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8–9. oldal Elkészültek annak a
sportlétesítmény-együttesnek a
tervei, amely otthont ad a győri
rendezésű 2017-es Európai Ifjúsá-
gi Olimpiai Fesztiválnak. Megmu-
tatjuk a látványterveket. 

7. oldal Még az idén átadják a
multifunkcionális csarnokot és az
uszodát. Az arénában több nagy
koncert és jelentős sportesemény is
lesz az előttünk álló hónapokban,
sorra vettük őket. 

10. oldal 2002-ben alapították a „Híd a Jövőbe” Értelmi Sérülte-
ket Segítő Alapítványt, s 10 éve építették fel a Márton Lakóotthont.
Az elmúlt évtizedes működést – a szakmai sikerek mellett – a bizony-
talan jogszabályi környezet, a civil szféra presztízsvesztesége és az
alapító család fogytán lévő ereje árnyékolta be. Dr. Fekete Gáborné,
az alapítvány koordinátora von mérleget.
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5 perc alatt érnek ki a mentők a sürgős esetekhez Győrben
– ez derül ki a geoinformatikával foglalkozó Esri térképéről.
Az OMSZ már évtizedek óta használ hatékonyságának
mérésére egy vonatkoztatási rendszert, e szerint 77-78
százalékban 15 percen belül a helyszínre érkeznek.

20 milliárd forint keretösszegű lesz az a legalább 5 la-
kásból álló társasházaknak szóló energiahatékony-
sági pályázat, amely novemberben jelenik meg. A
cél, hogy az eddigi egyharmados vissza nem térí-
tendő támogatási arányt 45-50%-ra emeljék.
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Halottak napi megemlékezésre és
koszorúzási ünnepségre várja az ön-
kormányzat a győrieket október 31-
én 15 órára a nádorvárosi közteme-
tőbe, a Deim Pál alkotta „Hősi halot-
tak” emlékműhöz, az I., a II. világhá-
borús, valamint az 1956-os hősi ha-
lottak előtt tisztelegve. Megemléke-
zést tart Radnóti Ákos, önkormány-
zati képviselő, valamint a katolikus
egyház, a Református Lelkészi Hiva-
tal, az evangélikus egyház és a Bap-
tista Gyülekezet lelkészei. Közremű-
ködik Dudás Dorottya.

Kiegészítô
táblák
Új szabály lépett életbe a KRESZ-
ben, ami további figyelmet követel a
közlekedőktől. Az iskolák környékén
eddig a háromszög alakú táblák fi-
gyelmeztettek a gyerekek jelenlétére
és a veszélyes forgalmi helyzetre,
ezeket mostanra már kiegészítő táb-
lákkal is ellátták, amelyek 30 km/órá-
ban határozzák meg a legnagyobb
sebességet az adott útszakaszon. 

Halottak napi
megemlékezés

KIS HÍREK  MOZAIK

Győrben is megnyitotta kapuit a budapesti éjszakai élet leghíresebb borbárhálózatá-
nak második vidéki tagja, a DiVino Borbár. A Széchenyi téren letisztult, modern kör-
nyezetben, profi kiszolgálás mellett lehet megkósolni hazánk legkiválóbb borait. A tár-
saság partnere a Junibor Egyesület, melynek tagjai feltörekvő, első generációs borá-
szok. Hécz Kálmán tulajdonos elmondta, a vendéglátóhelyen 120-féle hazai bor kap-
ható, és minden reményük abban van, hogy a borbár sikeres lesz Győrben. A 2014-
ben a Magyar Brands elismerést is elhódító DiVino új üzletének megnyitójára dr. Nagy
István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is ellátogatott. 

Korábban nem tapasztalt összefo-
gás valósult meg az áldozatsegí-
tésben. Húsz hónappal ezelőtt in-
dult a „Szakmai összefogás az ál-
dozatokért Győr-Moson-Sopron
megyében”, más néven Ágnes-
program című Támop-projekt,
melynek konzorciumi partnerei a
megyei gyermekvédelmi központ,
a megyei kormányhivatal igazság-
ügyi szolgálata és a megyei rend-
őr-főkapitányság voltak. A közel
105 millió forintból megvalósult
program záró rendezvényén
egyértelmű sikerekről számoltak
be a résztvevők. A szakemberek
tapasztalatai egyértelműen azt
mutatják, hogy az áldozatok ma
már könnyebben kérnek segítsé-
get, amiben az Ágnes-program-
nak is nagy szerepe van.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc esemé-
nyeire és hőseire emlékeztünk 2014. október 23-án.

A korábbi hagyományok szerint az önkormány-
zat tagjai ezen a napon koszorúzással és főhajtással
emlékeztek Szigethy Attilára a Városháza I. emeleti
folyosóján, a Szigethy-emléktáblánál, majd a Du-
nántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén
(Szent István út 5.), a Szigethy Attila-domborműnél.
Az emlékünnepség központi programja a Bisinger
sétányon álló Golgota emlékműnél zajlott, ahol Fe-
kete Dávid tartott megemlékezést. Beszédében azt
az áldozatvállalást és feltétlen hazaszeretetet hang-
súlyozta, amely a forradalom és szabadságharc hő-
seit jellemezte. Az alpolgármester megemlékezett
a hősökről, akik nem féltek szembeszállni a hatal-
mas elnyomó gépezettel, nem féltek kiállni igazuk
mellett még akkor sem, ha harcuk kilátástalannak
tűnt. Kiemelte, mint a történelem során számos al-
kalommal, 1956-ban is magunkra maradtunk, és
csak saját erőnkre, az egymás iránt érzett felelős-
ségvállalásra és a szeretet erejére számíthattunk. A
nemzet érdekében történt példaértékű összefogás

Tisztelgés
a Suhanónál 
Halottak napi megemlékezést ren-
dez a Rába Nyugdíjas Egyesület az
Árkád mögötti Suhanó kalapács-
nál, október 31-én, pénteken dél-
után három órakor. A vagongyáriak
hagyományos találkozóján a részt
vevők koszorúznak és gyertyát
gyújtanak, tisztelegnek az elhunyt
munkatársak, köztük a 90 éve szü-
letett Horváth Ede és a 60 éve szü-
letett Hegyi Ferenc emléke előtt. 

Az 56-os forradalom hôseiProgram
az áldozatokért

DiVino Borbár Gyôrben is

Emléktábla-avatás
A Bencés Diákok Győri Egyesülete 2014.
október 28-án  emléktábla-avatással és
konferenciával emlékezik a győri születé-
sű bencés szerzetes Jáki testvérekre. Já-
ki Zénó (gimnáziumigazgató), Jáki Sza-
niszló (Templeton-díjas, Győr Megyei Jo-
gú Város díszpolgára) és Jáki Teodóz
(Szent László-díjas, a csángó magyarok
apostola) atyák maradandó és szép em-
léket hagytak több ezer bencés diákban.
Ezért gondolta úgy az egyesület, hogy
győri szülői házuk falán (Zrínyi u. 6.) már-
ványtábla őrizze emléküket. Az emlék-
táblát 14 órakor Bíró László (Gy/69) tá-
bori püspök szenteli fel. A 15 órakor kez-
dődő konferencián Jáki Zénóról dr. Ne-
deczky Árpád  főállatorvos, Jáki Szanisz-
lóról prof. dr. Vizi E. Szilveszter kétszeres
Széchenyi-díjas kutatóorvos, a Magyar
Tudományos Akadémia egykori elnöke,
míg Jáki Teodózról prof. dr. Cs. Varga Ist-
ván irodalomtörténész, egykori bencés
diákok tartanak előadást. A konferencia
helyszíne: a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium díszterme.
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A győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat is-
mét társadalmi reintegrációs projektet indít
Európai Uniós forrásból a városban élő haj-
léktalanoknak. A Tágas városom kis lakásra
cserélem II. című projekt 2014. július 1. és
2015. szeptember 5. között valósul meg, és
célkitűzései közé tartozik mintegy 25 hajlék-
talan határozott idejű lakhatási támogatása,
valamint további 15 fő intézményi integráci-
ójának a sikeres biztosítása.

A projekt eredményeként a Hajléktalano-
kat Segítő Szolgálat, a korábbi tapasztalatok-
nak megfelelően, további számbeli csökkené-

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) a Magyar Haltermelők
és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségével
(MAHAL) Kisbajcson, a Győri „Előre” Halászati Ter-
melőszövetkezet telephelyén. Az együttműködés leg-
főbb célja, hogy növekedési pályára álljon az európai
összehasonlításban drámaian alacsony hazai halfo-
gyasztás. Magyarországon az egy főre eső éves hal-
fogyasztás mindössze 4,5 kg. Az EU-ban ez eléri a 22
kg-ot, egyes dél-európai országokban pedig akár a
70 kg-ot is. Azokban az országokban, ahol több halat
fogyasztanak, magasabb az átlagéletkor.

November elején kezdődik meg
az Audi Hungaria Motor Kft.
győri gyárában a TT Roadster
modell gyártása – közölte a tár-
saság az MTI-vel.

A hivatalos gyártásindítás idő-
pontja november 5. A társaság
nem közölte, pontosan hány au-
tó gyártásával számolnak ebből
a modellből, arra azonban emlé-
keztettek, hogy három műszak-
ban, teljes kapacitással működik
a győri járműgyár, amelyben a ta-
valyi, 40 ezer feletti mennyiség
többszörösét állítják elő az idén.
Márciusban, az Audi Hungaria

Megalakult Győr-Moson-Sopron megye új köz-
gyűlése. A testületet Győr korábbi alpolgármes-
tere, a Fidesz–KDNP-s Németh Zoltán vezeti,
akinek két alelnök is segíti a munkáját a követke-
ző öt évben. A most megalakult közgyűlésben
elsöprő fölényben van a jobboldal, hiszen a 21

Koszorúárusítás
A Győr-Szol Zrt. piacterein zajlik a koszorúárusítás. A Vásár-
csarnokban a nyitva tartási időben, a Városréti piacon a  pi-
acnapokon 6 és 14 óra között, a Petőfi híd lábánál és a Virág-
piacon mindennap reggeltől estig kínálják az árusok a szebb-
nél szebb koszorúkat.

Megalakult a megyei közgyûlés
fős testületben 14 kormánypárti képviselő ül,
míg a Jobbik négy, az MSZP kettő, a DK pedig
egy politikust delegált a megyei önkormányzat-
ba. Az alakuló ülésen az elnök, az alelnökök és a
képviselők is esküt tettek, valamint megválasz-
tották az állandó bizottságok tagjait is.

re emlékeztünk
máig ható üzenettel bír, és az október 23-i rendez-
vények egyik fontos célja, hogy ez az üzenet eljus-
son a ma emberéhez is. 

„Lehet-e az ember ember és magyar?” – kér-
dezte egykor Ady Endre. 1956-ban egy életre
megkaptuk a választ a kérdésre. Újra emberek let-
tünk, méghozzá újra magyar emberek! 56 hősei
tettek azzá bennünket! Magyarnak lenni sosem
volt egyszerű! Ahogy olvassuk a történelemköny-
veket, ingyen sosem adtak számunkra semmit
sem. Véres csaták, komoly harcok, lélekölő próba-
tételek kísérték az utunkat, amelyeken keresztül
csak azzal a hittel és végeláthatatlan erővel tud-
tunk felülemelkedni, ami a magyar nemzetet jel-
lemzi” – fogalmazott az emlékező.

Az ünnepségen a Győri Nemzeti Színház szín-
művészei – Fehér Ákos, Pingiczer Csaba és Ung-
vári István – adtak emlékműsort „Szabadságun-
kért 1956” címmel. Az ünnepség záróakkordja-
ként a különböző szervezetek képviselői és a vá-
ros polgárai helyezték el az emlékezés koszorúit
az emlékmű talapzatánál.

A halfogyasztást növelnék

Az Audi Hungaria továbbra is
nagy lendülettel folytatja az
utánpótlás képzését: a tanév
kezdetére két új tanulóállo-
mást vehettek birtokba a ta-
nulók a járműgyártás terüle-

Új tanulóállomások
tén. A duális szakképzés kere-
tében itt fiatalokat képeznek
a karbantartás-technika és a
járműtechnika szakmákban
az Audi Akademie Hungaria
oktatóinak támogatásával. A

tanulóállomásokon a jövő-
ben az elméleti képzésükkel
párhuzamosan évente 20
szakmunkástanuló sajátíthat-
ja el speciális feladatait a gya-
korlatban is. 

Tágas városom kis lakásra cserélem
sét várja a közterületen fedél nélkül élőknek,
valamint mindenképp javulást vár a bevont
célcsoport foglalkoztathatóságában. A pro-
jekt megvalósítása során 10 fő önálló lakhatá-
sának támogatása és folyamatos nyomon kö-
vetése valósul meg albérletekben. További 15
hajléktalan személy költözik ki a Hajléktalano-
kat Segítő Szolgálat részlegeiről és kezdi el új-
ra önálló életét. Az albérletekbe költözőket
nem hagyják magukra, utógondozó szociális
munkások folyamatosan látogatják őket, de
további szakembereket is bevonnak, hogy a
bérlemények új lakói a hosszú távú (8–12 hó-
nap) támogatási időszak után is képesek le-
gyenek az önálló lakhatás megtartására. 

Az eddigi tapasztalatok pozitívak. Hason-
ló projekt megvalósítása során a Hajléktala-
nokat Segítő Szolgálat sikeresen biztosította
már 51 győri hajléktalan önálló lakhatásá-
nak megteremtését, és hasonlóan a nemzet-
közi trendekhez, a lakhatási támogatásban
részesülők 70-80%-a sikeresen tartotta
meg a projekt zárását követően is lakhatását
már a szolgálat támogatása nélkül. 

Az albérleti támogatás folyósításán és a
bérleményekben lakó személyek segítésén kí-
vül intézményi integrációs folyamatok is zajla-
nak majd, amelyek során 15 fő „utcán”, közte-
rületen élő hajléktalan intézményi elhelyezése
valósul meg az elkövetkező pár hónap alatt.

Indul az Audi TT Roadster
sorozatgyártása

Motor Kft. éves eredménybeje-
lentő sajtótájékoztatóján Tho-
mas Faustmann, a társaság
ügyvezetésének elnöke azt közöl-
te, hogy a tavalyi 42 ezer 851-hez
képest megháromszorozza gyár-
tását a győri székhelyű cég, és
újabb modell győri gyártásával is
számolnak. Elmondta: „nagyon
sokáig már nem lehet várni” a TT
Roadster bevezetésével. Augusz-
tus közepétől három műszakos
termelésre állt át az Audi győri
járműgyára; a lépés okaként a
prémium modellek iránti magas
keresletet említették.
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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

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Békés voksolással választottak ma-
guknak nemzetiségi önkormányzatot
Győr német származású lakói, ponto-
sabban az a másfél száz győri polgár,
aki október 12-én ez ügyben is az ur-
nához járult. Az eseményt nem előzte
meg semmiféle kampány, két illetékes
egyesület két-két jelöltje indult a négy
testületi helyért. Mindenki nyert, a leg-
több szavazatot kapó önkormányzati

elnök, Ferenczi Tamás mellett Ruisz
Oszkár, Scheibelhoffer Ottóné és Czi-
bik Istvánné vállalt ötéves képviselői
munkát. Következő lépésként a néme-
tek a többi győri, frissen választott ki-
sebbségi testülettel egyetemben es-
küt tesznek, a városházi ceremóniára
a hírek szerint hétfőn kerül sor.

Ferenczi Tamás szerint az tény,
hogy kétszázhuszonhat polgár iratko-
zott fel a szavazni vágyók német nem-
zetiségi névjegyzékére, de azt megtip-
pelni sem lehet, hogy a győriek közül
valójában hányan rendelkeznek efféle
gyökerekkel. A történelem viharával
meg jó szelével Szent István bajor Gi-
zellája óta érkeznek hozzánk nyugatiak,

Nemzetiségek Győrben:
a németek 

a városban nem is olyan régen még
éppoly természetes volt a német szó, a
német újság és német színház, mint a
magyar. Azt, hogy a nemzetiségi lét ma
is vonzó, leginkább az önkormányzat
körüli pezsgés mutatja. Egyre többen
vállalnak szerepet a közösség építésé-
ben, az anyaországból hozott hagyo-
mány és kultúra ápolásában.

Az önkormányzat Kazinczy utcai
székházában két német egyesület és
számos művészeti csoport érzi magát
otthon, rendezvényeik szinte kivétel

nélkül telt házasak. Itt működik a Ha-
zai dallamok és a Rozmaring kórus, a
Volksband, a Melódia és az Akkorde-
on zenekar.  A ház legközelebbi, no-
vember 14-én esedékes egyesületi
fesztiválja nyilvános lesz, az érdeklő-
dők ezúttal a harmonika művészeivel
találkozhatnak. A következő hónapok
nemzetiségi programjai közül Feren czi
Tamás a bazilika hagyományos né-
met adventjét és a farsangi sváb bált
ajánlja a közönség figyelmébe, előb-
biben egyházi énekeket adnak elő a
győri kórusok és a díszvendég kimle-
iek, utóbbi felejthetetlen élmény a jó
társaságnak, a sváb zenének és
konyhának köszönhetően.  
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Kizárólag a múltjából nem él
meg egy nemzet. De a múltja
nélkül sem. Magyarország
múltjában – mint ahogy min-
den nemzetében – vannak ku-
darcok, vereségek, s vannak
győzelmek. Elbukott győzel-
mek is. Meg győztes elbukások.
1956. október 23-a egyszerre
volt világtörténelmi jelentő-
ségű, s a magyarok önébredé-
sének a napja. Elhihették és
megtapasztalták az emberek
milliói, hogy a hatalom min-
dig a néptől kap felhatalma-
zást, s ha ezzel visszaél, ha ezt
szégyenletes, pusztító és ha-
zug diktatúrára használja, ak-
kor a sorsa megpecsételődött. 
1956. október 23-án ezt a törté-
nelmi törvényszerűséget ka-
tartikusan élték meg az em-
berek. Mondhatni, személyre
és közösségre szabottan. Lel-
kesen és önfeláldozva rázták
le magukról egy hazug, betel-
jesülhetetlen világ minden
láncát, kötelét.
Aztán a tankokkal visszaszer-
zett diktatúra számon kért és
megtorolt. Hiába lett úrrá is-
mét a félelem, hiába vonultak
utcára 1957. május elsején
száz ezrek, ez már a hatalom
halál utáni állapota volt, utol-
só – sajnos hosszan tartó és
nagy – rúgása a kommuniz-
mus jelszavával élősködők-
nek. A megszabadulás ekkor
már csak idő kérdése volt. 
Győr emelt fővel ünnepelheti
ezt a napot. Hősöket adott, és
sajnos áldozatokat is a meg-
torlásban. Földes Gábor, Szi-
gethy Attila – hogy csak a leg-
ismertebbeket említsük – s
megannyi névtelen hős állt a
szabadság szolgálatába.  
Ha ez ünnepi beszéd volna,
akkor talán a tanulságok levo-
nása következne. A tanulságo-
kat azonban mindig maga a
történelem, s a társadalom
használja föl, építi be a maga
életébe, törvényeibe. 1956 a
magyar szabadság alaptörvé-
nye, kitörölhetetlenül.. 

Győrplusz

Októberi
katarzis

szerző: w. a.
fotó: illusztráció

Akadálymentes térképet készí-
tettek a Camelot Mozgássérült
Fiatalok Győri Egyesületének
tagjai és önkéntesei a közelmúlt-
ban, Győrben, együttműködve
az OpenStreetMap Magyar kö-
zösségével és a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége ifjúsági tagozatával.
A 30 fős csapat többek között a
Széchenyi teret, az ETO Park
környékét, valamint a Városház
teret és a vasútállomást vette
górcső alá. 

