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5. oldal A kötelező sorkatonai
szolgálat éppen 10 éve szűnt
meg, így a kiegészítő erőt folya-
matosan toborozzák – ezt mutat-
ták be a Béri Balogh Ádám Kö-
zépiskolai Honvéd Kollégiumban.

8. oldal Egy srác vagyok a So-
mogyi Béla utcából – vallja magá-
ról Molnár Kristóf, az Openhouse
társtulajdonosa, akit a közelmúlt-
ban egy alapítvány példaképnek
állított a fiatalok elé.

9. oldal A temető nemcsak végső nyughely, hanem panteon is, a
győri köztemetőkben nemcsak a város egykori polgárai alusszák örök
álmukat, hanem azok a hírességek is, akik tudományos vagy éppen
művészi tevékenységükkel hozzájárultak Győr fejlődéséhez, a város
hírnevének öregbítéséhez. Lapunk munkatársa a díszsírhelyeket jár-
ta körül halottak napja kapcsán. 

JELENTKEZZEN BE MOST!

TREND OPTIKA
Gyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341
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16 illegális határátlépőt zsúfolt furgonjába egy embercsem-
pész, akire az M1-es autópályán figyeltek fel a rendőrök.
A nyolc afgán, öt iraki és három szíriai állampolgár arról
számolt be: egy kamionban érkeztek az országba, és a
furgon Németországba indult velük tovább.

5 százalékkal emelkedhetnek a kötelező gépjármű-
biztosítási díjak – legalábbis erre számítanak az
alkuszcégek. A különböző társaságok már nem
tudják tovább csökkenteni a díjakat, inkább a szol-
gáltatásokat bővítik. 
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KIS HÍREK  MOZAIK

Járműipari beszállítói kapcsolatok kon-
ferencia címmel tartottak szakmai na-
pot a Széchenyi István Egyetemen, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara társszervezésé-
ben. A rendezvényre elsősorban kis- és
középvállalkozások képviselői jelentkez-
tek, de nagyvállalatok is képviseltették
magukat. A konferencia célja az volt,
hogy a járműipari szakemberek megis-
mertessék a legfrissebb eredményeket
a járműiparban érdekelt beszállítókkal.

Hiába van ott egy vezetői autóipari
cég a régióban, ha nem tudja hosszú tá-
von kialakítani a beszállítói kapcsolato-
kat, akkor a régió nem fejlődik, szeren-
csére Győrben nem erről van szó – fo-
galmazott a megnyitón dr. Földesi Péter,
a győri Széchenyi István Egyetem rekto-
ra, érzékeltetve, hogy az Audinak egyre
több magyar cég válik beszállítójává. 

Mihalicz Antal, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke ugyancsak azt hang-
súlyozta, akkor lesz a kamara boldog,
s a cél is az, hogy a hazánkban letele-
pedett erős multinacionális cégek a

Új választás
November 9-én ismétlik meg az
önkormányzati választást a győri
4-es egyéni választókerület 24-
es szavazókörében, ahol az ered-
ményt korábban megsemmisítet-
te a Győri Ítélőtábla. Mint ismert,
többször újraszámolták a szava-
zatokat a választókerületben,
ahol először Bárány István, ké-
sőbb Morvay László nyert.

Ezzel a címmel tart irodalmi felol-
vasóestet a JEL folyóirat kedden
délután öt órakor az Apáczai Kar
Liszt Ferenc utcai főépületének
Barsi Ernő Termében. Az ingye-
nes est házigazdája a KÉSZ, fő-
szereplője Kubik Anna lesz. Köz-
reműködik Nagy Judit fuvolán és
Emszt András zongorán.    

Idén 19. alkalommal rendezi meg
az Első Győri Lions Club és a
Győri Lions Alapítvány Jótékony-
sági Vállalkozói Estjét november
6-án  este az ETO Park Hotel bál-
termében. Az est vendége lesz a
kétszeres BL-győztes Győri Audi
ETO KC csapata is. 

Vállalkozói est

Isten kavicsa

Az egyetem és az ipar párbeszéde
magyar kis- és középvállalkozásokkal
beszállítói hálózatot alkossanak. 

Lakatos István, a konferencia elnö-
ke arról beszélt a rendezvényen, ki -
emelkedően fontos az ipar és a felső-
oktatás párbeszéde.

A gazdaság, a vállalkozások vissza-
csatolását a felsőoktatásnak figyelem-
be kell vennie, a kutatásnak, fejlesz-
tésnek és innovációnak pedig a felső-
oktatás legyen a bázisa – mondta el
Lakatos István.

A Széchenyi-egyetem Közúti és Vas-
úti Járművek Tanszéke, a Járműipari Ku-
tatóközpont és a megyei kereskedelmi
és iparkamara rendezvényén az előadá-
sok mellett három szekcióban folyt a
munka, s a résztvevők három céget is
meglátogathattak, a győri Audi Hunga-
ria Motor Kft.-t, a Nemak Győr Kft.-t és
a Borsodi Műhely Kft.-t.  

A konferencia a Széchenyi István
Egyetem „Smarter Transport” – koope-
ratív közlekedési rendszerek infokom-
munikációs támogatása című projektje
keretében, az Európai Unió és a magyar
állam támogatásával valósult meg. 

„Húsz évig a kézilabda játszotta a fő-
szerepet az életemben, és most úgy
éreztem, itt az ideje más szerepet is
vállalnom. Nagyon boldog vagyok,
hiszen a baba egészséges és én is
jól érzem magam, mert már na-
gyon vártam a jó hírt. Elhatározáso-
mat a nyár elején a klubommal és
Németh András szövetségi kapi-
tánnyal is egyeztettem, akik elfogad-
ták a döntésemet, így a jelenlegi
szezonra ennek fényében készül-
tünk. Mérkőzést már nem vállalok,
de az edzéseket folytatom az orvo-
som által jóváhagyott terheléssel” –
nyilatkozta a világklasszis.

Görbicz babát vár

„Tegyenek sok jót másokkal, ne kapni akarjanak, hanem mindig adni!”
– ezt üzeni a fiataloknak Mezei Jenőné, Mária néni, akit a város nevé-
ben dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntött fel századik szü-
letésnapja alkalmából. Hogy mit kér a győriektől az ünnepelt, azt a
www.gyorplusz.hu oldalon olvashatják!
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Áder János köztársasági elnök a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium infokommunikációért és fogyasztó-
védelemért felelős államtitkárává nevezte ki Kara
Ákost a Sándor-palotában hétfőn. Kara Ákos 2010
óta országgyűlési képviselő, 2006 és 2010 között,
majd 2011 februárjától a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Közgyűlés alelnöke volt mostanáig. Államtitkári
megbízatása mellett folytatja munkáját, mint a
Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesz-
tését koordináló miniszteri biztos, amelyet az idén
augusztus óta végez.

Idegen nyelvi témahetet rendeztek a közelmúltban
a ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskolában
az önkormányzat támogatásával. A rendezvény ré-
vén a tanulók interkulturális kompetenciáinak fej-
lesztése, az idegen nyelvek tanulásának fontossága
kerülhetett előtérbe – nyilatkozta  lapunknak  Szil-
bekné  Cseh Györgyi  intézményvezető. Az iskola va-
lamennyi pedagógusa és tanulója részt vett a prog-
ramokon az elsősöktől a nyolcadik osztályosokig.
Felelevenítették a különböző népek ezen időszak-
hoz kapcsolódó ünnepeit, Halloween kapcsán bar-
kácsolással foglalkoztak a kicsik, de Márton-napi
lámpást is készítettek. A második osztályosok né-
met és angol nyelvű mesefilmek megtekintése után
meseillusztrációkat készítettek. A harmadik osztá-
lyos tanulók szintén ezen két nyelvből versmondó-

Kinevezték Kara Ákost
Húrok címmel tart koncertet a Győri Filharmo-
nikus Zenekar november 8-án, szombaton 19
órakor a Richter Teremben. A Varga Tibor-bér-
let hangversenyén W. A. Mozart: Figaro házas-
sága – nyitány, F. Mendelssohn-Bartholdy: e-
moll hegedűverseny, op. 64, J. Brahms: G-dúr
vonósötös, op. 111 – zenekari változat kerül
műsorra. Vezényel Bényi Tibor, közreműködik
Banda Ádám hegedűn.

Húrok

Árhullám miatt lezárták a rakpartokat

Nyelvi hét a ménfôcsanaki Petôfi-iskolában
és dalversenyen vettek részt. A felsőbb évfolyamo-
kon tesztversenyekkel, plakátversennyel, prezentá-
ciók készítésével adhattak számot a tanulók a cél-
nyelvi országokkal kapcsolatos ismereteikről. A gaz-
dag programsorozat szakmai vezetője Bolláné Ta-
kács Enikő intézményvezető-helyettes angoltanár
és Reizerné Invics Zsuzsanna nyelvi munkaközös-
ség-vezető kiemelte azon törekvésüket, hogy céljuk
a játékos nyelvtanulás mellett más népek kultúrájá-
nak megismerése és tiszteletben tartása. A diákok
és pedagógusok az eredményes hetet egy kis mű-
sorral zárták, amelyen részt vett Takács Tímea ön-
kormányzati képviselő, aki elismerően beszélt a Pe-
tőfi-iskolában folyó nyelvoktatásról személyes élmé-
nyei kapcsán, hiszen ő is itt alapozta meg idegen
nyelvi ismereteit. 

A Dunán és mellékfolyóin
levonuló árhullám miatt
múlt pénteken előbb a Pe-
tőfi híd alatti ingyenes par-
kolót, majd a Móricz Zsig-
mond rakpartot is lezár-
ták a forgalom előtt. A par-
kolót átmenetileg nem
használhatták az autósok,
a rakpart közlekedését
pedig elterelték. Hétfőre
azonban annyit apadt a
Rába, hogy napközben
megszüntethették a lezá-
rásokat és délután a szük-
séges takarításokat köve-
tően visszaadták a forga-
lomnak a rakpartot.

A World Art Games kiállítás széles repertoárral várja a látogatókat novem-
ber 30-ig a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. A tárlaton
többek mellett üvegmozaikok, olaj- és selyemfestmények, grafikák, kerá-
mia-plasztikák, textilkompozíciók és porcelánok tekinthetők meg, a kiállí-
tók között győriek is szerepelnek.
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A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft., a Rudolph Logistik Gruppe magyar leányvállalata,
1993 óta van jelen hazánkban. Komplex logisztikai megoldásokat kínál és fejleszt, el-
sősorban az autóipar számára. Öt dunántúli telephelyen közel 1100 főt foglalkoztat. A
folyamatos fejlődésnek és bővülésnek köszönhetően, közel 50 új munkatársat kere-
sünk vontatóvezető és targoncavezető munkakörökbe győri telephelyeinkre.

Szeretnél modern autóipari környezetben dolgozni?
Fejlődési vagy előrelépési lehetőségre vágysz?

Váltani szeretnél? 

NYÍLT NAP A RUDOLPH-NÁL!
Időpont: 2014. november 7., péntek

Helyszín: Győr, Íves utca 6.
5 csoportban: 8:00, 9:30, 11:00, 13:00 és 14:30-órakor 

Program: 
• Rövid prezentáció – a Rudolph cégcsoport bemutatása
• Ezt követően a csoport körbevezetése a 21.000 m2 logisztikai csarnokban,

így az érdeklődők saját szemükkel győződhetnek meg a modern munkahelyi
környezetről, az anyagmozgató gépeinkről és az egyes munkakörök munka-
folyamatairól

• Érdeklődés esetén lehetőséget biztosítunk személyes interjúra a logisztikai csar-
nok megtekintését követően (kérjük, hogy személyes irataidat, bizonyítványaidat
és targoncavezető jogosítványod mindenképpen hozd magaddal).

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

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Befejeződött a magyar oktatási
rendszerek kiszolgálására tele-
pített győri szerverpark tovább-
fejlesztése.

Éppen három éve mutatták be a kö-
zel kétmilliárd forintos, uniós támo-
gatásból megvalósított „Hatékony
informatikai infrastruktúra a közokta-
tásban” néven futó projekt kereté-
ben létrehozott győri gépparkot,
amely a különböző oktatási rendsze-
rek hosszabb távú, hatékony műkö-
dését biztosítja. A napokban lezárult
a program második szakasza is,
amely közel másfél milliárd forintos

európai támogatással, a korábban ki-
épített győri szerverpark informatikai
rendszerfejlesztésének folytatását,
kapacitás- és szolgáltatásbővítését
foglalta magában. 

„Néhány évvel ezelőtt még papír
alapon nyújtották be a fiatalok a felső-
oktatásba való jelentkezésüket, ma
már természetes, hogy mindez elekt-
ronikus úton történik. A jelentkezés
persze csak egy szegmense annak a
széles körű oktatási hálózati rendszer-
nek, aminek kiszolgálásához szüksé-
ges a háttér-infrastruktúra megfelelő
működése – fogalmazott dr. Pataki
Márta, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának főosztályvezetője. 

Az önkormányzat részéről Szeles
Szabolcs képviselő üdvözölte, hogy

Győri szerveren
az oktatási hálózatok

egy újabb országos jelentőségű fej-
lesztés valósult meg városunkban.
Mint mondta, az a tény, hogy a beru-
házás Győrben történt, az elismerés
és a bizalom egy újabb megnyilvánu-
lása a város felé. Hozzátette, az okta-
tás Győrben is kiemelt fontosságú, a
most átadott bővítés pedig az ágazat
hálózati rendszereinek stabilitását erő-
síti. A fejlesztést végrehajtó Educatio
Nonprofit Kft. gazdasági és üzemelte-
tési igazgatóhelyettese, Csontos Dá-
vid kiemelte, a minisztériumi háttérin-
tézménynek is fontos Győr és a város-
sal kialakult gyümölcsöző kapcsolat.

A beruházás részleteiről Tóth Zol-
tán IT üzemeltetési osztályvezető
számolt be. Mint mondta, a fejlesz-
tés célja, hogy a szerverpark a kap-

csolódó közoktatási és felsőoktatá-
si rendszerek nagyszámú felhaszná-
lóit a legmagasabb színvonalon
szolgálja ki, és lehetőség legyen a
jövőben jelentkező kapacitás- és
funkcióbővítésre is. Ennek érdeké-
ben bővítették többek között a táro-
lókörnyezetet, a biztonságimentés-
kapacitást pedig a többszörösére
emelték. Mindezek kialakításához
technológiailag élenjáró megoldá-
sokat használtak, hiszen a váro-
sunkban kiépített szerverpark olyan
oktatási rendszereket szolgál ki,
mint a FIR, a KIR, vagy a Felvi, a
szolgáltatások közül a Tankönyvtár,
az SDT vagy az Iskolatáska, de több
uniós konstrukció számára is bizto-
sítja az infrastruktúrát.
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Lassú lépteim alatt csak a
sárgán roppanó falevelek
törik meg a bánat csendjét,
közben az ezer búcsút meg-
élt fák halkan susogják fü-
lembe az elmúlás dacos ze-
néjét. Sokan jönnek, mégis
egyedül vagyok. Rövid az út,
mégis hosszú az érkezés.
Léptek mindenütt, elfojtott
szavak, elmorzsolt imák,
pislákoló mécsesek. 
Az emlékezés pimasz lángjai
vidám táncú árnyakat feste-
nek a szürke sírkövekre. A re-
mény táncát járják szünte-
len. A hitét, az örökkévalósá-
gét. Nemet mondanak a ha-
lálra csak úgy, egyszerűen. 
Gyertyát gyújtok én is.
Imád kozom. Az üresség,
amit még az imént éreztem,
lassan emlékekkel telik
meg. A nagymamánál töl-
tött nyarakról, nagyapa szi-
gorú intelmeiről, vasárnapi
ebédekről, a húsvétkor meg-
lelt karácsonyi bejgliről. Illa-
tokat, ízeket érzek. Csipke-
bogyólekvárt, diót, vajas-
mézes kenyeret. Látom a
szobát, a halkan nyikorgó
karosszéket, a régi képet a
falon. Ott vagyok megint, s
Ti itt vagytok velem. Az el-
múlás szomorú zenéje he-
lyett a gyermekkori altatót
susogják már a fák. Az apró
mécsesek táncoló lángjai a
kandalló tüzévé nemesed-
nek, a csontig hatoló hideg
az otthon melegévé szelídül.
A bánat csendje a találkozás
néma boldogságává olvad,
az egyedüllét pedig együtt-
létté. Múltbéli szavakkal
szólnak hozzám, egykori
példával nevelnek megint.
Hallom kacajukat, látom
mosolyukat. Szeretnek, ér-
zem. Tudom.
Adni érkeztem, mégis kapva
távozom. Szomorúan jöttem,
de boldogan megyek. Az uta-
mon kifelé az élet táncát jár-
ják a lángnyelvek. A remé-
nyét, a hitét, az örökkévalósá-
gét. Mi emlékezünk, és Ők
emlékeznek. Élünk. Élnek!

