyarország – A vizek birodalma
13:35 Szabadság szárnyán – Moka Bé-
la igaz története 14:30 Tetemre hívás
 14:45 Az Isten embere - Mindszenty
bíboros Észak-Amerikában  15:15 Ily-
lyés Gyula: Egy mondat a zsarnokság-
ról  15:25 A három testőr: A királyné
nyakéke  17:10 Egy magyar nábob 
18:50 Összefoglaló a nap ünnepi ese-
ményeiről 19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szabadság - Különjárat  21:25
A tanú  23:35 A rejtélyes XX. század


RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:30 Top
Shop 07:00 Kölyökklub  09:30 Le-
go Ninjago  09:55 Horton
11:35 El a kezekkel a feleségem-
től!  14:00 Vegasi vakáció 
15:55 Richie Rich – Rosszcsont be-
forr  18:00 RTL Klub Híradó
19:05 Utazás a rejtélyes szigetre 
21:00 A sötét lovag – Felemelke-
dés  00:10 RTL Klub Híradó
00:45 Puskás Hungary  03:05
Egy rém modern család  03:35
Egy rém modern család 

04:05 Családi titkok  04:55 Mű-
sorszünet 06:00 Tv2 matiné 09:10
Hattyúhercegnő 10:40 Fókaütők
bandája  12:15 Trója – Háború
egy asszony szerelméért  14:05
Szabadság, Szerelem  16:30 Vi-
gyázz, kész, szörf!  18:00 Tények
19:00 Jégkorszak  20:40 Éjszaka
a múzeumban  22:55 Az ember
gyermeke  01:05 Hiúság vására 
03:15 Szabadság, Szerelem 

06:05 Ecranul nostru 06:35 Közbe-
széd 07:05 Térkép 07:35 Hazajáró
08:05 Magyar történelmi arcképcsar-
nok 08:20 "Ruszkik haza!" – Az 1956-
os forradalom jelszavai 09:15 Emily
 10:05 A fantasztikus nagynéni
11:00 Magyarország története 11:30
Szökés a nagy árvíz idején 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:20 Vers 14:30 Részlet
Zimándi Pius naplójából 14:45 Varjú-
röptetés – 1956 Bukarestben 
15:40 A budapesti rém  17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 C-2 – Az elveszett kenupáros
 19:05 Melbourne 1956  20:15
Szabadság, Szerelem  22:15 Mene-
dékkövek  23:00 MüpArt classic –
Magyarok a nagyvilágban 00:55 Him-
nusz 

06:45 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.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 TV-torna 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül
 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 Vény nélkül
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 24., PÉNTEK
M1
05:50 Hajnali gondolatok 06:00
P'amende 06:25 Esély 07:00 Híradó
07:15 Sporthírek 07:20 Időjárás-je-
lentés 07:30 Volt az a pár nap... 
08:00 Híradó 08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés 08:20 Asztal
öt személyre  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Gasztroangyal  13:00 Vala-
mit visz a víz... 13:20 Dubai - Galériák
a sivatagban 14:15 A muskétások 
15:15 Az Isten embere – Mindszenty
bíboros Észak-Amerikában  15:45
A három testőr: A Milady bosszúja 
17:25 Szerencse Híradó  17:40 101
kiskutya 19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Virtuózok 21:45 Forrest Gump
 00:05 Memento  01:55 Család-
barát 03:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:30 Top
Shop 07:00 Lego Ninjago  07:25
Kölyökklub 10:30 Scooby-Doo! –
Az első rejtély  12:05 Csinibabák
klubja  13:55 Utazás a rejtélyes
szigetre  15:45 A csajom apja
ideges  18:00 RTL Klub Híradó
19:05 Jack és Jill  21:00 Legdrá-
gább az életed  23:35 RTL Klub
Híradó 00:05 Pusztító jégvihar 
02:00 Az éden titkai  03:00 Az
éden titkai 

06:00 Tv2 matiné 08:30 A Jetson
család 09:45 A dzsungel könyve 2.
– Maugli és Balu  11:30 Astro-Vi-
lág 12:35 Trója – Háború egy asz-
szony szerelméért  14:25 Top
Gun  16:30 Jégkorszak  18:00
Tények 19:00 Jégkorszak 2. – Az
olvadás  20:45 Star Trek  23:20
Szemtanúk nélkül  01:20 Sportos
01:30 Egy csodálatos elme 
03:40 Top Gun 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Slovenski Utrinki 06:05 Alpok-
Duna-Adria 06:35 Szerelmes földrajz
07:05 Bereményi Géza-Cseh Tamás:
Corvin köziek 07:15 Szabadság tér
56  09:10 Emily  10:00 A fantasz-
tikus nagynéni 10:55 Megtörtént
bűnügyek  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers 14:30 A templomos lova-
gok kincse  15:00 Élő örökség
15:30 Voyager – A múlt titkai és le-
gendái  16:05 VOICES OF 2014
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 A világörökség kincsei 19:00
Labdarúgás 21:00 Columbo: Zava-
ros vizeken  22:40 Apámuram 
00:30 VOICES OF 2014 01:25 Vers
01:30 Himnusz 

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.) 10:00 Képújság 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Erzsébet út (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Erzsébet út (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Erzsébet út (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Erzsébet út (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV
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Győr-Pinnyéden csendes, új építésű csalá-
di házas lakóövezetben eladó ez az 55 nm-
es társasházi lakás, 2015 nyári átadással,
emelt szintű fűtéskész állapotban. Elosztá-
sát tekintve 2 szoba+nappalis. A lakáshoz
tartozik egy 7 nm-es terasz is, az udvaron
egy gépkocsibeálló és saját 62 nm zöldterü-

let. Támogatott hitel igénybe vehető a lakásokra. Ajánlom minden igé-
nyes vevőnek, aki minőségi kivitelezésű lakást keres, gyönyörű környe-
zetben és kedvező áron. Ne késlekedjen, 2014. novemberig a régi áron!!!
Ár: 13.600.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Győrújfalun KULCSRAKÉSZEN el-
adó ez a 85 nm-es ikerház. 400 nm te-
lek tartozik hozzá, elosztása 3 szoba +
nappali. Családbarát környéken, ma-
dárcsicsergéses  reggelre ébredhet, ha
ezt választja. NE KÉSLEKEDJEN, KI-
HAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 21.000.000 Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Ménfőcsanakon,
a Százszorszép-lakóparkban eladó ez a 62
nm-es, emeleti lakás. Elosztását tekintve
2 szoba + nappali. Mindenkinek ajánlom,
aki szereti a jó levegőt és a panorámás ki-
látást. Magas műszaki tartalommal épül
az ingatlan. 2 fűtési rendszer van, padló-

fűtés+radiátor, melyek külön termosztátról üzemeltethetőek. 3 rétegű
üvegezésű nyílászárók és kondenzációs kazán kerül beépítésre. A zárt
gépkocsibeálló is benne van az árban. Várható átadás 2015. január.
Ár: 13.900.000 Ft. Tel.: 0670/425-5590.

www.edesotthongyor.hu

ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Szeretne egy saját Rezidenciát?

Győrött, a Viola utcában 45 nm-es
ikerház eladó. Az ingatlan 253 nm-es
telken található. A ház téglából épült,
a tetőt cserép fedi. Az ingatlanban 1
szoba, fürdő, konyha került kialakítás-
ra. A fa ablakokat műanyag redőnnyel
látták el. A fűtést gázkonvektor bizto-

sítja. A ház néhány éve felújításra került, azonnal költözhető. A telek
végében egy kis tároló található. A ház kiváló lehetőség egyedülállóknak
vagy fiatal pároknak induló lakásként.
Ár: 6,9 millió Ft Tel.: 06-30/640-8794.

Győr-Gyárváros családi házas övezeté-
ben, 11 lakásos társasházban, lakások le-
köthetőek! Ez az I. emeleti, 49,7 nm-es la-
kás, elosztását tekintve áll – nappali + 2
hálószobából és egy 10,5 nm erkélyből.
Az épület 12 cm vastag Dryvit hőszigete-
léssel, monolit vasbeton födémmel, 7 lég-
kamrás üvegezéssel kerül kivitelezésre.  „A” energetikai besorolású. Az ár
tartalmazza a biciklitárolót is. A lakásokhoz garázs 1,8 M Ft-ért, gépkocsibe-
álló 600 ezer Ft-ért vásárolható. Várható átadás 2015. június.
Ár: 14.330.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, közel
a termálfürdőhöz épül ez a 8 lakásos társas-
ház, melyben 50-55 nm-es lakások leköthető-
ek emelt szintű fűtéskész áron. A lakások Dny-i
és Ék-i fekvésűek. Vásárolható hozzá még ud-
vari kocsibeálló. Várható átadás 2015. októ-
berben. Ne hagyja ki, hívjon gyorsan!!!

Ár: 15.600.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Azt hiszem, jogosan mondhat-
juk, hogy nincs olyan győri, aki ne
ismerné a Dunapart Rezidencia im-
pozáns és lenyűgöző épületét, ezért
most az épület bemutatásától elte-
kintenénk. Azt is bátran állíthatjuk,
hogy ez az ingatlan befektetésnek
és családi fészeknek is kitűnő vá-
lasztás. Az Édes Otthon ingatlaniro-
da, látva ezt a lehetőséget, felkutat-
ta azokat a lakásokat, amik még el-
adók az épületegyüttesben.  Most,
talán az utolsó alkalommal, kedve-
ző áron juthatnak ezekhez az ingat-
lanokhoz azok, akik időben lépnek.
Korlátozott számban ugyan, de
mindenki megtalálhatja még az in-
gatlanban az igényei szerinti ingat-

lant. Portfóliónkban vannak jó kilá-
tású, nappali + 1 szobás, teraszos és
terasz nélküli lakások, és egyetlen
kétszobás, déli fekvésű ingatlan.
Még azok érdeklődését is ki tudjuk
elégíteni, akik valami különleges-
ségre vágynak. Az épület tetején is
összegyűjtöttünk pár Penthouse la-
kást.  A Penthouse lakások sajátja a
nagy terasz, a különleges kilátás a
Szigetközre és a városra, sőt azok-
ból egészen Pannonhalmáig ellátha-
tunk.  Kínálunk olyan tetőkertes la-
kást is, aminek a kertjében a város
felett érezheti magát az ember. 