Lassú fejlődés tapasztalható Győrben
az akadálymentesítés tekintetében –
mondta lapunknak Pécsi Gertrúd, a
„Camelot” Mozgássérült Fiatalok Győri
Egyesületének titkára a felmérés kap-
csán. Hozzátette, egyesületük 2008
óta vizsgálja hasonló módon a kisalföl-
di megyeszékhelyet elsősorban az
ügyintézés, a szórakozás, az oktatás,
az étterem és kávézó, valamint az
egészségügyi ellátások igénybevételé-
nek tekintetében. A munkába kezde-
tektől bekapcsolódtak a Széchenyi Ist-
ván Egyetem mérnök és szociális mun-
kás szakos hallgatói is. Közösen eddig
több mint száz győri helyszín teljes kö-
rű felmérését végezték el az egyetem
oktatóival és hallgatóival kidolgozott
módszertan szerint, ám ezek a felmé-
rések csak az adott kategóriába eső
helyek komplex vizsgálatára koncent-
ráltak. Most viszont az OpenStreet-
Map lehetőségeit kihasználva Győr
belvárosának utcái, járdái és útkeresz-
teződései is középpontba kerültek. A
terepi munka során a résztvevők hat

csoportban, előre kijelölt útvonalon,
előre kinyomtatott térképlapokkal és
űrlapokkal dolgoztak. A térképezés so-
rán Győr belvárosának egy részét és az
ETO Park Élményközpontot, valamint
annak környékét derítették fel. A felmé-
rés során a járdák, járdaszegélyek, ki-
sebb üzletek és egyéb objektumok (pl.
bankautomaták) felmérése történt
meg. A feldolgozás első szakaszában

mintegy 60 új objektumot rögzítettek,
további 200 objektum adatát pedig a
közeljövőben a helyszínen rögzített
adatlapok részletes feldolgozása után
viszik fel a rendszerbe. 

A zömében fiatal mozgássérülteket
tömörítő civil szervezetnek mindössze
40 tagja van, de internetre vitt tapasz-
talataik segíthetik azt a mintegy 4000
sorstársukat, akik Győr-Moson-Sop-
ron megyében élnek. Hiszen a mért
adatokat online formában már az el-
múlt hétvégén elérhetővé tették min-
denki számára. A mozgássérülteken

túl egyébként a babakocsis kismamák-
nak és az időseknek is segíthet az elké-
szült térkép, az utcára lépve ugyanis
hasonló problémákkal kell szembenéz-
niük. Pécsi Gertrúd egyébként az épü-
letek akadálymentesítése mellett kie-
melte a városban egyre bővülő számú
kerékpárutat, amelyek nagy segítsé-
get jelentenek a kerekesszékkel közle-
kedőknek.

A „Camelot” Egyesület titkárától
megtudtuk azt is, hogy az OpenStreet-
Map-nek Magyarországon ez volt az
első, a mozgássérültek szemszögéből
történő átfogó felmérése, hiszen eddig
csak külföldi példák és két nyári kísér-
leti akció (Budapest és Balatonmária-
fürdő) tapasztalatai álltak rendelkezés-
re. A tervek szerint a mostani példa és
tapasztalatok alapján egyrészt Győr-
ben, másrészt az ország nagyvárosai-
ban is folytatni fogják a munkát, Pécsi
Gertrúd ígérete szerint nálunk 3-4 ha-
vonta biztosan lesz hasonló akció.

AAkkaaddáállyymmeenntteess  ttéérrkkéépp
aa  bbeellvváárroossrróóll

Mi az az OpenStreetMap?
Az OpenStreetMap (OSM) egy projekt, amely szabadon felhasználható térképi
adatokat szolgáltat az egész világról. Több ezer tag együttes hozzájárulása egy
pontos, részletes és friss térképet eredményez, amely legalább annyira jó (vagy
talán jobb is), mint a hasonló kereskedelmi termékek. Csakúgy, mint a Wiki-
pédia esetében, a világ minden táján jelen lévőemberek folyamatosan befek-
tetett munkája az, ami lehetővé teszi az OpenStreetMap épülését. Az Open -
StreetMap közösségnek rengeteg aktivistája van Európában és a legtöbb tu-
risztikai alkalmazás és térkép is az OpenStreetMap térképes adatbázisát hasz-
nálja. Emiatt gazdasági haszonnal is járhat bekerülni az OpenStreetMap adat-
bázisába. Az OpenStreetMap közösség világszerte gyűjt adatot a különböző
közutakról, vasutakról, vízi utakról vagy ösvényekről (pl. turistautak), de még a
kerékpárutak is felvételezésre kerülnek. Ezek fontosak a közlekedés számára,
de ezeken felül az utak mellett elhelyezkedő egyéb objektumok is térképre ke-
rülnek, csakúgy, mint üzletek, épületek (köz- és magán), parkok, természetvé-
delmi területek, kulturális és rekreációs területek.
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FORTÉLYVÉDELEM PROJEKTEK

szerző: dr. szalai péter ügyvéd
fotó: marcali gábor

Fortélyvédelem címmel új rovatot in-
dítunk, amelynek célja, hogy megis-
mertessen minket a szellemi alkotá-
sok jogvédelmével, és azzal, hogy öt-
leteinket, találmányainkat, művészi
teljesítményeinket hogyan hasznosít-
hatjuk a mindennapi életben, akár vál-
lalkozásunk tevékenysége során. A ro-
vat szerkesztője dr. Szalai Péter
ügyvéd, a Szalai Ügyvédi Iroda vezető-
je tízéves ügyvédi gyakorlattal és fel-
sőfokú iparjogvédelmi végzettséggel
rendelkezik. Ügyvédi praxisában első-
sorban iparjogvédelmi (védjegy- és
szabadalmi jogi) és szerzői jogi, illetve
gazdasági jogi ügyekkel foglalkozik. A
Széchenyi István Egyetem Deák Fe-
renc Állam- és Jogtudományi Karán
polgári jogot és polgári perjogot oktat.

Első alkalommal arról lesz szó,
hogy mi a szellemi tulajdon, és milyen
szerepet játszhat a vállalkozások mű-
ködésében, sikerében. A szellemi tu-

Fortélyvédelem

szerző: gaál józsef 

Idegen nyelvű e-learning alapú képzést indít 2016
szeptemberében négy hazai felsőoktatási intézmény,
köztük a Széchenyi István Egyetem. Az uniós támo-
gatást élvező HUNline projekt munkálatai jól halad-
nak, Kovács Zsolt, a győri egyetem főtitkára arról szá-
molhatott be, hogy elkészült az e-learning oktatás-
hoz szükséges felület, s hamarosan befejeződik a
tananyagok fejlesztése is. A négy intézménynek első
lépésként az egységes módszertant kellett kidolgoz-
nia, a személyes találkozás nélküli, kizárólag elektro-
nikus kapcsolatú oktatásra idegen nyelven még
nincs példa a magyar gyakorlatban.

A hallgató otthon, számítógépe előtt ülve tanul, az
oktató a leckéket záró, önellenőrző kérdésekre adott vá-
laszt látva menedzseli a tanulási folyamatot. Vizsga ter-
mészetesen itt is van, ilyenkor a diák felügyelet alatt, egy
vizsgaközpontban dolgozik az elektronikus felületen.
Kovács Zsolt elmondta, a győri egyetem elsőként a Jár-
műmérnök mesterképzését kezdi meg, míg partnerei,
az Óbudai Egyetem, az egri és a dunaújvárosi főiskolák
műszaki menedzser alapképzési szakot és mérnökta-
nár mesterképzést indítanak. Az online oktatás határok
nélküli, nyelve Győrben a német, másutt az angol lesz. 

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában
valósul meg, a projekt száma: TÁMOP-4.1.1.C-
12/1/KONV-2012-0003.

Jön az online
egyetem 

Minden, amit az iparjogvédelemről tudni érdemes

lajdon valamely, az emberi kreativitás
eredményeképpen előálló, nem anya-
gi alkotáshoz (pl. találmány, zenemű,
látványterv) fűződő jog. Ez a jog kizá-
rólagosságot jelent a jogosultja szá-
mára, amely lehetővé teszi, hogy csak
az arra jogosult személy – többnyire
az alkotó – hasznosíthassa az adott al-
kotást vagy művet.

Amennyiben ez a mű különleges,
újdonság erejű, hatékony, úgy a hasz-
nosító számára jelentős verseny -
előnyt biztosíthat a konkurenciával
szemben, ha megfelelő odafigyelés-
sel, tudatossággal használjuk.

A szellemi alkotások sokfélék lehet-
nek, közöttük elsősorban aszerint te-
szünk különbséget, hogy inkább mű-
vészeti alkotótevékenység eredmé-
nyei, vagy inkább műszaki jellegűek,
esetleg olyan jelzésekről van szó, ame-
lyek vállalatok és áruk megjelölésére
szolgálnak.

A szellemi tulajdon körébe tartoz-
nak a szerzői jog által szabályozott
szerzői művek, amelyek a művészet,

az irodalom, vagy a tudomány terüle-
tére eső alkotások (ilyen lehet egy re-
gény, egy dal, egy szoftver vagy di-
zájn), és az iparjogvédelem területére
eső szabadalmak, amelyek világszin-
tű újdonságnak számító műszaki alko-
tásokat védenek, és formatervezési
mintaoltalmak, amelyek áruk különle-
ges külső kialakítását védik, valamint

a védjegyek, amelyek áruk vagy szol-
gáltatások megjelöléseként mindenki
számára ismertek: a minket körülvevő
világ tele van márkanevekkel, „logók-
kal”.

Fontos kiemelni, hogy a művet a
nem-anyagi alkotás jelenti esetünk-
ben, vagyis a kizárólagos jog például
a regényen, és nem a könyvön áll fenn.
A könyv csak a mű úgynevezett dologi
hordozója, és a rá vonatkozó tulajdon-
jog bárkit megillethet, aki megvásárol-
ja; a regényre vonatkozó kizárólagos
jog ettől még nem lesz a könyv tulaj-
donosáé. Hasonlóképpen: a zene
nem válik a CD-lemez vásárlójának tu-
lajdonává, mint ahogy a mobiltelefon-
ban működő, szabadalom alatt álló ta-
lálmány sem kerül a telefon tulajdono-
sának tulajdonába.

A rovatban a későbbiek során kü-
lön-külön is szó lesz a fentiekről, az ol-
talom feltételeiről, és arról, hogy vállal-
kozásunkban ezek miképp hasznosít-
hatók. Legközelebb az ötletek jogvé-
delmével foglalkozunk majd.

Várjuk kedves olvasóink témához kapcsolódó kérdéseit a jogtanacs@gyorplusz.hu e-mail címre!

szerző: gy. p.
fotó: bothythreads.com

„Babavárás kreatívan” címmel in-
dul csoportfoglalkozás a Sziget-
kék Közösségi Térben október
29-én, melynek célja, hogy a
kismamáknak segítsen fel-
készülni az anyaságra, a
gyermek fogadására és
a közös családi életre.
Kajdi Zsuzsanna
m e n t á l h i g i é n é s
szakember a fog-
lalkozás szüksé-
gességét jelezve
elmondta, a vá-
randósság nem
csak testi, hanem
érzelmi szempont-
ból is hatalmas vál-
tozást jelent egy kis-
mama számára. Nap-
jainkban sokan a szülés
előtt szinte az utolsó pilla-
natig dolgoznak, a hajszolt
életvitel mellett pedig kevés a le-
hetőség a befelé figyelésre. A
szakember hangsúlyozta, a lelki
odafordulás a kisma-
ma, a leendő apa és

„Babavárás kreatívan”
a születendő gyermek alapvető
érzelmi szükséglete. „A foglalko-
zások során közösen elkészítünk
egy-egy személyes ajándékot a

babának, s eközben a résztvevők
megbeszélhetik a várandósság-
gal kapcsolatos tapasztalataikat,
gondolataikat, érzéseiket, kérdé-
seiket. Az érzelmi hullámzás
megértése, az esetleges félel-

mek, aggodalmak tisztázása na-
gyon fontos és sokat segít-

het a leendő anyáknak ab-
ban, hogy felkészülteb-

ben, magabiztosab-
ban nézzenek a szü-
lés és anyai felada-
taik elé” – mondta
el Kajdi Zsuzsanna,
aki Salomváriné
Maurer Ildikóval
együtt tartja a fog-
lalkozásokat heten-

te, összesen négy
alkalommal a Szi-

gethy Attila úti klub-
ban. A program a Győ-

riek Egészségéért Köz-
hasznú Egyesület szerve-

zésében, a győri önkormány-
zat pályázati támogatásával való-
sul meg.

Jelentkezni október 28-ig le-
het a 06-30/622-1449
telefonszámon. 
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www.aqs-hungary.hu

Amennyiben érdeklôdését felkeltettük, várjuk jelentkezését
magyar és német/angol önéletrajzzal e-mail címünkre:

info@aqs-hungary.hu

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 középfokú végzettség • Autóipari termelésben szerzett
tapasztalat • Problémamegoldó és koordinációs képesség • Kommuni-
kációbiztos német és/vagy angol nyelvismeret szóban és írásban
• Mérnöki pozícióban: Mûszaki/gépész felsôfokú végzettség • Belsô
auditori végzettség elôny: VDA 6.3 és VDA 6.5 • Minôségbiztosítási szakirá-
nyú végzettség • Minôségirányítási szabványok, eljárások ismerete APQP
és PPAP-/PPF DIN EN ISO 9001 és ISO/TS 16949 FMEA ismeretek elôny

www.galbusz.hu

ADVENT 2014
Shopping City —  Bécs   11.29.,12.06.;12.13. 5.700 Ft/fô
Parndorf-Hainburg-Schlosshof 11.29. 5.700 Ft/fô
Gyertyagyújtás Mariazellben 11.29. 6.500 Ft/fô
Budapest — Nemzeti Színház 11.30. 6.500 Ft/fô
és Operaház látogatással    
Bécsi-erdô 12.06. 5.500 Ft/fô
Graz 12.06. 8.200 Ft/fô
Steyr-Steinbach 12.13. 8.500 Ft/fô
Melk- Sankt Pölten 12.13. 7.500 Ft/fô
Parndorf-Kittsee-Pozsony 12.20. 5.100 Ft/fô
Schönbrunn-Bécs 12.21. 5.700 Ft/fô

SZILVESZTER SZÉKELYFÖLDÖN!
2014.12.28-2015.01.02. 110.000 Ft/fô félpanzióval
wellness-sízés-lovas szánozás-szánkozás -sütögetés

Elôzetes 2015 Már foglalható!
Velencei karnevál 2/1 éj - Velencei karnevál Non Stop
— Mohácsi busójárás — Agro kiállítás Párizsban

Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 

GYÔR, Kazinczy u. 10. Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Utánanéztünk, mire számít-
hatnak az esztendőből hát-
ralévő alig több mint két hó-
napban a győriek. Egy biz-
tos, unatkozni nem fogunk!

Kezdjük először két olyan sportlé-
tesítmény elkészültével, amelyre
már épülő állapotában is rengete-
gen voltak kíváncsiak. Emlékeze-
tes, hogy a közelmúltban megtar-
tott nyílt napon több százan láto-
gattak el a multifunkcionális csar-
nokhoz és az új győri uszodához is.
Akik elmentek, láthatták, hogy az
építkezés mindkét helyszínen a
befejező stádiumában jár, olyany-
nyira, hogy hamarosan birtokba is
vehetik őket a sportbarátok. Első-
ként az Audi Aréna nyitja meg ka-
puit, hivatalos átadását november
15-re tervezik. A nyitónap egy
egész napos családi programka-
valkád lesz gyermek-, sport- és
kulturális rendezvényekkel. Töb-
bek között együtt búcsúztathatjuk
a Zágrábba bajnokok ligája mér-
kőzésre utazó kézilabdás lányokat,
a hivatalos megnyitón Rúzsa Mag-
di adja elő az ETO új indulóját, ő

Még az idén átadják
az arénát és az uszodát

egyébként élő koncertet is tart az
új létesítményben. Az Aréna már
az idén olyan további koncertek-
nek ad otthont, mint az Illés-
együttes december 19-i fellépése,
vagy az ABBA The Show decem-
ber 28-án (az új évben, január 9-
én Thomas Anders és a Modern
Talking Band lép fel a csarnok-
ban). Az ötvenméteres verseny-
medencét is magában foglaló új
városi uszodát az olimpiai sport-
központ első elemeként ugyan-
csak az idén adják át, ez az ese-
mény az év utolsó hónapjában,
december 20-án várható szintén
több meglepetésprogrammal.

Ha már a sportnál tartunk,
meg kell említeni, hogy rangos
nemzetközi sporteseményekből
sem lesz hiány. Elsőként novem-
ber végén, 20–22. között rendezik
az ashihara karate-világbajnoksá-
got az Egyetemi Csarnokban.
December elején a női kézilabda
Európa-bajnokság helyszíne lesz
Győr, ekkor debütál igazán a mul-
tifunkcionális csarnok, hiszen a
magyar válogatott csoportmérkő-
zéseinek az Audi Aréna ad otthont
december 7–11. között. Decem-
ber 7-én, a magyar–orosz mérkő-
zés előtt itt rendezik a világese-

mény megnyitóját is. 9-én a mie-
ink a lengyelekkel, 11-én pedig a
spanyolokkal csapnak össze.
Jegyek egyébként már kaphatók
a meccsekre a Baross úti Látoga-
tóközpontban és az online jegy-
rendelő felületeken. Ahogy véget
érnek a győri csoportmérkőzések,
december 12-től 22-ig Győr ad
otthont az U–16-os Nemzetközi
Sakk Olimpiának, amelyre az ösz-
szes kontinensről több száz fiatal
versenyző érkezik. A partikra a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Karán kerül sor.

Persze nem csak nagyszerű
sportesemények, de színvonalas
kulturális programok is várnak
még ránk. November 7–9. között
a XIV. Győri Könyvszalont rendezik
a Győri Nemzeti Színházban. Az
Advent Győrben elnevezésű prog-
ramsorozat november 28-tól de -
cember 23-ig kínál kellemes kul-
turális programokat, kézműves vá-
sárt a karácsonyi felkészüléshez,
és rengeteg gyermekprogramot a
Széchenyi téren. A díszfénybe bur-
kolózó győri rendezvényt az elmúlt
évben Európa egyik leghangulato-
sabb karácsonyi vásáraként
aposztrofálták, és ez várhatóan az
idén sem lesz másként. 

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a te-
lepülésfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
12/2013 (III.29) Ök. rendelet 3.§-a értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatokat:

SZTM 2014-040 Győr – Keleti elkerülő II. ütem – szabályozáskorrekció

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2014. október 30-tól 2014. november 14-ig

az önkormányzat előcsarnokában, valamint a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/

A megjelenéstŐl számított 15 napon belül, javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Advent 
2014



EYOF  LÁTVÁNYTERV

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter, látványképek

A Radnóti utcai sporttelep a 2017-es Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) ké-
szül, de utána a győrieket szolgálja majd.
Most megmutatjuk, hogy nézhet majd ki.

Az építtető Győr Projekt Kft. tervpályázatának tár-
gya az a sportlétesítmény-együttes volt, amelynek
elsődleges feladata, hogy otthont adjon a 2017-es
olimpiai eseménynek, azt követően pedig a lakos-
sági igényeket szolgálja, és további nemzetközi ver-
senyek, edzőtáborok helyszíne legyen. 

„Az új városi uszoda és a multifunkcionális csar-
nok építése hamarosan befejeződik, és máris egy
újabb mérföldkőhöz érkezünk az EYOF-ra való felké-
szülésben” – fogalmazott Borkai Zsolt polgármester,
aki azt is elmondta, az állam, az Audi Arénát is figye-
lembe véve, összességében mintegy 15 milliárd fo-
rinttal támogatja a létesítményi fejlesztéseket, az ön-
kormányzat pedig saját forrást biztosít többek között

Ilyen lesz a győri olimpiai köz
a közlekedési infrastruktúra kiépítésére, így 2017-re
egy a versenyzők és a szurkolók számára is minden
igényt kielégítő helyszínek állnak majd rendelkezésre.
Ami igazán fontos, hogy a létesítmények az ötkarikás
esemény után a verseny- és szabadidősportot,
vagyis a győrieket szolgálják majd.

A nyertes pályázatot Dombi Miklós (DPI-tervező-
iroda) és Kádár Mihály (TSPC Kft.) tervezők mutatták
be. Az épületegyüttesek egymáshoz egy központi
előcsarnokon keresztül kapcsolódnak, amely a Rad-
nóti út felől közelíthető meg. A főépületből juthatunk
el egy multifunkcionális csarnokba, amely alkalmas
az EYOF idején a nemzetközi szabványoknak és sza-
kági előírásoknak megfelelő, pódiumos tornaverse-
nyek rendezésére, majd egyéb versenyek, kézilabda,
kosárlabda, röplabda, tollaslabda, asztalitenisz ren-
dezésére is. A csarnok három részre szakaszolható,
ami lehetővé teszi a párhuzamosan zajló edzések
szervezését. Ugyancsak innen juthatunk el a torna-
csarnokba, ahol a szertorna változatai űzhetők. A ju-
docsarnok szintén három részre szekcionálható, ami
biztosítani tudja a különböző harcművészeti sport-

ágak, illetve a súlyemelés párhuzamos edzéslehető-
ségét. A csarnok feletti szinten központi edzőterem
és fitneszterem is található. A fix, illetve mobil lelátók-
kal rendelkező fedett csarnokok után a teniszpályák
következnek, amelyek közül négy pályát összevonva
telepítenek, így az EYOF után fedett, hőszigetelt ed-
ző- és versenycsarnokként működhet. A befedést
követően a létesítmény teteje nyitható, vagyis jó idő
esetén nyitott pályaként használható. A teniszpályák
szomszédságában az atlétikapálya található, amely-
nek hosszanti oldalán az 1500 fős lelátót magában
foglaló atlétikai centrum helyezkedik el. Ebbe téli ed-
zéslehetőséget biztosító futófolyosót, valamint ma-
gasugró, rúdugró, távolugró, és dobó edzésre alkal-
mas edzőtermet is terveztek. Az atlétikai versenypá-
lya mögött a bemelegítő pálya található, a sportköz-
pontot pedig az idén elkészülő, ötvenméteres me-
dencét is magába foglaló uszoda zárja. 