Papp Zsolt

Élők napja

szerző: z. a.–w. a.
fotó: o. jakócs péter

A NATO-nak nincs hadserege, a NATO
mi vagyunk – érzékeltette egy a közel-
múltban a Kossuth Rádiónak adott inter-
jújában a honvédelmi miniszter, hogy az
Észak-atlanti Szerződés Szervezetének
még oly kis tagországai sem ülhetnek
nyugodtan a babérjaikon bízva a többiek-
ben, mint amilyenek mi vagyunk. Akár bé-
keidő van, akár nem. Hende Csaba a
2012-ben született haderő-fejlesztési
terv felgyorsításának szükségességét
magyarázta ezzel, amikor rámutatott: a tíz
évre szóló program alapján lépésről lé-
pésre, a szükséges forrásokat hozzáren-
delve, megvalósítják a haditechnikai esz-
közök cseréjét. A Magyar Honvédség
ugyanis haditechnikája je-
lentős részét még az
1970–1980-as években
szerezte be, így az, a Gri-
pen harci repülőket és a
Mistral légvédelmi rakétá-
kat leszámítva, elavult.
Persze a pénz, paripa,
fegyver mellé katonák is
kellenek, ezért a honvéd-
ség a hivatásos állomány
mellett önkénteseket is foglalkoztat. A kö-
telező sorkatonai szolgálat éppen 10 éve
szűnt meg, így a kiegészítő erőt folyama-
tosan toborozzák – ezt „mutatták be” a
közelmúltban Győrben a Béri Balogh
Ádám Középiskolai Honvéd Kollégium-
ban. A „Feltöltés 2014” elnevezésű, a
szakmának és a sajtónak szánt szimulált
sorozás a klasszikus, 2004 előtti elemeket
vonultatta fel – pl.: személyiségteszt, pszi-
chológiai és belgyógyászati vizsgálat – az-
zal a különbséggel, hogy a fiatalok nem
szimuláltak betegséget az „alkalmatlan”
minősítés reményében. Hiszen az ide je-

lentkezők valóban elhivatottak: a 17 éves
Ruzsa Dániel például hatodikos kora óta
azt az álmot dédelgeti, hogy katona lesz.
Az elhatározása olyannyira szilárd, hogy
eddig a család és a barátok sem tudták
lebeszélni róla. Arra azonban a pszicholó-
gusnak sem tudott konkrét választ adni,
hogy miért vonzza ez a pálya. Egyszerűen
csak vonz – jegyezte meg a fiú. Ahogy
Kóczán Lászlót is, a 18 éves fiatalnak tet-
szik a rend és a fegyelem, ahogy mondja,
így is nevelték, bár inkább rendőr szeret-
ne lenni, mint katona. Célja a Közszolgá-
lati Egyetem elvégzése, közrendvédelmi
szakirányon. Elhatározása neki is megin-
gathatatlan: „Tudom, hogy nem olyan
egyszerű ez, egészségügyileg, fizikailag,
pszichológiailag is meg kell felelni, de vé-
gigcsinálom.”

Ők hivatásos pályára készülnek, de
2011 óta több ezren vannak azok is, akik
önkéntesként vesznek részt valamilyen
formában a haza vagy egyelőre inkább
csak a katonai objektumok védelmében.
Az önkéntes védelmi tartalékosok (ÖVT)
ugyanis elsősorban fegyveres biztonsági
őrként védik, mondjuk, a laktanyákat,
persze különleges veszélyhelyzetekben,
például árvíz idején, speciális katonai
alapfeladatokat is ellátnak, illetve külszol-
gálatot is teljesíthetnek.

A Honvédelmi Minisztérium lapunk
megkeresésére úgy tájékoztatott, hogy az

ÖVT-nek jelenleg több mint 2000 tagja
van, akik csaknem 60 kiemelt fontosságú
honvédségi objektumot őriznek. Érdemes
megemlítenünk egy másik rövidítést is, ez
pedig az ÖMT. Az országban ugyanis kö-
zel 3500 önkéntes műveleti tartalékos is
van, akik vállalják, hogy rendelkezésre ál-
lási díj ellenében, három évente, összesen
hat hónapig katonai szolgálatot teljesíte-
nek a honvédség jelenlegi katonai szerve-
zeteinél, vagy a Honvédelmi Dandár hadi
beosztásaiban. Az ÖMT szolgálhat feltöl-
tetlen beosztásban, pótolhat misszióban
részt vevőt, elláthat időszakosan jelentke-
ző speciális feladatokat – kiemelkedő sze-
repük volt például a 2013-as árvízi véde-
kezésben és a hazai települések ivóvíz-
készletének arzénmentesítésében kulcs-
szerepet biztosító „Vízforrás” műveletben
– vagy katonai szaktudása és civil képzett-
sége, illetve alkalmassága figyelembevé-
telével külszolgálati feladatokban vehet
részt. És feltehetően nekik szólnak először,
hogyha baj van, és a békeidő helyett ér-
vénybe lép az alaptörvényben meghatá-
rozott két különleges jogrend közül az
egyik. Megelőző védelmi helyzetben vagy
rendkívüli állapot bevezetése esetén
ugyanis a Magyar Honvédségnek képes-
nek kell lennie a megfelelő létszámú, 18
és 40 év közötti hadkötelesek sorozására,
a professzionális haderő kiegészítésére,
folyamatos fenntartására, a veszteségek
pótlására. Azaz visszaáll a hadkötelezett-
ség is. Számítások szerint Magyarorszá-
gon 1,6 millió fő a potenciális hadköteles,
békeidőben pedig a honvédségnek 8.000
tartalékosa lehet. Ez a haza védelmét te-
kintve nyugalomra ad okot, ám elgondol-
kodtató, hogy Gulyás Róbert őrnagy, a 8.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
vezetője szerint 10 hivatásos katonának je-
lentkezőből mindössze ketten-hárman fe-
lelnek meg a sorozáson.

Magyarországon
1,6 millió fő
a potenciális 
hadköteles

Katonadolog
Haderőfejlesztés és önkéntesek a Magyar Honvédségnél
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HIRDETÉS KÜLKAPCSOLATOK

szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte
az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének
(WHO) Egészséges Városok Hálózata. Győr
továbbra is tagja a projektvárosoknak.

Az ötödik ötéves periódust lezáró, „Városi élet a XXI. szá-
zadban” című konferenciát Athénban rendezték. „Az el-
múlt húsz esztendő alatt a WHO Egészséges Városok
Hálózata egyre népszerűbbé vált, amelyet jól mutat,
hogy 1994-ben 27, ma már 99 projektvárossal műkö-
dik az európai projektvárosi hálózat, az Egészséges Vá-
rosok Hálózata programban pedig, a nemzeti hálózato-
kon keresztül több mint 1500 város vesz részt. A tag-
ságból Győr is sokat profitál, hiszen a részvétel hasznos
tapasztalatokat nyújt más városok jó példáiból az

egészségügy, a szociálpolitika vagy épp az idősügy te-
rén” – nyilatkozta lapunknak a rendezvényen Győrt kép-
viselő dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, aki a görög
fővárosban vette át a városunk V. ötéves ciklusban való
részvételéről szóló diplomát. Győr a következő ötéves
időszakra is benyújtotta pályázatát, amit a WHO euró-
pai regionális igazgatója, dr. Jakab Zsuzsanna magas
színvonalúnak értékelt, és meghívta városunkat a WHO
Európai Egészséges Városok Projekt Városi Hálózatá-
ban való részvételre, a 2014–2018-as időszakra is.

A rendezvényen 45 ország 500 résztvevője volt je-
len a világ minden részéről – mondta el kérdésünkre
Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor, aki ki-
fejtette, a Föld lakosságának több mint fele városok-
ban él, és az urbanizációs tendencia tovább növekszik.
A város egyrészt a legjobb feltételeket biztosítja lako-
sainak az élethez, ugyanakkor a legkárosabb hatások
is itt érik az embert. A konferencia célja ezért az volt,
hogy fórumot biztosítson a városi élettel, a városi
egészséggel kapcsolatos elképzelések, és a legjobb
gyakorlatok bemutatására. A több mint kétszáz elő-
adás legérdekesebbjei között volt Malmö és London,
az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére irányu-
ló elképzelésekről, tevékenységekről szóló előadása. 

Itt tartotta ülését az Idősek Egészsége munkacso-
port is, ahol 18 európai város között Magyarországot
egyedül Győr képviselte. A konferencián részt vevő po-
litikusok – köztük dr. Somogyi Tivadar – aláírták az el-
következendő öt évre vonatkozó fő célkitűzéseket tar-
talmazó Athéni Nyilatkozatot.

Huszonöt év
a városi egészség
szolgálatában 

Tovább bővülnek a magyar–kínai
kapcsolatok, kedden testvérme-
gyei megállapodást írt alá a Győr-
Moson-Sopron Megyei Ön kor -
mány zat és a kínai Hubei tarto-
mány. A két fél egy éve kötött
szándéknyilatkozatot a lehetsé-
ges együttműködésről, azóta pe-
dig a kölcsönös látogatások so-
rán kiderült, érdemes megerősíte-
ni a partnerséget. A magyar–kínai
kapcsolat erősítéséből a megyei
kereskedelmi és iparkamara, vala-
mint a Széchenyi-egyetem is kive-
szi a részét, a kamara és az intéz-

Szorosabbra font magyar–kínai kapcsolatok
mény szintén írásbeli megállapo-
dásokat kötött a kínai partnerrel.
A megyei közgyűlés elnöke az ün-
nepélyes testvérmegyei megálla-
podás aláírási helyszínén, a zsina-
gógában azt mondta, példaérté-
kű és Magyarországon egyedülál-
ló, hogy Győr-Moson-Sopron és
Hubei hivatalos együttműködési
megállapodást köt. Az együttmű-
ködő felek egy-egy rövidfilm ere-
jéig be is mutatkoztak a résztve-
vőknek, majd előbb a tartományi
kormányzó, aztán a kínai kereske-
delmi attasé is arról beszélt, mi-

lyen fontos partnere Kínának Ma-
gyarország. Szerintük Győr és
Wuhan, illetve megyénk és Hubei

együttműködése tovább erősíthe-
ti a két ország kapcsolatait.
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szöveg: győrplusz
fotó: szent lászló őssejt alapítvány 

Az a család, amelyik végigélte
velünk gyermeke transzplantá -
ciójának, majd felépülésének hó-
napjait, az szinte mindig velünk
marad, igazából soha nem sza-
kad el tőlünk – mondja dr. Kriván
Gergely egyetemi docens, a bu-
dapesti Szent László Kórház
Gyermekhematológiai és Őssejt-
transzplantációs Osztályának
vezető főorvosa.   Az osztályon
leukémiás és immunhiányban
szenvedő gyerekek csontvelő-
átültetését végzik. Itt gyógyítják
az erre a beavatkozásra szoruló
győri gyerekeket, s a veleszüle-
tett immunhiányos felnőtteket is. 

Több ott a mosoly, ahol erre látszólag
kevesebb az ok. Ezen az osztályon va-
lóban olyanokat gyógyítanak, akiknek
ez az utolsó esélyük az életben mara-
dásra.  Ha valaki veleszületett immun-
hiányos betegséggel küzd, több mint
80 százalékos valószínűséggel meg-
gyógyul az átültetés eredményeként.
A tumorosoknál ez az arány 40 száza-
lék. A leukémiás betegek – függ per-
sze attól, hogy melyik fajtáját diag-
nosztizálták náluk – 80 százalékát
nem kell transzplantálni. A 20 száza-
lék azonban elsősorban ettől a terá -
piától remélheti az életét. 

Magyarországon évente mintegy
350 ilyen beavatkozást végeznek el.
Többre volna szükség, de nincs rá
pénz. Nemcsak a transzplantáció fi-
nanszírozása állít akadályt a további
beavatkozások elé, hanem a betegek
ellátásához szükséges műszerek hiá-
nya is. Ezeket támogatók, magánsze-
mélyek, alapítványok, cégek segítsé-
gével próbálják beszerezni. 

Az ambulancián most éppen egy
győri fiatalember vár az infúziójára. Im-
munhiányban szenved, havonta itt pó-
tolják neki a nem termelődő kompo-
nenseket.  Jönnek kisgyerekek is, né-
hányan kopaszon, baseball-sapká-
ban. Ők leukémiások. Itt mindenki
mindenkit ismer. Nincs szánakozás,
önsajnálat, emelt fej van és mosoly.
Emberi hang. 

Bocsánat, mondja Kriván főorvos
és fölveszi a telefont.

Beteg lett a kisfiú és nem tudnak
jönni kontrollra… Értem. A jövő hétre
adhatok időpontot. Értem. Akkor in-
kább két hét múlva. Jobbulást!

Az ápolónő újabb telefont hoz.
Igen, én. Sajnálom, és jobbulást.

Egy hét múlva? Jó, akkor kettő. Adom
az új időpontot. 

Őssejtekkel mentenek gyermekéleteket
Az osztályvezető hallgat pár má-

sodpercig, aztán megjegyzi.
– Nem betegek ezek a hozzánk ellen-

őrzésre visszajáró gyerekek, csak nincs
pénzük szüleiknek az ideutazásra. Az

egészségpénztár fizeti ugyan az útikölt-
séget, de utólag. Meg kell várniuk a ha-
vi fizetést, ezért mondanak két hetet.

A tanár úr az az ember, aki olyan
empátiával érvelt, hogy képes voltam
dönteni a gyermekem sorsáról –
mondja egy édesanya az ambulanci-
án az osztályvezetőről. – Ő tartotta
bennünk a lelket akkor is, amikor már
minden hitünk elfogyott. Több hóna-
pot csináltunk végig vele és a csapa-
tával. Itt laktam a Déméter-házban,
amíg a hároméves kisfiunk készült az
átültetésre, aztán még vagy hat hé-
ten át vártuk a felgyógyulását.  Azóta
teljesen megszűnt az időérzékem,
minden időtlenné vált. A legrosszabb
a donorkeresés időszaka volt. Gon-
dolkodtunk a férjemmel még egy kis-
gyereken, mert mindig annak van a

legnagyobb esélye, hogy a testvér al-
kalmas lesz donornak.  De aztán ta-
láltak a nemzetközi regiszterben
megfelelő donort. Azóta már csak
kontrollra járunk vissza. A fiamat itt

mentették meg, ebben az épületben,
ezek az emberek. 

A fiatalasszony által említett Démé-
ter-házat egyébként jórészt alapítványi
pénzből létesítették, százmillió forintot
költöttek rá.  A szülők és az orvosok is
ragaszkodnak hozzá ugyanis, hogy a
hosszú kezelés idején a gyermekkel le-
gyen az édesanyja. Azon a hat-nyolc hé-
ten át a kórház területén épült Déméter-
házban tudnak lakni, főzni, mosni.  Ha
pedig a családnak nem olyanok az ott-
honi körülményei, hogy a szükséges hi-
giéniát garantálni tudják, még tovább
maradhatnak a transzplantáció után. 

A világon 22 millió csontvelődo-
nort regisztráltak.  Ez hatvan-hetven
százalékos esélyt kínál arra, hogy
megfelelőt találjanak közülük a bete-
geknek. A testvérek 25 százaléka al-

kalmas donornak.  A saját, születés-
kor levett köldökvér csak nagyon kor-
látozott esetben használható. A pár
éves gyerekek többségükben nem a
környezeti ártalmak miatt szenvednek
vérképzőszervi betegségben, hanem
genetikai okok miatt. Következéskép-
pen az ő saját köldökvérükben találha-
tó őssejtek is génhibásak, tehát ezek
nem tudnak segíteni rajtuk. 

Ezen az osztályon naponta kell
döntéseket hozni. Szülőnek, orvosnak
egyaránt. A gyógyításban százszáza-
lékos garancia soha nincs, matemati-
kai valószínűségek vannak. S az ese-
tek többségében a döntésképes sze-
mélyek nem önmagukról döntenek. A
szülők a gyerekeikről, az orvosok a pá-
cienseikről.  Mindig együtt. 

Veiszer Alinda Záróra című műso-
rában hosszan beszélgetett dr. Kriván
Gergely osztályvezető főorvossal a si-
kereiről és a kudarcairól is. A csaknem
huszonöt éve transzplantáló főorvos
kudarcaként felidézte, hogy egypeté-
jű ikreket transzplantáltak ugyanazzal

a betegséggel, ugyanattól a donortól
származó csontvelővel, ugyanolyan
módszerrel és körülmények között.
Egyiket meg tudták menteni, a mási-
kat elveszítették, mert valamilyen fer-
tőzést kapott.  

A sikerek között említette, hogy volt
egy négyéves betege, akit egy hónapig
lélegeztetőgépen kezeltek az intenzív
osztályon.  Nagy nehezen találtak neki
egy felnőtt donort, de ő a beavatkozás
előtt váratlanul visszalépett. Végül Bar-
celonából tudtak hozni megfelelő köl-
dökvért, s a kislány meggyógyult. 

A transzplantáció kezdete óta több
egykori beteg már gyereket is szült.
Volt, aki Kriván főorvost is elhívta a
szülésére, úgy érezte magát bizton-
ságban, ha életmentő orvosa is a kö-
zelében van.

A Szent László Őssejt 
Alapítvány közhasznú. 
Adószáma:
18088823-1-43
Bankszámlaszám:
Budapest Bank
10102086-76677300-
01000009
Kuratóriumi elnöke:
Haumann Petra
Kuratóriumi titkára:
Dr. Kriván Gergely
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Indul a második évad, a Példakép Alapítvány idén is megne-
vezte azokat a sikeres és fiatal magyar vállalkozókat, akik jár-
ható utat mutathatnak pályakezdő kortársaiknak. A kiválasz-
tottak ötvenes listája ezúttal sem maradt győri nevek nélkül, la-
punk elsőnek az Openhouse társtulajdonosaként jegyzett Mol-
nár Kristóftól kért interjút. A találkozás egy hétvégi hajnalon, a
cég Verseny utcai központjában esett meg, Kristóf kávét főzött
és jó szívvel mesélt. A történet eleje gyerekkora otthonairól
szólt, az adyvárosi panelről, a nádorvárosi sorházról meg arról
a formás, Somogyi Béla utcai épületről, amelynek kétkezi mun-
kával adta vissza régi, polgári fényét a család. A testvérek, Kris-
tóf és Szabolcs, a vállalkozások természetrajzából is itt vették
az első leckét, édesanyjuk bútorboltot nyitott az alagsorban.   

Molnár Kristóf munkatársai biztatására csatlakozott a Pél-
dakép Alapítvány akciójához, azt mondja, a tavalyi visszhang, a
jó csapat, a reménybeli üzleti kapcsolatok miatt hagyta magát
rábeszélni a pályázaton való részvételre. Bent, az elit félszázas
körében már nagy a tét, egy rokonszenves civil mozgalom elvá-
rásainak kell megfelelnie, szülővárosát képviselve. Indul a show,
amely célja szerint példaképet állít pályakezdő fiatalok elé. Nem
Zuckerberget, hanem egy győri srácot a Somogyi Béla utcából,
aki a Gárdonyi- meg a Bercsényi-iskolában tanult, s kevés pénz-
zel, sok munkával itt lett sikeres vállalkozó. Az út nem sima asz-
falt, de járható, aki nagyon akarja, végigmehet rajta.