Talán most jött el az idő, hogy
beérett a Dunapart Rezidencia mint
ingatlan. Pár hónapon belül végleg

elkészülnek azok a városi és állami
projektek, amik igazán a pezsgő
Belváros részévé teszik az épületet.
A Dunakapu tér, a Rezidencia köze-
lében létesülő további P+R parko-
lók és a piac mellett a folyóparti sé-
tány is készen lesz pár hónapon be-
lül.  A Belváros közelségén túl, az
épület egyik legfontosabb előnye-
ként a parkolást emelném ki, mert
a Rezidencia környékén számos in-
gyenes parkolóhely fellelhető, ami
a belvárosi üzleteknél nagyon ritka.
Ez teszi igazán értékessé azokat az
üzlethelyiségeket, amelyeket szin-
tén értékesítésre kínálunk. 

Ma, amikor az ingatlan vált az
egyik legbiztosabb befektetési for-

AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL KIZÁRÓLAG AZ ÉDES OTTHON INGATLANIRODA FOGLALKOZIK.
FORDULJON MUNKATÁRSUNKHOZ BIZALOMMAL! TELEFON: 06-70/866-7424.

Telefonszám: 06-70/425-5590, 06-70/866-7426  
www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 

UTOLSÓ LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK PÁR EMBER SZÁMÁRA, HOGY INGATLANT
VAGY ÜZLETHELYISÉGET VÁSÁROLJON A DUNAPART REZIDENCIÁBAN.

Győr-Nádorvárosban, a Kálvária utcában épül ez
az 5 lakásos társasház, melyben még 2 lakás eladó.
Ez egy második emeleti, bruttó 45 nm-es, 1 szoba
nappalis lakás. Emeltszintű fűtéskészen adják át, de
kulcsrakészen is kérhető. Az ingatlan kitűnő helyen
van, közel az iskola, posta, buszmegálló. 30-as po-
rotherm téglából készül 10 cm szigeteléssel. A fű-

tésről kondenzációs kazán gondoskodik, mely 2 körös (padlófűtés+radiátor).
Zárt gépkocsibeálló is vásárolható, ára 750.000 Ft. Várható átadás: 2015 tavasz.
Ár: 15.000.000 Ft. Tel.: 06-70/425-5590.

Győrújbarát Győrhöz közeli panorámás
részén épül ez az ikerház. Alapterülete 90
nm, melyhez tartozik egy 19 nm-es garázs
és egy 12 nm-es terasz. Elosztása 3 szoba
nappali, ezért ideális családok részére is.
30-as porotherm téglából épül, 10 cm szigeteléssel, 3 rétegű műanyag nyílászá-
rókkal. Az ár tartalmazza még a tartalék kéményt, emiatt akár kandallót vagy
cserépkályhát is ki lehet alakítani. Extrák: riasztóelőkészítés, motoros garázs-
kapu, térkövezett járda és garázslejáró. Az ár emelt szintű fűtéskészen értendő.
Ár: 22.500.000 Ft. Tel.: 06-30/640-8794.

Győr-Újváros klasszikus részén eladó ez a 339 nm-es
telken, 2004-ben épült 130 nm-es családi ház. Az ud-
varból belépve egy tágas, világos nappaliba léphetünk,
mely egy légtérben van a konyhával és az étkezővel.
A földszinten dolgozószoba, vizesblokk, az emeleten
4 hálószoba található. Fűtése gáz-cirkós, emellett pad-
lófűtés és kandalló is működik. A teljes ház alápincé-

zett. Az emeleten klíma van. Ideális gyermekes családok számára, mert a kertben
játszótér és kerti grill is épült. A kert végében fedett kocsibeálló és tároló van.
Ár: 35.500.000 Ft. Tel.: 06-70/866-7426.

Kiemelt ajánlatunk

mává, ami megfelelő hozammal
kecsegtet, Győrben egyértelműen
a legjobb választás a Dunapart Re-
zidencia azoknak, akik bérbeadás-
sal akarják hasznosítani ingatlan-
jukat.  Az épületben minden ingat-
lan bérlőre talál, és tapasztalatunk
szerint, a bérleti díjak is európai
színvonalúak.

Már megszokhatták tőlünk, hogy
az Édes Otthon több mint ingatlan-
közvetítő.  Innovatív megoldásaink
egy új formája, hogy saját kockáza-
tunkra megkeressük leendő ügyfe-
leinknek a legjobb lehetőségeket. 

Mi felkutattuk Önöknek a leg-
jobb lehetőséget, a Dunapart Rezi-
dencia tehát a Profi ajánlata. 
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GASZTRO HIRDETÉS

Jövőre is viselhet szakácssapkát a La Maréda 
szerző: gaál józsef
recept: horváth szilveszter 
fotó: o. jakócs péter 

Megjelent a két francia szakíró, Hen-
ri Gault és Christian Millau 1960-
ban alapított éttermi kalauzának
2015-ös magyarországi kötete,
amelyben a szigorú ítészek 348 ha-
zai vendéglátóhelyet minősítettek. A
világszerte ismert és hiteles kalauz
álruhás zsűrije idén több alkalommal

is járhatott Győrben, az itt tesztelt ét-
termek közül jó szívvel ajánlják a 11
pontos Carment és a 12 pontos,
győrújbaráti Pipacsot.  A legna-
gyobb tetszést a belvárosi La Maré-
da aratta, Horváth Szilveszter kony-
hafőnök és csapata immár másod-
szor érdemelt 13 pontot és egy sza-
kácssapkát. A tulajdonos Szabó
László szerint az egysapkás rangot
könnyebb megszerezni, mint meg-
tartani, a zsűri folyamatosan tesztel-

te az éttermet. A La Maréda újabb
szakácssapkája a tartósan jó konyha,
a fenntartható minőség nemzetközi
jelképe. Van persze feljebb is, a leg-
jobbak, a Michelin csillagos Costes
és Onyx, valamint a Zóna a maximá-
lis 20-ból 17 pontot és három sza-
kácssapkát tudhatnak magukénak.
Rovatunk a győri siker örömére a La
Maréda étlapjának két közkedvelt,
őszi hangulatú fogását mutatja be,
Horváth Szilveszter tálalásában.    

Hozzávalók 4 főre: 640 gramm nyúlgerinc csont
nélkül, 800 g sütőtök, 50 g gyömbér, 2 g tonkabab
reszelve, 1 db narancs héja, 100 g vaj, 120 g tön-
kölybúzadara, 500 ml tej, 3 szál kakukkfű, 100 g vö-
röshagyma, 1 gerezd fokhagyma, csipet szerecsen-
dió, olaj a sütéshez, 50 g parmezán, 50 ml tejszín.

Elkészítés: A tököt kimagozzuk, egészben, héjá-
ban megsütjük, a belét rúdmixerrel krémesítjük,
gyömbér levével, tonkababbal, narancshéjjal ízesít-
jük, vajjal habosra keverjük. A tejet a hagymafélék-
kel, sóval, kakukkfűvel, szerecsendióval felforraljuk,
majd leszűrjük. A darát hozzáöntjük, 2-3 percig tű-
zön kevergetjük, majd hozzáadjuk a parmezánt és
a tejszínt. Ujjnyi vastagon tepsibe kenjük és hagyjuk
kihűlni. A nyúlgerincet sózzuk, tisztított vajon mind-
két oldalát megpirítjuk, langyos helyen pihentetjük.

Tálalás: A puliszkát felkockázzuk, két oldalát ser-
penyőben megpirítjuk. A tökkrémet a tányér szélére
húzzuk, középre a nyúlgerincet tesszük. A nyúlcson-
tokból pecsenyelevet is készíthetünk, alapos pirítás
után. Tálaláskor (megkötve) a nyúlhús alá tesszük. 

Nyúlgerinc illatos sütőtökkel, tönkölypuliszkával 

Zsályán füstölt pisztráng lencsével, zellermajonézzel
Hozzávalók 4 főre: 2 db egész pisztráng vagy lazacpisztráng,

200 g főtt beluga lencse, 200 g zellergumó, 50 g zsályatea, 50 ml
olívaolaj, 1 db citrom, 100 g lilahagyma, 50 ml fehérborecet, 40
g kristálycukor, só, fűrészpor a füstöléshez. 

Elkészítés: A halat kifilézzük, sózzuk, bőrével lefelé a rácsra
tesszük. A fűrészport száraz zsályával, nagy serpenyőben hevít-
jük, majd meggyújtjuk. Ha leégett és a parázs füstölni kezd, rá-
helyezzük a rácsot a halakkal. Letakarjuk és negyedórát hagyjuk
a meleg füstben. A főtt lencsét sóval, cukorral, ecettel, főzőlevé-
vel, olívaolajjal ízesítjük, hűtőben egy órát pihentetjük. A zellert
alufóliába csavarva, sütőben puhára sütjük, ha lehűlt, meghá-
mozzuk, sózzuk, citromlevet nyomunk rá, majd rúdmixerrel kré-
mesítjük, közben az olívaolajjal folyamatosan elkeverjük. A lila-
hagymát felszeleteljük, salátaecetben felfőzzük, majd lehűtjük.

Tálalás: A halfiléről lehúzzuk a bőrt és három vagy négy da-
rabra vágjuk. A lencsét alulra tesszük, a halat ráhelyezzük, mellé-
húzzuk a zellermajonézt és a leszűrt ecetes hagymát.                
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HIRDETÉS AUTÓVILÁG

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Az egy négyzetkilométerre jutó győri autók számá-
ban rekordot döntött szeptember közepén a spa-
nyolországi Marbella. A luxusüdülőhelyen ragadhat-
ta meg a nemzetközi sajtó a kizárólag Győrben ké-
szülő, harmadik generációs TT sportautók kormá-
nyát. Padlógázon pörögtek a motorok az Ascari ver-
senypályán. 

Marbellán a szeptember még nyári hónapnak
számít. Harminc fok feletti a levegő, huszonnégy a
tenger hőmérséklete. A világ luxusa itt hatványozot-
tan van jelen. Újságíróból is akad sok tucat a világ
minden részéből, akik ezúttal nem az itt nyaraló hí-
rességekre, hanem egy autóra koncentrálnak. Egy
magyar hungarikumra, az Audi TT-re, ahogy Tho-
mas Faustmann, a győri gyár első embere a sport-
autót előszeretettel aposztrofálja.

A hozzáértőbbek rögtön le is csapnak a TT
legerősebb verziójára, a TTS-re. Háromszáztíz ló-
erős motorja 4,6 másodperc alatt éri el a százas
tempót. Csak óvatosan – kapjuk a figyelmezte-
tést a német kísérőktől. Nem csak bennünket óv-
nak, a pénztárcánkat is. Spanyolországban
ugyanis, Európa más országaival ellentétében,
csak 120 kilométer/órás sebesség engedélye-
zett az autópályákon. 