A parkolók a főépület két oldalán elosztva helyez-
kednek el, biztosítva ezzel a különböző egységek
gyors elérhetőségét. A nézők az előcsarnokban tud-
nak jegyet vásárolni, ruhatárat, büfét, mellékhelyisé-



EYOF HIRDETÉS

2014. október 24.   / + / 9

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
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2014. okt. 24–nov. 1-ig

A készlet erejéig, kizárólag
háztartási mennyiségben!

textilöblítő
koncentrátum
2L, több illatban
435 Ft/liter

1.160 Ft/db

870 Forint/
darab

ajánlatai:

BŐvebb információval, társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b. Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999. www.volantourist.hu

ADVENTI KIRÁNDULÁSOK:
Gyertyagyújtás Mariazellben nov. 29. 6.400 Ft/fő
Bécs – Hofburg nov. 29., 5.300 Ft/fő

dec. 6., 13., 20.
Bécsújhely – Fraknó – Kismarton nov. 30. 5.300 Ft/fő
Adventi hangulat dec. 6. 7.000 Ft/fő
az Osztrák Dunakanyarban
Steyr – Steinbach A.D. Steyer dec. 6. 8.300 Ft/fő
Bécs – Schönbrunn dec. 7., 14. 5.300 Ft/fő
Schlosshof – Pozsony dec. 7. 4.700 Ft/fő
Advent a Bécsi-erdőben dec. 7. 5.400 Ft/fő
Advent Salzkammergutban dec. 13. 10.500 Ft/fő
Advent Pozsonyban dec. 13. 4.700 Ft/fő
Graz adventi díszben dec. 14. 7.500 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell dec. 21. 6.400 Ft/fő
Parndorf – Bécs nov. 29.        5.300 Ft/fő
Shopping City Süd – Bécs dec. 5., 13. 5.300 Ft/fő
Parndorf/Kittsee Csokoládégyár – dec. 6. 5.300 Ft/fő
Bécs

zpont Szigetben
get igénybe venni, majd innen közelíthetik meg a le-
látókat. A csarnokokat két sor fix lelátóval tervezték,
de a multifunkcionális csarnokban mobil lelátók is el-
helyezhetők. A földszintről lépcsőn és liften elérhető
emeleti galériáról közelíthető meg a judocsarnok le-
látója (500 fő), valamint a torna- és multifunkcionális
csarnok lelátói (670 fő). A versenyek idejére kijelölt
tenisz centerpálya ideiglenes lelátóját (500 fő) a föld-
szinten, az előcsarnokból közvetlenül lehet megkö-
zelíteni. Az 1500 fős atlétikai lelátót a Bercsényi liget
felől közvetlenül, illetve az előcsarnokból a pálya felőli
bejáraton, és a területen elhelyezkedő belső gyalo-
gos közlekedő utakon lehet elérni. 

A nyertes pályázat bemutatása során az is kide-
rült, a zöld olimpia jegyében a tervezésnél az ener-
giahatékonysági szempontokat is maximálisan fi-
gyelembe vették, a főépület homlokzatán például
energiatermelő fotovoltaikus üveghomlokzatot he-
lyeznek el, míg a tetejére a melegvíz-ellátást bizto-
sító napkollektorokat szerelnek, mobil árnyékolókat
használnak, és a gépészeti rendszerek is nagy ha-
tásfokú hővisszanyeréssel működnek majd. 

Kérdésünkre Simon Csaba, a Győr Projekt Kft.
ügyvezetője kifejtette, a működési, működtetési,
funkcionális és a fenntarthatósági igényeket a
TSPC Kft. által benyújtott pályamű elégíti ki legtel-
jesebben. Az épületegyüttes telepítési koncepciója
optimális, a pályázat erőssége a közös aulára szer-
vezett, abból, vagyis egy térből megközelíthető
sportcsarnokok kialakítási javaslata. A komplexum
funkcionális megoldásai is jók, üzemi-, és sport-
technológiai szempontból is működőképesek. Az
épületegyüttes nemcsak jól használható, de a fenn-
tarthatóság és az energiatudatosság szempontjá-
ból is jól átgondolt. 

Simon Csaba végezetül elmondta, az idén terve-
zik az engedélyes tervek beadását, a jövő tavasszal
pedig a kivitelezési tervdokumentáció következik,
és várhatóan 2015 júliusában elkezdődhet a tény-
leges építkezés.

A sportkomplexum 2016 végére, 2017. elejére
készülhet el, így az olimpiai fesztivál előtt tesztver-
senyekkel történhet meg a létesítmények finom-
hangolása. 
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A Fekete család három gyerme-
ke közül Márton autistaként jött
a világra. Szülei, hogy biztos he-
lyen tudják, s levegyék a testvé-
rekről a sors hatalmas terhét,
2002-ben megalapították a „Híd
a Jövőbe” Értelmi Sérülteket Se-
gítő Alapítványt, s 10 éve felépí-
tették a Márton Lakóotthont,
mely 12 autista és Down-kóros fi-
atalnak jelenti a fejlődés és a bol-
dogság lehetőségét. Az otthon
elmúlt évtizedes működését – a
szakmai sikerek mellett – a bi-
zonytalan jogszabályi környezet,
a civil szféra presztízsvesztesége
és az alapító család fogytán lévő
ereje kísérte – vonja meg a mér-
leget dr. Fekete Gáborné, az ala-
pítvány koordinátora. 

Mi volt az a pont, amikor elhatá-
rozták, maguknak kell megte-
remteniük a biztonságot jelentő
lakóotthont fiuk számára?

Márton 16 éves volt, amikor építkez-
ni kezdtünk, mert tudtuk, hogy a Bár czi-
iskolából két év múlva el kell hoznunk.
Szerettük volna, hogy továbbra is közös-
ségben tölthesse a mindennapjait. El
sem tudtuk képzelni, hogy a négy fal kö-
zé zárjuk a gyermekünket, hiszen az ott-
honlét egy felnőtt fogyatékkal élő szá-
mára passzív lét még akkor is, ha a szü-
lő sokat megtesz érte. Persze éveken
keresztül fontolgattuk, mi legyen a fiunk
számára a legmegfelelőbb megoldás.
Egy nagy létszámú intézmény elfogad-
hatatlannak tűnt számunkra. Férjem-
mel mindketten közgazdász tanárként
kezdtünk, majd a cél érdekében felad-
tuk a pedagógusi pályát, a férjem vállal-
kozóként, én pedig grafológusként dol-
goztam egy ideig. Világossá vált szá-
munkra, ha meg akarjuk oldani fiunk
sorsát, akkor anyagi áldozatot kell hoz-
nunk, s fel kell adnunk egyéni ambíción-
kat és szabadságunkat. 

Szép otthont teremtettek
nem csak Mártonnak, hanem
még 11 sorstársának is.

Egy dolog a látszat, és egy másik,
hogy a háttérben mekkora erőfeszíté-
sek húzódnak meg. Az utóbbi két év-
ben folyamatosan kompromisszumo-
kat kell kötnünk, mert nagyon kicsi a
mozgásterünk, ugyanakkor küzdünk
azért, hogy az eddig elért szakmai
színvonalat meg tudjuk tartani. 

„Bozótharcosok vagyunk a fogyatékkal
élőkért vívott harcban”

INTERJÚ  CIVILEK

Mi gátolja önöket ebben?
Bizonytalan jogszabályi környezet-

ben kell léteznünk, így nagyon nehéz
tervezni. Egy tavalyi elképzelés még
mindig kétségben tart minket (támo-

gatott lakhatás – a szerk.), amely na-
gyobb fokú önállóságot kíván adni a
fogyatékkal élőknek. Az eredeti elkép-
zelés szerint 2015-től a lakóotthonok-
nak át kellene alakulniuk, a lakhatást
és a napközbeni tevékenységet tér-
ben egymástól elkülönítve kell biztosí-
tani. Így például az épület felső szint-
jén lévő műhelyeket – ahol a kézmű-
ves munkák folynak – máshol kellene
működtetni, de más szolgáltatásokat,
az étkezést, fejlesztést, gondozást is.
Most, néhány hónap elteltével úgy tű-
nik, változott  némileg az elképzelés,
de ez elég volt ahhoz, hogy a kollégá-
im is elbizonytalanodjanak: két – több
éve itt dolgozó szakember távozott az
intézményünkből, biztosabb állás re-
ményében. Másrészt az utóbbi évek-
ben több olyan sajnálatos esemény is
történt az alapítványok körül, amelyek
miatt a civil szféra sokat veszített a
presztízséből. Aggasztó számunkra a

szociális foglalkoztatás akkreditáció-
jának kérdése is, ami a jövő év komoly
szakmai kihívása lesz. 

A szakmai működés az egyik ol-
dal, mi a helyzet a fenntartással?

A lakóotthon működtetése forrásbő-
vítés és további takarékossági intézke-
dések nélkül nem biztosítható. Ez iszo-
nyú küzdelem minden nap, a férjem és
én visszük az egészet a hátunkon. Ő a
gazdasági részét intézi, én pedig a szak-
mai munkáért, az otthon menedzselésé-
ért felelek. Igyekszem kézben tartani a
kézműves termékek értékesítését is,
amelyek révén eljuthatunk az emberek-
hez, megmutatva, milyen értékteremtő
munkát végeznek a fiataljaink.

A férje úgy fogalmazott, ön az
egri nők elszántságával küzd.

Ezt harciasság nélkül nem lehet
csinálni. A mindennapokban fel kell
venni a kesztyűt, és az új kihívásoknak
teljes erőbedobással meg kell felelni.
Azonban 10 küzdelmes év után sok-
szor úgy érezzük, túlnő rajtunk a fel-
adat. Nemcsak a működtetés gondja
nyomaszt bennünket, hosszú távon az
utódlás kérdése is komoly kihívás. Tu-
dom egyébként, hogyan lehetne a for-
rásokat bővíteni: az adó 1 százalék
gyűjtésében például komoly tartalé-
kok vannak. Az adózóknak jó esetben
a fele teszi meg ezt a gesztust a civilek
felé, és sokan még mindig előbb gon-
dolnak az állatokra, mint a nehéz sor-
sú emberekre. Nekünk a kitörési lehe-
tőséget jelentenék ezek a felajánlások,
és ha bővíteni tudnánk a támogatóink
számát. Jelenleg egy meglehetősen
szűk vállalkozói kör áll mögöttünk.

Hol tart a társadalom azon a
képzeletbeli hídon, amely az

egészséges és a sérült embe -
reket köti össze?

Ha röviden akarok fogalmazni, va-
lahol félúton. A közfelfogás még na-
gyon előítéletes a fogyatékkal élőkkel
szemben. Számomra a legkiábrándí-
tóbb a társadalmi közöny, ami körül-
vesz bennünket, valamint az empátia
hiánya.  Vannak sokan, akiknek mód-
juk lenne segíteni a rászorulókon, de
mégsem teszik. A társadalmi felelős-
ségvállalás, a rászorulókon való segí-
tés nagylelkűséget kíván, ami kevesek
sajátja. Abba pedig nagyon kevesek
mernek belegondolni, hogy bárki ke-
rülhet hasonló helyzetbe, mint a lakó-
ink bármelyike. Az elmúlt évtizedben
nagyon sokat tettünk – különösen a fi-
atalok körében – a fogyatékkal élők

társadalmi elfogadása érdekében,
sok azonban még a tennivaló a szem-
léletváltozás terén.

Mi lehet az oka, hogy a felelős-
ségvállalás ennyire alacsony?

Férjem szokta mondani, bozótharco-
sok vagyunk, mert sokan nem tudják,
milyen a fogyatékkal élők és családtag-
jaik élete. Örökös küzdelem a miénk, és
most már nemcsak a családon belül,
Márton fiunk érdekében, hanem a lakó-
otthon fennmaradásáért vívott küzde-
lem is a mindennapjaink része. Sajnos,
ebben a küzdelemben meglehetősen
egyedül maradtunk. Azok a társadalmi
változások, amelyek a rendszerváltás
óta tapasztalhatóak – a tömeges elsze-
gényedés, az egyéni érdekek előtérbe
kerülése, a család értékének devalváló-
dása, és lehetne folytatni a sort, sajnos
nem kedveznek a másokért vállalt fele-
lősségnek. Szeretném hinni, hogy ezen
a tendencián lehet fordítani.

A Márton Lakóotthonban jelen-
leg 11-en élnek, a megüresedett
helyre olyan középsúlyos értelmi
sérültet vagy autista fiatalt vár-
nak, aki be tud illeszkedni a meg-
lévő családias közösségbe.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Legutóbb a játéktár bővítésére várták a fel-
ajánlásokat, karácsony előtt adományokat
gyűjtenek, miközben családerősítő prog-
ramjaik folyamatosak.

Lapunkban korábban beszámoltunk arról, hogy a győ-
ri Családsegítő Szolgálat gyűjtést indított, hogy to-
vább bővüljön a győri Játéktár. A Szigethy Attila út 109.
szám alatt működő közösségi tér szolgáltatása ingye-
nes a regisztrációhoz mindössze egy társasjátékot kell
bedobnunk a „közösbe”. „A gyűjtés eredményeként
mintegy harminc új, a játéktárban eddig fel nem lelhe-
tő játékkal bővült a készlet. „Köszönjük a felajánláso-
kat, hiszen ennek révén még több olyan családot tu-
dunk kiszolgálni minőségi játékkal, amelyek e lehető-
ség nélkül nem jutnának hozzá az amúgy drága társa-
sokhoz – mondta el kérdésünkre Rákosi-Tóth Rita, a
Családsegítő Szolgálat igazgatója. Hozzátette, a Já-
téktár éppen egy éve alakult, ezért november 12-én
születésnapi rendezvényt tartanak a klubhelyiségben,
ahová szeretettel várják a tagokat.

Az igazgató azt is elmondta, hogy a Játéktáron kí-
vül számos olyan állandó programot kínálnak, ame-
lyekkel a családokat, a fiatalokat kívánják megszólítani,
azzal a céllal, hogy a család egységét erősítsék. Ha
mégis probléma merül fel, akkor a programokon részt
vevők már nagyobb bizalommal fordulnak a Család-
segítő Szolgálathoz. A klubokba eljáró családoknak

A családok szolgálatában
nem csak a belső, egymással való kapcsolataik erő-
södnek, de társas kapcsolataik is szélesednek.

A szülőket olyan programok segítik Szigethy Attila
u. 109. szám alatt található Sziget-kék közösségi tér-
ben, mint az Értük Legyünk Együtt Klub, amely a tar-
tós beteg, illetve fogyatékkal élő gyermeket nevelő
szülők számára nyújt segítséget. A hét több napján
kínálnak találkozási lehetőséget a kisgyermekeiket
nevelő fiatal családok, szülők és gyermekek részére
közös játékra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, tanács -
adásra. Rendszeres beszélgetési lehetőséget kínál a
Sziget-kék Téma Tér, ahová a fiatal édesanyákat,
gyermeküket váró kismamákat, párjukat kereső le-

endő feleségeket várják, és azokat is, akik már érzik,
tudják, hogy anyának, feleségnek lenni sem mindig
egyszerű vállalkozás. A Waldorf-babavarrás a már
varrni (kicsit) tudó, és kedvelő anyukák és nagylá-
nyok számára nyújt kikapcsolódást, a Mesesziget és
a rajztanfolyam pedig az óvodás és kisiskolás korú
gyerekeket és szüleiket fogadja. A Panel Room elne-
vezésű foglalkozás azokat a fiatalokat szólítja meg,

akik szabadidejüket nem az utcán, hideg padokon
ücsörögve szeretnék eltölteni, hanem egy kifejezet-
ten nekik kialakított, barátságos szobában. A fiatalok
itt olvashatnak, társasjátékozhatnak, filmet nézhet-

nek, csocsózhatnak, beszélgethetnek, és mindenki-
nek jár egy bögre forró tea is. A programok termé-
szetesen ingyenesek, és mindenki előtt nyitottak. Bő-
vebb információ a Sziget-kék Klubban, a Szigethy At-
tila út 109. szám alatt, vagy a 20/599-6430-as tele-
fonszámon kérhető.

„Az év vége felé, karácsony közeledtével ismét
gyűjtésbe kezdünk, akkor a tartós élelmiszereket és
a már kiolvasott könyveket várjuk majd, hogy min-
denkinek egyaránt szép lehessen az ünnep” – zárta
az igazgató.

Anyának, feleségnek
lenni sem
mindig egyszerű
vállalkozás

Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi piaci viszonyok
között Magyarországon Ön akkor választja a leghaté-
konyabb megoldást ingatlana eladására, ha minket, a
piacvezető Duna House Hálózat valamelyik irodáját bíz-
za meg ingatlana értékesítésével.

Amennyiben Ön velünk köt megbízási szerződést, nem
csak 1 ingatlanirodának ad megbízást, hanem 119 irodá-
nak és több mint 1200 értékesítőnek, hiszen a Duna Hou-
se teljes hálózata közös ingatlan-adatbázisból dolgozik.

A hatékony ingatlanhálózati együttműködés eredmé-
nyeként, az esetek nagy többségében, az ingatlan eladá-
sa nem ahhoz az értékesítő kollégához köthető, aki Ön-
nel a megbízást kötötte, hanem sok esetben, akár másik
Duna House irodában tevékenykedő értékesítőnkhöz.
Nálunk minden kolléga mutathat minden, a széles körű
ingatlan-adatbázisunkban megtalálható ingatlant – ez a
sikeres ingatlanértékesítés egyik kulcsa.

Sőt, amennyiben Ön Kiemelt Megbízási Szerződést
köt velünk – mivel a Duna House megnyitotta az ajtót
az ingatlanközvetítői piac felé –, plusz szolgáltatásként,
bármely ingatlaniroda vagy közvetítő, aki Együttműkö-
dési megállapodást kötött velünk, kínálhatja megvétel-
re az Ön ingatlanát saját vevőköre részére, és ezért Ön-
nek semmit nem kell tennie.

Amennyiben további információra van szüksége,
kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot irodánkkal és
minden kérdésére válaszolni fogunk!

Sikeres és biztonságos ingatlanértékesítést kívánunk!

A Duna House győri irodájának csapata

Eladná ingatlanát?
A legjobb helyen jár!

Duna House • 9022 Győr, Újkapu u. 21.  • 96/826-677
• gyor@dh.hu • www.dh.hu
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor/illusztráció

A fiatalság nem csak bolondság,
hanem csupa kétség és útkere-
sés is: a kamaszodó lányok az
önbizalmat gyakran pótolják az
önmagukból való ki- és levetkő-
zéssel, pedig ennél sokkal töb-
bet érdemelnének, hiszen mind-
egyikük szép és értékes. Többek
között ez utóbbira igyekszik rá-
világítani a Pure Fashion divat-
misszió, mely Győrben is elindult
a közelmúltban.

A kezdeményezés az Amerikai Egyesült
Államokból indult és 2007 óta indítja
képzéseit Magyarországon is. A prog-
ram keresztény értékrenden nyugszik
és teret, eszközöket, illetve megtartó kö-
zösséget nyújt a lányoknak, hogy felfe-
dezhessék női hivatásuk szépségét, és
az azzal járó felelősséget is a társada-
lomban. Célcsoportjuk a 14–16 éves lá-
nyok, a jövő társadalmának alapkövei.
Oláh Kata, a Pure Fashion országos fe-
lelőse elmondta, a program két évig
tart, a fiatalok havi rendszerességgel ta-
lálkoznak, s ezek a szombati alkalmak
különböző témákat ölelnek fel, mint pél-

Tiszta szív, tiszta divat
dául a külső és belső szépség, önisme-
ret, férfi-női szerepek, szerelem, szexu-
alitás, egészséges életmód és a felelős-
ségvállalás. „2012 óta együttműkö-
dünk az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával, hisz közös érdekünk, hogy
olyan nők álljanak a családok központ-
jában, akik tartással, értékrenddel bír-
nak” – világított rá Oláh Kata.