Az Openhouse az egyik piacvezető országos hálózat, har-
minc irodájának háromszázötven munkatársa van, a tipp adó
bedolgozók száma meghaladja az ezret. Az alaptevékenység
az ingatlanközvetítés, az évek során erre épültek olyan támo-
gató üzletágak, mint a hitelhálózat, az online marketing vagy
a munkaerőt toborzó és kiválasztó állásportál. Amire igény
van, azt a Molnár testvérek megcsinálják, Kristóf szerint olyan
ez, mint a puzzle. Ahány új probléma, annyi új megoldás, nem
lehet abbahagyni, bármekkorára is nőjön a kép. Az Openho-

use profi a kirakós játékban, a cég neve is egy megoldásra
utal. Az eladó ház nyitva, az érdeklődők órákon át, szabadon
ismerkedhetnek potenciális otthonukkal. 

Molnár Kristóf gárdonyis korában kezdett el atlétikával
foglalkozni, a négyszer nyolcszázas és a négyszer ezerötszá-
zas váltófutás országos ifjúsági csúcsát máig az a válogatott
csapat tartja, amelynek ő is meg Szabolcs is tagja volt. Az
élsport jó iskola, kitartásra nevel, a testvéreket rá adásként a
nagy kalandhoz,
egy kétéves ameri-
kai tanulmányút-
hoz is hozzásegí-
tette. Kristóf az Al-
bany egyetem ösz-
töndíjasaként vé-
gigversenyezte a
keleti partot, egy
híján mindig nyert,
s húszezer hallgató
közül az év sporto-
lójának választot-
ták. Közben üzleti
szakirányon tanult,
s szobatársával, Szabolccsal, egy majdani győri vállalkozás
terveit szövögette. A fiúknak leginkább az amerikai mintájú
ingatlanpiac és franchise rendszer tetszett. 

A kávé elfogyott, Kristófot várta reggeli teniszpartnere, így
történetünk is a célegyenesbe kanyarodott. Sprintre fogva a
dolgot, vendéglátóm a Corvinus egyetemen fejezte be tanul-
mányait, s miután éppen tönkretette édesanyja bútorüzletét
egy Győrbe költöző multi szakáruház, helye is lett a testvérek
induló vállalkozásának. Azt mondja az Openhouse társtulajdo-
nosa, eleinte azt se tudta, miről szól a szakma. Szórólapoztak,
ismerősök lakásaival dúsították kínálatukat, állták a pofonokat
és tanulták a piacot, a technikát. Azt írták a zászlóra, nekik nem
elégedett, hanem elragadtatott ügyfelek kellenek.

Molnár Kristóf: Egy srác vagyok
a Somogyi Béla utcából 

Győr
„Ingatlanos szemmel
nézve jó város Szeged
vagy Kecskemét, de az
abszolút vidéki első
Győr, ahol az Audi tíz -
ezer munkatársa, a be-
szállítók, az ipari park
cégeinek emberei
mind-mind hitelké-
pes, potenciális ügyfe-
lek. A kínálat is gaz-
dag, vannak új épüle-
tek, indulnak projek-
tek, az otthont kere-
sők a paneltől a luxus-
házig bármit választ-
hatnak. A vevők ked-
vence Révfalu, a máso-
dik helyen holtver-
senyben Szabadhegy,
Belváros és Nádorvá-
ros áll. Nekem ez utób-
bi a legkedvesebb, itt
nőttem fel, ide köt a
legtöbb emlék.”

Sport
„A Corvinus egyetem
MBA-képzését befejez-
ve, az élsportnak
mondtam búcsút,
nem a sportnak. Teni-
szezek, ismerkedek a
golffal, az Openhouse
kispályás focicsapatá-
val vezetjük az üzleti
ligát, épp most győz-
tük le az egykori pro-
fikkal felálló ETO-t.
Csináljuk és támogat-
juk a sportot.”

Munkatársai
biztatására
csatlakozott
a Példakép
Alapítvány
akciójához
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A temető nemcsak végső nyughely, ha-
nem panteon is, a győri köztemetők-
ben nemcsak a város egykori polgárai
alusszák örök álmukat, hanem azok a
hírességek is, akik tudományos vagy
éppen művészi tevékenységükkel hoz-
zájárultak Győr fejlődéséhez, a város
hírnevének öregbítéséhez.

1912-ben nyitották meg a nádor-
városi köztemetőt, itt található a város
legnagyobb díszsírhely-parcellája. Az
első, aki itt lelte meg végső nyughe-
lyét, Laszberg Rudolf, Győr szabad ki-
rályi város és Győr vármegye főispán-
ja volt. 1908-ban halt meg. Földi ma-
radványait az egykori belvárosi teme-
tőből hozták át ide. Az utolsó díszsír-
helyes temetést 2008-ban tartották a
nádorvárosi köztemetőben, Fátay Ta-
más építészmérnök földi maradványai
kerültek ide. A temető, így a díszsírhe-
lyek is beteltek, azóta a Szabadi úti te-
metőben jelöltek ki díszsírhelyeket.

Hírességek sorának síremlékével ta-
lálkozhatunk, ha felkeressük a nádorvá-
rosi köztemető díszsírhely-parcelláját.
Sokak nevét utca is őrzi Győrben, így a
történelemben kevésbé járatosak szá-
mára is sok ismerős tárul elénk. 

Itt nyugszik Jedlik Ányos bencés
szerzetes, a kísérleti fizika úttörője, az
elektromotor, a dinamó, a villamos
motorkocsi feltalálója, az első szikvíz-
gyártó gép tervezője.

Zechmeister Károly 1887-től 1906-
ig Győr polgármestere volt. Nagyszabá-
sú városfejlesztési programjának része-
ként épült fel a városháza, a kórház. Volt
rendőrfőkapitány. Síremlékét 1929-ben
avatták fel, amelynek érdekessége,
hogy a nemesi címer helyén a város cí-
mere kapott helyet.

Bisinger József síremlékét 2000-
ben állíttatta a város. Neki köszönthet-
jük a mai városházát, miután vagyonát
Győr városára hagyta. 

Nemcsak végső nyughely, történelmi panteon is

Díszsírhelyek a temetőkben
Győr mindenkori polgármesterét

díszsírhely illeti meg, így aztán teme-
tői sétánk során több városvezető sír-
emlékét is megnézhetjük. Itt nyugszik
Wennes Jenő, aki 1906 és 1915 kö-
zött volt Győr polgármestere. Vagy az
újabb időkből, akire még sokan emlé-
kezhetnek, Kolozsváry Ernő. Ő volt
Győr rendszerváltás utáni első polgár-
mestere, s országos hírű műgyűjtő-
ként is beírta nevét a történelembe. 

Újabb ismerős nevét fedezhetjük
fel a sírkövön. Schima Bandi iparmű-
vész, ötvös készítette Győr egyik jelké-
pét, az Aranyhajó cégért. A sírján levő
szobor Alexovics László alkotása.

Azoknak a hírességeknek a sírját a
város gondozza, akiknek már nem él-
nek a hozzátartozói – jegyzi meg kísé-
rőnk, Hegedüs Lajos, aki húsz éve a
nádorvárosi köztemető gondnoka, ná-
la jobban aligha ismeri valaki a sírker-
tet, amelyben 45.800 sír található.

A díszsírhely-parcellában nyugszik
az 1990 előtti időszak számos győri po-
litikusa is, akiknek szerepét ugyan a tör-
ténelem átírta, sok estben lenullázta, a
sírok azonban érintetlenek maradtak.

A temetőben nincs politika, a te-
metőben halottak vannak – jegyzi
meg bölcsen Hegedüs Lajos gond-
nok, miközben sétálunk tovább az em-
lékezések kertjében.

Újabb ismerős név tárul elénk. Petz
Aladáré, akinek nevét viseli Győrben
a megyei kórház. Petz Aladár neves
sebész volt, orvosi műszereket terve-
zett, módosításaival terjedt el a Hültl-
féle sebészeti varrógép, amely a saját
korában forradalmi jelentőségű volt. 

S ha már forradalom, akkor említ-
sük meg Tihanyi Árpád nevét is, az
1956-os forradalom résztvevőjét és
mártírját 1957-ben végezték ki, újra-
temetésére 1989 után került sor, s
díszsírhelyen nyugszik. 

A mindenkori győri polgármester
mellett díszsírhely illeti meg a Pro Ur-
be-díjasokat, s mindazokat, akik tevé-
kenységükkel erre rászolgáltak, s a
közgyűlés döntése értelmében erre
jogosultak.

Mivel a nádorvárosi temető meg-
telt, az új díszsírhelyeket a Szabadi úti
temetőben jelölték ki.  Itt jelenleg há-
rom díszsírhely található.

A két temetőben közel ötvenen
nyugszanak díszsírhely-parcellában,
számuk azonban ennél jóval nagyobb
Győrben – mondja el a nádorvárosi
köztemető gondnoka, akitől megtud-
juk, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság ké-
résére 30-40 sírt minősítettek át dísz-
sírhellyé. A végső szám így megköze-
líti a százat.

www.tetitakarek.hu
Téti Takarékszövetkezet,

9100 Tét, Fô u. 86.

Gyôr, Kodály Z. u. 22. • 96/424-357 |     Gyôr, Buda u. 16. • 96/528-688
Gyôr, Lajta u. 33. • 96/518-460 |     Gyôrszentiván, Kör tér 65. • 96/524-077

Tét, Fô u. 86. • 96/561-245 • 96/561-246

FOGYASZTÁSI SZEMÉLYI HITEL

A hirdetésben szereplôtájékoztatás nem teljes körû. A további kondíciókról illetve az igénylés feltéte-
leirôl a Téti Takarékszövetkezet kirendeltségeiben tájékozódhat.

Jelen hirdetésben szereplô THM 500.000 Ft hitelösszegre, 3 év futamidô (2 KHR díj és biztosítási díj)
3.000.000 Ft hitelösszegre, 5 év futamidô (2 KHR díj és biztosítási díj) számolásával került megállapí-
tásra. Jelen hirdetés nem minôsül tájékoztatónak vagy ajánlattételnek. 

Hitel összege: 90.000 Ft-tól 2.000.000 Ft-ig
Hitel futamideje: maximum 5 év

• Szabadon felhasználható

• Ingatlan fedezet nélkül
igényelhetô.

• Kamat évi:
3 havi Bubor + 15%

• THM:
24,26%—24,40%

NOVEMBER 7.
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Az Irish Dance Tornado, az Irish Dance Experience,
és a Queen of the Dance produkcióknak köszönhe-
tően, Catherine Gallaghert egész Európa úgy isme-
ri, mint az ír szteppkirálynőt. Ehhez a dinamikus és
pezsgő személyiséghez párosul Michael Jackson,
a pop királya, időtálló stílusa. A Michael Jackson
ALIVE produkció nagyszabású, izgalmas és újszerű,
amely életben tartja a popkirály kultuszát az ír
sztepptánc varázslatos mozgásvilágán keresztül. A
műsor minden koreográfiája egy-egy Michael Jack-
son klasszikusra készült, új oldaláról bemutatva a
halhatatlan énekes dalait.

Catherine, akárcsak Michael, maximalista, és az
alkotás művészetét helyezi mindenek fölé. Michael
Bush, a popkirály ruhatervezője azt nyilatkozta,
hogy a tánc mindig elsődleges volt Jackson számá-
ra, a ruha csak azután következett. Catherine ha-
sonló értékrenddel irányítja a társulat munkáját. A
fellépőruhákat maga tervezi, az anyagokat a leg-
jobb szalonokból szerzi be, mindvégig szem előtt

Írország hercegnője Győrbe látogat
tartva, hogy a kosztümnek a koreográfiát kell kiszol-
gálnia. Az előadást bemutató plakáton is látható
kosztüm, amelyet szintén Catherine maga tervezett,
nemcsak a minőség és stílus, de egyaránt a kreati-
vitás védjegye is. 

A show a popkirály emléke előtt tiszteleg, mégis
kilép mind a megszokott Michael Jackson-stílus ár-
nyékából, mind a tánc szabta keretekből. A tánctár-
sulat tagjai mind magasan kvalifikált, sokoldalú mű-

vészek. Az előadás nemcsak az ír táncművészetet
mutatja be, de a balett, az akrobatikus show-tánc
és a társastánc műfajainak jellemzőit is ötvözi. Az
önmagában is lebilincselő táncot a professzionális
látvány- és hangtechnika teszi feledhetetlenné. A
tánc és a zene mellett fontos szerepet kap a film, hi-
szen a színpadi LED-falon a megszokott grafikus és
animált anyagokon túl kisfilmeket is láthatnak majd
a nézők.

Catherine saját társulata, a Catherine Gallag-
her’s Irish Dance Company mára a minőség és a
profizmus szinonimájává vált. Mind a társulat, mind
a szervezői csapat többéves komoly tapasztalattal
rendelkezik a show-business terén. A teltházas fel-
lépéseik és az évek alatt elért szakmai sikereik lehe-
tővé teszik azt, hogy új dimenzióba emeljék az eu-
rópai táncos show-műsorokat, és egy olyan extra-
vagáns produkciót mutassanak be, mint az ALIVE.
Az elmúlt években több mint 100 városban léptek
fel közel 120.000 néző előtt. (x)

PREMIER ELŐADÁS Győr:
2014. november 8. 19 óra, BBMMK
(Bartók Béla Megyei Művelődési Központ).

Jegyek korlátozott számban kaphatók:
• BBMMK (Bartók Béla Megyei Művelődési 

Központ) Győr, Czuczor Gergely u. 17.
• Tourinform iroda Győr, Baross Gábor út 21.
• Kisalföld pavilon Győr, Baross G. út eleje

Jegyrendelés a www.irishdance.hu weboldalon, és a jegy.hu országos üzlethálózatában. 
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KIÁLLÍTÁS HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Két időszaki kiállítással búcsúzik a Madách-emlék -
év győri programsorozata, az Apáczai Kar Liszt Fe-
renc utcai főépületében a Rómer Múzeum páratla-
nul gazdag Madách-gyűjteményének válogatott da-
rabjait, a Király utcai Napóleon-házban a Madách
150 című képzőművészeti pályázat legjobbnak ítélt
munkáit tekinthetik meg a látogatók. A tárlatokat
Csécs Teréz könyvtáros és Kácsor Zoltán muzeoló-
gus nyitották meg. A Napóleon-házban Grászli Ber-
nadett igazgató adott
át első díjat a kategóri-
ájukban győztes Török
Abigélnek és Szabó
Rékának. 

Madách Imre Al-
sósztregován született,
s itt is halt meg 1864
októberében, de mun-
kásságáról, műveinek
eddigi, százötven évnyi
utóéletéről a győri múzeum gyűjteménye adja a leg-
teljesebb képet. Csécs Teréz arról mesélt az elmúlt
heti megnyitón, hogy a ma nyolcezer darabos kol-
lekció java 1973-ban került hozzánk, Szabó József
evangélikus püspök Palócföldről menekítette Győr-
be a kincseket. A nyugalomba vonuló püspök lakást
kapott, s a Xántus Múzeum irodalomtörténészeként
gondozhatta és gyarapíthatta tovább a gyűjteményt.

Madách nyomában 
Az ember tragédiájának
elismert kutatója kilenc
helyen cserélte fel az
Arany által megejtett ja-
vításokat az eredeti ma-
dáchi szöveggel. 

A győri gyűjtemény-
ben megtalálható a tra-
gédia elmúlt másfél év-
században megjelent va-
lamennyi kiadása, a szer-
zőről és műveiről szóló

irodalom mérvadó része, a
színházi előadások emlék-
tárgyai, plakátjai, rendezői
példányai. A tragédia első
kiadása önmagában is rit-
kaság, de a győri könyv
azon húsz közül való, ame-

lyeket Madách szerzői példányként dedikált. Külön-
legesség az a fotó, amit a Győrben gyerekeskedő Já-
szai Mari, a tragédia 1883-as pesti ősbemutatójának
Évája küldött barátnőjének, Petz Lajosnénak. 

A gyűjtemény legértékesebb darabjai a könyvek,
köztük a tragédia harmincöt nyelven megjelent for-
dításai, s az a Lant-Virágok című, tenyérnyi verses
könyvecske, melyet Madách 1840-ben, 17 évesen

adott ki édesanyja pénzéből. A negyven példány-
ban készült lírai könyvritkaságból mindössze három
darab maradt fent.    

Nem véletlen, hogy a Rómer Múzeum képzőmű-
vészeti pályázattal tisztelgett Madách emléke előtt.
Az író tájfestői munkásságáról Kácsor Zoltán me-
sélt a Napóleon-házban, de a gyűjtemény is őriz
számtalan értékes könyvillusztrációt. Az ember tra-
gédiája című karikatúrasorozat a hetvenes években
jelent meg a Lúdas Matyiban. A hatvanöt darab ere-
deti, vízfestékkel színezett rajzot a Munkácsy-díjas
szerző, Vasvári Anna ajándékozta a gyűjteménynek.
Pátzay Pál alumínium Madách-szobrát a város pol-
gármesteri hivatala vásárolta meg a művésztől,
1944-ben. 

A tragédia első
kiadása önmagában
is ritkaság



12 / + / 2014. október 31.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

“SYMPATISCHER
STRASSENTANZ”
heisst die Show des
PiCool Hipp-Hopp
Sportvereins, den
die Fans der moder-
nen Tänze am 6. Dez-
ember um 19 Uhr im
Bartók Béla Komi-
tatsbildungszent-
rum sehen können.
Die Mitglieder des
Ensembles vereinen
alle originalen
Tanzstile der Stilrich-
tung Hipp-Hopp wel-
che mit Elementen
des modernen Tan-
zes und der Akroba-
tik in ein neues Ge-
wand gegossen wer-
den. 

Am 10. November findet um 18 Uhr die
Vernissage der Austellung „ESSENCIA”
unter Regie des Györer Fotoclub-Vereins
statt. Die Sammlung, bestehend aus den
niveauvollsten Werken der diesjährigen
Erstsemester befindet sich im ETO-Park.
Die Veranstaltung wird von Fotokünstler
Dániel István, dem Ehrenvositzenden
des Vereins, eröffnet. 

Beim nächsten Vort-
rag der Serie "WE-
INKELLEREIEN
IM PANNONHAL-
MER WEINGEBI-
ET" können sich alle
Interessierten mit
den Weingebieten
Ungarns, den Cha-

rakteristika der Weingebiete und der Haup-
ttraubensorten vertraut machen. Die Verans-
taltung beginnt am 7. November um 16 Uhr
im Bezerédj-Schloss. Der Referent: Szabady
János, Forscher zur Ortsgeschichte. Um 17
Uhr prásentiert sich die Kellerei Tar Attila, ver-
bunden mit einer Weinprobe. Tarja. 

Der Eszterházi-Palast beherbergt
die internationale Gruppenauss-
tellung WORLD ART GAMES.
Die Ausstellung kann vom 29. Ok-
tober bis zum 30. November
2014 besichtigt werden, täglich
von 10-18 Uhr, ausser montags.
Kunst ist eine internationale Spra-
che. Die typische Ausdruckswelt
des Bildes kann jeder verstehen.
Deshalb ist der Bildende Künstler
auch in der Lage in verschiede-
nen, weit von einander entfernten
Kulturen sozialisierte Menschen
zusammenzubringen.

DIE NAGYIDAER ZIGEUNER
– Lustspiel von Arany János, am
8. November, um 18 Uhr im Piny-
nyéder Bildungshaus. Das Stück
von ansteckendem Humor, wel-
ches auch das Publikum mit ins
Spiel einlädt, ist in einer Auffüh-
rung von Schauspieler Gál Ta-
más und Volksmusiker Mester
László zu sehen. Die im Verlauf
des Abends erklingende authen-
tische Romamusik sammelte Bo-
donyi András in der Gegend von
Szepsi. Die Lieder werden wer-
den in Original-Romasprache,
bzw. auf ungarisch vorgetragen. 

Der Győrer ETO FC empfängt in der 13. Runde der
FUSSBALL-OTP-Bank-Liga am 1. November ab
14 Uhr im ETO-Park den Verein aus Diósgyőr.
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H O R T H Y
MIKLÓS cím-
mel tart előadást
Horváth Gá bor, könyv -
táros, hadtörténész, november 4-én 17.30
órakor a Bezerédj-kastélyban. Az előadás témá-
ja ezúttal Horthy Miklós, a magánember és po-
litikus. Előadásunkban végignézhetjük pályafu-
tása néhány kritikus pillanatát, ezekben a hely-
zetekben mutatott tetteit, hogy mindenki maga
ítélhesse meg, milyen ember volt.

Bővebb programajánlót a gyorplusz.hu oldalon olvashatnak. A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet 
(Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

„ÖNÉRDEKLŐDÉS” címmel két-
napos workshopot tart Mayer Ildikó
életstratéga, a Családi Kör projekt-
vezetője november 8–9-én 10–17
óráig. A tréning alatt betekintést
nyerhetnek a vendégek az emberi
lélek rejtelmeibe, megismerhetik,
hogyan azonosíthatók saját és má-
sok érzelmei, érzései, és hogyan le-
het befolyásolni azokat. Különleges
feladatokat végezhetnek a résztve-
vők az erőszakmentes kommuniká-
ció témakörében. Jelentkezni: e-
mailben a csaladi.kor @maltai.hu e-
mail címen vagy telefonon, a +36-
96/417-246-os vezetékes számon.

„PENSÉE DES
MORTS – EMLÉKE-
ZÉS A HOLTAKRA”
címmel, Déri György
(gordonka) és Alszászy
Gábor (zongora) kama-
raestje hallható az
Egyetemi Hangver-
senyteremben (zsina-
góga) november 4-én
20 órától. Az est prog-
ramját: Franchomme,
Liszt, Popper, Fauré,
Szkrjabin, Ibert, Hinde-
mith és Messiaen ze-
neszerzők műveiből vá-
logatták össze.

GYŐRI KÖNYVSZALON – a
könyv és az olvasás ünnepe. A kor-
társ magyar irodalom legkiemelke-
dőbb alakjaival, íróival, költőivel sze-
mélyesen is találkozhatnak a könyv-
barátok, november 7–9-én. A hétvé-
ge során megismerhetik a hazai
könyvkiadók kínálatát is. Minden kor-
osztálynak és érdeklődési körnek
megfelelő programok várják a láto-
gatókat. Részletes program megta-
lálható a Győr+ hetilapban és a
gyorplusz.hu oldalon.

„ESZENCIA” címmel kiállítás nyílik
a Győri Fotóklub Egyesület szervezé-
sében november 10-én 18 órakor.
Az idei év első félévének legnívósabb
alkotásiból álló tárlatnak az ETO
Park ad otthont. A rendezvényt Dáni-
el István fotóművész nyitja meg, az
egyesület tiszteletbeli elnöke.

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT
HETVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRÓL.
Dal- és zongoraest Norbert Glanzberg
(1910-2001) műveiből november 9-én,
18:30-kor. 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 5,
zsinagóga. Közreműködnek:  Megyesi Schwartz
Lúcia énekművész, Mocsári Károly és Neu-
mark Zoltán zongoraművészek. Műsor: Ho-
lokauszt-dalok. A zsidó élet sokszínűségét
mutatja be zenei képekben.  Belépés ingye-
nes, adományokat elfogadunk.



14 / + / 2014. október 31.

KULTÚRA  KÖNYVSZALON

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

A könyv „hosszútávfutóként” örök időkig a
kultúra egyik favoritja marad – hangsúlyozta
dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igaz-
gatója interjúnkban, melyet a közelgő XIV.
Győri Könyvszalon kapcsán készítettünk.

Győr az egyetlen vidéki város, ahol ennyi
ideje képes volt fennmaradni könyvfeszti-
vál. Mi lehet a siker oka?

Valamennyi vidéki könyvfesztivál egy-két év
után, de jellemzően első próbálkozásra megbukott,
mivel üzleti alapon vagy nagyon csekély forrásokból
próbálták megvalósítani ezeket. Győrött a városi ön-
kormányzat támogatása biztosítja a működést,
egyértelműen a város kulturális elkötelezettsége az,
amely a rendezvény folytonosságát és sikerét bizto-
sítja. Annyit még hozzá kell tennem, hogy a Győri
Könyvszalon nem kizárólag a nyomtatott könyvek-
ről, hanem ezekre építve, egy szélesebb kulturális
programkínálatra épül, élve a Nemzeti Színház,
mint ideális és egyedüli lehetséges helyszín által
biztosított prezentációs lehetőségekkel.

A rendezvénnyel az irodalmi-kulturális
életben Győr „hírnevét” is öregbítik. Milyen
helyet foglal el Győr ezen a „térképen”?

A Győri Könyvszalon az országos sajtóban markán-
san megjelenik, a szerzők, fellépők és a közönség is ké-

Széles kulturális programra épül a Könyvszalon
szül rá. Ahogy számtalanszor hallom távolabb élőktől:
„Győr egy jó hely.” Bizony az, és azt hiszem, egyedülálló
a hazai városok között abban is, hogy tudatos stratégia
mentén, kiszámíthatóan, ám meglepetésekkel kedves-

kedve egész évben komoly kulturális kínálatot biztosít
a nagyközönség számára. Ezt jó ideje megjegyzik és
jegyzik is a más városban élő emberek. 

Mikor az első könyvszalont rendezték,
épp, hogy elkezdett teret nyerni a digitalizá-
ció, ami mára teljesen behálózta minden-
napjaikat. Mennyire érzi a különbséget a
könyvolvasási szokásokban?

Alapvetően nem a digitalizáció a befolyásoló té-
nyező, bár annak is megvannak a maga hatásai,
amelyek egyáltalán nem károsak. Az emberek idő-

beosztása, életritmusa változott az évek során. A
változások a különböző korosztályok tekintetében
eltérően jelentkeznek, de a változás nem újkeletű
dolog, valójában az okok változnak.

Az irodalom miként változott?
A könyvpiacon kiéleződött a harc, és a megélhetés

reményében a kiadók különféle megoldásokkal kísér-
leteznek, egyre fontosabb a „termék” eladhatósága. Ez
sokféle színvonalat a felszínre hoz, de végül is a felhasz-
náló dönt a trendekről, nem egy-egy alkalmi siker. 

Milyen jövőt „jósol” a könyveknek?
A könyv egy olyan termék, amely a megélhetési

szükségletek között nem a lista első helyén találha-
tó, az emberek ráérő idejéért fordított harcról már
nem is beszélve. Az eladhatóság érdekében a szín-
vonal és a marketingtevékenység emelkedése szük-
séges. A könyv szerepe állandó, a divathullámok az
érdeklődést átmenetileg csökkenthetik, de „hosz-
szútávfutóként” örök időkig a kultúra egyik favoritja
marad. Ameddig kultúra létezik.

Iskolásokat is várnak a programokra,
hogy látja, ők mennyire nyitottak a könyvek-
re, az „élő írókra”?

A fiatalokhoz másként kell közelíteni, egyáltalán
nem szeretik, ha valamit megpróbálnak rájuk eről-
tetni. Másként viszonyulnak ahhoz, hogy ha egy ver-
set be kell magolni, megint másként, ha megzené-
sítve hallgathatják meg. Döntően a család és az is-
kola, egy-egy kiváló pedagógus határozza meg,
hogy megmarad-e az a gyermeki érdeklődés,
amely a meseolvasás időszakában még töretlen...
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 1., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:05 Noé
barátai 09:35 Zöld Tea 10:05 Vízitú-
ra 10:35 Szeretettel, Jane  11:10
Aranymetszés 12:00 Déli harang-
szó 12:01 Hírek 12:05 Szabadság
tér '89 12:50 Virágzó Magyaror-
szág 13:15 Boxutca 13:50 Te-
lesport 16:05 Szeretettel Hollywo-
odból  16:35 Köd – Egy juhászku-
tya kölyök meséje 17:55 Szeren-
cseSzombat  18:55 Híradó este
19:30 Sporthírek 19:40 Időjárás-je-
lentés 19:45 Forma–1 21:30 Hold-
fény királyság  23:05 A Biblia –
Szent Pál  00:30 A Biblia – Szent
Pál  02:05 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub 10:25 XXI.
század – a legendák velünk élnek
 11:00 Házon kívül  11:30 Agy-
menők  11:55 Kit Kittredge 
13:55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  15:30 Akit Buldózernek hív-
tak  18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Celeb vagyok, ments ki innen! 
20:25 X-Faktor  23:20 Első a sze-
relem  01:30 Téli varázslat 
03:15 Vadmacskák 

04:40 Aktív  05:00 Babavilág 
05:25 Super Car  06:00 Az idő ör-
vényében 06:25 Lego – Clutch Po-
wers kalandjai  07:45 Muppet-
show az űrből  09:15 ÁllatoZOO
 09:45 Tűsarok  10:15 Én is tü-
körbe nézek  10:45 Falforgatók 
11:45 Airport '79 – Concorde 
13:50 A kétszáz éves ember 
16:10 Nyerj egy randit Tad Hamil-
tonnal!  18:00 Tények 19:00 A
Múmia – A Sárkánycsászár sírja 
21:05 Halálos iram  23:05 Esze-
veszett küzdelem  01:10 Geroni-
mo - Az amerikai legenda  03:00
Ne folytassa, felség! 

05:55 Öt kontinens 06:25 Gazdakör
06:50 Élő egyház 07:20 Isten kezé-
ben 07:50 Akadálytalanul 08:20 Nó-
vum  08:50 Határtalanul magyar
09:15 Hagyaték 09:45 Sírjaik hol
domborulnak... 10:15 Székely kapu
10:45 Egy éj Velencében  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 A világörökség kincsei 12:30
Quo Vadis?  15:15 Önök kérték!
16:15 Fel a fejjel  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Öregberény  19:10
Hogy volt!? 20:05 Az élet sava-borsa
 20:55 Gyémántok az örökkévaló-
ságnak  22:50 Dunasport 23:10
Zsolozsma Mindenszentek ünnepén
– Testvéreink az örökkévalóság ünne-
pén 00:05 Világ-nézet 00:35 Vers
00:40 Himnusz 00:45 "Holtak álma
felett" 01:25 Halottak napja 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Széchenyi Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 10:00 Képújság
17:15 Credo 17:45 Civil Kurázsi
18:20 Győr+ Sport (ism.) 19:00
Győri7 19:45 Konkrét (ism.) 20:00
Erzsébet út (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Győri7 (ism.)
21:50 Konkrét (ism.) 22:00 Győr+
Sport (ism.) 22:30 Credo (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 2., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25 Eu-
rópai szemmel  06:55 Család-barát
Hétvége 09:00 Úton-útfélen 09:10
Katolikus krónika 09:50 Biblia és kép-
zőművészet 10:05 A Korál-sziget
együttes 10:25 Ortodox Örömhír
10:50 Református ifjúsági műsor
11:00 Evangélikus istentisztelet köz-
vetítése Kecskemétről 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Hétközna-
pi kifutó  12:40 Telesport 13:20 Vi-
rágzó Magyarország 13:45 PentA-
tom – a Fukusimai Kodály Kórus 
14:50 Hacsi – A leghűségesebb ba-
rát 16:25 Telesport 18:45 Ybl 200
18:55 Fapad  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Forma–1 23:20 Vándo-
rút  01:25 Szigorúan ellenőrzött vo-
natok  02:55 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel -
Bosszú mindhalálig  06:20 Top
Shop 06:55 Kölyökklub 09:45
EgészségKalauz  10:15 Teleshop
11:15 Kalandor 11:35 4ütem 
12:10 A Muzsika TV bemutatja 
12:40 Agymenők  13:15 Tru Cal-
ling – Az őrangyal  14:15 Celeb
vagyok, ments ki innen!  15:50
Jackie Chan: A szépfiú  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Taxi 
19:55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  21:20 Elrabolva  23:10 A
meztelen dobos  01:15 Portré 
01:50 Apa-csata  02:20 Apa-csa-
ta  02:35 Vadmacskák  03:35
Vadmacskák 

04:35 Airplane 2.  06:00 Az idő
örvényében 06:25 Tv2 matiné
09:30 Babavilág  10:00 Több
mint TestŐr  10:30 Astro-Világ
11:35 Stílusvadász  12:05 Stahl
konyhája  12:35 Édes élet 
13:50 Édes élet  14:55 Édes élet
 16:00 A Múmia – A Sárkánycsá-
szár sírja  18:00 Tények 19:00 Ri-
sing Star  21:30 Zöld zóna 
23:35 Tea Mussolinivel  01:55
Sportos 02:05 Kasszasiker 
02:55 Békétlen békítő  03:45
Monk – Flúgos nyomozó 

04:30 Táncvarázs 05:25 Élő világegy-
ház 05:55 Isten kezében 06:25 Gaz-
dakör 06:50 Világ-nézet 07:20 Rome
Riports 07:45 Törzsasztal  08:40
Nyelvőrző 09:05 Lyukasóra 09:35 Adj
már csendességet 09:55 Talpalatnyi
zöld 10:20 Tálentum 10:55 A halottak
helye  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:05 Vers 12:10 Nótacsokor
12:35 Napfény a jégen  13:55 Ha-
zajáró 14:25 Szerelmes földrajz
14:55 Hogy volt!? 15:55 Gyémántok
az örökkévalóságnak  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Öregberény  19:10
Önök kérték! 20:05 A sziget  21:00
Ments meg, Uram!  23:00 Du-
nasport 23:15 Heti Hírmondó 23:45
Klubszoba 00:35 Vers 00:40 Him-
nusz 00:45 Törzsasztal  01:40 Na-
pút 02:10 Talpalatnyi zöld 

08:30 Credo (ism.) 09:00 Győri7
(ism.) 09:50 Konkrét (ism.) 10:10
Civil Kurázsi (ism.) 10:40 Erzsébet
út (ism.) 11:10 Győr+ Sport (ism.)
11:40 Képújság 17:30 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 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

NOVEMBER 3., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Vízi-
túra 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  10:00 Sophie sze-
rint a világ  10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Napirend előtt 12:55
Roma Magazin 13:25 Domovina
14:00 Magyarlakta – vidékek króniká-
ja 14:35 Zorro  15:25 Charly, ma-
jom a családban  16:15 Jövő-idő-
ben 16:25 Híradó+ 16:35 Rex Rómá-
ban  17:30 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Kékfény  21:20 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:10 Aranymetszés
00:00 Rex Rómában  00:50 Család-
barát 02:10 Sophie szerint a világ 
02:35 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 12:45 Reflektor
 13:00 Fókusz  13:35 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:45 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Se-
gítség, bajban vagyok!  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó
19:05 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt  21:05 Celeb
vagyok, ments ki innen!  22:35
RTL Klub Híradó 23:10 Reflektor 
23:30 Döglött akták  00:30 Dög-
lött akták  01:30 Kung-fu  02:20
Az éden titkai  03:10 Az éden tit-
kai 

04:30 Stahl konyhája  05:00
Csapdába csalva v 05:20 Édes élet
 06:25 Tények Reggel 06:55 Mok-
ka  09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Magánnyomozók 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:20 Jóban Rosszban  20:05
Bumm!  20:45 Családi titkok 
21:45 Édes élet  23:05 A Sakál 
01:35 Tények Este 02:20 Aktív 
02:40 Sportos 02:50 Zsaruvér 
03:40 A Macska 

04:30 Táncvarázs 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Székely kapu
07:00 Életkerék 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Magyar elsők  09:25 Emily  10:15
Klubszoba 11:10 Az élet sava-borsa
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:20 Vers 12:25 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az 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 Don Matteo  21:30
Hírek 21:40 Dunasport 21:45 Doku-
reflex  21:46 Volt az a pár nap... 
22:40 Kultikon  23:00 I. Nemzetközi
Marton Éva Énekverseny 00:30 Júlia
01:20 Vers 01:25 Himnusz 

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 Győri ETO FC–DVTK 18:45
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Győr+ Sport 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 4., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  10:05 Sop-
hie szerint a világ  10:35 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm 13:25 Bu-
dapesti bevetés  14:40 Zorro
15:30 Charly, majom a család-
ban  16:20 Híradó+ 16:35 Rex Ró-
mában  17:25 Híradó 17:40 Ridi-
kül  18:30 Maradj talpon!  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 A
berni követ  21:45 Az Este 22:20
Híradó 22:30 Sporthírek 22:40 El-
hallgatott történelem - Ha a kulák
mozdulna  23:35 Rex Rómában
00:30 Család-barát 01:50 Sophie
szerint a világ  02:20 Műsorszü-
net 