Győri autók uralták a spanyol tengerpartot

Négykarikás hungarikum Marbellán
A hat sebességből három elég, hogy ezt a tem-

pót elérjük. S akkor még maradt három. Bőven elég
arra, hogy az ember adrenalinszintjét maximálisan
kiaknázza. Amíg valaki nem érzi át a kétszáz kilomé-
ter közeli sebesség élményét, legfeljebb elképzelni
tudja, mi hajt sok embert az autóversenyzés köze-
lébe. Ha megtapasztalja, maga is függővé válik.

A spanyol nyaralóhelyen szeptember közepén ak-
kora a forgalom, hogy a gyorshajtás szinte kizárt. Las-
san araszolva is élvezhető a győri TT. Kényelmes a
sportos ülés, kifogástalan a zenei hangrendszere, a
műszerfal világújdonságával pedig vonzza a tekinte-

tet. Ez az első autó, amely analóg kijelzők helyett di-
gitális műszerfalat kapott. A vezető tetszés szerint két-
féle kijelzési mód közül választhat. Hagyományos né-
zetben a sebesség- és fordulatszámmérő van a kö-
zéppontban, háttérben pedig diszkréten meghúzódik
a navigációs térkép. Egy gombnyomásra fordítható a
helyzet, a GPS térképe ural mindent, a virtuális mű-
szerek pedig diszkréten kisebbé válnak. 

Lassú forgalomnál egy másik világújdonság is
feltűnik az új győri TT-ben. A klíma kijelzője és beál-
lítógombja egyetlen helyen összpontosul, a befuvó-
kákon. Az Audin kívül ezt sem alkalmazza még
egyetlen autógyártó sem.

A lassú forgalomnak búcsút intünk, amikor meg-
érkezünk a hegyekben fekvő Ascari versenypályára.
A TTS volánja mögé ülve, az első kört a Safety Car
mögött tesszük meg, hogy megismerjük a pályát. A
második kör után a biztonsági kocsi eltűnik, s újság -
írók padlógázzal menetelhetnek. Legalábbis azon a
két egyenes szakaszon, ahol kétszáz közelébe jár-
nak a digitális óra számai. 

Marbellán büszkén prezentálja a harmadik gene-
rációs TT-t a nemzetközi újságíróknak Thomas Fa-
ustmann, a győri Audi ügyvezetésének elnöke, aki
nemcsak arról beszél a sajtótájékoztatón, hogy a TT
kizárólag az Audi győri gyárában készül, hanem ar-
ról is, hogy időközben a kisalföldi gyár évek óta őrzi
a világ legnagyobb motorgyára címet is. 

területeken elérte a 30 százalékot is. A
családi házaktól sokakat visszariasztot-
tak a múltban a magas fenntartási költ-
ségek, de most a nagyobb családdal
rendelkezôk vagy összeköltözôk köré-
ben is népszerû, fôként, hogy itt az al-
ku is nagyobb lehet.

Jelenleg a lakáspiacot a nem ele-
gendô kínálat jellemzi, az újlakás-piac
és beruházás szinte teljesen hiányzik.
A használt lakások kínálata gyér, azok
az eladók, akik nem vásárlási céllal ér-
tékesítik már meglévô ingatlanjukat,
inkább kivárnak. Az árak tekintetében
már megfigyelhetô enyhe növekedés,
a jövôben pedig negyedévente 1-2
százalékos árnövekedés várható, de
drasztikus ugrásra nem kell készülni.
Bár a harmadik negyedéves pontos
adatok még nem ismertek, vélhetôen
az árak további enyhe emelkedése fi-
gyelhetô meg, ha az országos szintû
árindex ismét 1 százalékos növeke-
dést mutat, akkor már trendrôl lehet
beszélni.

Az idei év a válság utáni legerôsebb
év lehet, az ingatlan tranzakciók száma
elérheti a 100 ezret. 

Az élénkülés elsôsorban annak kö-
szönhetô, hogy az ingatlanforgalmat
befolyásoló mindkét tényezô, a piaci
várakozások és a finanszírozási környe-
zet is javult. A korábban ingatlanvásár-
lásaikat elhalasztó vevôk egyre na-
gyobb arányban vélik úgy, hogy a piac
elérte az alját, s további árcsökkenés
nem várható. Ennek köszönhetôen az
a szerencsés helyzet állt elô, hogy ala-
csony kamatszintek mellett lehet olcsó
ingatlanokat vásárolni, ami így beindí-
totta a piacot.  

A panellakások elsôsorban az ala-
csony árszinten vásárlók körében
népszerûek, míg a téglalakások a ko-
rábban panellakásokban lakók, illetve
befektetési szempontokat is figyelem-
be vevô vásárlók körében számítanak
favoritnak. Ennél az ingatlantípusnál az
országos átlag szerint 20 százalékos
volt az esés mértéke, de egyes vidéki

Árnövekedésre számítanak
az ingatlanpiaci a szakemberek
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá -
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszeren-
csésebbnek bizonyuló megfejtő a Megérintő szavak című könyvet nyerheti
meg. Címünk: Győr Plusz, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk
megfejtése: A tapasztalat jó iskola, magas tandíjjal. Nyertes: Tarr Lászlóné
(Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

SUDOKU
Szabály: a nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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Apróhirdetés

Gyôrzámoly csendes utcájában épült,
nappali + 3 szobás családi ház, ga-
rázzsal, saját telekkel eladó. Utolsó si-
mítások! Fûtéskész ára: 24,9 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/372-0110.
Dunaszeg csendes utcájában épült,
4 szobás, jó állapotú családi ház,
melléképületekkel, rendezett telekkel
eladó. Ára: 11,5 millió forint. Tel.: 06-
70/372-0110.
Gyôrben eladó 300 nm-es, 10 szobás,
3 külön bejáratos, 3 szintes, 2000-es
építésû családi ház! Vállalkozásnak,
szállónak is tökéletes! Irány ár: 49 millió
forint! Érd.: 06-70/977-7831.
Gyôr-Szabadhegyen ikerházak eladó-
ak 24—28,5 millió forint közötti áron.
Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôrújbaráton, a hegyben, minden
igényt kielégítô, luxus családi házak
bekerülési ár alatti áron eladóak 78—
95 millió forint közötti áron. Érd.: 06-
70/372-0105.
Eladó Gyôrben 67 nm-es, 2 + 1 szo-
bás, elsô emeleti, újszerû állapotú la-
kás, óriási, 11 nm-es erkéllyel! Ár:
19,5 millió forint. Garázs vásárolható!
Tel.: 06-70/372-0114.
Albérleteket keresek Gyôrben 40.000-
250.000 forint árkategóriában! Érd.:
06-70/977-7838 .
Gyôr-Belvárosban eladó egy 67 nm-
es, nappali + 2 szobás téglalakás,
saját tárolóval és udvari gépkocsibe-
állóval. Irányár: 14,8 millió forint. Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôrújbaráton 1500 nm-es, remek tu-
lajdonságokkal rendelkezô építési te-
lek eladó. Ár: 6.900.000 forint. Érdek-
lôdni: 06-70/977-7839.
Gyôr-Gorkijváros csendes utcájában
50 nm-es ház eladó! Ár: 10.900.000
forint. Érdeklôdni: 06-70/977-7839.
91 nm-es, új építésû családi ház,

kulcsrakészen, fedett gépkocsibeálló-
val, Gyôrújfalun eladó. Ár: 21.000.000
forint. Érd.: 06-70/977-7842.
Écsen, Nyúlon, Pannonhalmán vagy
Ravazdon keresek eladó családi há-
zat! Tel.: 06-70/333-3839.
Gyôr-Szabadhegyen 722 nm-es épí-
tési telek, bontandó házzal, piaci ár
alatt eladó! Ár: 13,99 millió forint. Tel.:
06-70/459-2409.
Belvárostól 10 percre, bevásárló-
központokhoz közel, 106 nm-es,
nappali + 4 szobás, kertkapcsola-
tos sorházi lakás, garázzsal együtt,
természeti környezetben eladó.
Irány ár: 25,9 millió forint. Érd.: 06-
70/459-2409.
Gyôr- Nádorvárosban épülô társas-
házban lakás és üzlethelyiség leköt-
hetô. Irányár: 330 000 forint/nm. Tel.:
06-70/977-7830.
Gyôr-Belváros szívében eladó egy vá-
rosi panorámával rendelkezô, fiatalos
és újszerû, téglaépítésû társasházi la-
kás! Irányár: 27.000.000 forint. Tel.:
06-70/459-2458.

A gyôri sportkedvelô lakosság nyil-
ván emlékszik a 2000-es évek dere-
kán indult építkezésre, amelyet nem
kis elégedettséggel nyugtáztak a kör-
nyéken lakók. Már csak azért is, mert

az UEFA- és FIFA-szabványoknak
megfelelô, több pályával rendelkezô
aréna eredetileg olyan hiányt szünte-
tett volna meg a város életében,
amely a sportrajongók körében évek
óta problémaként jelentkezett. Az
amatôr sportolók számára nem volt
megfelelô helyszín a nagyobb sport-

események lebonyolításához. A kiváló
minôségû mûfüves, fedett pályák
azonban még ma is bármikor helyszí-
néül szolgálhatnak egy, az egész vá-
rost érintô (netán megyei vagy orszá-

gos) sportrendezvénynek. Sôt, lehet-
ne rá számítani a 2017-es gyôri Ifjúsá-
gi Olimpia idején is.