A program szeptemberben, Győr-
ben is elindult 16 lánnyal. Az első talál-

kozás során a kérdésre, hogy a résztve-
vők mit várnak a Pure Fashiontől, egyön-
tetűen azt válaszolták, önbizalmat.
„Megfelelő utat keresnek a nővé válás
zavaros időszakában. A program nagy

űrt tölt ki a társadalomban, hiszen itt hi-
teles szakemberektől kapnak válaszokat
a kérdéseikre, melyeket otthon sem min-
dig mernek, akarnak feltenni” – mondta
el Kocsis Krisztina koordinátor, akitől
Csikós Éva, a program győri vezetője
vette át a szót: „14 évesen találkoztam
először a Pure Fashionnel egy rendezvé-
nyen, ahol egy divatbemutatót vetítettek,
a lányok csinosak voltak és a kedvenc
zenéimre vonultak végig a kifutón, sugá-
rozva, vidáman és divatos ruhákban.
Össze lehet hangolni a divatot és a ke-

reszténységet? Megtaláltam a helyem?
– kérdeztem, s később kiderült, igen,
megtaláltam” – mesélte, és azt is elárul-
ta, nem volt tisztában a képességeivel,
de a Pure Fashion rávilágított azokra.

A léleképítés mellett a program fon-
tos feladata a közösségépítés is. A talál-
kozások során nem csak elméleti tudni-
valókkal lesznek gazdagabbak a lányok,
de gyakorlati tapasztalatokat is szerez-
hetnek, megtanulják például, hogyan
sminkelhetnek a legelőnyösebben. Az
alkalmak főként a Karmelita-rend ter-
mében lesznek, de néhány szombatot
a győrszentiváni Keresztelő Szent Já-
nos Plébánián tartanak.

További információ:
www.purefashion.hu
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Impozáns zenei kínálattal várja a Győri
Filharmonikus Zenekar 2014/2015-ös
új zenei évadjában közönségét. A négy
hangversenyt kínáló Sándor János-bér-
letsorozat nyitó előadásán Berkes Kál-
mán művészeti vezető vezényletével
csendülnek fel, a Kis éji zene közismert
dallamai, de a hangversenysorozat ré-
szeként itt lesz a győri közönség közked-
velt karnagya, a győri születésű, világhí-
rű Varga Tibor fia, Gilbert Varga is. A
bérletsorozat harmadik előadásán Ko-
csis Zoltán zongorajátékában gyönyör-

Élmény a fülnek!
ködhetnek a Richter Terembe látogatók,
míg a bérletsorozat záró előadásán Jo-
sé Cura áriaestjén vehetnek részt mind-
azok, akik ezt a bérletet választják a kí-
nálatból. Az előadást a zenekar három
bérletsorozatának – Richter János-, Var-
ga Tibor- és Sándor János-bérlet – ré-
szeként rendezik meg, és sztárvendég-
ként köszönthetjük a világhírű, magyar
operaénekest, Rost Andreát. Bővebb in-
formációért látogasson el a zenekar
honlapjára

www.gyfz.hu

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Négy új köztéri szoborral gazda-
godik Győr. Végleges helyükre
tavasszal kerülnek majd az al-
kotások, hogy pontosan hová,
arról a közgyűlés dönt. Hétvé-
gén másfél napig a Király utcá-
ban kiállították a műveket. 

Ámmer Gergő Gróf Bercsényi Miklós
portrészobrát, Sallay Dániel Három
folyó című alkotását, Martin Henrik

Kismeteorit című művét és Kontur
András Keresztablak szobor című
kompozícióját pénteken délelőtt állí-
tották ki a Király utcában, s szombat
estig ott is maradtak. A látogatók
nem csak az alkotásokkal, hanem a

Új köztéri szobrok
szobrászművészekkel is találkozhat-
tak, akik a helyszínen végezték el az
utolsó simításokat.

Fekete Dávid alpolgármester a
péntek délelőtti szoborbemutató saj-
tótájékoztatón azt hangsúlyozta, ösz-
szefogás eredményeként gazdagodik
Győr négy köztéri alkotással. Összefo-
gott a kultúra, a gazdaság és az önkor-
mányzat.

Öt győri cég tette lehetővé az alko-
tások anyagi hátterét, a szobrászok
pedig a Szobrászati szimpózium ke-
retében hozták létre alkotásaikat.  Ez
az öt győri cég a Qualitative Produc-
tion Gépipari és Kereskedelmi Zrt., a
Győr-Szol Zrt., a ProMinent, a Szavill
Consulting Kft. és a Kiss Műanyag-
technika Kft. 

Az biztos, hogy Gróf Bercsényi
Miklós portrészobrát a Bercsényi li-
getben helyezik el, a másik három
köztéri alkotás helyéről a közgyűlés
dönt majd, mondta el kérdésünkre
Fekete Dávid.

A szponzorok nevében Bogisich
Ferenc, a QP Zrt. tulajdonos-vezér-
igazgatója arról beszélt, a kezdemé-
nyezést példaértékűnek tartja,
Győrben nem csak dolgozni jó, ha-
nem élni is. 

Ebben a városban van helye a jó
kezdeményezéseknek, az elhatáro-
zást tett követte, a szobrok elkészültek
– fogalmazott a szponzoráló cégek ne-
vében Bogisich Ferenc. 

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Villányi Lászlót, a győri Műhely folyóirat
főszerkesztőjét tagjai közé választotta
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Aka-
démia. Az intézmény létrejöttét a rend-
szerváltozás után Kosáry Domokos
szorgalmazta, a Magyar Tudományos
Akadémiához kapcsolódóan. Az alapí-
tó tagok között olyan írók, költők voltak,
mint Mándy Iván, Hubay Miklós, Mé-
szöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes és
Lator László. „Természetesen mindig jól -
esik az elismerés, amikor kiderül, hogy
olvassák, szeretik, becsülik, a versei-
met. Az ezzel való szembesülés mindig
erőt ad. Legyen az akár egy értő mon-
dat a lelkes olvasótól vagy most az aka-
démiai tagság. Hihetetlen, hogy akadé-
mikusnak szólítanak az intézménytől
érkező levelekben. Ilyesmire nem lehet
vágyni, ez ajándékként érkezik az em-
ber életébe” – mondta el lapunknak a
József Attila-díjas költő. Az akadémia
fő célja a nyelv ápolása, és hogy tagjai
személyes megbecsülésén túl a ma-
gyar kultúra értékőrző, mértékadó kö-

Villányi László
akadémiai tag lett

zössége legyen. Villányi László hangsú-
lyozta, hisz a szellem, az irodalom ere-
jében. Meggyőződése, hogy mindig
lesznek igényes, finom ízléssel megál-

dott olvasók, akik az elmélyült, a diva-
toknak nem behódoló, kitartó munká-
val, magas esztétikai szinten megvaló-
suló műveket veszik a kezükbe, mert
abban találnak olyan szellemi izgalmat,
ami nélkülözhetetlen az életükben, rá -
adásul segítségükre is van. Elárulta, a
verseskötetek után novemberben jele-
nik meg első regénye Kimméria cím-
mel, amit tizenhat éven át írt. A kötetet
a téli fesztivál keretében, december 11-
én mutatják be a Zichy-palotában. 

KULTÚRA HIRDETÉS
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

MIT EINEM FESTLICHEN NACHTBAD erwartet
das Győrer Rába Quelle Heil-, Thermal- und Erlebnis-
bad all seine neue und rückkehrende Gäste. Am 24. Ok-
tober, zwischen 21-24 Uhr wird aus Anlass des langen
Wochenendes eine Überraschung, ein Nachtbad als
Geschenk denjenigen angeboten, die sich zu entspan-
nen wünschen. Erlebnisbecken, Rutschen drinnen und
draußen, Wasserbar und zweistöckiger Saunagarten
mit Saunaséancen um 22.00 und 23.00 Uhr gewähren
eine gute Gelegenheit für die Erholung.

ETO-SZESE empfängt die Handballmannschaft von
Várpalota in der 7. Runde von NB I/B. Dies findet am 25.
Oktober ab 18 Uhr in der Universitätshalle statt.

J. BRAHMS: Das Werk
Deutsches Requiem, op.
45 können sich die Inter-
essenten am 29 Oktober
ab 19.00 Uhr in der Basi-
lika anhören. Die Győrer
Philharmoniker gibt mit
dem Orchester von
Veszprém zusammen ein
Konzert, Direktorin: Erdé-
lyi Ágnes, Fodor Beatrix –
Singen, Kelemen Zoltán –
Singen, dirigiert: Georg
Kugi Konzertkarten sind
an der Kasse im Richter
Saal und vor Ort eine
Stunde vor dem Beginn
erhältlich. Preis: 1 000 Ft

Mit dem Titel „ŐSZIDŐ” wird die Ausstellung der
Malerin Barna Borbála am 18 Oktober, um 18 Uhr im
Bezerédj-Schloss eröffnet.  Die Künstlerin und
Kunstpädagoge Barna Borbála ist die Leiterin von Pa-
letta Hétvégi Vizuális Műhely (Visuelle Wochenend-
werkstatt).Im Rahmen der Ausstellung haben wir die
Möglichkeit, die Vielfältigkeit der Künstlerin durch
ihre Gemälden, Skulpturen, Kupferstich-, und
Feuere maillenwerke bzw. durch ihre mit anderen
Techniken gefertigten Werke kennen zu lernen. Die
Ausstellung ist ab 21. November, an Werktagen zwi -
schen 9-19 Uhr zu besichtigen.

Zu der Vorlesung der LITERATURHISTORIKERIN,
SZILÁGYI ZSÓFIA werden die Interessenten am 27.
Oktober um 17.00 Uhr in dem Győrer Kunst und Festi-
valzentrum (Zichy-Palast, Liszt F. Str. 20.) herzlich will-
kommen heissen. Das Thema der im Rahmen des
Club-Abends organisierten Vorlesung: „Männlicher,
strahlender, gewinnender K. Dezső.” („Ob Kosztolányi
übermäßig geliebt werden kann?”) Unter Mitwirkung
von: Villányi László, Chefredakteur.

DÖDÖLLE – Die Kinder sind zu dieser Vorstellung am
25. Oktober um 11 Uhr im Vaskakas Puppentheater
herzlich eingeladen. Während der Vorstellung werden
wir mit den Kleinsten essen, trinken und viel spielen!
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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!

SZILÁGYI ZSÓFIA IRODALOMTÖRTÉNÉSZ előadására
várják az érdeklődőket október 27-én 17 órakor a Győri Mű-
vészeti és Fesztiválközpontba (Zichy-palota, Liszt F. u. 20.) A
Műhely-est keretében szervezett előadás témája: „férfias, su-
garas, hódító, K. Dezső.” („Lehet-e túlzottan szeretni Koszto-
lányit?”) Az est házigazdája: Villányi László főszerkesztő.

„ŐSZIDŐ” címmel Barna Bor-
bála festőművész kiállítása nyí-
lik október 18-án 18 órakor a
Bezerédj-kastélyban.  Barna
Borbála festőművész, művé-
szetpedagógus, a Paletta Hét-
végi Vizuális Műhely vezetője. A
ménfőcsanaki tárlaton a mű-
vész sokszínűségét festménye-
in, rézkarcain, szobrain, tűzzo-
mánc és más-más technikával
készült alkotásain keresztül is-
merhetjük meg. A kiállítás meg-
tekinthető november 21-ig,
munkanapokon 9–19 óráig. 

METAL.HU! koncertezik októ-
ber 25-én 20 órakor a Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubban.
2014-es turnéjának köszönhe-
tően három kemény banda ad
koncertet: Tales of Evening, Dal-
riada, Wisdom. A rendezvény
belépőjegyes, melynek ára
2000,- forint.

HALLOWEEN – Kézműves foglalkozás
és játszóház várja az őszi szünetben az al-
só tagozatos gyerekeket október 29-én,
10–12 óra között, a Bezerédj-kastélyban.
A foglalkozás vezetője: Akkermann Kata-
lin. Előzetes jelentkezés szükséges az
523-257; vagy 06-20/5626650-es tele-
fonszámon október 22-ig. 

A győri BIGLUI BAND ad retro koncertet október
25-én 21 órakor a Kozi Drink Bárban. A négytagú
partyzenekar (Horváth Miklós – gitárok, Körmendi
Mihály – ének és gitárok, Nagy Lajos – ének és gitár,
Zsiray István – ének és dobok) fellépése ingyen tekint-
hető meg.

SZÜLŐI KLUBBOT SZERVEZ az ÉFO-
ÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesülete novem-
ber 4-én 16 órakor, a Fogyatékosok Napkö-
zi Otthonában (9023 Győr, Török István u.
1). A kötetlen beszélgetés témája: Tabuk
nélkül – kérdések és válaszok a sérült fiata-
lok életéről – életében. A meghívott vendég:
dr. Demetrovics Szilárd. Az eseményen ke-
rül sor a Szt. Cirill és Method Alapítvány be-
mutatkozására, akik a támogatott foglalkoz-
tatásban nyújtanak segítséget. A rendezvé-
nyen való részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött! Regisztráció: 96/824-090
vagy a 06-20/579-3610 vagy a 06-20/579-
3640 számon.

FELNŐTT KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS VÁRJA az érdeklő-
dőket, október 31-én 16:30 órakor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségében. Az ünnepekre való
hangolódásként konzervdobozokból készíthetnek mécsest a
barkácsolni kedvelők, az újrahasznosítás jegyében megrende-
zett foglalkozáson.

DÖDÖLLE – apróknak szóló elő-
adással várják a gyerekeket októ-
ber 25-én 11 órakor a Vaskakas
Bábszínházban, Enni jó! Enni
majdnem olyan jó, mint játszani,
de játszani és enni egyszerre, a vi-
lágon a legjobb dolog. Főleg reg-
gelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst,
és vacsorázóst: gombócokkal,
akár a labdák, dödöllével, mint a
kis csigák, vagy bármivel... Az
apróknak szóló Dödölle című elő-
adásban eszünk, iszunk, játszunk
sokat.

ÜNNEPI ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSRE VÁRJA minden új és visszatérő ven-
dégét a győri Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő. Október 24-én,
21–24 óra között, a hosszú hétvégére való tekintettel egy meglepetés, ajándék
éjszakai fürdőzést kínálnak az ellazulásra vágyóknak. Élménymedencék mel-
lett külső és belső csúszdák, vízibár és a kétszintes szaunakert szaunaszeán-
szok 22:00 és 23:00 órakor adnak lehetőséget a kikapcsolódásra.

J. BRAHMS: Német requiem, op. 45 zeneművét hallgathatják az érdek-
lődők október 29-én 19 órai kezdettel a Bazilikában. A Győri Filharmoni-
kus zenekar, Veszprém város Vegyeskarával koncertezik, karigazgató: Er-
délyi Ágnes, Fodor Beatrix – ének, Kelemen Zoltán – ének, vezényel: Ge-
org Kugi. Jegyvásárlásra, a Richter Terem jegypénztárában és a helyszí-
nen egy órával a koncert előtt van lehetőség. Jegyár: 1 000 Ft.
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 25., SZOMBAT
M1
05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Magyar gazda 06:25 Történetek a
nagyvilágból  06:55 Család-ba-
rát Hétvége 09:05 Noé barátai
09:35 Zöld Tea 10:05 Kerékpártúra
10:40 Erzsébet-tábor 2014 11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:50 Valamit visz a víz…
13:10 Spuri 13:45 Telesport 16:05
Az Isten embere – Mindszenty bí-
boros Észak-Amerikában  16:35
Ég, föld, férfi, nő  17:35 Gasztro-
angyal  18:30 SzerencseSzombat
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Játék határok nélkül 2014 21:45
Apáca-show  23:25 Dr. T és a nők
 01:25 Kamion  03:00 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel -
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub 09:35 Ízes
élet - Mautner Zsófival  09:55 Te-
leshop 10:55 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:25 Házon kí-
vül  12:00 a'la CAR  12:30
TRENDmánia  13:10 Brandmánia
 13:50 Agymenők  14:15 Jack
és Jill  16:00 Botcsinálta túsz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Fó-
kusz Plusz  20:00 X-Faktor 
23:05 Hazugságok hálója  01:40
Joshua  02:20 Vadmacskák
03:10 Vadmacskák 

04:55 Babavilág  05:25 Super
Car  06:00 Az idő örvényében
06:25 Tv2 matiné 10:10 ÁllatoZOO
 10:40 Astro-Világ 11:45 Otthon
a kertben  12:15 Tűsarok  12:45
Én is tükörbe nézek  13:15 Falfor-
gatók  14:15 Apák gyesen 
15:15 Jégkorszak 2. – Az olvadás
 17:00 Napló  18:00 Tények
19:00 Én, a nő és plusz egy fő 
21:15 A múmia visszatér  23:50
Éjszaka a múzeumban  01:50
Sportos 02:00 Sue Thomas – FBI
 02:45 Sue Thomas – FBI 
03:30 Franklin és Bash 

05:25 Élő népzene 05:50 Kapásjelző
06:20 Gazdakör 06:50 Élő egyház
07:15 Isten kezében 07:45 Akadály-
talanul 08:15 Nóvum  08:40 Határ-
talanul magyar 09:10 Hagyaték
09:35 Sírjaik hol domborulnak...
10:05 Zöld Jelzés 10:35 Zenélő ma-
lom  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:05 Vers 12:10 Nótacsokor
12:20 WTCC-túraautó magazin
12:45 Egy ügyűek 13:15 Nálatok, lak-
nak állatok? 13:50 Holtomiglan, hol-
todiglan  15:20 Önök kérték! 16:20
Ház a sziklák alatt  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Bűvölet  19:05 Hogy
volt!? 20:00 Az élet sava-borsa
20:45 Őfelsége titkosszolgálatában
 23:05 Dunasport 23:20 MüpArt
00:50 Világ-nézet 01:20 Vers 01:25
Himnusz 

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 Kama-
rai Magazin (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 26., VASÁRNAP
M1
05:28 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Európai szemmel  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Kérdé-
sek a Bibliában 09:20 Református
magazin 09:45 Ortodox ifjúsági mű-
sor 09:50 Az utódok reménysége
10:20 Katolikus krónika 11:00 Római
katolikus szentmise közvetítése
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó  12:40 Cél-
keresztben  13:05 Valamit visz a
víz... 13:25 Telesport 14:10 Apáca-
show  15:50 Főzni úton-útfélen
16:25 Telesport 18:45 Ybl 200 18:55
Fapad  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 A Lényeg 22:15 100% ZENE –
Szentpéteri Csilla & Band koncert
23:35 Ez a fiúk sorsa  01:25 Pacsir-
ták cérnaszálon 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub 09:55
EgészségKalauz  10:25 Teleshop
11:20 Kalandor 11:50 4ütem
12:25 A Muzsika TV bemutatja
12:55 Agymenők  13:20 Agyme-
nők  13:45 Tru Calling – Az őran-
gyal  14:50 Tru Calling – Az őran-
gyal  15:50 Részeges karatemester
2.  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Ta-
xi  20:00 2012  23:10 28 héttel ké-
sőbb  01:10 Portré  01:45 Egy
rém modern család 02:10 Egy rém
modern család  02:30 Vadmacskák
 03:15 Vadmacskák  03:45 Nincs
információ 

04:15 Briliáns elmék  05:00 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Zöld világ
06:50 Tv2 matiné 09:00 Babavilág
 09:25 Több mint TestŐr  09:55
Astro-Világ 11:00 Stílusvadász 
11:30 Stahl konyhája  12:00 Édes
élet  13:15 Édes élet  14:30
Édes élet  15:50 Én, a nő és plusz
egy fő  18:00 Tények 19:00 Sztár-
ban sztár  21:30 Rising Star 
22:35 21 – Las Vegas ostroma 
01:05 Sportos 01:15 Kasszasiker
 02:00 Szellemdoktor  02:45
Monk – Flúgos nyomozó  03:30
Hazugságok gyűrűjében 

05:30 Gazdakör 05:55 Világ-nézet
06:25 Székely kapu 06:50 Magyar el-
sők 07:15 WTCC 2014, Túraautó Vi-
lágbajnokság 09:15 Rome Riports
09:40 Napok, évek, századok 
10:35 Magyar klasszikusok új köntös-
ben 11:00 Lyukasóra 11:30 Élő világ-
egyház 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:05 Vers 12:10 Lángok 
13:35 Hazajáró 14:05 Csellengők 
14:35 Hogy volt!? 15:35 Őfelsége tit-
kosszolgálatában  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Bűvölet  19:05 Önök
kérték! 20:00 A sziget  21:00 Mene-
külés Fort Bravóból  22:40 Du-
nasport 22:55 Heti Hírmondó 23:20
Klubszoba 00:15 Napok, évek, száza-
dok v 01:10 Lamantin Jazz Fesztivál
 01:40 Himnusz 01:45 Nóvum 

08:00 (ism.) 09:00 Győri7 (ism.)
09:50 Konkrét (ism.) 10:10 Kama-
rai Magazin (ism.) 10:40 Vény nél-
kül  (ism.) 11:10 Győr+ Sport
(ism.) 11:40 Képújság 17:30 Nyug-
díjas Egyetem 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 20:00 KultÓra
(ism.) 20:40 Konkrét (ism.) 21:00
Győri7 (ism.) 21:50 KultÓra (ism.)
22:40 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 27., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri -
Az álmok szigete  09:55 Főzni úton-
útfélen 10:30 Család-barát 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 13:55 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:35
Zorro  15:25 Charly, majom a csa-
ládban  16:15 Jövő-időben 16:25
Híradó+ 16:35 Rex Rómában 
17:30 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Kékfény  21:20 Római
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 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:40 Segítség, bajban va-
gyok!  05:30 Top Shop 06:00 Jó
reggelt, skacok! 07:35 RTL Klub
Híradó 08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet – Mautner Zsófival
09:40 Reflektor  10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:50 Fókusz 
13:25 Éjjel-nappal Budapest
14:40 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  16:10 Segítség, bajban va-
gyok!  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 19:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:30 Barátok közt 
21:05 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 Reflektor  23:35 Döglött
akták  00:40 Döglött akták 
01:40 Kung-fu  02:20 Az éden tit-
kai  03:05 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 Te-
xas-i kopó  14:00 Walker, a Texas-i
kopó  15:00 A gonosz álarca 
16:00 Magánnyomozók  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:20 Jó-
ban Rosszban  20:05 Bumm!
20:45 Családi titkok  21:45
Édes élet  23:10 Twister  01:20
Tények Este 02:05 Aktív  02:25
Sportos 02:35 Zsaruvér  03:25 A
Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Székely kapu
07:00 P'amende 07:30 Híradó 07:35
Heti Hírmondó 08:00 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Mesélő cégtáb-
lák 09:00 Könyvajánló 09:05 Virágzó
Magyarország 09:30 Emily  10:20
Klubszoba 11:15 Az élet sava-borsa
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:20 Vers 12:25 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Bűvölet  19:35 Megtörtént bűn-
ügyek  20:40 Szelek szárnyán 
21:25 Hírek 21:35 Dunasport 21:40
Dokureflex 21:41 Meghívottak 23:15
Kultikon  23:30 Panoráma  00:25
Vers 00:30 Himnusz 00:35

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:40 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:50 Képújság
17:25 Szombathelyi Haladás–Győ-
ri ETO FC 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+
Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism). 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 28., 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 világ kertjei
13:45 Ég, föld, férfi, nő  14:40 Zorro
 15:30 Charly, majom a családban
 16:20 Híradó+ 16:35 Rex felügyelő
 17:25 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Cédrusliget  21:15
Szabadság tér '89 22:00 Az Este
22:35 Híradó 22:45 Sporthírek
22:55 Elhallgatott történelem – Ha a
kulák mozdulna  23:50 Rex Rómá-
ban  00:45 Család-barát 02:05
Sophie szerint a világ  02:35 Műsor-
szünet 

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  00:10
A főnök  01:10 EgészségKalauz 
01:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:20 Az éden titkai
 03:05 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 Tele -
Shop 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 Magánnyo-
mozók  17:00 A Macska  18:00
Tények 19:20 Jóban Rosszban 
20:05 Bumm!  20:45 Családi tit-
kok  21:45 Édes élet  23:10 Tel-
jes pusztulás  01:35 Tények Este
02:20 Aktív  02:40 Sportos 02:50
Telitalálat 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zeg-
zugos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Exp-
ressz 06:30 Híradó 06:35 Roma
Magazin 07:00 Domovina 07:30
Híradó 07:35 Közbeszéd 08:05 Ma-
gyar elsők 08:20 Könyvajánló
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:00
Kapcsoljuk az Országházat 16:00
Múzeumtúra – Francia módra 
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet  19:35 Rózsák har-
ca  20:30 Don Matteo  21:20 Hí-
rek 21:25 Dunasport 21:35 Záto-
nyok között  23:10 Kultikon 
23:30 Nyikolaj Vasziljevics Gogol:
A revizor  02:05 Vers 02:10 Him-
nusz 02:15 Hírek 

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.) 10:10
Szombathelyi Haladás–Győri ETO
FC (ism.) 11:25 Képújság 18:45 TV
torna 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Kamarai magazin 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Kamarai magazin
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Kamarai
magazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Ka-
marai magazin (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

WWW.HATOS.HU 

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

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

• ÚJ: novembertôl külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô
kurzusok ANGOL nyelvbôl 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

SZABÓ JUDIT: HAZATÉRÉS –
A LÉLEK ÚTJA A HALÁL UTÁN

2014. november 13. csütörtök
18 óra, BBMMK Győr

Jegyár: 2.300 Ft.
Nyugdíjas, diák, e-mailes: 1.800 Ft

Infó: lelekzeteloadasok@gmail.com
www.lelekzeteloadasok.hu

LLéélleekkzzeett  eellôôaaddáássookk

OKTÓBER 29., SZERDA
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:00 Capri – Az álmok szigete 
10:00 Sophie szerint a világ 
10:30 Család-barát 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Hrvatska kronika 13:00 Ecra-
nul nostru 13:25 Útravaló 13:45
Cédrusliget  14:35 Zorro  15:25
Charly, majom a családban 
16:15 Jövő-időben 16:25 Híradó+
16:40 Rex Rómában  17:25 Hír-
adó 17:40 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország – Portugália
22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:10 KorTárs  23:40
Summa 00:10 Rex Rómában 
01:00 Család-barát 02:20 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!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 Házon kívül  23:50 Reflektor
 00:05 Hazudj, ha tudsz!  01:10
Kémpárbaj  02:10 Az éden titkai 
03:05 Az éden titkai 

04:35 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 Texas-
i kopó  14:00 Walker, a Texas-i kopó
 15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska 
18:00 Tények 19:20 Jóban Rosszban
 20:05 Bumm!  20:45 Családi tit-
kok  21:45 Édes élet  23:00 Frizbi
Hajdú Péterrel  00:00 Hawaii Five 
01:00 Tények Este 01:45 Aktív 
02:05 Sportos 02:15 Belevaló papa-
pótló  03:50 A Macska 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Srpski Ekran 07:00 Unser Bildschirm
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Hagyaték 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:05 Könyvajánló 09:10 Az
emlékezet helyszínei  09:40 Veszé-
lyeztetett állatok 10:10 Don Matteo 
11:05 Rózsák harca  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vendégségben Tö-
rökország 16:30 Térkép 17:00 Ven-
dégségben Törökország 18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-
jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Bű-
völet  19:35 Párizsi helyszínelők 
20:25 Don Matteo  21:20 Hírek
21:25 Dunasport 21:35 Át a hídon –
Isztambul hangjai  23:10 Kultikon 
23:25 Beavatás  23:40 Hangos-
könyv 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Kamarai magazin
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Kamarai
magazin (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Ka-
marai magazin (ism.) 10:20 Képúj-
ság (ism.) 18:45 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 KultÓ-
ra 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 KultÓra (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 KultÓra (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.)  23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 Capri – Az ál-
mok szigete  10:00 Sophie szerint
a világ  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Rondó 13:25 Átjáró 14:00 A
2014-es EBBA-díj és ami mögötte
van  14:35 Zorro  15:25 Charly,
majom a családban  16:15 Híradó+
16:30 Rex Rómában  17:15 Szeren-
cse Híradó  17:25 Híradó 17:40 Ri-
dikül  18:30 Maradj talpon!  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:20 Fábry 
21:45 Munkaügyek  22:15 Az Este
22:50 Híradó 23:00 Sporthírek
23:10 Barangolások öt kontinensen
 23:40 Történetek a nagyvilágból 
00:10 Rex Rómában  01:00 Család-
barát 02:20 Sophie szerint a világ 
02:50 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:10 Barátok közt  04:40 Segít-
ség, bajban vagyok!  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  09:55
Horton  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Fókusz  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Ce-
leb vagyok, ments ki innen!  16:10
Segítség, bajban vagyok!  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 19:05
Éjjel-nappal Budapest  20:30 Bará-
tok közt  21:05 Celeb vagyok,
ments ki innen!  22:45 RTL Klub
Híradó 23:15 Brandmánia  23:55
Reflektor  00:15 Odaát  01:15 a'la
CAR  01:45 Egy rém modern csa-
lád  02:15 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 Magánnyomozók  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:20 Jó-
ban Rosszban  20:05 Bumm! 
20:45 Családi titkok  21:45 Édes
élet  23:10 NCIS  00:10 22-es
körzet – A bűn utcái  01:10 Té-
nyek Este 01:55 Aktív  02:15
Sportos 02:25 Grimm  03:15 Ha-
waii Five-0 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:00
Könyvajánló 09:05 Magyar elsők
09:25 Emily  10:15 Don Matteo 
11:10 Párizsi helyszínelők  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:35 Épí-
tészet XXI 15:05 Kufstein 13 15:35
Szép, szőke szerelmünk, a Tisza
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:05
Bűvölet  19:35 Sándor Mátyás 
20:35 Don Matteo  21:35 Hírek
21:40 Dunasport 21:50 Megáll az
idő  23:25 Kultikon  23:45 Mü-
pArt classic – Memento mori 01:40
Vers 

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 31., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 "Egy
szelet kenyér" 09:45 "...sötétség-
ből világosság ragyogjon..." 10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 Életke-
rék 13:00 Esély 13:25 És ezt így
hogy?  13:35 Gasztroangyal 
14:35 Zorro  15:25 Charly, ma-
jom a családban  16:10 Jövő-idő-
ben 16:20 Híradó+ 16:35 Rex Ró-
mában  17:25 Híradó 17:35 Ridi-
kül  18:30 Maradj talpon!  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Vir-
tuózok 21:45 Az Este 22:20 Híradó
22:30 Sporthírek 22:40 Hókusz Pó-
kusz  00:20 Rex Rómában 
01:10 Család-barát 02:45 Műsor-
szünet

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 Reflektor  23:35 Kemény mo-
torosok  00:35 Kalandor 01:10 CSI:
A helyszínelők  02:00 4ütem 
02:25 Apa-csata  02:55 Apa-csata
 03:10 Az éden titkai 

04:05 A Macska 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 Magánnyomozók  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:20 Jó-
ban Rosszban  20:05 Bumm! 
20:45 Családi titkok  21:50 Be-
verly Hills-i zsaru  23:55 Tények
Este 00:40 Aktív  01:00 Sportos
01:10 Áldott jó nyomozó  02:10 A
Macska  03:00 Családi titkok 
03:50 A gonosz álarca 

04:00 Pecatúra 04:25 Lélek Boule-
vard 04:55 Zegzugos történetek
05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Rondó 07:30 Híradó 07:35 Közbe-
széd 08:00 Mesélő cégtáblák 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05 Könyv-
ajánló 09:15 Mesterek és tanítványok
10:00 Don Matteo  10:55 Sándor
Mátyás  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Református istentisztelet a Re-
formáció Emléknapján 15:30 Labda-
rúgás 17:30 Térkép 18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvö-
let  19:35 Rocca parancsnok 
20:30 Don Matteo  21:25 Hírek
21:30 Dunasport 21:40 Columbo:
Visszajátszás  22:50 Kultikon 
23:10 Káosz  00:35 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 Széchenyi Híradó
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság

GYŐR+ TV
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szerző: dallos ágnes
pilatesoktató 

fotó: illusztráció

Sokkal többet ülünk a kelle-
ténél, ez tény. Főként igaz
ez az állandóan mobilozó
gyerekekre, akiknek talán
még nem késő változtatni a
rossz beidegződéseken. Eb-
ben tud segíteni a pilates.

Dallos Ágnes sportolóként, tré-
nerként, anyaként és a pilates el-
kötelezett szakértőjeként is bor-
zasztónak tartja, hogy a gyere-
kek egyre többet és többet ülnek,
ráadásul rosszul. 

Az újszülöttek gerince még
egyenes, görbületei az ülés, állás,
járás során alakulnak ki. Hat-hét
évesen az embert máris bele-
kényszerítik az iskolai székekbe,
hogy ott, addig ismeretlen test-
tartásban írjanak, olvassanak és
máris elindultak lefelé a lejtőn –
fejti ki aggódásának okát Dallos
Ágnes pilatesoktató. – Minden
gyereket meg kellene tanítani he-

lyesen ülni, állni és járni, hogy mi-
re kamaszkorba ér, a hirtelen nö-
vekedéstől ne legyenek ortopé-
diai problémái, hiszen megfelelő
törzsizomzat nélkül nincs jó test-
tartás.

Nem csak
az iskolában ülnek
Azzal nem is lenne nagy prob-

léma, ha csak a tanórákon ülné-
nek a gyerekek, de általános test-
tartásuk fő jellemzője az előre
eső fej, amióta szinte mindenki-
nek van okostelefonja, laptopja,
táblagépe. Egy irányba néznek,
általában lefelé, ami a nyaki csi-
golyákat terheli meg első körben,
majd lassan az egész gerincvo-
nulatot deformitásba kényszeríti.

Azt látom a középiskolásokon,
hogy szegény gyerekeknek fogal-
muk sincs róla, mennyire rosszul
áll rajtuk még a legdivatosabb ru-
ha is, ha abban úgy járnak, mint
egy aggastyán – osztja meg ta-
pasztalatait a Dallos Pilates ala-
pítója. – A helytelen üléstől a me-
dence előreesik, a pocakot eresz-
tett lányoknak pedig fogalmuk
sincs arról, hogy kevésbé lenne
feltűnő és csúnya az az úszógu-
mi, ha ideális testtartásban járná-

nak. Mindenki szeretne csinos
lenni tinikorban, a pilates abban
is sokat tud segíteni, hogy alak-
formálás közben megismerjék
önmagukat, nőiességüket.

Tanult mozgásból
életmódváltás
Gyógytornászok, sportorvo-

sok nem véletlenül javasolják Jo-
seph Pilates hatvan éven át for-
mált módszerét. A pilates testtar-
tást javító torna aktivitásra kész-
teti az elfáradt ízületeket, nyújtja
a megrövidült és erősíti a gyenge
izmokat, a tornán tanultak ráadá-
sul észrevétlenül beépülnek a
mindennapokba. Azok a gyere-
kek, akik már járnak gyógytorná-
ra, kifejezetten élvezik az új, szin-
te táncszerű elemeket, a kelle-
mes környezetet és a zenét. 

A pilates minden mozgás
alapja – zárja gondolatait Dallos
Ágnes. – A torna az egyéni prob-
lémákra figyelve megtanít a ge-
rinc helyes tartására, amit ké-
sőbb a tudatos izommozgás vált
fel, végül ez vezet a testtudat ki-
alakulásához. A testtudat elen-
gedhetetlenül szükséges a spor-
toláshoz, és a mozgásszervi
problémák megelőzéséhez.

A hét orvosi témája:

A rossz tartás súlyos
következményekkel
járhat!

Hazánk felnőtt lakosságának közel 80%-a már megis-
merte a gerincfájdalom gyötrelmeit. Sokuknál a prob-
léma állandósul, melynek következtében gyógyszere-

ken élnek és annak mellékha-
tásait ismét más gyógysze-
rekkel próbálják megoldani.
Pedig a hát- és gerincfájdal-
mak nagyban javulnak, ha
tudjuk, hogy a mozgás nem-
hogy árt, hanem egyenesen
használ, és hogy a gerincvé-
delem elsajátításával még so-
káig elkerülhető a gerincmű-
tét. E könyv szerzői, Varga Te-
rézia és Pap Viola a komplex
felvilágosító program aktív ki-
fejlesztői és a gyakorlatok ve-
zetői. Céljuk, hogy az általuk

bemutatott, a gerincet tehermentesítő, kedvező moz-
dulatok begyakorlásával a gerincbántalmakkal küzdők
képesek legyenek önmaguk tudatos megfigyelésével
a régi, rossz beidegződéseket elhagyni, s a tanultakat
a mindennapokban rutinszerűen alkalmazni. Ajánljuk
e könyvet minden olyan olvasónak, aki tudatosan sze-
retne a hátfájdalmaitól megszabadulni, vagy azok je-
lentkezését megakadályozni. A könyv a SpringMed ki-
adó gondozásában jelent meg 2012-ben.

Olvasni jó!

Gerincvédelem
a mindennapokban 

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

DALLOS PILATES — MIBEN MÁS? 
... mert itt nem kell zavarban lenned

... mert itt magadra figyelsz, mi pedig Rád
... mert itt megérted, hogy mit miért csinálsz

PILATES — MÁSKÉPP! 
Keresd különbözô óratípusainkat
a www.dallospilates.hu oldalon. 

NYÍLT NAP 2014. NOVEMBER 8. 
GYERE NÉZD MEG ÉS PRÓBÁLD KI

INGYEN ÓRÁINKAT!

További információ: Dunapart Rezidencia, Gyôr,
Móricz Zsigmond rakpart C épület, I. emelet 1. ajtó
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A vizeletinkontinenciáról

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Vizeletinkontinencia a vizelet aka-
rattalan távozása a szervezetből.
Ez az állapot gyakran átmeneti és
felnőtt korban szinte mindig
egészségi problémából ered.

Kétszer gyakoribb a nőknél
A nőknél az inkontinencia kétszer

gyakoribb, mint a férfiaknál. A terhes-
ség és szülés, a menopausa és a női
húgy úti szervek felépítése felelős ezért
a jelentős különbségért. Ettől eltekintve
a nők és a férfiak szinte azonos mérték-
ben válhatnak inkontinenssé idegi sérü-
lések, születési rendellenességek, szív-
rohamok, meszesedés vagy az öreg-
séggel kapcsolatos okok folytán. Az in-

kontinencia kezelhető és gyakran min-
den korban gyógyítható.

Stresszinkontinencia
A női inkontinencia oka általában

azon izmok problémája, melyek a vizelet
visszatartását és kieresztését végzik. A
szervezet a vizeletet – vizet és a vesék
által kiválasztott salakanyagokat – a
húgyhólyagban tárolja. Ez a hólyag a
húgycső segítségével vezeti ki a testből
a folyadékot. A stresszinkontinencia jel-
lemzője, hogy önkéntelenül kis mennyi-
ségű vizelet távozik a hasban uralkodó
nyomást hirtelen megemelő tevékeny-
ségek végzésekor, többek között köhö-
géskor, erőlködéskor. 

Kialakulásának okai
Okozhatja a húgyúti záróizom meg-

gyengülése, ami például szüléskor, me-
dence környéki műtétek után jelentkez-
het, illetve a húgycső és a húgyvezeté-
kek rendellenes elhelyezkedése. Meno-
pauza után az ösztrogénhiány csökken-
ti a húgycső rugalmasságát a vizelet
áramlásával szemben. Férfiakban a
stresszinkontinencia prosztataműtét
után léphet fel, ha a húgycső felső része
vagy a húgyhólyagnyak megsérül. 

Kezelése
A medencefenék izmainak erősítése

(a Kegel-gyakorlatok, gáttorna, intim tor-
na) segítségével a vizelet elfolyását gátló

A hét kérdése: a gyermekorvosi ügyeletről Stressz és elhízás
Stressz hatása alatt a szervezet lassabban
égeti a kalóriákat, tehát aki feszültséget él
át, annak lassul az emésztése, így ugyan-
attól az ételtől
könnyebben hí-
zik, mint nyu-
godt lelki álla-
potban – állapí-
totta meg egy
amerikai kuta-
tás, amelyet nők körében végeztek. A fo-
gyást is nehéznek találják, mivel lassab-
ban hasznosul a bevitt táplálék. Stressz
hatása alatt a vizsgált nőknél magasabb
volt az inzulinszint is, ami segíti a zsírrak-
tározást. Stressz idején jobb kerülni a vi-
gaszul fogyasztott ételeket, vagyis az úgy-
nevezett kényeztető falatokat..

Nők és a dohányzás
Majdnem ötödével növeli az idősebb nők
mellrákkockázatát a dohányzás. Más koc-
kázati tényezőkről – a túlsúlyról, az alko-
holfogyasztásról, a mozgásszegény élet-
módról – ismeretes, hogy növelik a me-

nopauzán átesett
nők mellrákkocká-
zatát, a dohányzás
szerepét azonban
nehezebb volt fel-
tárni. A dohányzás

világszerte a rák leginkább megelőzhető
oka. Nemcsak a tüdőrák, hanem a gége-,
a nyelőcső-, a szájüreg-, a torok-, a hó-
lyag-, a hasnyálmirigy-, a vese-, a máj-, a
gyomor- és a bélrák kialakulásában is
szerepet játszik. 

Válaszol: Dr. Muzsay Géza,
a Házi Gyermekorvosok Országos
Egyesületének alelnöke

szerző: kovács veronika
fotó: győri edina

Mikor indokolt kérni a házi gyermekorvosi
ügyelet segítségét?

Heveny mellkasi, hasi fájdalom esetén, főleg ha ezek
egyéb tünetekkel (pl. hányással) párosulnak, valamint
eszméletvesztés, tudatzavar, fulladás, nehézlégzés, ki-
fejezett allergiás reakció (nem csak kiütés) fellépésekor.
Láz, hasmenés, néhány hányás, mozgásszervi pana-
szok, kiütés, kullancscsípés az esetek nagy részében
nem igényelnek azonnali ügyeleti ellátást. A kullancs el-
távolítása pedig szülői feladat. Súlyos baleset vagy esz-
méletvesztés, vérzés, mérgezés, öngyilkossági kísérlet,
kifejezett nehézlégzés esetén mentőt kell hívni.

Kérhetnek-e a
szülők telefonos
segítséget az
ügyelettől?

Ha a szülő bizonytalan, telefonos tanácsadással
az ügyeletes orvos készséggel rendelkezésére áll.  A
tünetek sokszor fokozatosan alakulnak ki, folyama-
tosan változik a betegség képe, másnap a háziorvos
már sokkal korrektebb diagnózist tud felállítani. Rá-
adásul az ügyeletes orvos igazolást nem adhat, ál-
landó gyógyszert és tápszert nem írhat.

Milyen esetben hívjuk lakásra az ügyele-
tes orvost?

Az ügyeleti orvosi ellátások helyszíne a rendelet
alapján elsősorban a rendelő és csak indokolt eset-
ben a beteg lakása. Ennek szakmai okai vannak. Az
otthoni ellátás lehetőségei szűkösebbek, a rendelő-
ben a szakdolgozó segítségével, jobb felszereltség-
gel, sokkal magasabb színvonalú ellátás nyújtható.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

medencefenék és a hólyagzáró izmok
erősíthetők. A gyakorlatok eredménye-
sek stresszinkontinencia esetén, de
késztetéses inkontinencia esetén is ked-
vezőek. A gyakorlatok lényege, hogy
ezeket az egyébként ritkán használt iz-
mokat, egy nap legalább 3-4-szer aka-
ratlagosan megtornáztatja. Nehézséget
jelenthet a megfeszítendő izmok megta-
lálása. Ehhez csináljon úgy, mintha meg
akarná szakítani vizelés közben a vizelet-
sugarat, majd tartsa 3 másodpercig
megfeszítve ezeket az izmokat, majd la-
zítson. Ezt ismételje meg tízszer, napon-
ta három-négy alkalommal. A gyakorla-
tokat bárhol végezheti, vezetés, tévéné-
zés vagy akár munka közben is. 
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GÁZFRÖCCS  ÚJ AUTÓ

Teszt: Toyota Yaris 1,33 Style Red

Városi japán

szerző és kép: nagy viktor
viktornagy.net

A Toyota Yaris fogalom a kisau-
tók között. Külméreteit megha-
zudtolóan bőséges helykínála-
ta, modern részletei, valamint
szuper takarékos erőforrásai a
legfrissebb kiadását is a kate-
gória élvonalába segítik. Rá -
adásul a dizájn is egyedi!

Néhány éve már fut az utakon a harma-
dik Yaris generáció, de a most kipróbált,
frissített változat sok újat hozott. Elő-
ször is, a külcsíny szépen követi az új
Aurisszal megkezdett Toyota formavilá-
got, és kicsit az Aygo orrának X-dizájn -
ját is visszahozza, elegánsabb formá-
ban. Annak ellenére, hogy a fő méretei
nem változtak, látványosra sikerült a
ráncfelvarrás, ami több formai részlet-
nek köszönhető. A széthúzott hűtőrács
széltében nyújtja a
kocsi orrát, a LED
menetfények és pro-
jektoros fényszórók
sportosan agresszív-
vé teszik, míg a hátsó
lámpák fénycsíkjai jö-
vőbe mutató megol-
dásokat sejtetnek.

A felszereltségi
szintek és kínálat is
változott, illetve bő-
vült. A kedvező árú
belépő modellek Li-
ve, közép szinten Active és Sytle, míg
az extrázottak Lounge néven érkez-
nek. Ezeket még kiegészíthetjük kü-
lönböző stílusú pakkokkal: Plus, Com-
fort, Red és Skyview. Az elsőre komp-

likáltnak tűnő paletta valójában jól
összeválogatott csomagok sora,
amikből könnyű, jó áron kiválasztani a
hozzánk illő Yarist.

A beltér is fejlődött, mégpedig
nagyautós irányba. A formák játéka
már komolyabb hatást kelt és az
anyaghasználat jól sikerült. A tesztau-
tó Style Red felszereltségéhez járó pi-
ros dekorációk a műszerfalon, illetve

ajtókon vidámak és a textúrájuk is
szép, ráadásul puha tapintású. A két-
zónás klíma könnyen kezelhető, ezen
a szinten a négy elektromos ablak és
a motoros, automatikusan behajtható

külső tükrök is kényeztető „extrák”. A
csúcs tartozék viszont a 7 colos köz-
ponti kijelző a műszerfalba integrálva,
amelyről mindent vezérelhetünk: rá-
diót, telefont, külső zeneforrást
(USB/AUX) és a fedélzeti adatokat gra-
fikonokkal szemléltetve (fogyasztás,
megtett út stb.) olvashatjuk le.

Ami a puszta látványnál még töb-
bet ér, az a finoman kezelhető váltó.

A hatsebességes manuális egység
az 1,33 literes, 99 lóerős benzinmo-
torral nagyon jól harmonizál. Kis for-
dulaton csendes és takarékos, pör-
getve pedig kellő tartalékot mozgósít
– pedig turbó sincs az erőforráson. A
kissé csapott aljú bőrkormányt él-
mény tekergetni még városban is, fő-
leg, hogy tolatáskor kamera segít a
mögöttünk lévő tereptárgyak kikerü-
lésében – már Active szinttől. Ezt egy
kisautóban eddig csak elvétve lát-

tam. 5 literes átlagfogyasztással le-
het autózni a Yarisszal, miközben elöl
és hátul korrekt a helykínálat (alig 3,9
méteres hossz mellett), mindemellett
egy babakocsinyi hely marad a cso-
magtartóban is (286 liter). Hosszú út-
ra is ajánlom az autót, mert kellemes
a zajkomfortja és kényelmesek az
ülései, de városban futkosni is ideális
méretei, fordulékonysága miatt.

Egy ilyen családbarát városi járgány
kedvező 2,7 millió forintos alapáron meg-
vásárolható, egyliteres benzinmotorral (69
lóerő), míg egy jól felszerelt változat 4-4,5
milliót kóstál. Azoknak, akik sokat mennek
ajánlható a 1,4 literes D-4D dízel, 90 lóerő-
vel, a környezettudatos vásárlóknak pedig
– a korábban már tesztelt – hibrid változat,
ami már 4,7 millió forinttól hazavihető.
Most minden verzióhoz 5 év garancia jár,
illetve az a japán megbízhatóság és tech-
nológia, amit a márka alapáron ad.

A motor:
kis fordulaton
csendes és takarékos,
pörgetve pedig kellő
tartalékot mozgósít 



GÁZFRÖCCS HIRDETÉS

Lexus sportkupé

A Lexus régóta mutatja be kupé au-
tóit, néhány marad örökre tanul-
mány, míg mások nem jutnak el kon-
tinensünkre – vagy országunkba. Az
RC-F végre nálunk is kapható! Egy
igazi hátsókerekes, 4,7 méter hosz-
szú gran torusimot kaptunk a japá-
noktól, tisztességes erőforrással. Az
5 literes V8-as nem csak hangjával, hanem irgalmatlan erejé-
vel is hódít. 477 lóerőt és 530 Nm nyomatékot képes a kere-
kekre szabadítani a nyolcfokozatú automatikus sportváltón ke-
resztül. Így a csodaszép kupé 4,5 másodperc alatt éri el a 100-
as tempót, és akár 270 km/h-ig száguldhat. Az alapáron 27
millió forintba kerülő gépcsoda a német prémium konkuren-
sek árait másolja. Ez a szint tovább fokozható a több, mint 2
millió forintos Carbon vagy Luxury csomaggal, ami sportosab-
bá vagy fényűzőbbé teszi a Lexust. Egyébként a legnagyobb
újítás a hátsó differenciálmű, mely nyomatékvektor szabályo-
zásra képes, tehát az ívkülső kerekeket képes gyorsítani a sta-
bilitás és a maximális kanyarsebesség elérése érdekében.

Land Rover Discovery Sport
A Land Rover új nómenklatúrát vezet be a típusai megkülönböztetésére. A Range Rover
az igazi luxus megtestesítője (normál és Sport változat), míg a Discovery a vérbeli tere-
pes vonalat képviseli elérhetőbb áron – persze a Defender mellett, ami megmaradt az
ősmodell alapjainál. Így a Freelander szellemi örököse a Discovery Sport lett. A kompakt
méretű SUV letisztult formavilággal és új fedélzeti rendszerrel érkezik. A motorpaletta
egy 2 literes turbós 240 lóerős benzinesből
és egy 2,2 literes 190 lóerős dízelből áll. A
kocsi kérhető 6 sebességes manuális vagy
kilencfokozatú automata váltóval. A tömeg
csökkentése mellett megmaradt a jó terep-
járó képesség, így akár 45 fokos emelkedő-
vel is megbirkózik a Landy.

Prémium népautó?!
Bemutatták Magyarországon is a nagyközönségnek az új, nyolcadik ge-
nerációs Passatot. A friss modell könnyebb, komolyabb, nagyobb és igé-
nyesebb lett. A Volkswagen nem titkolt célja, hogy a középkategóriában
prémium minőséget és szolgáltatásokat kínáljon elérhető áron. Ehhez a
Golf 7-nél bevált receptet követve, minden földi jóval felszerelik, kívül és
belül sok apró részlettel ruházzák fel, amiket már akár az Audik is megiri-
gyelhetnek. Széles motorpalettával (1,4-2 liter, benzin és dízel 125-280
lóerő – mind turbós!), két karosszériavariánssal és olyan extrákkal érkezik,
mint a 12,3 colos TFT műszeregység vagy a 360 fokos kamera. Elődjéhez
képest kicsit rövidebb, 12 mm-rel szélesebb és 14-gyel alacsonyabb, míg
a tengelytáv 8 centit nőtt. A limuzin 586, a kombi 650 liter csomagot tud
alaphelyzetben szállítani a csomagtérben. 
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GASZTRO EGYETEM

Hozzávalók: 1 bögre (2,5 dl) rizs, 1 liter zsíros tej, 1-
2 dl víz, 3-4 evőkanál cukor.
Elkészítése: A rizst átválogatjuk és átmossuk, köz-
ben a tejet a vízzel feltesszük főni. Amikor forr, önt-
sük bele a rizst és folyamatos kevergetés mellett
főzzük. Ha már teljesen puha a rizs, zárjuk el alatta
gázt és keverjük hozzá a cukrot. Fedjük le és hagy-
juk 10 percig állni. 

Tipp: ha odakozmál, ne kavargassuk to-
vább, mentsük a menthetőt, és egy másik
lábasban folytassuk a főzést. A tejberizst
ízesíthetjük kakaóporral, nutellával, fahéjjal,
befőttel, lekvárral.

Egyetemi ízek  
szerző: gaál józsef
recept: bodó tamás
fotó: marcali gábor 

Konyharovatunk ezen a héten a győri egyetem
Széchenyi-éttermének menükínálatából ad ízelí-
tőt Ányos Attila étteremvezető és Bodó Tamás

konyhafőnök segítségével. Attila azt mesélte el,
délidőben tízféle menüvel várják a betérőket, a
választék bőséges, az árak szolidak, hallgatói és
közalkalmazotti pénztárcához szabottak. Délben
akár négyszázan is megfordulhatnak az étterem-
ben, ahol egy időben kétszáz vendég foglalhat
helyet. A jó konyha és a jó parkolási lehetőség

mellett ez a méret és kapacitás vonzza ide a
nagyszabású céges rendezvényeket és a nagy
létszámú esküvőket. Bodó Tamás konyhafőnök a
diákok egyik kedvencének számító mediterrán
zöldséges tészta fotózása közben annyit árult el
magáról, hogy már a nagymamája is szakács
volt, s világéletében szeretett főzni. 

Hozzávalók 2 személyre: 20 dkg fusilli tészta, 10
dkg parmezán vagy trappista sajt, 1 db padlizsán, 2
db cukkini, 1 db kaliforniai paprika, 1 fej hagyma, kis-
kanál tejszín, ízlés szerint paradicsomszósz, fokhagy-
ma, bors, só, oregánó, bazsalikom, kakukkfű. 
Elkészítése: A padlizsánt, a cukkinit, a paprikát és a
hagymát apróra vágjuk, olívaolajon megpirítjuk, pa-
radicsomszószt öntünk hozzá, fűszerezzük, majd ke-
vés tejszínnel összeforraljuk, sajttal sűrítjük. Utolsó-
ként adjuk hozzá a főtt tésztát. Összeforraljuk, tála-
láskor sajttal megszórjuk, zöldséggel díszítjük. 

Tipp: A paradicsomszószt érdemes meg-
cukrozni a sav végett.      

Mediterrán zöldséges fusilli 

Hozzávalók 4 személyre: 50-70 dkg húsos csont,
lehet marha, sertés vagy bármilyen baromfi, 25 dkg
gyökér, 25 dkg sárgarépa, kis darab zeller, 1 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 közepes burgo-
nya, 1db zöldpaprika, 1 db paradicsom, só és né-
hány szem egész bors.   
Elkészítése: Hideg vízben feltesszük a húsos cson-
tot főni, megsózzuk. Ha felforrt, leszedjük a habját,
hozzáadjuk a vöröshagymát, a fokhagymát, a bor-
sot. Amikor a hús félig megpuhult, belerakjuk a
zöldségeket. A kész levest leszűrjük, majd tésztát
főzünk bele, ami lehet lúdgége, cérnametélt vagy
daragaluska is. 

Tipp: Az első levet leöntve nem lesz zavaros
a húslevesünk. Egy pici pirospaprika szép
színt ad a levesnek.

Húsleves húsos csontból

Tejberizs



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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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 szer-
dájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyu-
ló 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 boldogság titka a rossz memória.
Nyertes:Göblyös Ferencné (Győr). Nyereményét a szerkesztőségünkben veheti át.

KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

Csak szerényen!
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HIRDETÉS ÁLLATKERT, HOROSZKÓP

kép és szöveg: xantus-állatkert

Október 31-én este ismét megnyílnak
az állatkert kapui, a fáklyákkal és lám-
pásokkal megvilágított park rejtelmes
szórakozást kínál kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. 

A programok 16 órától kezdődnek:
az állatkert néhány lakójának vacsorá-
ját tekinthetik meg az érdeklődők, fel-
fedezhetik a pókpalotát, megismerhe-
tik az elhagyott ház rejtelmeit. Az állat-
kert terráriumházában „nemszere-
tem” állatokat simogathatnak meg a
vállalkozó szelleműek, továbbá a tapo-
gatóZOO asztalánál, különböző álla -
toktól származó dolgokat szemlélhet-
nek meg, foghatnak kézbe (kígyóbőr,
csontok, szarvasagancs).

17 órától színre lép az Állatijó Be-
mutató csapata, akik az erdő éjszakai
lakóit mutatják be, egérrel, patkány-
nyal, nyesttel, borzzal és rókával talál-
kozhatnak az érdeklődők. 

Erre az éjszakára Drakula gróf is az
állatkertbe látogat, a legbátrabbak ve-
le is találkozhatnak. Továbbá boszor-
kányok, szellemek és az éjszaka többi
teremtménye érdekes és kalandos já-
tékkal várják az érdeklődőket: a bátor-

KOS
Az Önök élete az eltervezettek alapján
történik, megnyugodhatnak végre. Új feladatok
várnak Önökre a munkában is, ettől kicsit jobb
kedvük van. Ez új motivációkat jelent életükben,
amire már nagy szükségük volt. Figyeljenek ma-
gánéletükre is, tervezzenek sok közös programot
párjukkal, családjukkal.

BIKA
Most kicsit mérlegeljék az eddig elvég-
zetteket, vessenek számot azzal, mit sikerült elér-
niük, és mit szeretnének még év végéig letenni az
asztalra. Ne nagyon beszéljenek erről senkinek
sem, nehogy ellopják ötleteiket. Vonuljanak kicsit
vissza, elmélkedni, ezt a hetet ne tervezzék
nyüzsgős hétnek.

IKREK
A héten sajnos végig kell nézni eddigi elve-
iket, mi az, amit meg kell tartaniuk, és mi az, ami
már nem működik az életükben. Ez kicsit nehéz
feladat, de Önök is érzik, hogy egy új korszak kez-
dődik most az életükben. Ha nehéz a döntés, be-
széljenek egy jó baráttal, hátha segít kibogozni ér-
zéseiket.

RÁK
A hét elején mintha előrehozott téli ál-
mot aludnának, kicsit fáradtak, de a hét végére ez
elmúlik szerencsére. Ha még nincs párjuk, ideje
összeszedni magukat. Ha párkapcsolatban élnek,
egy nagyon kellemes meglepetésre számíthatnak
barátaik, párjuk részéről. Ha hívják Önöket társa-
ságba, ne utasítsák azt vissza. 

OROSZLÁN
Önök most nagyon vigyázzanak a héten,
sok támadásnak vannak kitéve munkahelyükön,
meg kell védeniük a maguk igazát és ez nincs na-
gyon ínyükre. Nem szeretik a felesleges erőfeszí-
téseket, és ez most sajnos annak tűnik. Védjék
meg magukat. Párjuk mindenben támogatja Önö-
ket. Lazítsanak is.

SZŰZ
Most nagyon sikeres ez a hét az Önök
számára, minden sikerül, amit csak szeretné-
nek. Törődjenek magukkal is, lazítsanak, élvez-
zék az életet.  Találkozzanak barátaikkal. Töl-
tődjenek, ne sajnálják maguktól az energiát,
időt és kényeztetést, megérdemlik. Ezt család-
juk is el fogja fogadni.

MÉRLEG
Ne keseredjenek el nagyon a héten. Pár-
jukkal nem a legszebb napokat élik most meg. Le-
het, hogy a hét elején még nem jó a kedvük, de a
hétvége jó eseményekkel várja Önöket. Foglalják
le magukat, ne engedjék, hogy a rossz hangulat el-
uralkodjon Önök felett, és koncentráljanak a hét-
végére.

SKORPIÓ
Legyenek nagyon óvatosak a héten, ne
idegesítsék fel magukat mindenen és mindenkin.
Néhány munkatársuk még adja is Önök alá a lo-
vat. Ez nem segít sem otthon, sem pedig munka-
helyükön. Törődjenek többet párjukkal is, szüksé-
gük van az odafigyelésre. Lazítsanak a hétvégén,
utazzanak el.

Horoszkóp
NYILAS
Most lazítsanak kicsit többet a héten, ve-
gyenek vissza kicsit a tempóból. Különben feszült
pillanatokat szerezhetnek maguknak. Legyenek
többet párjukkal, barátaikkal, családjukkal. Ha
tudnak, utazzanak el egy hosszú hétvégére, meg-
érdemelnék a pihenést, töltődést. Csak jó dolgo-
kat tegyenek.

BAK
Nagyon figyeljenek oda pénzügyeikre,
most nagyon jó lehetőségek elé néznek. Párjukkal
is beszéljék meg mindezt, neki is jó rálátása van
ezekre a dolgokra. Ne felejtsenek el pihenni sem,
csak így lesznek jó ötleteik. Vigyázzanak ízülete-
ikre, ne terheljék túl azokat, szedjenek vitamint.
Kérjék ki szakember tanácsát.

VÍZÖNTŐ
Most tényleg ne legyenek idegesek, ha
hirtelenkednek, elrontják mostani pozíciójukat.
Ne vegyék magukra mások idegességét. Inkább
azt nézzék, ki mondja, ne azt, hogy mit. A fejlődés
legyen szemük előtt, ne pedig a düh. Idegeiknek
nem árt egy kis pihenés, sportolás. Hallgassanak
párjukra inkább.

HALAK
Önöknek most nagyon felerősödtek meg-
érzéseik, figyeljenek rá, mert sok dologban se-
gítségükre van. Pláne kapcsolataikban hallgas-
sanak az első gondolatukra. Vigyázzanak irigye-
ikre, most kárt tudnának tenni az Önök éle -
tében. Legyenek többet párjukkal, családjukkal,
barátaikkal. 

Halloween-est az állatkertben
ságpróbákat teljesítő gyermekeket
apró ajándékokkal jutalmazzák. Ezt
üzenik mindenkinek: Öltözz melegen,
hozz magaddal zseblámpát és mindig
nézz a lábad elé! 

Az este folyamán: „ezerarcú kísér-
tetek” lidérc-lézer-show, továbbá
tűzzsonglőrök műsora várja az állat-
kert kőszínpadán a feladatok közt
megpihenőket. 

Látogasson el hozzánk, és legyen
részese az állatkert éjszakai rejtelmei-
nek, és a halloween-est meglepetése-
inek! Jegyek elővételben válthatók az
állatkert pénztárában, minden nap 10-

17 óráig. Az elővételi jeggyel érkezők
külön bejáraton jöhetnek be, elkerülve
a jegypénztári sorban állást.

A programokról tájékoztatást a
www.zoogyor.com oldalon olvashat.

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. 24—10. 31.

Piros alma
1 kg

1699,- kg

DELIKÁT

Pecsenye-
libamáj

Liba testháj

Liba farhát

90,- kg

69,- db

Fagyasztott libacomb „A” 1 kg

Faros csirkecomb  1 kg

499,- kg

Mécses fedeles 1 db

1150,- kg

119,- kg

699,- kg

Koroncói
burgonya
zsákos, 30 kg

59,- kg
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Mindenszenteki koszorúk, sírdíszek
Gyertyák, mécsesek • Cserepes és vágott virágok          

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Halat, vadat
s mi jó falat...

2014. OKTÓBER 18-TÓL
különleges vadételekkel, remek italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Töltsön el egy kellemes estét nálunk!

ÁLLÁS

Audi-gyárba keresünk
állandó szombat éjszakára takarító-
kat. Bejelentett munka. Tel.: 06-
20/993-5575.

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

SZOLGÁLTATÁS

Lumbágó, izomsorvadás, bénu-
lás, izomfájdalmak oldása. Samodai
Péter gyógymasszőr +36-30/754-
3112. www.egeszseg-ovo.hu

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása,
rögzítése és minden-
nemű villanyszere-
lés, bojlertisztítás.
Érdeklődni: 06-30/
314-3370.

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

Mindennemű kárpito-
zást vállalok ingyenes felméréssel,
vidéken 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
felújítása, újak készíté-
se, lakatosmunkák, aj-
tó-, ablak- és zárjavítás,
költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-
7957.

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

Kaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, met-
szés, gyepszellőztetés, kertfenntar-
tás! 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 pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, ill.
udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB 

Állat- és növénybörze október 26-án,
a Városréti piacon. 06-70/380-1557
Állat és növénybörze kiemelni

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

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

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

OKTATÁS

Kelet tánca (hastánc)
tanfolyam indul 

kezdőknek/haladók-
nak  novemberben.

www.asien.hu
06-20/291-7950

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás, felvé-
teli felkészítés általános és kö-
zépiskolásoknak. Sokéves tapasztalat-
tal, referenciákkal. Hívjál bizalommal,
segítek! A sikerhez persze a
Te szorgalmadra is szük-
ségünk lesz!  Érd. tel.: 06-
30/897-0405.

LAKÁSCSERE

Szigeti 2 szobás, 46 m2-es, összkom-
fortos, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szo-
bás, 60–100 nm-es, határozatlan idejű
bérleményre. Újváros kizárva. Tartozá-
sátvállalás lehetséges. (Hirdetésszám:
425.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtésű, közepe-
sen felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 50–70 nm-es, 2-
3 szobás, gyárvárosi, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 426.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi 1+fél szobás, 43
nm-es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2-3 szobás
50–70 nm-es, belvárosi, nádorváro-
si, szabadhegyi határozatlan idejű,
megvásárolható bérleményre. (Hir-
detésszám: 427.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne hőszigetelt épületben, erké-
lyes, 3 szobás, 55–69 nm-es, határo-
zatlan idejű szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 428.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 2 szobás, 36 nm-
es, felújított, hőszigetelt, korszerűsített,
műanyag ablakos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+fél-2
szobás, összkomfortos bérleményre.
Sziget, Bán A. u.  kizárva. (Hirdeté s -
szám: 245.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 93 nm-es,
gázfűtéses, téglaépítésű, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne belvárosi, révfalui, nádorvárosi,
szabadhegyi, v. marcalvárosi 2 szo-
bás, 50-60 nm-es, határozatlan bér-
leti szerződéses lakásra. (Hirdetés -
szám: 248.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 + fél szobás, 46 nm-
es, galériás, téglaépítésű, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 3
vagy 1+2 félszobás, határozatlan bér-
leti szerződéses, belvárosi lakásra.
(Hirdetésszám: 249.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 3 szobás, 53 nm-es,
10. emeleti, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne nagyobb,
max. 2. emeleti lakásra. (Hirdeté s -
szám: 251.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Adyvárosi 1 + fél szobás, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, belvárosi, ná-
dorvárosi, határozatlan bérleti szer-
ződéses, csak téglaépítésű fsz.-i,
vagy I. emeleti lakásra. (Hirdetés -
szám: 252.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi l szobás, 43 m2-es, ha-
tározott bérleti szerződéses, felújított
lakást cserélne szigeti vagy gyárvárosi,
felújított 1-2 szobás lakásra. (Hirde-
tésszám: 253.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Győr, Aradi vértanúk út-
ján, Városház térre nyíló, 68 m2-es, 2
szoba összkomfortos lakás, tárolóval el-
adó, vagy Győr vonzáskörzetében na-
gyobbra cserélhető. Tel.: 06-70/327-
6092, 06-70/324- 5290.

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

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Emléküléssel ünnepelte meg a győri veze-
tékes vízellátás kezdetének 130. évforduló-
ját a Pannon-Víz Zrt. A múlt heti jubileumi
találkozón a tulajdonos önkormányzatok
képviselői, a részvénytársaság munkatár-

sai és a dunántúli test-
vércégek vezetői talál-

koztak egymással a
Richter Teremben. 

A jubileumi év csúcs-
pontjának szánt emlékü-

lésen Tőke László
emlékezett meg a
győri vízművet lét-
rahozó nagy elő-
dökről. Az elnök-

vezérigazgató el-
mondta, a vá-
ros lakói ha-
zánkban má-
s o d i k k é n t
j u t h a t t a k
h o z z á
egészséges,
v e z e t é k e s

ivóvízhez. A be-
ruházást Pest és Bu-

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

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

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

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

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

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

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

Győr-Szol Zrt.

Százharminc éves a győri vízmű 

A Győr-Szol Zrt. mindenszentek és
halottak napja előtt fokozott figyelmet
fordít a kezelésében lévő temetők ta-
karítására, a falevelek összegyűjtésé-
re, a karbantartási munkák elvégzésé-
re. Október közepe óta a szolgáltató
megbízásából közel negyven fő folya-
matosan gyűjti és szállítja el a faleve-
leket a köztemetőkből. Emellett a cég
munkatársai őszi virágokat ültetnek,
elvégzik a szükséges javítási feladato-
kat, ellenőrzik a kutak állapotát, így
fagymentes idő esetén a vízvételi lehe-
tőség biztosított. A nádorvárosi közte-
metőben az ősz folyamán felújították
a toalettet, kulturált körülmények fo-
gadják a látogatókat. 

Az előrejelzések szerint a hétvégén
erős lehűlés várható, ennek hatására
a még mindig lombos fákról egyszer-
re nagy mennyiségben hullhatnak le a
levelek, ezek összegyűjtése és elszál-
lítása – a folyamatos munkavégzés
mellett is – bizonyosan igénybe vesz
néhány napot, ezért a Győr-Szol a te-
metőlátogatók szíves türelmét kéri.     

A kegyeleti hétvégén a sírkertek 7
órától 20 óráig lesznek nyitva. Az ün-
nep alatt a nádorvárosi köztemetőben
és a Szabadi úti új köztemetőben 7 órá-
tól 10 óráig engedélyezett a gépkocsik

da példája ösztönözte, s olyan jeles személyiségek
dolgoztak érte, mint Zechmeister Károly, a későb-
bi polgármester, Kautz Gusztáv jogtudós, Zsig-
mondi Vilmos bányamérnök, Junker Károly, a bé-
csi vízmű építésze, valamint Bierbauer Lipót és
Jedlik Ányos, tudós bencés tanárok. 

Az első kutat Kiskúton fúrták, a vízművet
1884 nyarán helyezték üzembe. A Pannon-Víz,
amely ma az ország ötödik legnagyobb ágazati
szolgáltatója, a 130 éve alapított Győri Vízveze-
ték Rt. jogutódjának mondhatja magát. Tőke
László adatai szerint ma a társaság munkatársa-
inak száma 650, működési területe a megye két-
harmada, a Kisalföld és a Bakonyalja 125 telepü-
lése. A társaság 350 ezer embert ér el egészsé-
ges ivóvízzel, s nagyrészt környezetvédő szenny-
vízelvezetéssel is.

Az emlékülésen Lőrincz Pál esperes atya a ben-
cések nevében emlékezett, megköszönve a vízmű
munkáját, a jó minőségű ivóvizet, amelyet a rend
győri tagjai kezdetektől, a pannonhalmi apátságban
élők három évtizede élvezhetnek. A többségi tulaj-
donos, Győr önkormányzata nevében Borkai Zsolt
mondott köszöntőt, a város Ezüst Emlékérmét adva
át a születésnapos részvénytársaságnak. A polgár-
mester hangsúlyozta, a Pannon-Víz a térség gazda-
ságának jelentős szereplője, egyszerre sikeres gaz-
dálkodó és ár-érték arányra figyelő közszolgáltató.
Az emlékérem és oklevél a jeles évforduló alkalmá-
ból, a lakosság ellátásáért végzett kiemelkedő mun-
kát ismeri el.

Kegyeleti ünnep előtt 
behajtása a behajtási engedéllyel ren-
delkezők számára. A távolból érkezők-
nek fontos, hogy ezen a hétvégén,
szombaton és vasárnap 10 és 16 óra
között a helyszínen egyebek mellett sír-
helyügyeket is tudnak intézni.

A Győr-Szol Zrt. kezdeményezésére
a mozgásukban korlátozott és idős láto-
gatók érdekében november 1-jén és 2-
án naponta 11 órától 15 óráig idén is
egy hatszemélyes, elektromos kisautó
könnyíti meg a bejárattól távolabb lévő
sírok megközelítését a nádorvárosi te-
metőben. A főbejárat melletti ravatalozó
előtti térről induló kocsi folyamatosan,
körjárat szerűen közlekedik a temetőn
belüli főbb utakon, a rászorulók az igé-
nyeik szerint szállhatnak arra le és fel.

Október 23–24.
A hiba- és kárbejelentő vonal a 96/50-50-55-ös te-
lefonszámon minden naptári napon 0–24 órában
hívható. Október 23-án és október 24-én az ügyfél-
szolgálati irodák egységesen zárva lesznek, telefo-
nos ügyfélszolgálat nem működik. Október 24-én,
pénteken a győri fizetőparkoló-hálózatban a szom-
bati díjszabás érvényes. Október 23-án minden, a
Győr-Szol Zrt. által működtetett sportlétesítmény
zárva lesz.  A GYHG Nonprofit Kft. működési terü-
letén a lakossági hulladékszállítás változatlanul, a
Hulladéknaptárban meghirdetett módon működik. 

November 1.
November 1-jén és november 2-án a győri felszíni
fizetőparkoló-hálózat beállói díjmentesen vehetőek
igénybe. A november 1-jei szombati piacot egy
nappal hamarabb, október 31-én, pénteken tartja
meg a Győr-Szol Zrt. a Városréti piacon. November
1-jén minden, a Győr-Szol Zrt. által működtetett
sportlétesítmény - Magyar Vilmos Uszoda, Örkény
utcai műfüves pálya, Bercsényi ligeti műfüves pá-
lya, KRESZ Park, Dózsa-pálya zárva tart. Barátság
Sportpark: pályák és épület zárva, a park többi ré-
sze, pl.: játszótér, erősítőgépek használhatóak.
A GYHG Nonprofit Kft. működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás november 1-jén változatlanul,
a Hulladéknaptárban meghirdetett módon működik. 
A részletes információk a www.gyorszol.hu web-
oldalon olvashatóak.

Ünnepi tudnivalók
a Győr-Szolnál
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Három éven belül dobogóra,
esetleg feljutásra pályázna a
Széchenyi Egyetem Győri KC
NB I/B-s férfi kosárlabdacsapa-
ta. Az együttest a célok elérésé-
ben pedig új szakmai igazgató,
Molnár István segíti, aki mint
mondta, teljesen új játékstílust
szeretne bevezetni a csapatnál. 

A Széchenyi Egyetem Győri KC új
szakmai igazgatója, Molnár István,
mondhatni öreg rókának számít a
szakmában, hiszen közel harminc éve
mozog a kosárlabdapálya körül. Elő-
ször mint játékos, majd később edző-
ként űzte ezt a sportot. 

„36 éves koromig első és másod-
osztályú kosárlabda-bajnokságban
játszottam. Igaz, egri születésű va-
gyok, de 1984-ben elkerültem Dom-
bóvárra, ahol tizenegy évet játszottam
profi kosarasként. Ezután lettem az A
és B csapatnak a vezetője. 1995-ben
az év utánpótlásedzőjének választot-
tak, amire nagyon büszke vagyok. Egy
évig utánpótlás-szakágvezető is vol-
tam, majd Veszprémbe kerültem, ahol
tíz évig a felnőtt csapatot irányítottam.
Az ezt követő három évet az MTK Tö-
rökbálint edzőjeként töltöttem, most
pedig itt vagyok Győrben.  Nagyon
örülök, hogy itt lehetek.”

A győri klub már többször is meg-
kereste Molnár Istvánt, hogy vegye át
a csapat irányítását, így több évre nyú-
lik vissza a kapcsolatuk. 

„Már többször megkeresett ez a
győri együttes, pár éve már kapcsolat-
ban vagyunk. Eddig azért vártam,
mert szerettem volna egy olyan csa-
pat edzője lenni, amely határozott cé-
lokkal tőr előre. Most éreztem úgy,
hogy a vezetők, az elnökség, minden-
ki komolyan elhatározta magát, és elő-
re akar jutni a kosárlabdában.”

A klub kidolgozott egy hároméves
tervet, hogy sikeresebbek lehessenek
a jövőben. Ennek első lépéseként
idén fontos lenne az NB I/B középme-
zőnyében végezni, majd folyamato-
san javulva, a harmadik év végén a B
csoport elejét célozzák meg. Később
esetleg az első osztályt is. 

„Az A csoporttól azért kicsit még
messze vagyunk, nemrég dolgozom
csak együtt a csapattal, és őszintén
bevallom, egyelőre ettől a csapattól
olyan messze van az első osztály, mint
Makó Jeruzsálemtől. Nem akarok
senkit megbántani, de mind mentali-
tásban, mind játéktudásban nagy kü-
lönbség van. Változtatni kell, ehhez

pedig sok minden szükséges. Egy-
részt pénz, hiszen tudjuk, hogy a
sport ma erről is szól, és mi is csak így
tudunk játékosokat igazolni. A másik
megoldás pedig egyszerűen a na-
gyon-nagyon sok edzés. Én egy telje-
sen más játékrendszert szeretnék
megvalósítani a csapattal. Ebben min-
denki partner, de türelmet kérek, hi-
szen ezt rövid idő alatt nem lehet meg-
valósítani.”

A szakveze-
tő nagyon jól
érzi magát
Győrben, ha-
mar befogad-
ták, és mint
mondja, szerencsé-
re hallgatnak rá. 

„Van egy fontos do-
log, ami befolyásolja a munkánkat.
Ezek a játékosok egyetemisták, akik
szeptember elsejét követően egy más
gondolkodásvilágba kerülnek. Ez na-
gyon sokszor befolyásolja az eredmé-
nyeket is. A tanulás sokszor fontosabb,
de ez érthető is, hiszen ők a diplomáért
is küzdenek, miután pedig megszerez-
ték, kinyílik egy teljesen új világ előttük.
Be kell valljuk, ismerve a társadalmi
helyzetet, nem biztos, hogy  mindenki-
nek a kosárlabdapálya közelében lesz
állása. Döntés előtt állnak, hogy a
sportot válasszák, vagy próbálkozza-
nak az élet más területén.”

Ahhoz, hogy ezt a problémát kikü-
szöböljék, az kell, hogy az utánpótlásból
folyamatosan érkezzenek fiatalok, akik
szerves részévé válnak a csapatnak. 

„Ez a csapat nem régen van ebben
az osztályban, nem szabad türelmet-
lennek lenni. Fiatalon nem szabad ki-
jelenteni, hogy például ez a 17 éves
gyerek nagyszerű teljesítményt fog
nyújtani, hiszen nincs még kellő alap-
képzettsége. Nekik még fel kell nőni,
mert szükség van rájuk. Azonban az is
kell, hogy legyenek előttük példaké-
pek, olyanok, akikre nemcsak a bará-
tok, családtagok, hanem mások is ki-
jönnek és szurkolnak a meccseinken.
Sok csapat elindult azon az úton,
hogy külföldi játékosokat igazolnak.
Egyrészről meg is értem őket, hiszen
ez a látványt hozza, és erre megy ki a
néző is. Viszont másik megoldás is le-
het, és érdemes ezt is csinálni, azt
hogy megvárjuk, mire felnőnek a sa-
ját nevelésű játékosok, hiszen miat-
tuk is kijönnek majd az emberek. Úgy
gondolom, össze  lehet hozni ezt a
két utat, és ezen próbáltunk meg mi
elindulni. Viszont senkit nem akarok
áltatni, azért ez három év alatt nem
valósítható meg, de el kell indulni
ezen az úton.”

A szakmai irányító szerint a mo-
dern kosárlabdázás kettészakadt, van
az amerikai és az európai stílus, ne-
künk pedig ez utóbbihoz kell felér-
nünk. A kontinens kosárlabdáját jelen-
leg a világbajnokság döntőjébe is be-
jutó Szerbia uralja, így hozzájuk kelle-
ne hasonlítani. 

„Európában élünk, tehát nekünk
valamilyen szinten az európai kosár-

labdát kell követnünk. Ha
megnézzük, hogy ki ját-
szotta az utolsó világ-
bajnoki döntőt, akkor
azt látjuk, hogy az
Egyesült Államok és
Szerbia. Én azt mon-
dom, hogy valami-
lyen szinten nekünk
a dél-szláv országok
kosárlabdáját kellene kö-
vetnünk. Alapesetben ez
egy gyorsaságon alapuló
játék, viszont ha ez nincs
meg, akkor utána egy úgy-
nevezett kontrollált játékot
kell alkalmazni, azaz nem hagy-
juk, hogy felgyorsuljon a játék,
így irányíthatjuk mi is a  mérkő-
zések alakulását.”

Molnár István szerint nem fel-
tétlen baj az, hogy sok a fiatal já-
tékosa, hiszen szabály szerint a
mérkőzések alatt legalább egy
U21-es kosárlabdázónak is a
pályán kell lennie, náluk pedig
több ilyen játékos is van, akik
számottevően is hozzá tudnak
tenni az eredményhez. 

„Nyilvánvaló, nekünk előre kell
lépnünk. Nem is igazán a helyezés
a lényeg, mert a csoport összetéte-
le évről évre változik. Nem szabad
kijelenteni, hogy a 12.-ek vagy a 8.-
ak szeretnénk lenni, hiszen sok min-
den befolyásolhatja ezt. Könnyedén
lehet, hogy a többi csapat többet,
jobban erősít, vagy több pénzük
lesz, mert előkerül egy
szponzor. Én azt gondo-
lom, hogy önmagunk-
hoz képest kell előre
lépni, ami reméljük,
helyezésben is meg-
mutatkozik majd.”

„Kell, hogy legyenek elôttük példaképek”
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Könnyed győzelemmel kezdte
meg az idei bajnoki szezont a CMB
Cargo UNI Győr, amely a Szek-
szárd otthonában lépett pályára a
hétvégén. A győri lányok remekül
kezdték a mérkőzést, hiszen már
az első negyed után 16 ponttal ve-
zettek. A hazaiak csak kapaszkod-
ni próbáltak, ám a nagyszünetre
már több mint 20 pont volt köztük.
Hasonlóan folytatódott a harma-
dik és a negyedik negyedben is a
játék. Laklóthék tovább növelték
előnyüket, így végül magabiztos,
92–65-ös győzelemmel bezsebel-
ték a bajnoki pontokat. 

Magabiztos, 5–3-as győri sikerrel
zárult a szerda esti Ligakupa-ta-
lálkozó a Csákvár ellen. A zöld-fe-
hérek közül Kvilitaia háromszor,
Völgyi és Martinez egyszer-egy-
szer voltak eredményesek. A Győ-
ri ETO FC győzelmével már bizto-
san ott van a legjobb 16 között.

Pécsett vendégeskedett az ETO-
SZESE, a férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoportjában. A zöld-fe-
hérek kezdték jobban a találkozót,
hiszen sikerült vezetést szerezni,
és bár a Pécs fordított, a negyed
közepére már négygólos volt a
vendégelőny. Félig-meddig sike-
rült is tartani, hiszen a szünetben
háromgólos győri fórral vonultak a
felek. A második játékrészben az-
tán sikerült egalizálnia a hazaiak-
nak 17–17-nél, sőt meg is fordítot-
ták a találkozót. A végén aztán si-
került kiharcolni a döntetlent, 30–
30, és az ezzel járó egy pontot.

Döntetlen
idegenben

Gyôzelemmel
rajtoltak

Gólzápor
a Liga kupában

Remekül kezdte meg a Győri Audi
ETO KC az idei Bajnokok Ligája sze-
zonját, hiszen Kovacsicsék 32–23-ra
múlták felül a Lokomotiva Zagrebet. 

Bár az elején nehézkesen indult
be a győri henger, sőt egy ideig még
vezetett is a zágrábi együttes, ám
nagyjából negyed óra után már az
ETO akarata érvényesült. A félidőre
pedig 17–13-ra vezetett a címvédő.
A fordulást követően hasonlóan né-
zett ki a játék képe, a zöld-fehérek
tovább folytatták a gólgyártást, míg
a Lokomotiva próbált felzárkózni,
ám nem volt egyszerű dolguk a re-
mekül védekező hazaiakkal és kivá-
lóan védő Grubisiccsel szemben.
Összességében könnyedén, kilenc
góllal nyert a BL-címvédő a C cso-
port első mérkőzésén. 

Ambros Martín így értékelt a mér-
kőzést követően: „Mindenekelőtt gra-
tulálok az ellenfélnek a BL-főtáblára
kerüléshez! Ma nekünk a legjobbun-
kat kellett nyújtanunk, hogy győzni
tudjunk. Harcos mérkőzés volt az első
pillanattól kezdve. Minden első mér-
kőzés nehéz, ez látszódott is, lépésről
lépésre haladtunk, hangyaszorgalom-
mal dolgoztunk az újabb gólokért és
kivédekezett támadásokért. Bízom
benne, hogy a mai munkánk és győ-
zelmünk megalapozza a további ered-
ményeinket.”

Még a BL-mérkőzést megelőző
utolsó nyilvános edzésén bejelentette
a klub, hogy idén is folytatódik a csa-
pat és a DIGI Sport együttműködése. 

„Nem árulok el nagy titkot, ha azt
mondom, hosszú egyeztetésekre
nem volt szükség az együttműködés

Kilencgólos siker kezdésként
meghosszabbítása előtt” – kezdte be-
szédében dr. Faragó András, a DIGI
Sport főszerkesztője. „Egyértelmű
volt, hogy folytatjuk az együttműkö-
dést. Magyarországon a győri klub ne-
ve márka, amelyhez olyan sikertörté-

net kapcsolódik, mint a Bajnokok Li-
gájának megnyerése. Szeretnénk
idén is a döntőig kísérni a győri lányo-
kat – tette hozzá a főszerkesztő. 

Az országos sportcsatorna immár
a negyedik szezonban lesz kiemelt tá-
mogatói partnere a csapatnak. 

„Egy klub számára mindig örömteli,
ha olyan szponzorral dolgozhat együtt,
aki hosszú távon vállal elkötelezettsé-
get” – mondja Kelecsényi Ernő, a Győri
Audi ETO KC elnöke. „A sportcsatorná-
val pedig már régóta jó kapcsolatot

ápolunk. Mi azzal próbáljuk meg meg-
köszönni a támogatásukat, hogy min-
dig 100%-os teljesítményt nyújtunk” –
tette hozzá a szakvezető. 

Kovacsicsék legközelebb október
26-án, a viborgi vereséggel rajtoló Sä-
vehof ellen lépnek pályára idegenben.
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Magabiztos 6–1-es győ-
zelemmel folytatta a baj-
noki szezont a Rába
ETO futsalcsapata a Du-
naújváros ellen. Ez alka-
lommal kicsit lassan in-
dult be a zöld-fehérek
gépezete, bár helyzetük
volt, ám remekül véde-
keztek a vendégek is,
így egészen a 13. percig
kellett várni, hogy meg-
kezdődjön a gólgyártás.
Palomeque szép csel
után jól indította Juan-
rát, aki nem hibázott.
Nem sokkal később

Szauter még egyenlített,
ám innentől kezdve min-
den az Rába-partiakról
szólt. Még ebben a perc-
ben újra megszerezte a
vezetést Juanra, sőt két
perccel később triplá-
zott a spanyol. 3–1-gyel
fordultak a felek. A 32.
percben Lódi folytatta a
gólgyártást és növelte
háromra a különbséget.
Nem sokkal később a
szintén spanyol Noé is
betalált, majd a végén

Kedd délelőtt elrajtolt a Győr–Bu-
dapest Ultramaraton, amelyet idén
már 24. alkalommal rendeztek
meg. A szervezők az eddigi Bécs–
Pozsony–Budapest távot verseny-
zői kérésre a klasszikus 142 km-es-
re csökkentették, így a jelentkezők
száma is jócskán megnövekedett.
25 egyéni, 57 csapat, 12 páros, 90
kerékpáros és még néhányan gör-
korcsolyával, illetve a minden éven
kuriózumnak számító egykerekű
bringával vágtak neki az embert
próbáló távnak. A mezőny kedd dél-
előtt 10 órakor indult Tatára. Szer-
dán a Tata–Budakeszi táv követke-
zett, majd csütörtökön a hagyomá-
nyos Budakeszi–Budapest félmara-
tonnal zárult a viadal.

A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga 7.
fordulójában a Péti MTE-t fogadta
hazai pályán, ahol magabiztosan
7–1-re múlta felül ellenfelét. A győ-
ri fiúk így egy helyet javítva, már a
negyedik helyen állnak a bajnoki ta-
bellán. Németh Gábor, a klub elnö-
ke szerint papírforma-győzelem
született, teljes mértékben elége-
dett a fiúk teljesítményével. Az
egyéni mérlegeken azért van még
min javítani, hiszen szeretnék, ha a
jobb faeredmények állandósulná-
nak. Psz.: Batki Tamás 574, Gosz-
tola Gábor 605, Kiss Norbert 562,
Koller Dániel 554, Németh Gábor
594, Pete II. László 586. Folytatás
október 25-én a Kazincbarcika
vendégeként. 

A hétvégén idegenben lépett pá-
lyára a Győr Sharks a magyar
amerikaifoci-bajnokságban. A
soron következő bajnokin a cá-
pák ismét a címvédő Budapest
Hurricanesszel feszültek egymás-
nak, amely sokkal szorosabbra si-
keredett, mint az egy héttel ko-
rábbi hazai meccs. Az első három
negyedben szinte fej fej mellett
haladtak a csapatok, ám a záró
szakaszban Danku Dávid 20 yar-
dos elkapott touchdownjával el-
döntötte a mérkőzést, 28–20.

A második fordulóban is kikapott a
Széchenyi Egyetem Győri KC férfi
kosárlabda az NB I/B-ben. Az
egyetemisták a MAFC második
csapatával találkozott, ahol 88–71-
re maradtak alul idegenben. A ta-
valyi ezüstérmes már az első ne-
gyed alatt több mint 10 gólos kü-
lönbséget dolgozott ki, amelyet a
mérkőzés végéig tudott tartani. „A
MAFC az első félidőben jobban do-
bott, ránk erőltette az akaratát és
megérdemelten nyert. Igaz, több
„A” csoportos játékosuk is vissza-
játszott ellenfelünknél.”

Magabiztos
tekés gyôzelem

Újabb vereség

Továbbra is
nyeretlen
a Sharks

A Győri ETO FC az Újpestet fo-
gadta vasárnap bajnokin a lab-
darúgó OTP Bank Liga 11. for-
dulójának záró mérkőzésén. A
zöld-fehérek kezdték aktívab-
ban a találkozót, többször is
veszélyeztettek, ám lehetősé-
geik rendre kimaradtak. A lilák
ezzel szemben beszorultak a
saját térfelükre. Az első félidő
derekától főként mezőnyjáték
zajlott, mígnem a 40. percben
az addigi legnagyobb hazai
helyzet maradt ki. Egy jobb ol-
dali szabadrúgást követően,
Rudolf elé került a labda, aki fe-
jelt, de próbálkozását védte
Balajcza. A kipattanóra Pátkai
csapott le, ám lövését a gólvo-
nalról blokkolták a vendégek,
így 0–0-ás döntetlennel vonul-
tak öltözőbe a csapatok.  

A folytatásban is hasonló
volt a játék képe, többnyire me-
zőnyjáték zajlott, és a győriek
voltak aktívabbak. Horváth Fe-
renc pedig három támadót is
bevetett, ám gólig nem jutot-

Pontosztozkodás
tak. A 65. percben aztán újra
lehetősége volt az ETO-nak
Priskin révén, hogy megszerez-
ze a vezetést, a csatár azonban
hibázott. Az utolsó negyedórá-
ban még próbálkozott az Új-
pest is, viszont gólt ők sem
szereztek, így 0–0-ás döntet-
len maradt a vége. 

„Sokadik meccsünk, amikor
az ellenfél edzője bennünket di-
csér, csak pontot vagy ponto-
kat visznek el innen. A helyzete-
ink most is voltak, közelebb áll-
tunk a győzelemhez, mint az Új-
pest. Két jó csapat játszott egy-
mással, de inkább a küzdelem
dominált, mint a szép játék. A
feladatot részben teljesítettük,
mert nem kaptunk gólt, az Új-
pest játékát jól kontrolláltuk, hi-
szen helyzetig sem jutottak,
míg nekünk mind a két félidő-
ben volt olyan lehetőségünk,
amivel eldönthettük volna a
meccset” – fogalmazott Hor-
váth Ferenc vezetőedző a klub
hivatalos honlapján.

Elrajtolt az ultramaraton

Nincs meglepetés,
ötgólos gyôri siker

Dróth egy látványos
emeléssel beköszönt,
beállítva ezzel a vég-
eredményt. 

Jordi Illa Solé a klub
hivatalos holnapján úgy
fogalmazott, hogy gratu-
lál a játékosainak a mai
teljesítményükért, jól
küzdöttek minden lehe-
tőségért. Egy kicsit ne-
hezebben tudtunk gólt
szerezni, de a lehetősé-
geink megvoltak. Gratu-
lálok a Dunaújvárosnak,
mert jól tanulták meg a
leckét, jó meccset ját-

szottak, nagyon kemé-
nyen védekeztek az
egész mérkőzésen. Örü-
lök a győzelemnek és
annak, hogy a játékosa-
im nem adták fel a gól-
szerzésért a küzdelmet,
sok akciót dolgoztak ki,
és végül azért sikerült
gólokat szerezni.

Győzelmével az ETO
továbbra is veretlenül
vezeti az NB I-et, előnye
5 pont a Veszprémmel
szemben.

Fotó: etofutsal.hu
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SPORT MOZAIK

A Győr+ Televízió hétfő
esti Sportmagazinjá-
ban ezúttal folytatódik a
népszerű ’Balek a pá-
lyán’ rovatunk, ahol kol-
légánk az amerikai foci
rejtelmeibe vetette bele
magát. A sportmagazin
játékában ez alkalom-
mal a Mezbolt által fel-
ajánlott márkás lila kö-
tött kesztyűt sorsolnak
ki. Érdemes lesz tehát
hétfőn 19 óra 30 perc-
kor a Győr+ TV-re kap-
csolni! 

Magunkat
ajánljuk

ÉPÍTSÜNK, ALKOSSUNK,
vegyünk részt a délelôtti 

foglalkozások egyikén, és nyerjük meg 
az ÉPÍTÔMESTER-I címet!

KOROSZTÁLY: 1—4 éves

START: 2014.október 28.kedd 9 óra
(a játék az ôszi szünet után is folytatódik)

a Tappancs játszóházban
OSZI SZÜNET 

ROWBICS és SHOCKWAVE, avagy
a legújabb edzésirányvonal Magyarországon
Hazánkban az evezés, és ezáltal maga az evezős er-
gométerezés nem igazán ismert sporttevékenység.
Az evezésről, mint fogalomról mindenkinek a kajak
vagy kenu jut eszébe, pedig, kedves olvasóközönség,
ez teljesen más, ez az a bizonyos „hátrafelé haladó
harmadik”. Nálunk, a SPEEDFIT-ben már régóta lát-
hatunk evezős ergométereket, de kihasználtságuk
ez idáig hiányt szenvedett. Használati gyakoriságán
kívül pedig a helyes technika elsajátításában is van
még dolgunk. Nagyon fontosnak véljük a pontos
mozgássor megtanítását és a precíz mozgásképzet
kialakítását. Ez feltétlen szükséges a sikerhez. Ha
egy kicsit nyugatabbra tekintünk, láthatjuk, hogy sok
helyen ez nemzeti sport. Németországban, Angliá-
ban, de még Amerikában és Kanadában is az egyik
legjobban támogatott és elismert sporttevékenység.
Vajon miben rejlik a titka? Hogy tört be a fitnesz vilá-
gába és miként egyeztethető az állóképesség az erő-
fejlesztéssel? A titka, hogy ízületkímélő, és az izomzat
80%-át megmozgatja, átmozgat és erősít.

Két új evezős irányvonalat szeretnénk most be-
mutatni.

Az első a ROWBICS, amely statikus és kitartá-
sos gyakorlatokkal színesített, teljes edzésidőt kitöl-
tő ergométeres evezést jelent. Hasonlóan az ismert
spinning edzésekhez, egy magas pulzustartomány-
ban végzett anaerob mozgás. Erőfejlesztéssel ötvö-

Születésnapi aranyhal
Különös zsákmány akadt horogra szeptember
27-én Győrben, a Nádorvárosi Sporthorgász Egye-
sület taván. A Győr-Oberpullendorf nemzetközi hor-
gászversenyen négykilós aranypontyot fogott a
győri Horváth László. A különleges megjelenésű
ponty csontira kapott, majd rakós bottal sikerült ki-
fárasztani. További érdekesség, hogy a horgász ép-
pen születésnapján fogta meg élete legszebb halát.
A gyönyörű pontyot a fotózás és mérlegelés után
visszaengedték a tóba.

Nagy Csaba

jes testet átmozgató edzés a világon”. A shock -
wave edzés egy speciális köredzés, ami során az
ergométert összekapcsoljuk erősítő és alakformá-
ló gépekkel, kis kéziszerekkel, fittball-labdákkal és
más fineszeszközökkel. Az ergométernek köszön-
hetően, ez az edzés egy folyamatos magas inten-
zitást és magas kalóriaégetést biztosít, és a gépek-
kel, kéziszerekkel végzett párhuzamos munkával a
karok, has és lábak formálását segíti. Ezáltal válik
a shockwave, az egyik legextrémebb cross-trai-
ning edzéssé.

Miért is jó ez az újfajta cross-training?
• Az izomzat 90%-át megdolgoztatja.
• A közösség pszichés hatásait kihasználva, a

csapattudat segítségével észrevétlenül súrolja a tel-
jesítőképesség határait és dönti le a testi korlátokat.

• Ez a hatalmas motiváló erő és csapatmunka
olyan eredményeket és akaraterőt vált ki belőled,
amire eddig gondolni sem mertél.

A shockwave köredzés minden korosztály és
mindkét nem számára teljes mértékben ajánlott és
egyénre szabottan alakítható edzésforma. Az ergo-
méterezés technikája 2–4 edzésalkalom alatt töké-
letesen elsajátítható és terhelhető lesz, így rövid idő
alatt csapatunk teljes értékű tagjává válhatsz.

Nagy-Huszár Anikó és Nagy Péter

zött cardioedzés, mely segít a testsúly optimalizálá-
sában és erősít, szálkásít egyben. A gyakorlatok
sokszínűsége és variálhatósága miatt ez a mozgás-
forma rehabilitációs/speciálisan könnyített edzés-
ként is megtervezhető. 

SHOCKWAVE.  Egy új köredzés! A nyugati mé-
dia csak úgy nevezi „az egyik leghatékonyabb, tel-
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Program: 
• Rövid prezentáció – a Rudolph

cégcsoport bemutatása
• Ezt követően a csoport körbeve-

zetése a 21.000 m2 logisztikai csar-
nokban, így az érdeklődők saját sze-
mükkel győződhetnek meg a modern
munkahelyi környezetről, az anyag-
mozgató gépeinkről és az egyes mun-
kakörök munkafolyamatairól 

• Érdeklődés esetén lehetőséget
biztosítunk személyes interjúra a lo-
gisztika csarnok megtekintését köve-
tően (kérjük, hogy személyes irataidat,
bizonyítványaidat és targoncavezető
jogosítványod mindenképpen hozd
magaddal).

Téged várunk!

Kérjük, részvételi szándékodat je-
lezd előre az alábbi elérhetőségek
egyikén: mobil: 70/451-6039;
e-mail: allas@rudolph-log.com

Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft., a
Rudolph Logistik Gruppe magyar leány-
vállalata, 1993 óta van jelen hazánkban.
Komplex logisztikai megoldásokat kínál
és fejleszt elsősorban az autóipar szá-
mára. Öt dunántúli telephelyen közel
1100 főt foglalkoztat. A folyamatos fej-
lődésnek és bővülésnek köszönhetően,
közel 50 új munkatársat keresünk von-
tatóvezető és targoncavezető munkakö-
rökbe, győri telephelyeinkre.

Szeretnél modern autóipari kör-
nyezetben dolgozni? Fejlődési vagy
előrelépési lehetőségre vágysz? Válta-
ni szeretnél? 

NYÍLT NAP
A RUDOLPH-NÁL!
Időpont: 2014.11.07., péntek

Helyszín: Győr, Íves utca 6.

5 csoportban: 8:00, 9:30,
11:00, 13:00 és 14:30-órakor

Az Uninet Stúdió Kft. régóta a gyôri online piac meghatározó szereplôje. Port-
fóliónk széles körû, kezdve a webalkalmazások fejlesztésével, grafikai tervezé-
sen át, a mobil alkalmazások fejlesztésekig minden, az online világban elérhetô
és elterjedt technológiával foglalkozunk. Legfôbb partnerünk a Széchenyi István
Egyetem, melynek elsôsorban webalkalmazásokat fejlesztünk.

Várunk csapatunkba Webfejlesztô munkakörbe az alábbi feladatok ellátására: • Speciá-
lis webes alkalmazások tervezésében és fejlesztésében való részvétel mind frontend,
mind backend oldalon • Meglévô projektek továbbfejlesztése • Rendszerintegrációk
megvalósítása • Teljesítményoptimalizálás • Nagy terheltségû rendszerek tervezése •
Tesztelés és dokumentációkészítés
Amit várunk Tôled: • 2-3 év PHP fejlesztésben szerzett tapasztalat • Minimum egy PHP
keretrendszer ismerete • Frontend és backend programozási tapasztalat • Objektumori-
entált szemléletmód • MySQL adatbázis alapos ismerete • PHP5, HTML5, CSS, Jquery
technológiák ismerete • MVC alapelvek ismerete • Linux felhasználói szintû ismerete •
Szakmai újdonságok iránti érdeklôdés, nyitottság
Amit mi kínálunk: • Szakmai fejlôdési lehetôség • Változatos feladatok, állandó kihívá-
sok • Versenyképes jövedelem • Kellemes, fiatalos munkahelyi légkör • Modern mun-
kakörnyezet • Stabil munkahely
Munkavégzés helye: • Gyôr - Széchenyi István Egyetem

Téged keresünk!

Fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel várjuk az info@uninet.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidô 2014. október 30.
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JELENTKEZZEN BE MOST!

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

INGYENES
LÁTÁSELLENÔRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS