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  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor  13:00 Fókusz  13:35 Éj-
jel-nappal Budapest 14:45 Celeb
vagyok, ments ki innen!  16:10 Se-
gítség, 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!  22:35 RTL Klub
Híradó 23:10 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  23:40 Reflektor 
00:00 A főnök  01:05 EgészségKa-
lauz  01:40 A Muzsika TV bemutat-
ja: Mi muzsikus lelkek 02:05 Az éden
titkai  03:05 Az éden titkai 

04:30 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  23:05 Hirtelen halál  01:15
Tények Este 02:00 Aktív  02:20
Sportos 02:30 Táncalak 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:05 Magyar elsők
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 Friss napi információk 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca  20:20 Don
Matteo  21:10 Hírek 21:20 Du-
nasport 21:25 Apacsok  22:40 Kul-
tikon  22:55 Interludium  23:10
Mozart: Requiem 00:05 Vers 00:10
Himnusz 00:15 Hírek 00:20 Hazajáró
00:45 Szerelmes földrajz 01:20 Pan-
non expressz 01:55 Hagyaték 

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
Győri ETO FC–DVTK (ism.) 11:25
Képújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kama-
rai Magazin 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Kamarai Magazin (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Kamarai Magazin
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV



2014. október 31.   / + / 21

AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

NOVEMBER 5., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Sop-
hie szerint a világ  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Hrvatska kro-
nika 13:00 Ecranul nostru 13:25
Útravaló 13:45 Caruso másik
hangja  14:40 Zorro  15:30
Charly, majom a családban 
16:15 Jövő-időben 16:25 Híradó+
16:40 Rex Rómában  17:30 Hír-
adó 17:40 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 A muskétások  21:20 Sza-
badság tér '89 22:05 Az Este 22:40
Híradó 22:50 Sporthírek 23:00 Kor-
Társ  23:30 Summa 00:05 Rex Ró-
mában  00:55 Család-barát
02:25 Sophie szerint a világ 

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 12:45 Reflektor
 13:00 Fókusz  13:35 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:45 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Se-
gítség, bajban vagyok!  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó
19:05 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt  21:05 Celeb
vagyok, ments ki innen!  22:35
RTL Klub Híradó 23:10 Házon kívül
 23:40 Reflektor  00:00 Hazudj,
ha tudsz!  01:00 Kémpárbaj 
01:55 Apa-csata  02:15 Az éden
titkai  03:10 Az éden titkai 

04:30 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  23:00 Frizbi Hajdú Péterrel
 00:00 Hawaii Five-0  01:00 Té-
nyek Este 01:45 Aktív  02:05
Sportos 02:15 Porontyjárat 
03:45 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 Magyar elsők 09:20 A
világ kertjei 09:30 Emily  10:20 Don
Matteo  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:35 A templomos lovagok kincse 
15:00 Táncvarázs 15:55 Kevés pénz-
zel Európában 16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Párizsi helyszínelők  20:25
Don Matteo  21:25 Hírek 21:30 Du-
nasport 21:40 Mi történt Baby Jane-
nel?  23:50 Kultikon  00:10 Dés
László - Nagy Utazás 

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.) 10:00 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

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Slovenski Utrinki 13:00
Kvartett 13:30 Odüsszeusz nyomdo-
kain 14:30 Zorro  15:20 Charly, ma-
jom a családban  16:10 Híradó+
16:25 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 Szálka, avagy
Bagi és Nacsa megakad a torkán 
21:20 Munkaügyek  21:50 Az Este
22:25 Híradó 22:40 Sporthírek
22:45 A rejtélyes XX. század  23:20
Történetek a nagyvilágból  23:50
Rex Rómában  00:40 Család-barát
02:10 Sophie szerint a világ 

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 12:45 Reflektor
 13:00 Fókusz  13:35 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:45 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Se-
gítség, bajban vagyok!  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó
19:05 Éjjel-nappal Budapest 
20:30 Barátok közt  21:05 Celeb
vagyok, ments ki innen!  22:35
RTL Klub Híradó 23:10 Brandmá-
nia  23:45 Reflektor  00:00 Oda-
át  01:05 A'la CAR  01:35 Az
éden titkai  02:15 Az éden titkai
 03:10 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  23:05 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 

04:55 Zegzugos történetek 05:25
Gazdakör 05:40 Híradó 06:00 Kárpát
Expressz 06:30 Híradó 06:35 Hrvats-
ka kronika 07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Hazajáró 08:30 Híradó 08:35
Térkép 09:20 Emily  10:10 Don
Matteo  11:10 Párizsi helyszínelők
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:35 A templomos lovagok kincse 
15:00 Erdélyi történetek  15:30
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  21:25 Hírek
21:35 Dunasport 21:40 A turné 
23:15 Kultikon  23:35 MüpArt clas-
sic - Schubert és Sibelius 

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

NOVEMBER 7., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Sop-
hie szerint a világ  10:20 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 P'amende
13:00 Esély 13:25 Verssor az utca-
zajban 13:35 A muskétások 
14:30 Zorro  15:20 Charly, ma-
jom a családban  16:10 Jövő-idő-
ben 16:20 Híradó+ 16:30 Rex Ró-
mában  17:25 Híradó 17:40 Ridi-
kül  18:30 Maradj talpon!  19:30
Híradó este 20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Vir-
tuózok 21:55 Az Este 22:30 Híradó
22:40 Sporthírek 22:50 A temeté-
sem szervezem  00:35 Rex Rómá-
ban  01:30 Család-barát 03:00
Sophie szerint a világ 03:30 Mű-
sorszünet 

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 12:45 Reflektor  13:00 Fó-
kusz  13:35 Éjjel-nappal Budapest
 14:45 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  16:10 Segítség, bajban va-
gyok!  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 19:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:30 Barátok közt  21:05
Celeb vagyok, ments ki innen! 
22:35 RTL Klub Híradó 23:10 Reflek-
tor 23:25 Kemény motorosok 
00:40 Kalandor 01:15 CSI: A helyszí-
nelők  02:00 4ütem  02:30 Apa-
csata  02:55 Az éden titkai 

04:05 A Macska  05:00 Csapdába
csalva  05:20 Édes élet 06:25 Té-
nyek Reggel 06:55 Mokka  09:30
Stahl konyhája  09:35 Babapercek
 09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó  14:00
Walker, a Texas-i kopó  15:00 A go-
nosz álarca  16:00 Magánnyomo-
zók  17:00 A Macska  18:00 Té-
nyek 19:20 Jóban Rosszban  20:05
Bumm!  20:45 Családi Titkok 
21:50 Pokolfajzat  00:10 Tények Es-
te 00:55 Aktív  01:15 Sportos
01:25 Áldott jó nyomozó  02:15 A
Macska  03:05 A gonosz álarca 
03:50 Családi titkok 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Slovenski Utrinki 07:00 Kvartett
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:00 Szerelmes földrajz 08:30 Hír-
adó 08:35 Térkép 09:05 A világ kert-
jei 09:15 Emily  10:05 Don Matteo
 10:55 Sándor Mátyás  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Vers 14:30 A templo-
mos lovagok kincse  15:05 Élő
örökség 15:40 Európa egészsége 
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Köz-
beszéd 19:00 Labdarúgás 21:05 Hí-
rek 21:10 Dunasport 21:20 Colum-
bo: Halálos lelkiállapot  22:35 Kulti-
kon  22:50 Káosz  00:25 Himnusz
00:30 Hírek 00:35 Hazajáró 01:05
Szerelmes földrajz 01:35 Pannon
expressz 02:00 Hagyaték 

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 Civil Kurázsi (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Civil Kurázsi (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Civil Kurázsi (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Civil Kurázsi (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

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

bélbetegségek, légzôszervi betegségek. Prosztatagyulladás stb.

Dr. Li hagyományos kínai orvos rendelôje

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

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

Magyar-Kínai Akupunktúra-és Masszázsterápiás Orvostudományi Egyesület
helyettes elnöke dr. med. Li Jie
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KÖZSZOLGÁK PANNON-VÍZ, GYŐR-SZOL

Hirdetés

kép és szöveg: tóth lászló 

Befejeződött a Kossuth utcai csatorna rekonstruk-
ciójának idénre tervezett első üteme, az Erkel Fe-
renc utcai csomóponttól a Jakobinus közig, 270
méteren újult meg a föld alatti vezeték. Nagymére-
tű, járható alagút húzódik az úttest alatt, 120 centi-
méter széles, 180 centiméter magas, úgynevezett
tojásszelvényű csatornáról van szó, melyet még az
1900-as évek elején építettek. 

Zalka Csaba, a Pannon-Víz Zrt. ágazatvezetője
szerint a tojásszelvény név találó, hiszen a vezeték
keresztmetszete leginkább egy tojásra hasonlít. Az
alsó, szűkebb részben folyik az úgynevezett száraz -
idei szennyvíz, ami könnyen magával ragadja a da-
rabos szennyeződéseket. Ha pedig nagyobb meny-
nyiségű víz kerül a vezetékbe, az a kibővült felső ré-
szen talál utat magának. A győri szennyvízágazat ve-

A győri köztemetők novem-
ber 5-ig egységesen 7 és 20
óra között tartanak nyitva. Az
ünnep alatt a nádorvárosi
köztemetőben és a Szabadi
úti új köztemetőben 7 órától
11 óráig engedélyezett a gép-
kocsik behajtása a behajtási
engedéllyel rendelkezők szá-
mára. A távolból érkezőknek
fontos, hogy ezen a hétvégén,
szombaton és vasárnap 10
és 16 óra között a helyszínen
egyebek mellett sírhelyügye-
ket is tudnak intézni. 

A Győr-Szol Zrt. kezdemé-
nyezésére a mozgásukban kor-
látozott és idős látogatók érde-
kében november 1-jén és 2-án
naponta 11 órától 15 óráig

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kár-
bejelentő vonala a 96/50-50-
55-ös telefonszámon minden
naptári napon 0–24 órában
hívható. November 1-jén a
győri felszíni fizetőparkoló-há-
lózat beállói díjmentesen vehe-
tőek igénybe. November első
napján a Vásárcsarnok zárva
tart. A november 1-jei, szom-
bati piacot egy nappal hama-
rabb, október 31-én, pénteken
tartja meg a Győr-Szol Zrt. a
Városréti piacon. Az ünnepna-
pon minden, a Győr-Szol Zrt.
által működtetett sportlétesít-
mény – Magyar Vilmos Uszo-

A GYHG, a Győri Hulla-
dékgazdálkodási Non-
profit Kft. tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy a cég
üzemeltetésében lévő
győri hulladékudvarok
november 3-tól a meg-
szokott napokon, de a téli
nyitva tartásnak megfele-
lően, 8 és 16 óra között
vehetők igénybe. 

Búvárok a Kossuth utca alatt
zetője elmondta, helyenként jó állapotú volt a csa-
torna, csak az Erkel Ferenc utcai csomópont köze-
lében volt beszakadva a teteje.

A Kossuth utcai munka egy hetekig tartó, ala-
pos csatornatisztítással kezdődött. A csatorna
lefalazása után  a szennyvizet ideiglenesen más
útvonalon, a Bálint Mihály utcai, föld feletti csö-
vön vezették tovább. 

Odalent kialakítottak egy gyakorlatilag tisztára
mosott munkaterületet. A csatorna felső boltozatát
betonacél hálóval, betonlövéses technológiával erő-
sítették meg, alsó részére többrétegű, korrózióálló
bevonat került.

Odalent a mélyben szigorú munkavédelmi sza-
bályok betartásával folyt a munka. A csatornát spe-
ciális, nagy teljesítményű ventilátorokkal folyamato-
san szellőztették. Zalka Csaba elmondta, csak időt -
álló, korszerű, jó minőségű anyagokat használtak,

hiszen azt szeretnék, ha ez a vezeték is megérne 80-
100 évet. A csatornával párhuzamosan megújult a
vízvezeték is, 150 milliméteres, műanyag csövek ke-
rültek a föld alá, s kicserélték a bekötéseket, a tető-
vízlefolyókat.

A Győr-Szol Zrt. kedvezményes
áron, 9000 Ft/hó bérleti díjért kínál 

fedett parkolóhelyeket
Győrben, a Pátzay Pál utcai
teremgarázsban!

(Lejárat a Marcalváros II.-n lévő Spar
áruház mellett.)

A teremgarázs parkolóhelyei akár
meg is vásárolhatóak! 

A bérléssel vagy vásárlással kapcsolatban
részletes információ kérhetŐ a parkolas@
gyorszol.hu e-mail címen. 

*A parkolóhelyek bérleti szerződése határozatlan
időre, de legalább öt hónapra szól.

Hulladék-
udvarok
téli nyitva
tartása

Tudnivalók november 1-jére Temetői információk
da, Örkény utcai műfüves pá-
lya, Bercsényi ligeti műfüves
pálya, KRESZ Park, Dózsa pá-
lya zárva tart. Barátság Sport-
park: pályák és épület zárva, a
park többi része, pl. játszótér,
erősítőgépek használhatók.

A GYHG Nonprofit Kft.
működési területén a lakos-
sági hulladékszállítás no-
vember 1-jén, a többi nap-
hoz hasonlóan, változatlanul,
a Hulladéknaptárban meg-
hirdetett módon működik. A
győri és nem győri hulladék-
udvarok ugyanezen a napon
egységesen zárva lesznek. 

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

idén is egy hatszemélyes, elekt-
romos kisautó könnyíti meg a
bejárattól távolabb lévő sírok
megközelítését a nádorvárosi
temetőben. A főbejárat melletti
ravatalozó előtti térről induló
kocsi folyamatosan, körjárat
szerűen közlekedik a temetőn
belüli főbb utakon, a rászorulók
az igényeik szerint szállhatnak
arra fel és le. 

A kegyeleti ünnepek alatt
a rendőrség és a polgárőrség
fokozott jelenléttel erősíti a te-
metők és környékük biztonsá-
gát. Kérik a temetőkbe láto-
gatókat, hogy értéket még rö-
vid időre se hagyjanak a síro-
kon, a kutak mellett, illetve a
parkoló autókban.

Rendezett temetők várják a látogatókat
Már ezen a héten hétköznap is sokan ke-
resték fel hozzátartozóik sírját a győri
köztemetőkben, hogy mindenszentek
és halottak napja előtt rendbe tegyék
szeretteik nyughelyét. Ebből a munká-
ból idén a szokottnál is nagyobb erőkkel
vette ki részét a temetőket fenntartó köz-

szolgáltató, a város valamennyi sírkert-
jében folyamatosan gyűjtik a faleveleket,
és ahol lehet, virágokkal díszítik a kör-
nyezetet. Több mint negyvenfős csapat

dolgozik már ezen október harmadik he-
tétől, s bár ősz lévén lehullott levél min-
dig lesz a fák alatt, a temetőlátogatók
többsége értékeli az erőfeszítéseket.

Úgy tapasztalom, itt rendben van a
sír környezete, nincs zavaróan sok fa-
levél, és szedik is össze. Nagyszüleim-

hez, szüleimhez, testvéremhez jövünk
ki, így ünnep előtt mi is rendezzük a
környezetet – mondta Csordos Ár-
pádné a nádorvárosi temetőben.

Hasonlóan vélekedett Varga Fe-
rencné is, aki fájdalmasan korán el-
vesztett lányának emlékhelyét gon-
dozza: Szinte hetente jövök, a temető
állapotáról nem lehet rosszat monda-
ni. Látom, most is milyen sokan gyűj-
tik a lehullott falevelet, nem lógnak,
dolgoznak rendesen, szépen rendet is
tettek, én elégedett vagyok a sír kör-
nyezetével.

A Győr-Szol munkatársai a kegye-
leti ünnepeket megelőzően minden
nap takarították a szolgáltató kezelé-
sében lévő hét köztemetőt. A hulla-
dékgyűjtő ketrecek, konténerek tar-
talmát többször elszállították, a hét-
végén kiürített edények várják a láto-
gatókat, akik ha nem is tökéletesen
falevélmentes, de mindenképpen
rendezett környezetben kereshetik
fel a sírokat.  
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Tíz pontba gyűjtöttük, miért
gondoljuk, ha eladja ingatlanát,
Önnek is a Duna House Kiemelt
Megbízás a legjobb megoldás!

1. Már most kb. 50.000 regisztrált
ingatlant kereső ügyfél vár az Ön in-
gatlanára, sőt, havonta közel 5000 új,
potenciális vevőjelöltet regisztrálunk!

2. Már nem kell feleslegesen sok
irodával megbízást kötnie!  Az IMR-
nek (Ingatlan Megosztó Rendszer) kö-
szönhetően az Ön ingatlana akár a tel-
jes hazai ingatlanközvetítő szakma
számára elérhető. Hogyan?

Ha Kiemelt Megbízást köt velünk,
bármelyik ingatlanközvetítő iroda el-
adhatja az Ön ingatlanát!

3. Nálunk a Kiemelt Megbízás jutalék
mértéke általában 1%-kal olcsóbb, mint
a sima Megbízásé. Értékesítőink pedig
nagyobb örömmel foglalkoznak Kiemelt
ingatlanokkal és fektetnek óriási energiát
ezen ingatlanok hirdetésére és értékesí-
tésére, tehát a Kiemelt ingatlanok eladá-
sa lényegesen hatékonyabb, mint a sima
megbízásé. Így Ügyfeleinknek is, nekünk
is megéri a kisebb jutalék!

4. Ha úgy érzi, van pár olyan érdek-
lődő, akinek Ön, személyes ismeretsé-
ge révén lehet, hogy el tudná adni az

ingatlant, nem probléma. Kiemelt
Megbízás kötése esetén meg tudja je-
lölni azon magánszemélyeket név sze-
rint, akik, ha megveszik ingatlanát,
Önnek nem kell jutalékot fizetnie.

5. Amennyiben időközben meggon-
dolja magát és úgy dönt, mégsem kíván-
ja értékesíteni az ingatlant, visszavonhat-
ja a Megbízást. Megszüntetjük az ingat-
lan hirdetését és Önnek semmit nem kell
fizetnie, csak abban az esetben, ha 12
hónapon belül mégis eladja ingatlanát.

6. Mivel az IMR rendszeren keresztül
is megosztjuk jutalékunkat, ha Önnél je-
lentkezett egy vevő és nem mi mutattuk
meg az ingatlant, úgy Öntől csak a juta-
lék 50%-át kérjük! Természetesen eb-

ben az esetben ugyanúgy végigkísérjük
Önt az értékesítés teljes folyamatán,
hisz az ingatlan mutatása csak az első lé-
pés az eladásban.

7. Nálunk alapszabály, hogy kollégá-
ink minden mutatásra elkísérik a vevője-
löltet, és Duna House igazolványuk fel-
mutatásával igazolják magukat Ön előtt.
Így maximális biztonságot tudunk nyúj-
tani Megbízóinknak. 

8. A Kiemelt Megbízás keretében kí-
nált ingatlanoknak kiemelt megjelenési le-
hetőséget biztosítunk a hirdetési és ingat-
lanportálokon, köztük az egyik leglátoga-
tottabb ingatlanportálon, a dh.hu oldalon
is. A hatékonyság növelése érdekében az
ingatlanra molinót is ki tudunk helyezni sa-

A Kiemelt Megbízás mellett

Duna House   •  9022 Győr, Újkapu u. 21.  •   96/826-677  •   gyor@dh.hu  •   www.dh.hu

ját költségünkön, amelyen kollégánk tele-
fonszáma található. Minden hatékony
eszközt bevetünk, hogy az ingatlan gyor-
san és kényelmesen találjon vevőre!

9. Amennyiben csak egy Megbízást
kell kötnie, az nemcsak kényelmi szem-
pontból előnyös Önnek. Számtalanszor
előfordult, hogy az eladó több ingatlan-
irodát bízott meg, akik gyakran ugyan-
azt a vevőt, esetleg egy házaspár két
tagját – hiszen az irodák nem állnak egy-
mással kapcsolatban – külön vitték
ugyanazt az ingatlant megmutatni. Ha
egy ilyen esemény vásárlással végződik,
joggal követel mindkét iroda jutalékot,
hiszen a megbízott munkát elvégezték.
De ki szeretne dupla jutalékot fizetni?
Egyetlen Kiemelt Megbízással az érté-
kesítés jogi körülményei is tisztábbak.

10. A fentiekben felsorolt előnyök
összeadódnak! Ennek az az eredmé-
nye, ha Kiemelt Megbízást köt velünk,
akkor majdnem 4-szer nagyobb haté-
konysággal értékesítjük ingatlanát,
mint egy sima megbízás esetén!

Ha sima megbízást köt velünk, ettől a ki-
vételes értékesítési lehetőségtől elesik.
Nincs min gondolkodni! A Duna House
Kiemelt Megbízása a leghatékonyabb
piaci megoldás!

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

SEGÍTÜNK:
• az elszámolással kapcsolatos kérdésekben
• panaszlevél elkészítésében
• kérelmek, beadványok elkészítésében
• Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának megindításában
• fogyasztóvédelmi eljárás megindításában
• szerződéskötés előtti tájékozódásban
• biztosítási ügyekben

Győri Tanácsadó Iroda: 9021 Győr, Arany János u. 28-32. Tel.: +36 96/431-308,
e-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu • Nyitva: h., sz., p.: 9–13 óráig, k., cs.: 9–17 óráig

www.penzugyifogyaszto.hu

Pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésével,
panaszával forduljon bizalommal a 11
megyeszékhelyen működő Pénzügyi
Tanácsadó Irodahálózathoz

SZAKSZERŰEN

PÁRATLANUL

INGYENESEN

ORSZÁGOSAN

INGYENES, SZAKÉRTŐ
TANÁCSADÁS

Vállalkozás? Fogyasztó? – A tiszta verseny közös érdekünk
www.versenyugyi-tanacsadoiroda.hu

• A TISZTA VERSENYÉRT •
• A FOGYASZTÓI JOGOKÉRT •
• A TUDATOS FOGYASZTÓKÉRT •

Győri irodánk:
9021 Győr, Arany János u. 28-32.

Telefon: +36-30/891-6625 
Ny.: h., sz.: 13.30–17.30, k., cs., p.: 8.30–12.30

PR-CIKK  HIRDETÉS
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KOS
Jobb, ha a héten vigyáznak minden ha-
zugsággal, mert kiderül minden. Pláne a párjuk
elől ne hallgassanak el semmit, úgyis rájön min-
denre. Munkájukban is vigyázzanak minden ha-
misságra, ne engedjék becsapni magukat. Tartsák
szem előtt a céljaikat és csak arra figyeljenek,
hogy ezeket elérjék, így nem lesz baj.

BIKA
A héten csak pihenjenek, lazítsanak,
csak olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami jólesik
önöknek. Töltődjenek fel, szükségük lesz a követ-
kező időkben a plusz energiákra. Nehéz idősza-
kon vannak túl, értékeljék az eddig elérteket,
gyűjtsenek erőt a következő fordulóra. Figyelje-
nek gyomrukra, egészségükre. 

IKREK
Önök most szerencsére túl vannak a nehe-
zén, élvezzék ezt az időszakot. Rendezzék pénz-
ügyeiket, tervezzenek, számoljanak. Barátaik kö-
zött van valaki, aki irigykedik önökre, de ezt már
sejtik. Veséjükre vigyázzanak jobban. Ha kell, for-
duljanak szakemberhez, hogy immunrendszerü-
ket felerősítsék.

RÁK
Ha lehet, önök most ne kombinálják túl
az eseményeket, válasszák mindenben a legegy-
szerűbb megoldást. Ne hagyják, hogy a félelmeik
önökre telepedjenek, e nélkül döntsenek, ha tud-
ják, tegyék félre. Kérdezzék inkább párjukat, ő
most nagyon rálát az eseményekre. Vigyázzanak
gyomrukra, étkezzenek tudatosan.

OROSZLÁN
Jobb, ha a héten elfogadják, hogy rendez-
niük kell kapcsolataikat. Ha nem teszik, becsap-
ják önöket, és csak csalódás lesz a vége. Inkább
zárják le azokat az ismeretségeket, ahol csak ki-
használják önöket. Legyenek szeretteikkel in-
kább. Így több idejük jut önmagukra és párjukra
is. Döntsék el, mit szeretnének.

SZŰZ
Az önök élete nagyon rendben van most, az
eddigi munkák meghozták az eredményt. Lazít-
hatnak is egy kicsit, megérdemlik a rengeteg
munka után. Családjukkal harmonikus a kapcso-
latuk, legyenek minél többet velük. Élvezzék ezt a
hetet, tegyék azt, ami jólesik önöknek. Töltődje-
nek, lazítsanak.

MÉRLEG
Az önök hangulata sajnos nem a legjobb a
héten, nagyon érzékenyek és mindent a lelkükre
vesznek. Jobb, ha kicsit visszavonulnak és maguk-
kal foglalkoznak, töltődjenek és rendezzék gondo-
lataikat, terveiket, kapcsolataikat. Nem szabad
ennyire kimeríteniük magukat, mert ez lesz az
eredménye. 

SKORPIÓ
Ne foglalkozzanak most azzal, ki mit
mond önökről, mert könnyen sértődés lesz a vége.
Csak a céljukkal, a feladataikkal foglalkozzanak.
Munkájukban felhalmozhatják a problémákat,
nem érnek a végére. Ne vesztegessék el szabadide-
jüket, családjuk nagyon szereti önöket, inkább le-
gyenek velük.

Horoszkóp
NYILAS
Most fektessenek több energiát a pár-
kapcsolatukba, különben sértődés lehet a vége.
Beszéljenek meg mindent egymással, a nyíltság
az most, ami legjobban segít a megoldásban. Ha
van rá alkalmuk, töltsenek el együtt egy hosszú
hétvégét. Munkájuk most rendben van, egészsé-
gük is jó.

BAK
Sajnos nagyon feszültek lehetnek a hé-
ten, ráadásul még hergelik is magukat. Ez min-
denre kihat, munkájukra, párkapcsolatukra, ba-
rátságaikra. Ne üldözzenek el mindenkit maguk-
tól, mert nagyon magányosak lesznek. A stressz
nem tesz most jót önöknek. Gondolják végig in-
kább, mit is szeretnének, erre figyeljenek.

VÍZÖNTŐ
Önök most pihenjenek, szórakozzanak,
bulizzanak barátaikkal, párjukkal, pihenjék ki az
elmúlt időszak fáradtságát. Ahogy tudnak, vonul-
janak el egy kicsit, gondolják végig életüket. Ter-
vezzenek most, hiszen lezártak egy időszakot ma-
guk mögött. Sportoljanak, vigyázzanak az étkezés-
re, egészségükre.

HALAK
Az önök élete nagyon jó most. Munkájuk,
egészségük, párjukkal való kapcsolatuk nagyon
jól alakul, tegyenek meg mindent, hogy az sokáig
így legyen. Figyeljenek egészségükre, szedjenek
sok vitamint, kerüljék a stresszt. Ezt a pozitív
hangulatot barátaiknak is átadhatják, találkozza-
nak velük.

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. 31—11. 07.

Pecsenye-
kacsa 1db

1699,- kg

DELIKÁT

Pecsenyelibamáj
Libatestháj
Libafarhát

899,- db

1899,- db

Fagyasztott liba-
comb „A” 1 kg

CBA UHT tej
2,8%-os, 1 l

199,- l

Tomi Kristály
Amazonia 3 kg

633 Ft/kg

Koroncói
burgonya
zsákos, 30 kg

59,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

499,- kg

119,- kg

699,- kg

1150,- kg

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Izgalmas tematikus „libaétlappal” vár-
ják a vendégeket a Crystal étteremben
november 10–17-ig. A Szent Márton
napjához kapcsolódó étkekből Balogh
Ádám főszakács adott ízelítőt. Elárulta,
az étlapot szezonális összetevőkből állí-
totta össze, olyan alapanyagokból, me-
lyek kiválóan passzolnak a libához. Ilyen
többek között a birsalma, az aszalt
meggy, a friss torma, a csicsóka és a sü-

tőtök. A séf az ételek komponálásánál a
hagyományos konyhát ötvözi a modern
gasztronómiával. Például a libazúzapör-
költet dödöllével, a libacombot sütőtök-
kel, káposztás nudlival és birsalmával kí-
nálja, a ludaskása pedig gersliből (árpa-
gyöngy) készül, s roppanós zöldségek-

Formabontó libahét a Crystalban
kel tálalja, szaftosabban a megszokott-
nál. Fotónkon libamell látható aszalt szil-
vás glace-szel, krémes csicsókával és
pirított gesztenyével.

A libaétlapon kilenc fogás szerepel:
a sort két előétel kezdi, préselt hízott

máj birskocsonyával és aszalt meggy
vinegrettel, valamint házilag füstölt li-
bamell babyparajos babsalsával, tor-
mával. Természetesen levesek is helyet
kaptak, úgymint libaraguleves illatos
turbolyával és burgonyagombóckák-

kal. Az ételsort egy forma- és ízbontó
desszert zárja, lúdlábmignon manche-
go sajttal, cigánymeggyel és szecsuáni
borssal, gluténmentesen, 89 százalé-
kos csokoládéval, mely kellemes pikan-
tériával koronázza meg a libalakomát.

A Kristály étterem Crystal névű új
szárnyában törekednek a szezonális
alapanyagok használatára. Balogh
Ádám örömmel jelezte, az új étlap már
megérkezett, november közepétől már
azzal várják a vendégeket. (X)

A séf az ételek komponálásánál
a hagyományos konyhát ötvözi
a modern gasztronómiával.
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téli-nyári gumigarnitúrával eladó.

Irányár: 900.000 forint. 

Tel.: 30/9465-021

1999-es, 1984 köbcentis, klímás,
rendszeresen szervizelt, benzines

NEW BEETLE

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Márton-napi
LIBANAPOK

Márton-napi, libahúsból készült
ínyencségekkel, kiváló borokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Sütőtök krémleves pirított tökmaggal
Sült kacsacomb, főtt burgonya,
párolt káposzta, sült tök: 

2014. november 1–2. (szombat, vasárnap)

MINDENSZENTEKI MENÜ
1300 Ft

EXTRA MENÜ
Tyúkhúsleves 2 (adag)
2 személyes Marcal tál körettel
2 adag saláta
2 adag desszert

5400 Ft/2 fő helyett

3990 Ft/2 fő

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

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

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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

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

Tárkonyos libaragu leves: 800 Ft helyett 500 Ft/adag
Magyaros pecsenye libamáj,
vegyes köret, saláta: 1800 Ft helyett 1200 Ft/adag

Sült libacomb, töltött libanyak,
főtt burgonya, újboros párolt káposzta: 2300 Ft helyett 1800 Ft/adag

Sült libamell birssajtmártással, főtt burgonya: 3500 Ft helyett 2200 Ft/adag

,,Aki Márton napján libát nem eszik egész évben éhezik”

MÁRTON-NAPI LIBANAPOK
2014. november 6., 7., 8., 9. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)

A helyben elfogyasztott libaételek mellé Szelényi Ernő és Baranyai Béla
borosgazda újborából kóstolót biztosítunk. 

ÁLLÁS
„Otthoni  pénzkereset !
Teafű és egyebek csomagolása 
06-90/603-607
(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu  635
Ft/perc, 06-20/910-4517, 06-1-222-8397)”

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

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

TÁRSKERESÉS
Keresem társam 60-70 év közötti
úr személyében, aki szintén egészséges életvi-
telű, szeretetet viszonzó és tartós kapcsolatra
vágyik. e-mailcím: aranyhid@index.com
sms:06-20/283-2128.

Igényes és korrekt társkereső vár-
ja hölgyek, urak jelentkezését, életkortól füg-
getlenül. Hajrá csajok és Urak! Tel.: 06-
30/369-7305.

SZOLGÁLTATÁS
Szorongás, fejfájás, tanulási, fáj-
dalom, fogyókúra, cigi, klimaxos, meddőségi
gondok. +36-70/295- 0855

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

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

Mindennemű kárpitozást vál-
lalok ingyenes felméréssel, vidéken is. Tel.:
06-20/239-9198.

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gondo-
zását vállalja nagy gyakorlattal rendelkező,
középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367  

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

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

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

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszel-
lőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-
322, 06-30/403-6810.

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

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

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

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

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

OKTATÁS
Fotós-tanfolyam!
Kezdőknek , haladóknak
hétvégenként.
Érdeklődés: 06-70/286-3665, 
www. laposafoto.hu.
Gyere, várunk!

Kelet tánca (hastánc) 
tanfolyam indul 
kezdőknek/haladóknak  
novemberben.
www.asien.hu
06-20/291-7950

Matematika, fizika, kémia kor-
repetálás,felvételi felkészítés
általános és középiskolásoknak. Sokéves tapasz-
talattal, referenciákkal. Hívjál bizalommal, segí-
tek! A sikerhez persze a Te szor-
galmadra is szükségünk lesz!
Érd. tel.: 06-30/897-0405.

GARÁZS
Garázs eladó 21 nm Győr (Ba-
ross híd közelében) Tel.: 06-70/321-
3763, 06-70/321-3764.

LAKÁSCSERE
Belvárosi l szobás, 43 nm-es, hatá-
rozott bérleti szerződéses, felújított  la-
kást cserélne szigeti vagy gyárvárosi fel-
újított , 1-2 szobás lakásra. (Hirdetés -
szám: 253.) Érd.: Győr-Szol Zr t.,
96/511-420.

Szigeti2 szobás, 46 nm-es, összkomfortos,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, 60–100 nm-es hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Újváros kizárva. Tar-
tozásátvállalás lehetséges. (Hirdetésszám: 425.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtésű, közepesen
felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–70 nm-es, 2-3 szo-
bás, gyárvárosi, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 426.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1+fél szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2-3 szobás, 50–70 nm-es, bel-
városi, nádorvárosi, szabadhegyi, határo-
zatlan idejű, megvásárolható bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 427.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
hőszigetelt épületben, erkélyes, 3 szo-
bás, 55–69 nm, határozatlan szerződé-
ses bérleményre. (Hirdetésszám: 428.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 2 szobás, 36 nm-es, fel-
újított, hőszigetelt, korszerűsített, műanyag
ablakos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1+fél–2 szobás, összkomfor-
tos bérleményre. Sziget, Bán A. u.  kizárva.
(Hirdetésszám: 245.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 93 nm-es, gázfű-
téses, téglaépítésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne belvárosi, rév-
falui, nádorvárosi, szabadhegyi v. marcal-
városi 2 szobás, 50-60 nm-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 248.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

Adyvárosi 3 szobás, 53 nm-es, 10.
emeleti, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne nagyobb, max. 2. emeleti la-
kásra. (Hirdetésszám: 251.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 1 + fél szobás, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás belvárosi, nádorvárosi, határozatlan bér-
leti szerződéses, csak téglaépítésű fsz.-i,
vagy I. emeleti lakásra. (Hirdetésszám: 252.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

INGATLAN
Győr belvárosában téglaépítésű,
II. em.-i, 54 nm-es, erkélyes, csendes, egye-
di fűtésű lakás, saját 13 nm-es tárolóval tu-
lajdonostól magánszemélynek eladó. Tel.:
96/312-839.

AJÁNLATAI: 
MOST vegyen VÍZPARTI apartmant
SIÓFOKON, a szállodából átalakított
Aranyhíd Apartmanházban már 4,95M
Ft+áfától! 06-30/944-8486, www.ingatlan.
com/21059511.

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
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HIRDETÉS PR-CIKK

Az emberek bőrfelülete emberenként nagyon válto-
zó, éppúgy a bőr típusa, a bőrfelület színe, tónusa,
de a szőrtüszők sűrűsége, az egyes szőrtüszők szőr-
szálnövelő intenzitása, de maguk a szőrszálak meg-
jelenése is nagyon széles határok között változik. A
túlzott szőrnövekedés általában nem utal semmifé-
le betegségre, de sok esetben zavaró, esztétikailag
„orvosolandó" probléma a túl sok szőrszálat tartal-
mazó bőrfelület. 

Különböző szőrtelenítési eljárások ismertek és
használtak a világban, de ez utóbbi évek leghatéko-
nyabb eljárásai a különböző hullámhosszúságú
fényt használó „végleges szőrtelenítést" ígérő, lézer-
rel vagy nagy energiasűrűségű fényvillanásokkal
dolgozó high-tech eljárások.

Mi a szőrtelenítés elvi alapja?
A modern szőrtelenítési eljárásoknál nem a szőrt tá-
volítjuk el, hanem a bőrben található szőrtüsző-
 fa ggyúmirigy egységet, a hajhagymát próbálja „le-
kapcsolni" a fényterápia. A nagy energiájú fényke-
zeléssel a bőrben lévő hajhagymát kb. 70 Celsius-
fokra hevítjük, ami elroncsolja a hajhagymát úgy,
hogy közben annak környezete egyáltalán nem ká-
rosodik. Picit bonyolítja a képet, hogy az egyes
szőrszálak, szőrtüszők életciklusa három fázisból
áll: a növekedési, az átmeneti és a nyugvó-alvó sza-

A Medishape szépségszalon további szolgáltatásai: • orvosesztétikai zsíreltávolítás • bőrfeszesítés • orvosesztétikai arcplasztika • exkluzív masszázs

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül

Hatékony szôrtelenítés
IPL-technológiával

kaszból. Az egyes szőrszálak az aktív, a növekedési
szakaszban tartalmazzák a legtöbb melanint (ez a
bőrfesték nyeli el a legtöbb fényenergiát), így az
ezen növekedési szakaszban lévő szőrszálak ron-
csolhatóak a leghatékonyabban. Mivel a szőrtü-
szőknek mindig csak egy része, s nem az
összes van anagén (növekedési) stádi-
umban, ezért a kezeléseket adott
időközönként meg kell ismételni.

A dpulse IPL-szőrtelenítés
A Medishape szépségszalon által alkalmazott IPL
(Intense Pulsed Light) szőrtelenítő technológia a
ma létező legmodernebb eljárások egyike. A
BIOTEC IPL technológián alapuló berendezése
magasan pulzáló, sokszínű fénykibocsátással
működik, a különböző bőrtípusokhoz, a különbö-
ző kezelésekhez különböző hullámhossz-tarto-
mányban közli az energiát a hajhagymákkal, ahol
a különböző hullámhosszúságú fény előállítását
speciális zafírkristály-lencsék végzik.
A nagy energiájú fény által közölt hőenergia a keze-
lés alatt érzékelhető, de BIOTEC dpulse-berende-
zés esetén a felszabaduló hő a legfejlettebb hűtési
módszerrel kerül kiegyenlítésre, a lencsén keresztül
az érintkező bőrfelület folyamatosan hűtésre kerül.
Így a kezelés abszolút fájdalommentes, apróbb kel-
lemetlenség csupán.

Milyen eredmény várható?
A MediShape IPL-technológia alkalmazása esetén már
egy-két kezelés után látványos a változás. A végleges
szőrtelenítés eléréséhez azonban több, akár több hó-
napi – havonta átlagosan egy alkalommal számolva –
kezelés is szükséges lehet, a páciens adottságaitól füg-
gően. A lábszáron, a bikinitájékon, a hónaljban a szőr-
telenítést követően, optimális esetben, 5–15 évig nem
kell a visszanövő szőrzettel foglalkozni.

Bővebb információ, bejelentkezés:
E-mail: medishape@zsireltavolitasgyor.hu
Telefon: +36-70/944-6482 • Web: www.zsireltavolitasgyor.hu
Cím: Győr, ETO Park Élménysziget

Próbálja ki kezelésünket
most AKCIÓSAN!
Kíváncsi a kezelés részleteire? Kipróbálná,
hogy miképpen működik az IPL High-Tech
szőrtelenítés? November 30-ig hirdetésünk
felmutatásával az első kezelés árából

50% 
minden kedves vendégünknek!

kedvezményt
biztosítunk

Az arcbőr IPL-technológiás szőrtelenítését követően jól látható,
hogy a szőrszálak teljesen eltűntek, az arcfelület sima, esztétikus.
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PORTRÉ  SPORT

szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

A nyáron két új játékos érkezett a
két győri kézilabdacsapathoz
Oroszországból. Anna Sen a Baj-
nokok Ligája-győztes Győri Audi
KC-t, Dimitrij Petrenko pedig az
NB I/B-s ETO-SZESE-t erősíti. 

A két sportember ráadásul szó szerint
egymást követte Győrbe, hiszen nem-
csak az ország, hanem a gyűrű is ösz-
szeköti őket. A két orosz kézilabdás
évek óta férj és feleségként éli a min-
dennapjait. Mindketten örömmel jöt-
tek a városunkba, amit közösen dön-
töttek el, mondja Anna. Pár hónapja
élnek a folyók városában, ahol nagyon
jól érzik magukat. 

Nagyon kedvesen fogadtak a fiúk –
mondja Dimitrij. „Különleges érzés az,
hogy itt az egész csapat nagyon jó ba-
ráti viszonyban van. Vannak még azért
nehézségek, hiszen a munka nyelve
az angol, a magyart pedig még nem

túl jól beszélem, de tanulom. Igen,
igen, nem értem – egyelőre itt tartok,
mondja viccesen.” 

Engem is barátságosan fogadtak a
lányok – teszi hozzá Anna. „Nagyon ha-
mar összeszoktunk. Ma pedig már
minden tökéletes, a csapat és a szak-
mai stáb is remekül együtt tud dol-
gozni, ilyen körülmények között pe-
dig egyenes az út a győzelemhez.”

Szerelem a pályán és a magánéletben
A kézilabdának köszönhetik, hogy

megismer kedtek egymással, így ez
nagyon fontos része az életüknek. Di-
mitrij tizenhat éve űzi ezt a sportot,
Anna viszont csak később ismerke-
dett meg a kézilabdával. 

„Sokan most meglepődnek, de el-
árulom, hogy én tíz évig hivatásos úszó
voltam, sőt a sportág kiváló mestere is
lettem. Csak az után, hogy elköltöztünk

a családommal egy másik városba és
ezért abba kellett hagynom az úszást,
akkor került szóba a kézilabda. A sport
mindig is az életem szerves része volt,
ezért többen mondták, hogy próbáljak
ki mást, például a kézilabdát. Lemen-
tem a pályára és ez lett belőle, profi ké-
zilabdázóként itt játszom Győrben, a vi-
lág egyik legjobb csapatában.”

Elérendő célok, vágyálmok, mind-
kettejük előtt vannak. Dimitrij szeretné,
ha a segítségével újra az első osztály-
ban indulna a SZESE, Anna pedig min-
den nemzetközi és magyar bajnoki cí-
met szeretne bezsebelni. Persze tudják,
hogy ez nem
lesz annyira
egyszerű.

A mi
csapatunk
nagyon új,

fiatal, ám nagyon lelkes és tettre kész
együttes – mondja Dimitrij, aki mára
a csapat első számú gólvágójává vált.
„Nagyon nagy hátránya az, hogy mi-
után tavaly kiestek az NB I-ből sajnos
az egész csapat szétszéledt. Én ab-
ban szeretném segíteni őket, hogy
visszajussunk az első osztályba.”

Ezzel a fantasztikus társasággal
nem is lehet más a célom, a célunk,

mint az újabb Bajnokok Ligá-
ja-siker – teszi hozzá Anna.
Természetesen a magyar cí-
meket is szeretném bezse-
belni, a bajnokit, a kupát.
Mondhatni, egyetlen célom
van, az pedig a győzelem.” 

Sugárzik róluk a boldog-
ság, ha egymásról beszélnek.
Nemcsak a sportban, hanem
a magánéletben is tökélete-
sen kiegészítik egymást, ami-

ben csak lehet, támogatják egymást.
„Az csak természeteses, hogy egy

férj és egy feleség segíti egymást – állít-
ja Anna. Amikor csak tudunk, elme-
gyünk egymás meccseire és edzéseire.
Egyrészt erkölcsileg is támogatjuk egy-
mást, másrészt pedig szakmailag is sú-
gunk, tippeket adunk, hogy folyamato-
san javulhassunk. Még ha nem is látom,
akkor is érzem, hogy ott van velem a fér-
jem, és ez plusz motivációt, erőt ad.”

Az életük fontos része a kézilabda,
amihez mindegyiküknek megvan a saját
hitvallása. Dimitrij egyfajta küldetésként
tekint a kézilabdára, míg Anna azt vallja,
hogy nincs lehetetlen, mindent el lehet

érni, csak küzdeni kell. A kézilab-
da mellett a magánéletben is

sok közös van bennük. 
Imádjuk a filmet – vág-

ja rá gyorsan Dimitrij.
„Oroszországban rengete-

get jártunk moziba, hi-

szen ez nagyon kikapcsol minket. Győr-
ben persze, csak a nyelvi okok miatt ma-
rad az otthoni tévézés, videózás, ám ez
is nagyon szórakoztató tud lenni.”

A főzést se felejtsük – teszi hozzá
Anna. „Egy újabb közös hobbi. Imá-
dom ezt az időtöltést, mint egy igazi há-
ziasszony sertepertélek a konyhában.
Persze sokszor előfordul, hogy felváltva
főzünk, hiszen míg nekem napi két ed-
zésem van, a férjemnek csak egy, így
egyszerűbb, ha felosztjuk. Ám az igazi
az, amikor közösen tudjuk csinálni.
Emellett nagyon szeretünk a Belváros-
ban sétálgatni, és persze egy jó étte-
remre sem mondunk nemet. Őszintén

mondom, a magyar konyha nagyon fi-
nom. Az tetszik a legjobban, hogy na-
gyon sokféle ízvilág megtalálható ben-
ne, a levesek és a káposztás ételek ízle-
nek a legjobban nekünk, na és a kacsa-
pecsenye, az kimondottan finom.” 

A győri szurkolók nagyon hamar a
szívükbe zárták a párt. A magánélet-
ben kedvesek és barátságosak, a pá-
lyán pedig az utolsó vérükig küzdenek
a győzelemért. 

„Nekem nagyon fontos, hogy ilyen
sokan támogatnak. A győri szurkolók
lelkesedése félelmetes, mindig kint van-
nak a meccseken és buzdítanak minket.
Nagyon jó érzés, amikor apró ajándé-
kokkal kedveskednek nekem. Volt,
hogy lerajzoltak vagy készítettek egy
karkötőt, ezeket becsben őrzöm. Min-
dig örülök, hogy ha találkozhatok velük,
hiszen csak pozitív érzelmeket kapok tő-
lük, sokat jelentenek a számomra.” 

Sajnos a mi mérkőzéseinken még
nincsenek annyian, mint Annáékén –
mondja Dimitrij. „Ám, akik ott vannak
és buzdítanak minket, azok nagyon
fontosak számomra, plusz energiát
adnak. Azonban minden játékosnak
nagyon fontos, hogy minél többen
szurkoljanak a csapatának, így remé-
lem, a későbbiekben, ha még jobban
és eredményesebben játszunk, ná-
lunk is tele lesz a nézőtér.” 

A győri
szurkolók
lelkesedése
félelmetes



A Győr+ Televízió hétfő esti
Sportmagazinjának vendége Ke-
lemen Balázs ökölvívó lesz, aki
már gőzerővel készül a novem-
ber 15-ei címmeccsére. A győri
pofonosztó elárulja, hogy áll a fel-
készüléssel, mit vár magától két
hét múlva. A Sportmagazin játé-
kában ez alkalommal a Mezbolt
által felajánlott német mini foci-
labdát sorsolnak ki. Érdemes
lesz tehát hétfőn 19 óra 30 perc-
kor a Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat
ajánljuk
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Judós siker

Vereség
idegenben

A labdarúgókhoz hasonlóan, a női ké-
zisek is dupláztak az elmúlt héten. Elő-
ször a magyar bajnokságban, majd a
Bajnokok Ligájában mutatták meg
erőfölényüket. 

A női kézilabda NB I 7. fordulójá-
ban a Fehérvárt fogadta a Győri Audi
ETO KC az egyetemi csarnokban.
Esélyeshez mérten, a Győr kezdte job-
ban a meccset, 5–3-ra el is húzott a
vendégektől. Aztán feltámadt a Fehér-
vár, és sikerült negyed óra elteltével
egalizálnia. A folytatásban azonban új-
ra elhúztak Görbiczék, és a szünetre
már négygólos győri előnnyel vonul-
tak a csapatok. A második félidőben
tovább növelték előnyüket az ETO-s
lányok, a vendégek pedig már nem
tudtak úgy felzárkózni, mint az első fél-
időben. Végül magabiztosan, 29–21-
re győzött a bajnoki címvédő. 

Néhány nappal később, mondhat-
ni, még jobban folytatták Kovacsicsék
a svéd Savehof ellen, a Bajnokok Ligá-
jában. Hamar elhúzott a hazaiaktól az

Az elmúlt héten kétszer is pályára lépett bajnokin a Győri ETO FC a
labdarúgó OTP Bank Ligában. Előbb még a hét közepén pótolták a
korábban mostoha időjárási körülmények miatt félbeszakadt Kecs-
kemét elleni találkozót. A szeptember 13-ai mérkőzést az 58. perc-
ben, 1–1-es állásnál szakította félbe a bíró. A szerdai összecsapáson
pedig ugyanúgy egy-egy gólt lőttek a csapatok. A 35. percben Lipták
szerzett vezetést az ETO-nak, majd a második játékrészben Bebeto
11-esből egyenlített, így döntetlennel zárult ez a találkozó. A hét má-
sik mérkőzésén a Szombathelyi Haladás otthonában lépett pályára
a Győri ETO FC. Tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor
szerzik meg az első góljukat a zöld-fehérek, ugyanis a mérkőzés ele-
jétől kezdve sokkal veszélyesebben fociztak, mint a hazaiak. Ez végül
a 36. percben következett be, amikor Völgyi remek passzát Varga Ro-
land váltotta gólra. Néhány perccel később az előbbi találatnál még
csak asszisztáló Völgyi megduplázta az előnyt. A második játékrész-
ben gól már nem esett, így az ETO 2–0-ás győzelmével megtörte a
hosszú idő óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Az ETO-SZESE megszerezte idei har-
madik győzelmét a férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoportjában, ráadásul először
aratott ilyen nagyarányú győzelmet.

A zöld-fehérek az eddig nyeretlen
Várpalotát fogadták az egyetemi csar-
nokban, így mondhatni kötelező volt
itthon tartani a pontokat. Ehhez mér-
ten jól kezdték a hazaiak, hamar négy-
gólos előnyt dolgoztak ki. Bár 6–4-re
még feljött a vendég együttes, a félidő
hajrájában már ismét öt volt közte. A
második játékrész elején még tovább
növelték a különbséget Rosta Miklós
tanítványai. A Várpalota próbált felzár-
kózni, ám a győri fiúk győzelme így

A Bajai Bácska együtteséhez láto-
gatott a Széchenyi Egyetem-Győ-
ri KC a férfi kosárlabda NB I/B 3.
fordulójában. Az első negyed az
egyetemistákról szólt, ugyanis ki-
lencpontos előnyre tettek szert.
Az ekkor még megnyugtatónak
hitt különbséget azonban a má-
sodik játékrészben ledolgozta a
Baja. A szünet után hullámvölgy-
be került a győri csapat, ezt pedig
kihasználták a hazaiak, és tizen-
négy pontos fórt szorgoskodtak
össze. A záró etapban hasonlóan
folytatódott a játék, így végül ma-
gabiztos, 87–63-as győzelmet
aratott a bajai együttes. 

Az Országos Diák „A” Magyar Baj-
nokságon 35 kg-ban és a paksi
nemzetközi Atom Kupán nem ta-
lált legyőzőre a 12 éves Gombás
Bálint, a győri Nicsi Judo Klub ver-
senyzője. Nagy János tanítványa a
magyar bajnoki cím mellett a Győr-
szentivánon rendezett Serdülő „B”
Országos Bajnokságon 36 kg-ban
is remekelt, ahol az idősebbek kö-
zött 3. helyezést ért el.

A bajnoki és a BL is kipipálva

ETO, és bár még próbált kapaszkodni
a Savehof, nem tudtak mit kezdeni a
győri védelemmel. Már az első félidő-
ben megvolt a tízgólos különbség, sőt
a szünetre már 20–8-as volt a vendég

fór. A második játékrészben, bár némi-
leg feljavult a svédek játéka, a tovább-
ra is remeklő ETO-s lányok végig irá-
nyították a meccset. Végül 38–21-es,
kiütéses győzelmet aratott a Győr. 

Egy döntetlen és egy gyôzelem

Tízgólos ETO-SZESE-siker
sem forgott veszélyben. Ráadásul a
vége előtt nem sokkal, Sokoray bünte-
tőjével már tízet számolhatott a közön-
ség. Az ETO-SZESE így magabizto-
san, 29–19-re múlta felül a Várpalotát. 

Rosta Miklós a klub hivatalos honlap-
ján úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb
különbségű győzelmet a legrosszabb já-
tékkal érték el. Ezért kellett pihentetni a
keddi kupameccsen a „nagyokat", s
ezért volt jó, hogy a fiatalok akkor átes-
tek a tűzkeresztségen. Ennek voltak lát-
ható jelei ezen a meccsen is.

Folytatás november 9-én, amikor
ismét idehaza lépnek pályára a zöld-
fehérek a Szentendre ellen.
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Kemény Dénes, a Magyar Ví-
zilabda Szövetség elnöke is
eljött, hogy szemügyre ve-
gye az épülő uszodát. A győ-
riek hamarosan válogatott
meccsen is szurkolhatnak,
hosszabb távon pedig váro-
sunk a vízilabdázás újabb vi-
déki központja lehet.

A közelmúltban a magyar vízilab-
dázás egyik legnagyobb alakja, a
szövetségi kapitányként zsinór-
ban három olimpiai aranyérmet

szerző Kemény Dénes, a Magyar
Vízilabda Szövetség elnöke járt
városunkban, hogy megtekintse
az épülő uszodát. A bejáráson
nem csak a szakmai észrevétele-
it, tanácsait osztotta meg a szak-
emberekkel, de lapunknak is nyi-
latkozott arról, hogy mit gondol a
győri vízilabdázás jövőjéről.

„Bár Magyarország büszke
uszodáira – lehet is –, de mindig
örömteli, ha egy újabb létesítmény-
nyel bővülnek a vizes sportok lehe-
tőségei. Különösen fontos ez Győr
esetében, hiszen egy hihetetlenül
dinamikusan gyarapodó városról,
ráadásul a honi sport egyik felleg-
váráról beszélünk” – kezdte Ke-
mény Dénes, aki hozzátette, az öt-
venméteres medencét is magá-
ban foglaló versenyuszoda megva-
lósításával megnyílt az út a győri ví-
zilabdasport virágzása előtt. „A

szövetség részéről minden segítsé-
get megadunk ahhoz, hogy való-
ban komoly csapatok működhes-
senek Győrben a női és a férfi
szak ágban egyaránt.”

Az elnök meglátása szerint két-
három éven belül akár az élvonal-
ban is jeleskedhetnek a győri csa-
patok, és a szövetség szándéka is
az, hogy minél több vidéki fellegvár
alakuljon ki. Korábban egyébként
Miskolc és Debrecen esetében új
uszoda létesítése kapcsán a vízi-
labda-szövetség azzal támogatta a
sportág fejlődését a két városban,
hogy egy osztályt átugorhattak a
csapatok az előmenetel során. Ha-

bár az elnök nem mondta ki, de ér-
zékeltette, ezt a segítséget komoly
szándék esetén akár Győr is meg-
kaphatja. A sportvezető szerint a
város hosszabb távon válogatotta-
kat is adhat a sportágnak, ehhez
azonban a megfelelő utánpótlás-
bázist is meg kell teremteni. „Olim-
piai bajnokot várok Győrből” – tűz-
te ki a távlati célt nemes egyszerű-
séggel Kemény Dénes, aki kérdé-
sünkre azt is elmondta, hogy ha-
marosan a győri publikum testkö-
zelből is láthatja a magyar váloga-
tottakat játszani.

Az uszoda megnyitásával a pó-
lóválogatott mérkőzések helyszí-
nei is bővülnek, és a tervek szerint
a győri publikum már tavasszal hi-
vatalos válogatott mérkőzést lát-
hat, a későbbiekben pedig szíve-
sen hoznánk nemzetközi felkészü-
lési tornát is a győri létesítménybe.

Az uszoda a gyôri vízilabdázás
elôtt is új távlatokat nyithat

Ezek a meccsek biztosan kedvet
csinálnának a fiataloknak, hogy kö-
zelebbről is megismerkedjenek a
sportággal.” 

A városi uszoda tervezett átadá-
si időpontja 2014. december 20.
Ezzel kapcsolatban Kemény Dé-
nes elmondta, bár a nyitó ünnep-
ség mérkőzésnapra esik, a vízilab-
da-szövetség szerepet szeretne
vállalni a ceremóniában, és arra tö-
rekednek, hogy már ezen a napon
is láthassanak ma is aktív vagy a
közelmúltban visszavonult világ -
sztárokat a győriek a medencében.

A bejáráson Simon Csaba, az
építtető Győr Projekt Kft. ügyveze-
tője kalauzolta a szövetség elnökét
az épülő létesítményben. Az uszo-
da jelenlegi állapotában már jól lát-
ható az a rendszer, amely a főbejá-
rattól indulva vezeti végig a látoga-
tót az egyes funkciókon. A fogadó-
térből indulhatunk a lelátó irányá-
ba vagy az alagsori öltözők felé, at-
tól függően, hogy sportolni érkez-
tünk vagy a közönség sorait erősít-
jük. Az alsó szinten mind a csapa-
toknak, mind pedig az úszóknak
kellő számú öltöző áll rendelkezés-
re, ahonnan továbbhaladva a me-
dencetérbe jutunk. Itt már látható
a 800 férőhelyes fix lelátó, amely a
mobil lelátóval 1200 fősre bővíthe-
tő. Az ötvenméteres nagy meden-
ce mellett a tanmedence található,
de készül a konditerem, a szauna
és a pihenőtér is. Az épület előtt a
térburkolás és a 110 férőhelyes
parkoló kialakítása zajlik, az építke-
zés ütemét pedig jól mutatja, hogy
november elején már vízzel töltik
fel a nagy medencét. Simon Csa-
ba azt is elmondta, bár a létesít-
mény hamarosan elkészül, a jövő
évben egy újabb fontos elemmel
bővülhet az uszoda, hiszen mellet-
te egy 25-ször 33 méteres kültéri
medencét is terveznek, amely a té-
li hónapokra lefedhető lenne, ezzel
biztosítva egész évre további kapa-
citást a vizes sportoknak Győrben.

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

Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva
Győr (Duna Center) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo. 8–20, v. 9–18
2014. november 1-jén zárva!
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krémtusfürdő
250 ml
több illatban
1.400 Ft/liter

580 Ft/db

350 Forint/
darab
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Az elmúlt héten zajlott a hagyományos
Győr–Budapest Ultramaraton, amelyet
idén már 24. alkalommal rendeztek
meg. A mezőny ezúttal nem Bécsből in-
dult, hanem – versenyzői kérésre, 142
kilométeresre csökkentették a távot –
városunkban volt a rajt. Az indulókat
még mostoha időjárás nem állíthatta
meg, kedden Győrtől egészen Tatáig fu-
tottak. Az első 61 kilométeres távot Steib
Péter nyerte meg, aki több mint fél órá-
val előzte meg a 23-szoros BBU induló
Bognár Jánost. Másnap a Tata–Buda-
keszi szakasz következett, ahol 59 kilo-
méter várt a sportemberekre. A szerdai,
második etapon Steib Péter újra nyert
és tovább növelte előnyét összetettben.

A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron Megyei Szövetsége
a közelmúltban rendezte meg a Czi-
gány István Gyermek és ifjúsági
megyei bajnokságot a győri Nádor-
városi Sporthorgász Egyesület Mer-
kúr taván. A gyermekek között
7460 grammal Vári András nyert,
mögötte 7190 grammal Hoffer Ré-
ka lett a második, míg a dobogó

Gazdag hétvégét tudhatnak magunk
mögött a rally-sok, mert az ország min-
den szegletében lehetett szurkolni a
versenyzőknek. Az északi régióban és
a Mecsekben is rendeztek versenyt, mi-
közben Nagyvelegen zajlott a Céltrans
Rallysprint Bajnokság. A rajtot követő-
en az első és harmadik szakasz egy
emelkedővel indult, majd éles kanyarok
és lassítók kényszerítették fékezésre a
pilótákat. Nagyveleg község központjá-
ban pedig hangos szurkolással fogad-
tak mindenkit a nézők.  Gumit csikor-
gatva érkeztek a focipályához, ahol szin-

45. alakommal gyűltek össze az ország egyetemistái, hogy meg-
mutassák, ki a legedzettebb, legtechnikásabb sportoló a hallga-
tók között. Idén Győr rendezte a hagyományos Műszaki Felsőok-
tatási Sportnapokat, amelyre nyolc egyetem, közel 400 sporto-
lója érkezett. Az egyetemisták hat sportágban, asztaliteniszben,
férfi kézilabdában, női és férfi kosárlabdában, kispályás labdarú-
gásban, illetve sakkban mérték össze tudásukat. A Széchenyi Ist-
ván Egyetem az eddigi sportnapokon remekül szerepelt, ugyanis
23-szor hozta el az összetett győztesnek járó vándorserleget, így
most sem lehetett más a céljuk, mint a győzelem.

Az eddig négy éve veretlen széchenyis csapat hat sportágból
csak egyben – kispályás labdarúgás – adott esélyt más egyetem-
nek, ötben ugyanis fölényes győzelmet aratott. Ezzel pedig itthon
tartotta a trófeát. 

Nyeretlenül
zárt a Sharks
A magyar amerikaifoci-bajnokság
utolsó játéknapján a Győr Sharks
az Újbuda Rebels otthonában lé-
pett pályára. A vendégek az első si-
kerükért, míg a hazaiak a döntőért
küzdöttek. A Rebels ehhez mérten
remekül játszott. Már az első ne-
gyed folyamán két touchdown-t
szerezett. A második játékrészen
azonban még közelebb tudott zár-
kózni a Győr, Bachrathy volt ered-
ményes. A szünet után viszont min-
den a hazaiakról szólt, folyamato-
san tovább növelték előnyüket, vé-
gül 42-7-re győztek, így ott vannak
a HFL döntőjében.

Tízgólos siker 
Idegenben lépett pályára a hétvé-
gén a CMB-Cargo UNI Győr, a női
kosárlabda NB I 2. fordulójában. A
győri lányok a PEAC-Pécsnek mu-
tatták meg erejüket, ugyanis maga-
biztosan, 85–75-re győzték le el-
lenfelüket. Folytatás a Vasas ottho-
nában, október 31-én. 

Remek folytatás
A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
8. fordulójában a Közutasok KTK
vendégeként újabb bajnoki győ-
zelmet könyvelhetett el. A győri fi-
úk ugyanis 6–2-re múlták felül el-
lenfelüket, így továbbra is őrzik a
negyedik helyüket a tabellán. 
Németh Gábor, a klub elnöke úgy
fogalmazott, szépen játszott a
csapat. A közvetlen riválisukkal
találkoztak, ahol összességében
magabiztos sikert arattak. A játé-
kosok között volt egy kiemelkedő
és több jó teljesítmény. Próbálják
stabilan tartani magukat a tabella
negyedik helyén, és ha minden
jól alakul, később talán még elő-
rébb is juthatnának.
Psz.: Batki Tamás 602, Kiss Nor-
bert 524, Koller Dániel 565, Né-
meth Gábor 491, Pete II. László
560, Rédling Zsolt 550. 
Folytatás november 8-án, hazai
pályán, a BKV Előre ellen. Aki te-
heti, jöjjön és buzdítsa a fiúkat! 

Huszonnégyszeres bajnokok

Steib Péter gyôzött
Több mint egy órával, gyakorlatilag már
behozhatatlan fórra tett szert. Az utolsó
napot a hagyományos Budakeszi–Bu-
dapest félmaraton zárta, ahol ismét Steib
ért be elsőként a célba, megnyerve ez-
zel a versenyt. Összetettben Bognár Já-
nos lett a második, Tresó Gábor pedig
a harmadik. 

A szervezők ígérete szerint a jövő
évi jubileumi, huszonötödik ultramara-
toni versenyt a klasszikus Bécs–Sop-
ron–Győr–Tata–Budapest útvonalon
rendezik meg. A 2015-ös verseny ér-
dekessége, hogy a második szaka-
szon a Hanságot elhagyva, Mosonma-
gyaróvár irányában halad tovább a
mezőny, onnan pedig a Szigetközön

át Győrbe érkezik. Ugyancsak újítás
lesz, hogy egy háromnapos betétver-
senyt rendeznek Győr és Budapest
között, azok számára, akik nem vállal-
koznak az ötnapos megméretésre. 

Fiatalok horgászbajnoksága
harmadik fokára 3520 grammal Fa-
laky Zsófia állhatott fel. Az ifjúsági
horgászok között 16.840 grammal
Szele Dániel lett a bajnok, az ezüs-
térmes 1900 grammal Vörös Máté,
a bronzérmes 1810 grammal Hor-
váth Mihály lett. A gyermek korcso-
port bajnoka, Vári András végig ra-
kós bottal horgászott. 

Nagy Csaba

Tét az Alexovics-kupa 
tén sok néző várta a közel hatvan autó-
ból álló mezőnyt. Erdei emelkedő, majd
szántóföld közötti fehér – és nagyon
csúszós – aszfalt következett, mígnem
a célvonalon áthaladva ismét egy lassí-
tó után adták ki a navigátorok a menet-
levelet, hogy a sportbírók beírják az ide-
jüket. Amikor valamennyi autó megér-
kezett Bakonycsernyére, gyors pályaát-
alakítás után ugyanezt kellett visszafelé
teljesíteni. A Hondával induló Géringer
Zoltán és Somodi Attila volt a leggyor-
sabb, így ők vihették el az első helyért
járó Alexovics Kupát.
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Legkönnyebben az energiaköltségein-
ken spórolhatunk! Hogyan csináljuk?
Honnan szerezzünk hozzá pénzt? Mi-
lyen EU-pályázati forrásokra számít-
hatunk? A Piac & Profit ingyenes rész-
vételű konferenciájának előadói a leg-
frissebb informá-
ciókat adják át a
kkv-vezetőknek.
A vállalati költ-
ségcsökkentés
leghálásabb terü-
lete az energia-
költségek. Meg-
takarítások érhe-
tők el, s ezzel je-
lentős verseny -
előnyre tehetünk
szert, ha optimali-
záljuk energia-
költségeinket, s
fejlesztéseinket is ebben az irányban
valósítjuk meg. Ajánlatos az energia-
szolgáltatók újabb és újabb ajánlatai-
ról is naprakészen informálódni, s

Fókuszban az energia
még kis különbségek esetén is azon-
nal szolgáltatót váltani. Fejlesztéseink-
nél pedig fontos szempont a környe-
zettudatosság, a felelősségvállalás, s
nem utolsósorban a kedvezményes,
támogatott forrásszerzési lehetősé-

gek.
A „Fókusz-

ban az ener-
gia” című konfe-
rencián novem-
ber 6-án Győr-
ben szó lesz töb-
bek közt az ener-
giahatékonysági
fejlesztésekre vo-
natkozó új uniós
p á l yá z a t o k ró l ,
kedvezményes
forrásokról, nem-
zetközi energia -

trendekről, passzívházról és könnyen
alkalmazható megoldásokról. A kon-
ferencián való részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött.

További felvilágosítás és információ:

Tel. : 06-1/239-9597 • E-mail: konferencia@piacesprofit.hu
www.piacesprofit.hu
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A Trend Optikában, a Semmel-
weis Egyetem által alapított
Semmelweis Kft. országos vizs-
gálópontján, mint a kampány
kijelölt üzletében, ingyenes lá-
tásellenőrzést és szaktanácsa-
dást végeztek október hónap-
ban. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a szervezők úgy dön-
töttek, hogy meghosszabbítják
november 15-ig az ingyenes
szűrőprogramot.

Október a látás hónapja. Az ehhez
kapcsolódó kampány szervezői szívü-
kön viselik a magyarországi látáskul-
túrát. Világszintű felmérések adatai
szerint az emberek több mint 50 szá-
zalékának lenne szüksége valamilyen

látáskorrekcióra, ezzel szemben Ma-
gyarországon mintegy 1,5 millióan
még sosem vettek részt szemvizsgá-
laton. Ez azért is baj, mert a látásvizs-
gálat során nemcsak egy esetleg ké-
sőbb súlyossá váló szembetegség, de

például a cukorbetegség vagy akár a
magas vérnyomásra utaló jelek is fel-
fedezhetők. 

A gyakori fejfájás, a rossz közérzet
kiváltó oka sok esetben az éles látás
és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a
nem megfelelő látásjavító eszköz vi-
selése. Szinte minden korosztály
érintett, mert az élet- és munkakörül-
mények változásával egyre több em-
bernek van szüksége korrekcióra.
November 15-ig a Trend Optikában
térítés nélküli szolgáltatásként kínál-
ják a látásellenőrzést és a szaktanács -
adást. Ha úgy érzi, hogy látása nem
kielégítő, vagy csak egyszerűen kí-
váncsi, hogy milyen a látásélessége,
keresse fel a Trend Optikát, ahol sze-
mész szakorvosok, diplomás opto-

metrista kontaktológusok, látszerész
mesterek állnak az ön rendelkezésé-
re. A legkorszerűbb géppark is adott,
amellyel a látásvizsgálat mellett ok-
tóberben teljes körű szemészeti vizs-
gálatot, szürkehályog- és glaucoma-

szűrést, il-
letve ko-
runk leg -
ú j a b b
v í v m á -
n y á t ,
egy vi-
lágújdonságot,
háromdimenziós szem-
mérést is végeznek. Ennek célja a
maximálisan személyre szabott
szemüveg elkészítése. Az egyedi
gyártású, a csúcstechnológiát képvi-
selő VisiOffice készülék pontos mé-
rései alapján készített szemüveg
erőlködésmentes, ötször precízebb
látásélményt biztosít. Szemünk ada-
tai alapján egy speciális kód segítsé-
gével digitális fotó alkalmazásával

most még tökéletesebb látásél-
ményhez juthatunk. A VisiOffice a
ma létező legmodernebb eszköz ah-
hoz, hogy a szemüvegkeret és len-
cse kiválasztásánál a lehető legjob-
ban döntsünk. Segíti a keretpróbá-
lást, a lencse kiválasztását, a nagy
precizitású mérés pedig biztosítja a
személyre szabhatóságot és a pon-
tos szemüvegkészítést. A Trend Op-
tikában és a Belvárosi Szemészeten
az egyedülálló és kifinomult mérési
módszerekkel tökéletesen személyre
szabott szemüveget készítenek szá-
munkra. És még egy újdonság: az

Essilor, amely világvezető a szem-
üveglencse-gyártásban, kifejlesztett
egy új generációs szemüveglencsét,
a Varilux S 4D-t, amely áttöri a multi-
fokális lencsék eddigi korlátait és szé-
les látóteret, gyors reakcióidőt, vala-
mint mozgás közben is stabil látásél-
ményt biztosít. Aki most a Varilux S
4D lencsét választja, semmit sem koc-

káztat, ezeket a szemüveglencséket
ugyanis most elégedettségi garanciá-
val kínálják az üzletben. Ráadásul
november közepéig egy akció
keretében akár Varilux S 4D,
akár bármilyen Varilux multifo-
kális lencsével készítteti el
szemüvegét a Trend Optikák-
ban, tartalékba még egy pár
ugyanolyan multifokális lencsé-
jű szemüveget kap ajándékba
minden kedves vásárló. Az üzle-
tekben valamennyi egészségpénztári
kártyát, beiskolázási utalványokat és
SZÉP-kártyát is elfogadnak. (x)

Meghosszabbította a „látás hónapja”
kampányt a Trend Optika

Az emberek
több mint 50 százalékának
lenne szüksége valamilyen
látáskorrekcióra.

Üzletünkben rendelnek: 
DR. SZEMÁN ANDREA
szemész szakorvos

BÖRÖCZKI ANNA
optometrista

Jelentkezzen be most!
Trend Optika szaküzlet
Győr, Baross u. 19. 
Telefon: 96/488-341