A sportrendezvények mellett ter-
mészetesen más „mûfaj” képviselôi-
nek is szívügye lehet az Gyôri Aréna
sorsa. A korábban megvalósult sport-
programok ugyanis eltörpülnek a

A Gyôri Aréna
A lehetôségek színhelye

Ha lemennél focizni a grundra és vinnéd magaddal a többieket is, azt Gyôr forgalmas utcáin már nemigen te-
heted meg. Hová menjünk akkor? A Gyôri Arénába (Gyôr, Szauter u. 4.), ahol az Üzleti Liga meccseit is játsszák!
A csarnokot 2005-ben kezdték építeni, eredetileg nagyobb sportkomplexumnak készült, és rengeteg lehetôsé-
get rejt egy jó befektetônek.

potenciál mellett, amelyet ez a komp-
lexum magában hordoz. Az aréna
modernizálásával egy valóban bármi-
lyen, nagyobb tömegeket vonzó ren-
dezvény lebonyolítására válna alkal-

massá a sportcentrum. Egy modern
szabadidôközpont nem pusztán a
sport oltárán tud áldozni. A Gyôri Aré-
na kiváló helyszíne lehet koncertek-
nek, vásároknak, kiállításoknak, fesz-
tiváloknak. A lehetôségek tárháza ki-
meríthetetlen! Önnek megmozdult a
fantáziája?
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Gyôr-Ménfôcsanak fiatalos és csen-
des részén eladó egy új építésû, 3
szoba + nappalis társasházi lakás.
Irányár: 18.500.000 forint. Tel.: 06-
70/459-2458.
Gyôrben és környékén hosszú távra
kiadásra kínálunk lakásokat és csalá-
di házakat. Érd.: 06-70/372-0105.
Gyôr-Szabadhegyen elsô emeleti,
téglaépítésû lakás, saját tárolóval, er-
kéllyel eladó. Ár: 16,9 millió forint.
Érd.: 06-70/372-0105.
71 nm-es, új építésû családi ház,
kulcsrakészen, Gyôrzámolyon el-
adó. Ár: 15.900.000 forint. Érd.: 06-
70/977-7842.
Gyôrzámoly csendes utcájában épült,
nappali + 3 szobás családi ház, ga-
rázzsal, saját telekkel eladó. Utolsó si-
mítások! Fûtéskész ára: 24,9 millió fo-
rint. Tel.: 06-70/372-0110.
Dunaszeg csendes utcájában épült,
4 szobás, jó állapotú családi ház,
melléképületekkel, rendezett telekkel
eladó. Ára: 11,5 millió forint. Tel.: 06-
70/372-0110.
Gyôrben eladó 300 nm-es, 10 szo-
bás, 3 külön bejáratos, 3 szintes,
2000-es építésû családi ház! Vállalko-
zásnak, szállónak is tökéletes! Irány -
ár: 49 millió forint! Érd.: 06-70/977-
7831.
Eladó Gyôrben 67 nm-es, 2 + 1 szo-
bás, elsô emeleti, újszerû állapotú la-
kás, óriási, 11 nm-es erkéllyel! Ár:
19,5 millió forint. Garázs vásárolható!
Tel.: 06-70/372-0114.
Albérleteket keresek Gyôrben 40.000—
250.000 forint árkategóriában! Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôr-Belvárosban eladó egy 67 nm-
es, nappali + 2 szobás téglalakás,
saját tárolóval és udvari gépkocsibe-
állóval. Irányár: 14,8 millió forint. Érd.:
06-70/977-7838.
Gyôrújbaráton 1500 nm-es, remek tu-
lajdonságokkal rendelkezô építési te-
lek eladó. Ár: 6.900.000 forint. Érdek-
lôdni: 06-70/977-7839.
Gyôr-Gorkijváros csendes utcájában
50 nm-es ház eladó! Ár: 10.900.000
forint. Érdeklôdni: 06-70/977-7839.
Écsen, Nyúlon, Pannonhalmán vagy
Ravazdon keresek eladó családi há-
zat! Tel.: 06-70/333-3839.
Gyôr-Szabadhegyen 722 nm-es épí-
tési telek, bontandó házzal, piaci ár
alatt eladó! Ár: 13,99 millió forint. Tel.:
06-70/459-2409.
Belvárostól 10 percre, bevásárló-
központokhoz közel, 106 nm-es,
nappali + 4 szobás, kertkapcsola-
tos sorházi lakás, garázzsal együtt,
természeti környezetben eladó.
Irány ár: 25,9 millió forint. Érd.: 06-
70/459-2409.
Gyôr-Nádorvárosban épülô társas-
házban lakás és üzlethelyiség leköt-
hetô. Irányár: 330.000 forint/nm. Tel.:
06-70/977-7830.

Sok helyen lehet olvasni, hogy az
ingatlanpiac fellendült az utóbbi idô-
ben. Valóban, 2014 elsô félévében
„megmozdult a piac”. Azt is sok he-
lyütt olvasni, hogy alacsony a kamat-
láb és kedvezôbben lehet hitelhez jut-
ni. Így végre eljött azoknak az ideje,
akik fontolgatják, hogy befektetési
céllal ingatlant vásároljanak. Persze
szakértôi segítséget még ilyen kedve-
zô feltételek mellett is érdemes igény-
be venni...

Nézzük reálisan, hogy is áll a
helyzet! Vitathatatlan, hogy az ingat-
lanpiac pörög az idén, pláne a sok
éves korábbi statisztikákhoz képest.
A hitel esetén pedig a megfelelô
konstrukciót választva, nem érhet
senkit sem meglepetés a késôbbiek-
ben. Az Openhouse munkatársai
úgy vélik, valóban érdemes most la-
kást vásárolni, ha már egyszer min-
den kedvezô körülmény megvaló-
sult, de ne ész nélkül vegyünk, ne
bármit, ne bárkitôl!

Az ingatlanba fektetett pénz stabil
jövôalapozó, sôt, átlátható és egy -
szerû befektetési forma, ezért is érde-
mes ezt választani. De csak abban az
esetben, ha tudjuk, mibe érdemes
fektetni. Kérjük ki ingatlanértékesítô ta-
nácsát a megfelelô környékrôl, hogy
az biztosan behozza az árát, és ter-
mészetesen egyéb szempontokat is
figyelembe kell vennünk választáskor.
„Nem mindegy, hogy új vagy régi

építésû az ingatlan, hogy milyen a
fûtés típusa, hogy egybe- vagy külön
nyíló szobákat találunk benne. Ezek
mind olyan tényezôk, amelyek befo-

lyásolhatják, hogy késôbb sikerül-e
(és ha igen, mennyiért) kiadnunk a be-
fektetésnek vásárolt lakásunkat” —

Milyen a csillagok állása?
árulta el Szepessy Anita, az Open -
house Gyôri Irodavezetôje. 

Summázva tehát, valóban kedvez a
lakásvásárlásnak a bolygók állása, de

mindenképp szakértô véleményre ha-
gyatkozva válasszuk ki a késôbbi
aranytojást tojó tyúknak szánt ingatlant.

A kérdés az, hogy az égitestek együttállása kedvezôen hat-e mostanában a lakáspiacra. Vagy ennél biztosabb
alapokra szeretnénk helyezni az ingatlanvásárlást? Az Openhouse munkatársai segítségével számba vesszük,
milyen kritériumok adottak jelenleg a lakásvásárláshoz, hiszen érdemes ingatlanba fektetni! 

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Révfalu kedvelt részén épülô nappali + 3 szobás ikerház garázzsal,
saját kerttel eladó. Minimál stílusban! 2014. decemberi átadással!
Ára: 42,9 M. Ft. Tel.: 06-70/372-0110 
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

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. 17—10. 24.

Piros alma
1 kg

1699,- kg

Koroncói
burgonya
zsákos, 30 kg

DELIKÁT

59,- kg

Liba testháj

Liba farhát

Pecsenye-
libamáj

90,- kg

Fagyasztott libacomb „A” 1 kg

Faros csirkecomb  1 kg

499,- kg

1399,- kg

Füstölt Kolozsvári
szalonna vf. —
Viola Hús Kft.

1 kg

999,- kg
119,- kg
699,- kg

kép és szöveg: xantus-állatkert

Április 13-án egy apró jaguár látta
meg a napvilágot a győri állatkertben.
A kis ragadozó mindennapjaiba szüle-
tésétől kezdve – először egy monito-
ron keresztül, később már új kifutójá-

KOS
Figyeljenek jobban barátaikra a héten, le-
het, hogy valakinek az Önök segítségére lesz szük-
sége. Együtt könnyebben meg tudják oldani a
problémákat. A szerelem is beköszönthet ezen a
héten, ha van párjuk, legyenek vele többet, szép
napokat tölthetnek együtt. Eredményes, nagyon
jó hét elé néznek. 

BIKA
Most rakják jó mélyre pénztárcájukat, in-
kább felejtsék is el, ne költekezzenek feleslegesen,
befektetéseiket is gondolják át még egyszer. Mun-
kahelyi irigységre számíthatnak. Olyan ajánlattal
kereshetik meg Önöket, amin komolyan el kell
gondolkozniuk. Párjukkal harmonikus a kapcsola-
tuk, figyeljenek a megfázásra.

IKREK
A héten sajnos sokat idegeskednek a pénz
miatt, még szóváltásba is keveredhetnek család-
jukkal emiatt. Készítsenek mérleget, gondolják át
még egyszer a döntéseiket, ne hamarkodjanak el
semmit. Vigyázzanak idegeikre, próbáljanak mi-
nél többet pihenni. Nem ártana kicsit elutazniuk,
ha tudnak.

RÁK
Önök most elégedettek lehetnek sorsuk-
kal, minden úgy alakul, ahogyan azt Önök szeret-
nék. Ezért fontos átgondolniuk, vajon mit is sze-
retnének valójában. Jól állnak anyagilag, munká-
juk is megfelelő, még új ajánlatokat is kaphatnak.
Barátaik elismerik Önöket, párjukkal is harmoni-
kus a kapcsolatuk. 

OROSZLÁN
Jobb lenne, ha jobban kihasználnák ezt a
hetet, törődjenek magukkal többet, pihenjenek,
lazítsanak, menjenek el kozmetikushoz, fodrász-
hoz. Törődjenek egészségükkel, tegyék meg mind-
azt, ami eddig elmaradt. Készítsenek mérleget ab-
ból, amit elvégeztek az utóbbi időben, milyen cé-
lok maradtak el.

SZŰZ
Önök most nagyon jó helyzetben vannak
munkájukat illetően, tele vannak lendülettel, am-
bícióval. Használják ezt ki, végezzenek el min-
dent munkájukban, ami esetleg elmaradt. Akár új
tanulmányokba is kezdhetnek, a nyelvtanulás
nem elvetendő. Barátaikkal jó a kapcsolatuk, ne
mondjanak nemet, ha hívják. 

MÉRLEG
Önök a héten nagyon szerelmes hangulat-
ban lesznek. Párjukkal olyan dolgokat is meg tud-
nak beszélni, amit eddig a szőnyeg alá söpörtek.
Ha egyedül vannak, tartsák nyitva a szemüket,
mert Önökre talál a szerelem. Vigyázzanak job-
ban pénzükre, egészségükre, ne költekezzenek fe-
leslegesen. Lazítsanak többet.

SKORPIÓ
Az Önök élete a kívánt módon telik, min-
den úgy alakul, ahogyan azt szeretnék. Kicsit fi-
gyeljenek jobban magánéletükre is, az utóbbi idő-
ben ugyancsak a munka játszotta a főszerepet. Él-
vezzék párjukkal az életet, osszák meg vele sikere-
iket. Ne hanyagolják el párjukat. Boldog hét követ-
kezik most életükben.

Horoszkóp
NYILAS
Ha mégoly rengeteget is dolgoznak a hé-
ten, nem tudnak mindent egy személyben megol-
dani, és ez sajnos kezd a magánéletük rovására
menni. Összetűzésben is lehetnek néhány kollé-
gával, ami megviseli Önöket. Barátaikra, párjukra
számíthatnak, ne hanyagolják el őket. Ideje kicsit
lazítaniuk, pihenniük.

BAK
Önök nagyon jó, szép, eredményes hét elé
néznek most. Szerelmi életük jól alakul, barátaik-
kal is tervezhetnek közös  programokat. Tervezze-
nek akár hosszú hétvégét, nem árt kicsit többet
pihenniük. Most anyagilag plusz bevételre szá-
míthatnak. Vigyázzanak ízületeikre jobban, keres-
senek új sportot.

VÍZÖNTŐ
Önöket könnyen becsaphatják a héten,
ha nem figyelnek oda jobban. Ne engedjék bevon-
ni magukat olyan ügyekbe, amivel nem értenek
egyet. Most ne legyenek annyira nagyvonalúak,
figyeljenek a részletekre. Pihenniük is többet kel-
lene, idegeik nincsenek nagyon jól, lazítsanak.
Párjukkal legyenek többet.

HALAK
Önök most nagyon szép hét elé néznek.
Rendeztek minden konfliktust, így párjukkal
boldog napokat élhetnek meg, munkájuk is jól
alakul, sikeres lesz. Foglalkozzanak többet ön-
magukkal, egészségükkel is, a felfázásra jobban
ügyeljenek most. Ha kell, erősítsék meg immun-
rendszerüket.

Azonosító chippel látták el a kisjaguárt
ban – folyamatosan bepillantást nyer-
tek az érdeklődők.  Sőt nevét is látoga-
tói adták, a szavazás végeredménye-
képp: a foltos bundájú apróság a Nay-
ra nevet kapta.

Jelenleg 6 hónapos, igazi csinta-
lan tinédzserré cseperedett, játéktól

nem kímélve kifutója berendezési tár-
gyait. Elérkezett az idő, hogy azono-
sító chippel lássák el, mint minden ál-
latot az állatkertben. Erre múlt hét
csütörtökön került sor: Első lépés-
ként a kölyköt átmenetileg különvá-
lasztották anyjától, Zoiától. Mivel eh-
hez a kisjaguárt meg kell fogni, mely
már egy ilyen fiatal kis ragadozónál is
veszélyes, ezért a művelet az állat el-
kábításával kezdődött. Ezután teljes
körű orvosi vizsgálat következett: az
állat fogainak, ínyének, mancsainak
és karmainak vizsgálatával. Továbbá
Nayra megkapta az ilyenkor szüksé-
ges védőoltásokat is.  Ezután került
sor az azonosító chip bejuttatására.
Ma már előírás, hogy az állatkert ösz-
szes lakóját chippel lássák el. Ennek
segítségével mindegyikük egyedi
módon azonosítható. A chip nagyjá-
ból akkora, mint egy rizsszem, és a
beültetése látszólag alig különbözik
egy egyszerű védőoltás beadásától,
így a művelet körülbelül negyed órát
vett igénybe. Nem sokkal később a
jaguárkölyök már ismét együtt volt
anyjával. További képek az állatkert
honlapján láthatók:

www.zoogyor.com
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APRÓ  HIRDETÉS

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Halat, vadat
s mi jó falat...

2014. OKTÓBER 18-TÓL
különleges vadételekkel, remek italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

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

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

ÁLLÁS
Magára és környezetére is igényes győ-
ri hölgy gyermekfelügyele-
tet vállalna. Akár hétfőtől–péntekig
ott alvással is. Gépkocsi van. 06-
30/282-5101

Győri Ipari Parkba vagyonőr
kollégát keresünk. Idősebbek jelentkezé-
sét is várjuk. Jelentkezni fényképes ön -
életrajzzal, érvényes okmányokkal lehet
az iparipark@gmail.hu e-mail címen.

Audi-gyárba keresünk állan-
dó szombat éjszakára takarítókat. Bejelen-
tett munka. Tel.: 06-20/993-5575.

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

SZOLGÁLTATÁS
Kutyakozmetika! Tanu-
ló keres kozmetikázandó kutyá-
kat, amiken gyakorolni tudna.
06-30/393-5687

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

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon biza-
lommal! 06-30/451-5367  

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

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

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

Kőműves-, festő- és bur-
kolómunkát, bontást, tetőfedést,
tető, oldalfal szigetelését vállalnám
megfizethető áron! Családi és irodahá-
zak 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 ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

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

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

EGYÉB 
Állat- és növénybörze ok-
tóber 26-án, a Városréti piacon. 06-
70/380-1557

Eredeti koloniál 2 db fotel és
kétszemélyes ággyá alakítható kanapé
eladó. Tel.: 06-30/227-3067.

Nem érzi jól magát?
Kérjen MERIDIM műsze-
res állapotfelmérést, hogy meg-
tudja, mi az oka. Segítek! 06-
70/295-0855

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

Tudja meg a jövőjét,
nézze meg, mit mond a kártya.
Jóslás! 06-70/ 295-0855

Magas áron vásárolok
antik bútorokat, antik órákat, por-
celánokat, festményeket, pénzér-
méket, képeslapot és teljes hagya-
tékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

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

OKTATÁS

Fotós-tanfolyam!
Kezdőknek , haladóknak,
hétvégenként okt. 23-tól!
Érdeklődés: 06-70/286-3665. 
www. laposafoto.hu

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás, felvételi fel-
készítés általános és középiskolások-
nak. Sokéves tapasztalattal, referenci-
ákkal. Hívjál bizalommal, segítek! A
sikerhez persze a Te
szorgalmadra is szüksé-
günk lesz!  Érd. tel.: 06-
30/897-0405.

LAKÁSCSERE
Nádorvárosi 1 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, folyama-
tos felújítás alatt álló, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 50–60 nm-es, erkélyes, határozat-
lan idejű bérleményre. Erfurti és Sopro-
ni utca kizárva. (Hirdetésszám: 423.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújítás-
ra szoruló, bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 50-60 nm-es bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 424.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 36 nm-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne belvárosi, szi-
geti, révfalui, adyvárosi, szentiváni 40-50
nm-es, 1+fél–2 szobás bérleményre. Tar-
tozásátvállalás lehetséges. (Hirdetésszám:
236.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás, ná-
dorvárosi, 30–55 nm-es, határozatlan
idejű bérleményre. A WC külön helyi-
ségben legyen. (Hirdetésszám: 241.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 53 nm-es, fel-
újított, komfortos, gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne szigeti,
újvárosi, 2 szobás, 50-60 nm-es, kizárólag
földszinti bérleményre. (Hirdetésszám:
242.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szoba, 50 nm-es,
távfűtéses, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-60 nm-
es bérleményre. Belváros, Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 243.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 + fél szobás, 36
nm-es, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, külsőleg szigetelt, fűtés-
korszerűsített házban lévő, felújított la-
kást cserélne 1 + fél – 2 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű, nádorvárosi,
adyvárosi, Marcalváros I területén lévő
bérleményre. (Hirdetésszám: 244.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN
Győr belvárosában eladó
54 nm-es, téglaépítésű, erkélyes, park-
ra néző, II-em-i, parkettás, jó állapotú,
egyedi fűtésű lakás, saját 13 nm-es tá-
rolóval. Tulajdonostól magánszemély-
nek! Irányár: 14,9 M Ft. 96/312-839

Nádorvárosban részben
felújított, téglaépítésű garzonlakás,
azonnali költözéssel eladó. Tel.: 06-
70/370- 6860.

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Ünnepi ajánlatunk 
Október 23, 24, 25, 26-ra

(csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)
Extra menü:
Húsgombócleves vagy tyúkhúsleves, 2 személyes Marcaltál,
köret, saláta, desszert
Kacsamájraguval töltött sertéskaraj rántva, 
vegyes köret, saláta, sütemény (levessel): ......................................1200 Ft
Párolt sertéskaraj tejszínes sajtmártás, 
párolt rizs, sütemény (levessel): ..........................................................1200 Ft
Sült csirke Jóasszony módra, vegyes köret, 
saláta, sütemény (levessel): ....................................................................1100 Ft
Sült kacsacomb, főtt burgonya, párolt káposzta, 
sütemény (levessel): ....................................................................................1200 Ft

Továbbá várjuk Kedves Vendégeinket 3-4 féle levessel és 6-8 féle második fogással!

5500 Ft/2 fő helyett 3990 Ft/2 fő
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: tóth lászló

A télre készülve, érdemes néhány óv-
intézkedést tenni a házi vízellátó háló-
zaton. Ha nem vigyázunk, kár érhet
minket, nemcsak az elfagyott mérő
pótlásának költségei, de a kiolvadást
követően az elfolyt víz díja is az ingat-
lan gazdáját terheli. Különösen ott ér-
demes átgondolni a fagyvédelmet,
ahol eladás, költözés, öröklés vagy
bármi más ok miatt, nemrég vált üres-
sé egy ingatlan. A felkészülést az első
fagy előtt tanácsos megkezdeni.

A téli időszakra magára hagyott
házban az egyik legfontosabb tenniva-
ló a vízhálózat és a vízmérő vízteleníté-
se, valamint a vízmérőakna gondos
felkészítése. A télen nem lakott ingat-

Szombat
A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vona-

la a 96/50-50-55-ös telefonszámon minden
naptári napon 0–24 órában hívható. Október
18-án a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. személyes ügyfélszolgálatai közül a Jókai
úti és az Orgona úti irodák 8 és 12 óra között
lesznek nyitva. A pénztár fél órával előbb zár.
Az ETO Parkban lévő iroda zárva lesz. Ugyan-
ezen a napon a telefonos ügyfélszolgálat szin-
tén 8 és 12 óra között érhető el. Telefonszám:
96/50-50-50. 

A GYHG Nonprofit Kft. működési területén a la-
kossági hulladékszállítás változatlanul, a Hulladék-
naptárban meghirdetett módon működik.

Zugszemét-elszállítás
A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési igazgatóságának koordinálá-
sában idén harmadik alkalommal történt meg a Tűz utcában ille-
gális módon felhalmozott zugszemét elszállítása. Ugyaninnen
márciusban hetven, júliusban száz köbméter szemetet vittek el.
A Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri a lakosságot, hogy a közterületek
tisztaságára vigyázzunk közösen.

Fagyváró tanácsok 
lanok, nyaralók belső vízvezetékeiből
engedjük le a vizet. Ehhez zárjuk el az
aknában található főelzárót, majd a
víztelenítő-csonkon keresztül folyas-
suk ki a belső hálózatból a vizet. A víz-
telenítő-csonknak a fagyhatár alatti
vezetékszakaszon, a belső hálózat leg-
mélyebb részén kell lennie. Ha ilyen
még nincs, feltétlen alakíttassuk ki.
Ne felejtsük el a vécé víztartályát kiü-
ríteni. A fagyveszély érinti a bűzelzáró
csőszakaszokban lévő vízdugókat is.
Akár leszerelhetjük ezeket, vagy ki-
pumpálhatjuk belőlük a vizet. Fagyál-
ló, fertőtlenítő hatású folyadékot is
önthetünk a bűzelzárókba.

Dolgozzunk gondosan, előzzük
meg, hogy a fűtetlen ház vezetékei-
ben és a vízmérőben víz maradjon. Ez

jelenti ugyanis a veszélyt, fagyáskor a
víz térfogata megnő és szétfeszíti a
csöveket vagy kettéroppantja a víz-
órát. Az aknában lévő vízmérőt még
akkor is érdemes valamilyen nedves-
séget taszító szigetelőanyaggal bebo-
rítani, „felöltöztetni", ha úgy gondol-
juk, „elég mélyen" van. Legjobb a
többrétegűre hajtogatott építési fólia
vagy bármi más, nem nedvszívó szige-
telőanyag. Nem elég, ha rádobunk
egy rossz kabátot, vagy egy köteg új-
ságpapírt a vízórára. Ha a szigetelő-
anyag átnedvesedik, semmit nem ér,
átengedi a hideget. 

Ne feledkezzenek el a kerti csapról
sem, engedjék le belőle a vizet és szige-
teljék, csomagolják be a hideg ellen. Hi-
deg, szeles időben a csővezeték köny-

nyen „levezetheti a hideget az aknába”.
Legjobb a vízmérőaknát felül is gondo-
san szigetelni. Jó szolgálatot tehet egy
4-5 centiméter vastag, hőszigetelő
hungarocell lap. Ezt vágjuk pontosan
akkora méretűre, amekkora az akna fe-
dőlapja, s alulról rögzítsük hozzá. Ha
gondosan szigetelünk, nem érhet ben-
nünket meglepetés tavasszal.

Szombati és ünnepi tudnivalók
Október 23.
A hiba- és kárbejelentő vonal a 96/50-50-55-ös te-

lefonszámon minden naptári napon 0–24 órában hív-
ható. Október 23-án és október 24-én az ügyfélszolgá-
lati irodák egységesen zárva lesznek, telefonos ügyfél-
szolgálat nem üzemel.  Október 23-án a győri felszíni fi-
zető parkolóhálózat beállói díjmentesen vehetőek
igénybe. Október 24-én, pénteken a győri fizető parko-
lóhálózatban a szombati díjszabás érvényes. Október
23-án a Vásárcsarnok zárva tart és minden, a Győr-
Szol Zrt. által működtetett sportlétesítmény zárva lesz. 

A GYHG Nonprofit Kft. működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás változatlanul, a Hulladéknaptár-
ban meghirdetett módon működik. A győri és nem
győri hulladékudvarok október 23-án zárva lesznek.

Temetők
A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő szabad-

hegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Koroncói úti közteme-
tők november 5-ig egységesen 7 és 20 óra között
látogathatók. 

A kegyeleti megemlékezés ideje alatt a győr-ná-
dorvárosi köztemetőbe – beleértve a Szentlélek-
templomnál lévő új bejáratot – és a Szabadi úti köz-
temetőben az arra jogosultak 7 és 11 óra között
hajthatnak be autóval. 

A részletes információk a www.gyorszol.hu
weboldalon olvashatóak.

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

KAZÁNGÉPÉSZ vagy

KAZÁNKEZELŐ
Előny: fémipari végzettség
Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a követ-
kező címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Mun-
ka- és Bérügyi Osztály 9024 Győr, Orgo-
na út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra, kérjük, írják rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntessék fel a „kazán-
gépész” vagy a „kazánkezelő” jeligét.

Jelentkezési határidő:
2014. október 27.

Álláshirdetés Eladó autók
A Győr-Szol Zrt. meghirdeti az alábbi gépjárműveket
nyilvános értékesítésre:

SCANIA P93. Évjárat: 1993. Üzemanyag: dízel. Műszaki ér-
vényessége: lejárt. Irányár: bruttó 1.016.000 Ft.
MERCEDES SPRINTER. Évjárat: 2002. Üzemanyag: dízel.
Műszaki érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 214.000 Ft.
NISSAN SERENA. Évjárat: 1994. Üzemanyag: benzin.
Műszaki érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 157.000 Ft,
NISSAN PICK-UP. Évjárat: 2000. Üzemanyag: benzin.
Műszaki érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 117.000 Ft.
NISSAN VANETTE. Évjárat: 1999. Üzemanyag: dízel.
Műszaki érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 223.000 Ft.
OPEL ASTRA. Évjárat: 1999. Üzemanyag: benzin. Műszaki
érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 282.000 Ft.
FIAT TALENTO. Évjárat: 1994. Üzemanyag: dízel. Műszaki
érvényessége: lejárt. Irányár: bruttó 58.000 Ft.

A gépjárművet megtekinteni a GYHG Nonprofit Kft. Sashegyi
HulladékkezelŐ Központjában (GyŐr, KülsŐ Fehérvári út 1.)
lehet személyesen, 2014. október 20-án reggel 9 órától 11
óráig. További felvilágosítás a 20/594-1545-ös telefonszámon
kérhetŐ munkanapokon 8 óra és 16 óra között.
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A rövidpályás Európa-bajnok
Jakabos Zsuzsanna mellett
újabb kiválóság csatlakozott a
Győri Úszósport Egyesülethez.
A jelenleg még dunaújvárosi Ta-
kács Krisztián – aki hazánk leg-
gyorsabb 50 méteres gyors -
úszója – néhány hete már Pet-
rov Iván edzéseit látogatja.

A rövidpályás Európa-bajnok bronzér-
mes Takács Krisztiánról még az edzői
sem feltételezték az elején, hogy egy-
szer Magyarország leggyorsabb gyors -
úszója lesz. Először szimplán egész-
ségügyi okokból kezdett el úszni, az -
óta viszont jócskán túlteljesítette az
eredeti terveket.  

„Négyévesen kezdtem el úszni, de
semmi komoly megfontolásból. Igaz-
ság szerint egészségügyi problémáim
voltak, hetente jártam kórházba fulladá-
sok miatt, és az orvosok javasolták az
úszást, ezután pedig itt ragadtam. Bár
őszintén megvallva, magam sem tu-
dom, hogyan. Eddig elég viszontagsá-
gos utat jártam be Dunaújvárosban. 15
éves koromig nagyon gyenge eredmé-
nyeim voltak, nem volt semmi sikerél-
ményem. Annyira nem, hogy voltak
egyesületi edzőtáborok, ahol nem fér-
tem be az utazó keretbe. Aztán egyik pil-
lanatról a másikra megváltozott minden.
Részt vettem az Arany Üst nevezetű, ré-
gen nagyon nívós nemzetközi korosz-
tályos versenyen, ahol
először bekerültem a
döntőbe, majd ott bronz -
érmes lettem 100 gyor-
son. Ezután kezdett
menni a szekér.”

Szó szerint, hiszen
Krisztián ezután serdülő-
ként megnyerte az or-
szágos bajnokságot 50
méteres gyorsúszásban.
Azóta pedig verhetetlen ezen a távon.
Serdülőként már rögtön megnyerte az
ifi országos bajnokságot 50 gyorson.
„Idén zsinórban a 10. országos bajnoki
címem ez 50 gyorson. Saját magam
sem gondoltam volna, hogy ez lesz az
én számom, mert az 50 gyors pont a
leglutrisabb szám, ahol pár század
számít.”

Saját bevallása szerint csak a szeren-
csének köszönheti, hogy a medence
mellett maradt, hiszen a kevésbé sikeres
időszakban csábították a foci és a kézi-
pálya felé, sőt még az edzője is azt mon-
da, hogy nem lesz belőle semmi. 

„Utólag bebizonyítottam, hogy nem
volt igazuk. Ráadásul azok az emberek,

akik akkor ki voltak tehetségesnek kiált-
va, belőlük nem maradt már senki. A sa-
ját korosztályomból is már csak a Cseh
Laci úszik. Hála Istennek, én viszont
ezen az 50 gyorson még jó sokáig el tu-
dok ketyegni. Ha most úgy ülnénk itt,
hogy a 400 vegyesről beszélnénk, akkor
már a végét látnám a pályámnak. Talán
azt mondanám, hogy egy-két évem
még van, az olimpiáig csak kihúzom, de
50 gyorson nem a fizikális dolgok szá-
mítanak igazán, hogy bírja-e még az
ember, hiszen 21 másodpercről beszé-
lünk. Itt inkább a rutin, az évek és az erő
számít. Nem véletlen, hogy Amerikában
vagy Franciaországban 34-35 éves
sprinterek még mindig a világ élvonalá-
ba számítanak.” 

Krisztián úgy érzi, van még benne am-
bíció és még van mit javítania az úszásán.
Évek óta próbálja például rajttechnikáját
fejleszteni, ám ezzel mind a mai napig elé-
gedetlen. Ezen is szeretne Petrov Iván se-
gítségével változtatni Győrben. 

„Azért is jöttem ide, mert elég sok
versenyt elbuktam azzal, hogy egy-két
századdal lemaradtam a döntőről. Az
utóbbi időben volt négy szétúszásom is,
amelyből mindet elveszítettem. Tudom,
hogy a rajtjaim nagyon gyengék, próbál-
koztunk javítani rajta, de nem túl nagy
sikerrel. Az Ivánnal való közös munka
már pár éve szóba került. Ő sem azt
mondja, hogy csodákat tud tenni, ha-
nem azt, hogy a kapcsolatait felhasznál-
va, nem szégyell segítséget kérni olyan
emberektől, akik értenek hozzá, vagy
megvan minden technikájuk ahhoz,

hogy ezt kijavítsuk. Az Európa-bajnoki
11. helyem után telt be a pohár, és érez-
tem, hogy változtatni kell, mert nem
akarok mindig lemaradni a döntőről.”

A közeljövőben rajtanalízisre utazik
Veronába és Hollandiába, amelyhez
Krisztián nagy reményeket fűz. 

„Ha már csak azt meg tudják monda-
ni, hogy melyik testrészemet erősítsem
jobban, vagy hogy tartsam a fejem vagy
a kezem, és nyerek pár századot, azzal
én már nyerek. Ezt most megpróbálom,
aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz
elég. Mindig pár századon múlt az üd-
vösség, mert a rajtnál olyan hátrányt
szedtem össze, aminek ledolgozásához
már rövidnek bizonyult a medence. Úgy
érzem, ha ezt kijavítjuk, akkor masszívan
ott tudok lenni az élvonalban és esetleg
a dobogóra is állhatok.”

Ötven méter gyorson minden század,
ezred másodperc számít, állítja Krisztián,
aki felnőtt pályafutásának áttörését a
2011-es sanghaji világbajnokságra teszi. 

„Vb-döntőt úszhattam, ahol hat szá-
zadon múlt az ezüstérem, de hatodik let-
tem. Igazából ez mutatja azt, hogy mi-
lyen szoros is ez a mezőny. Ezért van ne-
hezebb dolgom is, mert 50 gyorson le-
het nagyot nyerni, de nagyot bukni is. Ha
öt századdal rosszabbat úszok, akkor
abban ugyanannyi munka van, mint ha
öt századdal jobbat, és így akár lehetek
negyedik, de tizennegyedik is.”

Fontos volt a városváltás, hiszen,
mint mondja, már befásult Dunaújvá-
rosban. Már csak egy külső szemlélő
vette észre a hibákat az úszásában,
mert annyira megszokott volt minden.
Győrbe jövetelével nagyot fordult vele

a világ, ám nagyon élvezi és kicsit sem
tart az új helyzettől. 

„Az első benyomások nagyon pozi-
tívak. Iván olyan ember, aki foglalkozik
a sportoló lelkével is. Mindig megkér-
dezi, hogyan érzem magam, fáradt va-
gyok-e, ezek először furák voltak, mert
Dunaújvárosban meg volt írva az ed-
zésmunka, amit meg kellett csinálni,
ha jól vagy, ha nem. Iván pedig monda,
hogy mindig szóljak, ha valamilyen baj
van, és ahhoz mértem változtatunk az
edzésprogramon.”

Krisztián egyelőre az év végéig tud-
ja a programját. A decemberi rövidpá-
lyás világbajnokságig biztosan együtt
dolgozik Petrov Ivánnal. 

„Ennyi idő alatt nagyjából látjuk már,
hogyan megy a közös munka. Elme-
gyünk a rajtanalízisekre, utána edzőtá-
borba. Ezután lesz egy rövidpályás or-
szágos bajnokság, ahol azért már kör-
vonalazódni fog, hogy jól működik-e a
dolog, jó úton haladunk-e. A rövidpá-
lyás vb-t is attól tettem függővé, hogy
hogyan úszom az ob-n. Ha jól, akkor el-
megyek, mert amúgy nincs értelme,
akkor inkább dolgozok tovább és in-
kább nyári vb-n szeretnék maximálisan
teljesíteni.”

A nagy álmot még teljesíteni kell –
mondja az olimpikon, hiszen ha már
nem lennének ambíciói és céljai, már
rég abbahagyta volna.

„Három olimpián már voltam, ott a
legjobb eredményem egy 9. hely. Ma-
gyarországon viszont még sohasem
volt 50 gyorson döntős, úgyhogy én
ezt szeretném elérni. A döntőben pe-
dig már bármi lehet.”

„Mindig pár századon múlt az üdvösség”

Ha nem lennének
ambícióim és céljaim,
már rég
abbahagytam volna
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Újabb fölényes győzelmet ara-
tott a Rába ETO futsalcsapata
az NB I-ben. A zöld-fehérek a
Vasassal találkoztak, amelyet
könnyedén, 9–2-re múltak felül
idegenben. Lódiék gyakorlati-
lag egy félidő alatt eldöntötték a
meccset, hiszen ekkor már 5–1-re
vezettek. A fordulás után pedig
még tovább növelték a különb-
séget. Az ETO-ból Dróth és Pa-
lomeque parádézott. Ráadásul
ezzel a sikerrel lépéselőnybe is
kerültek a Rába-partiak, hiszen
a bajnoki címvédő Berettyó ki-
kapott a Veszprémtől.

A hétvégén rendezték meg Pé-
csett a Fűzy Ákos női kosárlabda
emléktornát. A kétnapos felkészü-
lési viadalon a CMB Cargo-UNI
Győr a házigazda PEAC-Pécs
mellett, az MTK és a szlovén Celje
ellen mérte össze felkészültségét.
A kosaras hölgyek elsőként az
MTK-val játszottak, amelyet köny-
nyedén 87–72-re múltak felül, és
a döntőbe jutottak. A fináléban az-
tán, az elődöntőben a Pécset verő
Celje volt az ellenfél, amely már
nagyobb falatnak bizonyult. A
szlovénok 78–48-ra győztek a fi-
náléban. A győri lányoknak ez volt
az utolsó erőfelmérő a szombati
bajnoki rajt előtt, amikor is a Szek-
szárd otthonában vendégszere-
pelnek, 18 órától.

Lépéselônyben
a Rába ETO

A tavalyi bajnokcsapattal találkozott a
Győr Sharks a hétvégén idehaza. A cá-
pák eredetileg még szeptemberben ját-
szottak volna a Hurricans-szel, ám akkor
a mostoha időjárás miatt meghiúsult az
összecsapás. Ezen a szombaton azon-
ban már nem volt semmilyen akadálya,
hogy egymásnak feszüljön a két csapat. 

A találkozót a vendégek kezdték
jobban, olyannyira, hogy Troy Rice már
a második támadójátékban megvillant
és megszerezte a vezetést a Hurricans-
nek. A folytatásban Bencsicsék tovább
növelték előnyüket, ám a cápák sem
adták könnyedén magukat, egy 5 yar-

Az egyetemi sportcsarnok parkolója
mellett fog állni az az új edzőcsarnok,
amelyet jövő tavasszal vehetnek bir-
tokukba a győri egyetemisták, kivált-
képp a kosarasok. A Széchenyi István

Másodikak
a kosaras hölgyek

Elsô hazai siker a férfi kézilabdázóknál
Az első idegenbeli győzelem után az első hazai sikerért küz-
dött az ETO-SZESE a férfi kézilabda NB I/B nyugati csoport-
jában. Ennek megfelelően remekül indult a találkozó, hiszen
a zöld-fehéreknek sikerült ellépni a Százhalombattától.
Ám 7–3 után elkezdett felzárkózni a vendég együtetes, sőt ez
olyannyira sikerült nekik, hogy egy 5–0-ás rohamot követően
már egyenlő is volt az állás. A folytatásban újra összeszedte
magát az ETO, a szünetre azonban még így is kétgólos battai
előnnyel vonultak a felek. A második játékrészt ismét a SZESE
kezdte jobban. Sikerült kiegyenlíteni, majd ezt követően jó ide-
ig felváltva estek a gólok. A 27–27 után aztán sikerült egy jó
hajrával háromgólos előnyt kidolgozni a zöld-fehéreknek, ami
már elégnek bizonyult a végéig. Hiszen hiába faragott a hát-
rányból a vendég együttes, így is 31–30-ra győzött az ETO,
megszerezve ezzel az első hazai győzelmét. 

Joggal lehetett elégedett Rosta Miklós is a fiai teljesítményé-
vel. A tréner úgy fogalmazott, hogy a szívük és az akaratuk vitte
előre a fiúkat, amely pótolta az esetleges hiányosságukat, a fá-
radtságot, a fiatalságot és a rutint. Ebben tudtak most fölénőni
az ellenfélnek. Az ETO-SZESE mérlege immáron két győzelem
és három vereség, amellyel a 11. helyen állnak a bajnokságban.

Új kosaras edzôcsarnok épül

Egyetem Sportegyesülete, a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetégé-
nél nyert pályázatot, így elsősorban e
sportág képviselői használják majd
az új létesítményt. A beruházás pénz-

ügyi alapjait nagyjából másfél éve
kezdték el megteremteni, most pedig
már az építési munkálatok is megkez-
dődtek, amelyet a Globál Építőipari
Kft. végez. Gyömörei Tamás, a SZE-
SE elnöke szerint nagy szükség van
erre az újabb sportlétesítményre, hi-
szen az utóbbi időben már annyira ki-
bővült az egyetemi sport, hogy nehe-
zen férnek el egy helyen. 

A 430 milliós építkezést egyrészt
TAO-s pénzből, vagyis vállalatok társa-
sági adókedvezményéből valósítják
meg, ám ez csak a költségek 70%-át je-
lenti. A fennmaradó önrész kifizetésé-
ben az egyetem és a győri önkormány-
zat vállalt nagy szerepet. Ha minden a
tervek szerint halad, akkor jövő év máju-
sában egy újabb sportcsarnokkal gya-
rapszik az egyetemi campus és Győr vá-
rosa is. Az edzőcsarnok műszaki átadá-
sát 2015. április 30-ára tervezik. 

Kikaptak a cápák a budapestiektôl
dos touchdownnal faragtak a hátrá-
nyukból. A szünetre azonban így is
21–7-re vezetett a bajnoki címvédő. 

A harmadik negyedben aztán vég-
leg eldöntötte a meccset a Hurricans,

hiszen 27 pontos különbséget sikerült
összeszorgoskodniuk.  A záró szakasz-
ban aztán Pápai Róbert révén szépített
a Sharks, ám végül így is magabizto-
san, 48–13-ra nyertek a budapestiek.



2014. október 17.  / + / 29

MOZAIK  SPORT

A Fejér megyei Mór mellett fekvő te-
lepülés már rally történelemmel bír,
mivel az utóbbi 15 évben évente leg-
alább egyszer szurkolhattak a tele-
pülésen élők testközelből a szakág
versenyzőinek. Idén a Fehérvár rally
mezőnye kezdte a sort, azonban a
tavaszi benzingőz után, most ősszel
a leszálló köd mellett rallyautók so-
kasága népesíti majd be Nagyveleg
és Bakonycsernye környékét. Az itt
élők mindig sokan szurkolnak a pá-
lya szélén kedvenceiknek, reméljük,
hogy október 19-én, vasárnap is így
lesz majd. 

A Céltrans Rallysprint Bajnokság
ötödik futama az Alexovics Kupáért
zajlik, ahol az előnevezés lezárása-
kor 60-an jelezték rajthoz állásukat.
Köztük a nézők egyik kedvenc páro-
sa, Tóth Attila és navigátora Bakai
Renáta. „Rena” elmondta, hogy je-
lenleg gőzerővel dolgoznak a szere-
lők az autón, mert Attila nemrégi-
ben rallycross futamon indult vele,
így vissza kell építeni a kék BMW-t.
Nagyon várják már, hogy Nagyveleg
és Bakonycsernye között autózhas-
sanak, cél természetesen az első
hely, ennek érdekében mindent
megtesznek majd. 

Újabb tekés siker

Kezdésként
vereség
Az elmúlt hétvégén a Széchenyi
Egyetem-Győri KC is megkezdte
az idei bajnoki szezonját a férfi ko-
sárlabda NB I/B-ben. Az egyete-
misták első körben idegenben, a
Pápa otthonában vendégszere-
peltek. A mérkőzésen szinte végig
nagyon jól tartották magukat a
győri kosarasok, ám az utolsó öt
percben megfordította a rutinos
Pápa a mérkőzést, így végül
73–78-ra maradtak alul. Molnár
István, a győriek vezetőedzője úgy
fogalmazott büszke csapatára,
mert az öt „A" csoportot megjárt
játékossal felálló Pápa ellen az
utolsó pillanatig meccsben voltak.
„Ez a mérkőzés is igazolta, hogy jó
úton járunk, de az is bebizonyoso-
dott, hogy a mai kosárlabdában 2
perc kihagyás sem megengedhe-
tő. A végeredmény alakulása
szempontjából meghatározó  volt
sajnos, hogy a büntetőket nagyon
rossz százalékkal értékesítettük" –
tette hozzá a szakvezető.

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
6. fordulójában a Nyíregyházát
fogadta vendégül. A tekés fiúk re-
mekül szerepeltek, hiszen 5–3-as
sikert arattak. A Győr-Szol TC je-
lenleg 5. a bajnoki tabellán. Né-
meth Gábor, a klub elnöke úgy
gondolja, hogy – bár szorosab-
ban a vártnál – egy olyan mecs-
csen nyertek, ahol kötelező volt a
győzelem. A szezon legjobb ered-
ményét érték el, ráadásul Pete II.
László révén pályacsúccsal. Jó
meccsen hozták a kötelezőt.
Psz.: Batki Tamás 600, Kiss Nor-
bert 590, Koller Dániel 563, Né-
meth Gábor 585, Pete II. László
625, Rédling Zsolt 542. Folytatás
október 18-án a Péti MTE ellen,
idehaza. Aki teheti, jöjjön és buz-
dítsa a győri tekéseket!  

Megkezdődött a jégkorcsolyás sze-
zon a hétvégén Győrben. Megnyitot-
ta kapuit a nagyközönség előtt
ugyanis a Győri Műjégpálya szomba-
ton, egy egész napos bulival. Az üze-
meltetők jóvoltából ráadásul a szom-
bati látogatók ingyenesen csúszkál-
hattak a jégen. A kellemes hétvégi ki-
rándulóidő ellenére sokan választot-
ták a hűvös csarnokot és korcsolyáz-
tak egy jóízűt. Bartalis József, a Győri
ETO Hockey Club utánpótlás vezető-
edzője elárulta, hogy a hokisok már
egy hónapja tesztelik a jeget, ám sze-
rették volna, ha a győriek is minél
előbb használhatják azt. A látogatók
között persze nemcsak profi korisok
voltak, hanem olyanok is, akik első lé-
péseiket tették meg a csúszós jégen.
Jó példa pedig volt is előttük, hiszen
a győri hoki klub fiataljai bebizonyítot-
ták, hogy nem csak a felnőttek tud-
nak jól, gyorsan korcsolyázni. Ütőt,
korongot ragadtak és száguldoztak a
pályán.  Bartalis József elárulta, hogy
szeretné, ha egyszer felnőtt csapata
is lenne a klubnak, hiszen így a fiata-
lok előtt is lenne példa és cél, ahova
el lehet jutni. A vezetőedző hozzátet-
te, a profi sport mellett városunkban
nagyon népszerű a közönségkorcso-
lyázás, ezért szeretnék minél koráb-
ban kinyitni a pályát. Ehhez viszont az
kell, hogy sikerüljön beszigetelni az
épületet. Konkrétumok ezzel kapcso-
latban még nincsenek, ám azért dol-
goznak, hogy ezt minél előbb meg
tudják valósítani. Az viszont biztos,
hogy mostantól, aki kedvet érez egy
jóízű korizáshoz, az bátran mehet a
Győri Műjégpályára, mert megnyitot-
ta kapuit az idei szezonra. 

Újra
korcsolyát
húzhatnak
a gyôriek

Nagyveleg egyre közelebb
Ezen a versenyen a két település kö-

zött kétszer halad majd el a mezőny
mindkét irányból, azaz összesen négy-
szer tapsolhatnak a kilátogató nézők a
párosoknak. A tíz km-es pályán lassítók,
ugratók és kanyarok teszik még izgal-
masabbá a küzdelmet. A verseny 9 óra

előtt a bemelegítő körrel kezdődik,
majd 10 óra 30-kor az első versenytem-
póban haladó autót láthatja a közönség.
A Céltarns Rallysprint Bajnokság Alexo-
vics Kupáért kiírt futama este 7 óra
után, az eredményhirdetéssel zárul.  
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A Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei
Szövetsége országos fotópá-
lyázatot hirdet. 

A fotópályázat témája: Őszi
horgászélményem. Fődíj: egy-
hetes nyaralás két fő részére a
Sporthorgász Egyesületek
Győr-Moson-Sopron Megyei
Szövetségének üzemeltetésé-
ben lévő, a Szigetközben talál-
ható ásványrárói tanyaházban.
A jutalom a szállás költségé-
nek átvállalását jelenti. Bekül-
dési határidő: 2014. novem-
ber 28. Egy fő pályázó egy fo-
tót küldhet. A fénykép mellett
az e-mailben kérjük megadni
a fotó címét, a kép üzenetét,
hogy hol készült, ki a pályázó
és hány éves, illetve a pályázó
elérhetőségeit. (E-mail, telefon-
szám.) A versenybe a számító-
gépes programokkal átalakí-
tott fényképek nem számíta-
nak bele. A fotókat szakmai
zsűri bírálja el. Eredményhir-
detés: 2014. december 12. A
pályázat részletes kiírása a
www.horgszovgyor.hu webol-
dalon és a szövetség Facebo-
ok oldalán olvasható. 

Nagy Csaba

A győri Kovács Attila – ahogyan a szo-
rítók világában sokan ismerik, Vipera
– a magyar ökölvívás rajongóinak régi
nagy kedvence. Attila tehetségével és
szorgalmával egészen messzire jutott
a profik között, pályafutásának meg-
koronázásaként 2006-ban elhódította
az Nemzetközi Ökölvívó Szervezet
(IBO) nagyváltósúlyú világbajnoki cí-
mét is. A közönségkedvenc aztán
kényszerűségből felhagyott az
élsporttal, de távozása a boksz világá-
ból nem volt végleges, három év szü-
net után, 2012-ben újra a kötelek kö-
zé lépett. Visszatérése óta mened-
zserként az a Rácz Félix egyengeti az
útját, akinek segítségével egyszer már
feljutott a csúcsra. Erőnléti edzőként
egy országos szaktekintély, Nagy Sán-
dor készíti fel a mérkőzésekre, akinek
véleménye szerint Vipera szervezete
sokkal fiatalabb, mint az életkora, így
újra merész célokért küzdhet. A felké-
szüléshez a nyugodt hátteret pedig a
Pedró Pékség biztosítja, az újrakez-
dés óta foglalkoztatjuk és támogatjuk
a győri ökölvívót. Ezzel Vipera mögött
egy olyan stabil hátország működik,

Úton a világ tetejére
a Pedró Pékséggel

A téma: ôszi
horgászélményem

FOTÓ-
pályázat!

A magyar női kézilabda-válogatott nyerte meg a hétvégén rendezett Provident Kupát. Görbiczék először Ausztriát
verték, majd Románia következett, végül Szlovákiát győzték le magabiztosan. A Győri Audi ETO KC kiválóságai ezúttal
is remekül teljesítettek. Herr Orsolya ráadásul elnyerte a kupa legjobb játékosa címet is.                 (MTI fotó: Kovács Anikó)

amely biztonságot és nyugalmat köl-
csönöz a sportoló számára.

Attila a rá jellemző elszántsággal
vetette magát a munkába a visszatéré-
sét követően, hiszen kimondott célja,
hogy egyszer újra világbajnoki övet
csatoljanak a derekára. Ehhez a kezde-
ti lépéseket már megtette, előbb egy
magyar bajnoki cím büszke tulajdono-
sává vált, ismét a kontinens szűk élvo-
nalában jegyzik az ökölvívót. Vipera
ugyanis többségi döntéssel legyőzte a
francia Dieudonne Belingát a televízió
által élőben közvetített szentesi profi
ökölvívógálán, így megszerezte a
Boksz Világszervezet (WBO) nagyvál-
tósúlyú Európa-bajnoki övét. A mérkő-
zés hatalmas, hullámzó és látványos
küzdelmet hozott, melynek végén a kö-
zönség újra ünnepelhette régi kedven-
cét. A következő állomás már a hőn
áhított világbajnoki címmérkőzés le-
het Attila számára, melyen valóra vált-
hatja álmait, és elérhet a világ tetejére.
A Pedró Pékségen egészen biztosan
nem múlik az újabb siker, mi továbbra
is Vipera mellett állunk és segítjük a si-
kerhez vezető úton. 

A Győr+ Televízió hétfő esti
Sportmagazinjának vendége
ezúttal Kadler Gusztáv, a Gra -
bo plast Győri Vízisport Egyesü-
let szakosztályvezetője és a
klub fiatal tehetsége Hérics Dá-
vid lesz. A beszélgetés során
évet értékelnek a kajak-kenu-
sok, szóba kerülnek az idei év
sikerei. A sportmagazin játéká-
ban ez alkalommal a Mezbolt
által felajánlott kék-fehér színű
Stabil Champ kézilabdát sor-
solnak ki. Érdemes lesz tehát
hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni!

Magunkat
ajánljuk
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securitypatent.hu

A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

Az AKCIÓS csomag tartalma:
• vagyonvédelmi központ kezelôvel • 5 db mozgásérzékelô
• kültéri hang- és fényjelzô • 2 db akkumulátor

0 Ft-os biztonsági rendszerek
rendszerbe kerülési díjjal!

NÉZZE MEG AZT A CÉGET, AKIRE RÁBÍZZA CSALÁDJA, VAGYONA BIZTONSÁGÁT!

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB

JELENTKEZZEN BE MOST!

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

INGYENES
LÁTÁSELLENÔRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS


