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5. oldal Több fontos városi té-
mát is konzultációra bocsát a győ-
riek elé az önkormányzat a jövő-
ben. Az első téma az adyvárosi
parkolási gondokat enyhítő parko-
lólemezek megvitatása lesz.

7. oldal Utánanéztünk, hol törté-
nik a legtöbb baleset Győrben és
környékén. Október 31-ig 282 eset-
ben riasztották ezért a rendőröket.
Baleseti TOP 10 emelkedő sorrend-
ben a legkritikusabb pontokkal.

9. oldal Szeptemberben helyezték üzembe a Győr–Péri repülő-
téren azt a műszeres leszállító rendszert, amelynek segítségével
rossz látási viszonyok és alacsony felhőalap mellett is biztonságo-
san landolhatnak a repülők. Vadász László ügyvezető szerint a rö-
vid időszak alatt legalább kilenc gép pilótája biztosan nem vállalta
volna a leszállást, ha nincs az ILS nevű berendezés.

Részletek a hátoldalon.
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Az újvárosi rehabilitáció keretében létrehozott pihe-
nőparkot újabb játszóeszközzel bővítették.

„Az önkormányzat kiemelt feladata a lakókörnye-
zetek fejlesztése. Az újvárosi szociális városrehabi-
litáció keretében létrehozott Bercsényi ligeti pihe-
nőparkot ezért folyamatosan fejlesztjük, korábban
itt ültettük el a városi faültetési program első fáit,
most pedig a játszóteret bővítettük tovább, mintegy
9,5 millió forintból” – mondta el Fekete Dávid alpol-
gármester, a városrész egyik képviselője.

Szeles Szabolcs, a terület másik önkormányzati
képviselője hozzátette, a környéken jelenleg is olyan
fejlesztések zajlanak, amelyek fokozatosan adják visz-
sza Sziget és Újváros régi fényét. Sági Géza, a Győr-
Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója kifejtette, korábban ez
a terület a Rábca medre volt, ezért találták indokolt-
nak, hogy a parkba egy hajót formázó összetett ját-
szóeszközt helyezzenek el. Hozzátette, a Győr-Szol
Zrt. az idén több mint kétszázmillió forintot fordított
parkok, játszóterek, közterek szebbé, jobbá tételére,
ennek újabb eleme a Bercsényi ligeti beruházás.

A Hild József Építőipari Szakközépis-
kola elnyerte a mentorálló intézmény
címet a szakmai tehetséggondozás,
fejlesztés, illetve az érettségi vizsgára
felkészítés témában. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által kiírt pályázaton elnyert
projekt megvalósítása során ebben a
tanévben havonta biztosítanak a pe-
dagógusok számára hospitálási lehe-
tőséget az építészeti szakmai verse-
nyekre (SZÉTV, OSZTV) felkészítő
szakkörökön, illetve workshopot, me-
lyek a Hild-szakközépiskola módszer-
tani modelljének megismertetéséről
szólnak a háttérbeszélgetések mű-
helymunka keretében. A megtisztelő
cím az iskola eddigi, kiemelkedően
eredményes szakmai munkáját is mi-
nősíti, hiszen az utóbbi években a
Hildből számtalan tanuló került be a
szakmai versenyek országos döntői-
be, a tavalyi tanévben pedig az első
helyezéseket is a győri iskola tanulói
nyerték el mindkét kiírásban. A diákok
versenyekre felkészítését Vörösházi
György és Vincze Miklós mérnök taná-
rok végzik. A műhelymunkát a felké-
szítő tanárok mellett Józsa Tamás,
igazgató vezeti.

A Magyarrégió országos informá-
ciós portál közönségszavazásán
az olvasók Győrt választották ha-
zánk második legszebb városá-
nak. A Magyarrégió portál külde-
tése, hogy bemutassa legszebb
vidékeinket, összegyűjtse a ha-
zánkról szóló hasznos informáci-
ókat. Az ország virtuális bemuta-
tásán túl az oldal évente meghir-
deti a Magyarország legszebb vá-
rosa és falva, illetve a Magyaror-
szág polgármestere versenyt. Az
utóbbiban egy évvel ezelőtt ép-
pen városunk polgármestere,
Borkai Zsolt végzett az élen. A
Magyarország legszebb városa
versenyben Szombathely végzett
az élen 16.896 szavazattal, míg
Győr 15.462 voksot kapott. 

Bárány István független jelölt
nyerte a megismételt választást a
24-es szavazókörben, így a 4-es
egyéni választókerületet ő képvi-
seli a győri közgyűlésben. Az új,
hamarosan felálló testület man-
dátuma öt évre szól.

Török Istvánra, az 1958-ban mártírha-
lált halt őrnagyra, a nemzetőrség egy-
kori győri vezetőjére emlékeztek szer-
dán, a róla elnevezett utcában felállí-
tott emlékműnél. A koszorúzási ün-
nepségen beszédet mondott egykori
nemzetőr társa, Büki Lajos, a Törté-
nelmi Igazságtétel Bizottság elnöksé-
gi tagja, aki szerint Török Istvánnak
nem volt más vágya, mint a szabad és
független Magyarország. A rendezvé-

Újabb elismerés
városunknak

Éjszakai fürdôzés
a Rába Quellében

Bárány nyert

A hideg, ködös ősz végi időszak-
ban egyre nagyobb hangsúlyt
kell fektetnünk az egészség -
meg őrző életmódra. A Rába
Quelle Gyógy-, Termál- és Él-
ményfürdőben november 21-
én 21 és 24 óra között szauna-
szeánsszal egybekötött éjszakai
fürdőzésre várnak minden feltöl-
tődni és kikapcsolódni vágyót.
A különleges éjszakán az él-
ménymedencék mellett a belső
csúszda és a vízibár is üzemel, s
természetesen a kétszintes sza-
unakert is nyitva áll az ellazulni
vágyó vendégek előtt. (X)

Bôvült a Bercsényi ligeti játszótér

Török Istvánra emlékeztek

Mentoráló
intézmény lett
a Hild

nyen szintén felszólaló Radnóti Ákos
önkormányzati képviselő pedig úgy
fogalmazott, Török István örök példa-
kép és máig ható példa a fiatalok szá-
mára. A politikus külön is szólt a ren-
dezvényen lévő fiatalokhoz, akik min-
dig felnézhetnek az 1956-os mártírra
és tetteire. Az emlékező rendezvény
végén a résztvevők megkoszorúzták
Török István emlékművét és virágokat
helyeztek el annak lábánál.
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Október elsején hivatalosan véget ért a
zártkerti hulladékok elszállításának idő-
szaka. Győrben helyi önkormányzati ren-
delet szabályozza a lakossági közszolgál-
tatási hulladékszállítás rendjét. Ennek
értelmében a Győri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. szervezett, rendsze-
res hulladékszállítást április 1-je és szep-
tember 30-a között biztosít az időlege-
sen használt ingatlanok esetében. 
A szokatlanul enyhe ősz miatt azonban
az érintett ingatlanhasználók részéről
felmerült az igény arra, hogy az ideigle-
nes szolgáltatási időszakon túl is –

Kitartás, állóképesség, tehetség.
Ezekkel mind-mind rendelkeznek
azok a győri lányok, akiknek a belgiu-
mi Speciális Európai Játékokon nyúj-
tott teljesítményük alapján sikerült
kvalifikálni magukat a jövő nyári Los
Angeles-i Speciális Olimpiára. A Sta-
féta Diáksport Egyesület a győri spe-
ciális szakiskola egyesülete; tanulóik
tanulásban, illetve értelmileg akadá-
lyozott diákok, és így a sportolók is kö-
zülük kerülnek ki. A kiutazáshoz, az ét-
kezéshez, a szálláshoz minden spor-
tolónak hozzájárulást kell fizetni. A
Staféta Diáksport Egyesület diákjai
többnyire nehéz sorsú gyerekek, így
önerőből nem tudják rendezni ezt az

Az idei év legnagyobb eredménye,
hogy az iparvágány megkapta a végle-
ges használatbavételi engedélyt,
amelynek kihasználtsága egyre inten-
zívebb, naponta már 40-50 vagon ér-
kezik árukkal megpakolva – mondta
Görög Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari
Park őszi fórumán. Az igazgató hozzá-
tette, folyamatosan jelentkeznek újabb
cégek, akik betelepülnének, de már
csak 2-3 kisebb parcellányi szabad te-
rület maradt, emiatt mindenképpen
bővíteni fogják az ipari parkot. Elhang-
zott az is, hogy a lassan mögöttünk lé-
vő évben új út is épült a parkban, és
megoldották az esővíz elvezetését is. 

Az őszi fórumra, a Győri Ipari Park-
ban működő cégek vezetői kaptak
meghívást, nekik egyébként segítsé-

Csay Renáta világbajnok kajakozó, Lebó Ferenc szobrász- és éremművész, va-
lamint Szabó Gyula, a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány elnöke kapták idén
a megyei Prima-díjakat. A tizedik alkalommal megtartott gálán, az egykori zsi-
nagóga épületében a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének
Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, Sragner László arról beszélt, hogy az idei
gálát a korábbiakhoz képest nehezebb volt megszervezni, ez pedig jó jel, mert
azt mutatja, hogy a vállalkozóknak van munkájuk. 

„A közelmúltban megépült műfüves
pálya és a kiserdei futópálya mellett
hoztuk létre az edzőpályát, hiszen cé-
lunk, hogy folyamatos fejlesztésekkel
a területet szabadidő- és sportköz-
ponttá alakítsuk” – nyilatkozta Rózsa-
völgyi László, a városrész önkormány-
zati képviselője, aki képviselői forrást
biztosított a beruházáshoz, amelynek
értéke mintegy 4,5 millió forint.

Hozzátette, a fiatalok, akik már ki-
nőttek a játszótéri eszközökből, itt le
tudják vezetni energiáikat, a futóknak
jó lehetőséget nyújt a bemelegítés-
hez, de az egyre népszerűbb utcai tor-
na hódolóinak is kitűnő terepet bizto-
sít a létesítmény. Az átadón a Street
Workout Győr – elnevezésű csapat be
is mutatta, mire is használhatók az
eszközök. Vezetőjük, Németh Attila
kérdésünkre elmondta, a Bem téren
található egy hasonló edzőpálya, ott
ismerkedtek össze a csapat tagjai, ed-
zéseikhez bárki csatlakozhat, az újak-
nak szívesen segítenek, hogy elsajátít-
sák a különböző gyakorlatokat.

Hulladékszállítás eseti igények alapján

Sportsziget
Marcalváros II-n

tehát októbertől március végéig – le-
gyen hulladékszállítás. Erre azokon a fo-
gyasztási helyeken, ahol ehhez a szállí-
tási, logisztikai feltételek adottak, a
GYHG Nonprofit Kft. írásbeli igény be-
adását, és annak egyedi elbírálását kö-
vetően, igyekszik lehetőséget biztosí-
tani. A szolgáltatásért az ingatlanhasz-
nálóknak ürítési díjat kell fizetniük, oly
módon, hogy a társaság által kibocsá-
tott zsákokat kell 237 forintos áron
megvásárolniuk Győrben, a társaság a
Jókai úti vagy az Orgona utcai ügyfél-
szolgálatain. Ezeket a zsákokat aztán az

ingatlan elé helyezhetik ki, ahonnan
azokat a szolgáltató elszállítja.

Az igények beadására november
30-ig van lehetőség. A határidő elmu-
lasztása esetén már csak a következő év
októberétől vehető igénybe ez a lehető-
ség. A szolgáltatást csak írásban igé-
nyelhetik az ingatlantulajdonosok (levél-
cím: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 9002 Győr, Pf.: 78., e-mail
cím: info@gyhg.hu.), a név, lakcím és el-
érhetőség (telefonszám, e-mail cím)
mellett feltétlenül szükséges feltüntetni
az érintett ingatlan helyrajzi számát.  

Átadták a megyei Prima-díjakat

Sakkolimpia
Dr. Szabó Péter, a helyszínt biztosító
Nyugat-magyarországi Egyetem
Apácz ai Csere János Karának dékánja
elmondta, a Nemzetközi Sakk Olimpiát
egy reklámkampány előzi meg, mely-
nek látványos nyitóeseménye novem-
ber 21-én 14 órakor kezdődik az Ár-
kádban. Két „csodagyereket”, a 8 éves
Karácsonyi Katát, illetve 12 éves test-
vérét, Karácsonyi Gellértet hívja sakk-
játszmára 15 megyei prominens, köz-
tük Bede-Fazekas Csaba és Nagy Ba-
lázs színészek, Fűke Géza, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar igazgatója, Wer-
ner Krisztina újságíró és Görbicz Anita
kézilabdázó, aki egyébként a karon ta-
nul. A dékán elárulta, hogy ha egyéb el-
foglaltságai engedik, itt lesz Farkas
Bertalan, az első magyar űrhajós is.

Jótékonysági foci a tehetségekért

Bôvítenék az ipari parkot

get és tanácsokat is adtak, a nemrég
megnyílt Exim Bank képviselője pél-
dául az új pénzintézet szolgáltatásai-
ról beszélt. 2014-ben három új cég te-
lepült le a Győri Ipari Parkban, így már
108 vállalkozás működik a területen.

összeget. Szünstein Mónika, az egye-
sület vezetője azonban mindent meg-
tesz, hogy a lányok álmai valóra vál-
hassanak. Így például jótékonysági fo-
citornára hívja a győrieket – csapato-
kat, baráti társaságokat –, az estét pe-
dig egy hatalmas buli zárja majd, hi-
szen pályára lép a magyar DJ-váloga-
tott is, akik közül hárman (Bárány, Do-
minique és Junior) a DJ-pult mögött
is bizonyítanak majd. Nevezési díj:
20.000 Ft/csapat, csapat: 10 fő. Hely-
szín: Bercsényi-iskola tornaterme,
Cinka Panna út 2. Bulihelyszín: Bridge
Hallgatói és Oktatói Klub. Jelentkezni
lehet: Szünstein Mónika – smo-
na68@gmail.com



Az Első Győri Lions Klub által alapított 
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JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a vakok és a gyengén látók  támogatására
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A költő halálának hetvenedik
évfordulója alkalmából avatta
újra a város a tavaly megron-
gált szobor pontos mását.

Az egy évvel ezelőtt megrongált szobor
helyére készült új alkotást az elmúlt pén-
teken avatta újra a győri önkormányzat.
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
úgy fogalmazott, „emlékezni nemcsak
a holokauszt hetvenedik évfordulóján
kötelességünk. Folyamatosan a szí-
vünkben és az eszünkben kell őriznünk
a fájó és embertelen tettek emlékét an-
nak érdekében, hogy még egyszer ne
ismétlődhessen meg hasonló szörnyű-
ség. Alapvető emberi felelősségünk az,
hogy ne hagyjuk az igazságtalanságot
győzedelmeskedni az igazság felett, ne
hagyjuk az embertelenséget felülkere-
kedni az emberségesség felett. A leg-
fontosabb pedig, hogy mindig, minden
körülmények között maradjunk embe -
rek. Ez az, amit számomra jelent ez az
emlékhely, ez az, amit számomra jelent
a lerombolt alkotás újraállítása.”

Melocco Miklós elmondta, amikor
megalkotta a művet, a fiatalkori Rad-
nótira gondolt, aki látnokként már ak-
kor félt a szörnyű jövőtől. Az egy évvel

Győri székhellyel működő Alapítványunk célja, a vakság megelőzésé-
nek támogatása, valamint a vakok és a gyengén látók életlehetőségei-
nek, a látók életlehetőségeihez történő, lehetséges közelítése.
Jelen pályázatunk pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub által

2014. november hónap első napjaiban megrendezésre kerülő „Vállal-
kozói hét a jótékonyság jegyében“ című rendezvénysorozaton részt ve-
vő cégek, illetve vállalkozók teremtik meg – jótékony célú, alapítványi
befizetéseikkel!

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

Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg maradék-
talanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön felhasználásra.
Ezt a folyamatot, az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követ-
jük. Alapítványunk területi támogatási célcsoportja elsősorban Győr
város és környéke.

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

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

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

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

A pályázatok beadási határideje: 2014. december 15.
(A pályázatok elbírálási határideje:  2014. december 31.)

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

Győr, 2014. november 7.                      

A Győri Lions Alapítvány 
kuratóriuma

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Barbár kezek emelték fel fegyverüket,
hogy egy barbár eszme nevében hu-
szonkét ártatlan embert lőjenek tömeg-
sírba – mondta Áder János köztársasági
elnök Abdán, a Radnóti-emlékhelyen va-
sárnap, a költő halálának hetvenedik év-
fordulóján. Az államfő úgy fogalmazott:
„Hetven évvel ezelőtt itt, Abdánál nem
névtelen, darabra elszámolható bábukat
lőttek tömegsírba, hanem embereket,

Felavatták
Radnóti Miklós szobrát

ezelőtti eseményekről a művész úgy
fogalmazott, Radnóti még halála után
is megmentett egy életet, hiszen az
autós, aki fennakadt a régi szobron,
valószínűleg az árokba borult volna. A

művet a szobrász és az alpolgármes-
ter közösen leplezte le.

Az emlékező beszédet követően
„Radnótink” címmel Mihályi Orsolya és
Ungvári István színművészek, valamint
a Hangraforgó Együttes adott emlékmű-
sort. Radnóti Miklóst 1944. november
9-én huszonkét sorstársával együtt lőt-
ték agyon Győr és Abda között. Meloc-
co Miklós egész alakos alkotását 1980.
november 10-én állították itt az „erőlte-
tett menet” emlékére. Ez a szobor ment
tönkre a tavalyi baleset során. A szobor
visszaállításának körülményeiről múlt
heti számunkban írtunk.

Áder János Abdán
akiknek neve, munkája, élethivatása, csa-
ládja, szerelme volt.”

Áder János kijelentette: „Világos,
egyértelmű szavakkal ki kell monda-
nunk, történelmünk szégyenének te-
kintjük azokat az időket, amikor álla-
munk vezetői felhatalmazva érezték
magukat arra, hogy vérgőzös eszmék-
től megrészegülve, megtagadják a
nemzetünkhöz tartozókat.”

Radnótiról azt mondta: lélekben
egyetlen percre sem vált rabbá.

A hét végén három napon át az abda-
iak, irodalomtörténészek, művészek em-
lékeztek a költőre Abdán, vasárnap dél-
előtt irodalomtörténészek vitatkoztak
Radnóti utolsó útjáról. Csapody Tamás
jogász, szociológus, kutató téziseként el-
hangzott az is: egyáltalán nem biztos,
hogy Radnóti Abdán halt meg, szerinte
erre nincsenek bizonyítékok. Abban
megegyezésre jutottak a szakemberek,
hogy a legendák eloszlatása miatt fonto-
sak a pontos tények, de mindenekelőtt
az számít: hogyan juthatott el egy or-
szág, s a világ a történelmi tragédiáig.
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FEJLESZTÉS  KONZULTÁCIÓ 

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

Az önkormányzat a jövőben
több fontos városi témát is kon-
zultációra bocsát a győriek elé.
Az első téma az adyvárosi par-
kolási gondokat enyhítő parko-
lólemezek megvitatása lesz.

„A győri önkormányzat számára fontos,
hogy a városunkat érintő kérdésekben
megismerje a lakosság véleményét a jö-
vőbeni fejlesztési tervekkel, a város életét
befolyásoló témákkal kapcsolatban.
Ezért működik immár nyolc éve a lakos-
sági véleményvonal (96/500-180), illetve
a lakossági kérdéseket kezelő e-mail cím
(lakossag@gyor-ph.hu) is. A visszacsa-
tolási lehetőségeket egy újabb elemmel
bővítettük, amely a Győr.hu nyitófelületé-
ről, illetve az on kor manyzat.gyor. hu hon-
lapról is elérhető lesz „Mondja el vélemé-
nyét!” címen. Ezen a felületen aktuális,

Győrt érintő témákat mutatunk be az ér-
deklődőknek, akik nem csak megismer-
hetik az adott fejlesztés terveit, de véle-
ményezhetik is azt. Az új lehetőség segít-
ségével azt szeretnénk elérni, hogy kö-
zös elképzeléseink a győriek lehető leg-
nagyobb megelégedésére szolgáljanak”
– mondta el lapunknak Domanyik Eszter,
a városháza marketing, turizmus és kom-
munikációs osztályának vezetője.

A konzultáció első témája az Adyvá-
rosba elképzelt parkolólemezek kérdé-
se lesz. Amikor az adyvárosi lakótelep
épült, még jóval kevesebb volt az autó,
viszont az eltelt évtizedek alatt a lakos-
sági gépjárműállomány jelentősen
megnövekedett, amit a lakótelep már
nem tud megfelelően kiszolgálni, ezért
a parkolási gondok jelentik a városrész
legnagyobb problémáját.

„Az önkormányzat az elmúlt években
mindent megtett, hogy a parkolóterüle-
tek optimalizálásával új parkolóhelyeket

hozzon létre – 2006 óta közel 250 parko-
lóhely létesült Adyvárosban –, de szük-
ség van a további, nagyobb mértékű fej-
lesztésre is a parkolási nehézségek or-
voslásához” – mondta el kérdésünkre
Radnóti Ákos, Adyváros egyik képviselő-
je. Hozzátette, az önkormányzat számos
lehetőséget és helyszínt megvizsgált, en-
nek eredményeként két olyan területet ta-
lált, ahol úgynevezett parkolólemezek épí-
tésével jelentősen csökkenthető lenne a
parkolási feszültség.

Az egyik parkolólemez zömében az
adyvárosi lakosokat tudná kiszolgálni,
amely a Kuopio Park jelenleg kissé
rendezetlen területén kaphatna he-
lyet. A park eleje a körforgalom felől a
közelmúltban teljesen megújult, így
ezt a részt, illetve a játszóteret nem
érintené a beruházás, a parkolóépület
az ezt követő részen épülne fel. A terv
erőssége, hogy a jelenleg meglévő
zöldfelület sem csökkenne, hiszen a
parkolólemez tetején egy rendezett, a

látványterven is látható látványos köz-
parkot alakítanának ki. Itt 156 új par-
koló létesülhetne, a beruházás közel
750 millió forint lenne. A másik parko-
lólemez a kórház körüli parkolási ne-
hézségeket oldaná meg. Az elképzelé-
sek szerint a kórház melletti nagy par-
kolóban jelenleg található 150 parko-
lóhely helyett az épület megvalósítá-
sával közel 300 helyet vehetnének
igénybe az autósok. A háromszintes
parkoló költsége mintegy 441 millió
forint lenne. A forrásokat még keresi
az önkormányzat, de az előttünk álló
önkormányzati ciklusban minden-
képp szeretné megvalósítani a beru-
házásokat, hiszen azok nem csak az
adyvárosiak, de egész Győr, sőt a kór-
ház révén a megyebeliek számára is
jelentős könnyebbséget jelentenének.

„Azt szeretnénk, ha mindez úgy va-
lósulna meg, hogy az valóban a győri-
ek lehető legnagyobb megelégedésé-
re szolgálna. Ennek érdekében szeret-

Fontos témákban várják a győriek véleményét
Konzultáció az Adyvárosba tervezett parkolólemezekről

nénk az érintetteket bevonni a terve-
zésbe” – mondta el lapunknak Radnó-
ti Ákos. A már említett felületeken, il-
letve az onkormanyzat.gyor.hu webol-
dalon elhelyezett „Parkolólemezek
Adyvárosban” bannerre kattintva nem
csak a két létesítmény látványterveit
ismerhetjük meg, de a parkolóleme-
zekhez kapcsolódó kérdéseket is talá-
lunk, amelyeket megválaszolva, hoz-
zájárulhatunk a parkolási probléma
hatékony orvoslásához. Emellett a vá-
rosrészben dolgozó képviselők is vár-
ják az észrevételeket, ahogyan eddig
is számos hasznos tanácsot kaptak
már a lakosságtól.

Az önkormányzat többek között arra
kíváncsi, hogy a bemutatott tervek mel-
lett beáldozható-e további zöldterület,
hajlandóak vagyunk-e fizetni a kamerá-
val is védett parkolásért, de a látványter-
vekről is kifejthetjük véleményünket, kö-
zölhetjük javaslatainkat a lakossag@
gyor-ph.hu e-mail címen.
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szaloncukor, több ízben, 300 g

290 Forint/
csomag

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

Egységár:
966,66 Ft/kg

Balogh Béla

A SZERETET
TÖRVÉNYE

című előadása
Az előadás előtt bemutatkozó
beszélgetésen ismerhetik meg

az érdeklődők Balogh Bélát, akivel
Kovacsics Marcsi beszélget.

Belépőjegy elővételben 1.500 Ft-ért váltható
a művelődési házban (9019 Győr-Gyirmót,

Szent László út 35–37.)

Helyfoglalás érkezési sorrendben.

Gyirmóti Művelődési Ház

2014.
november
23-án vasárnap 
17 órakor

Győr, MSZP Székház
Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)
november 17-én, hétfőn 9–11-ig

32-től 42-es méretig

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra

ŐSZI-TÉLI 

Bütykös, kalapácsujjas láb
nem akadály.

szerző: papp zsolt
fotó: mti

A győri járműipari életpálya-
modell is bemutatkozott a
budapesti Automotive Hun-
gary Nemzetközi Járműipari
Beszállítói Szakkiállításon.

Az ország legrangosabb jármű-
ipari szakkiállításán városunk ön-
álló standdal jelent meg, amely
egy újabb széles körű összefo-
gás eredménye, hiszen a győri
járműipari életpályamodellnek az
önkormányzat mellett számos
győri vállalat, intézmény és szak-
mai szervezet részese. A kiállítás
szakmai programja keretében
Fekete Dávid alpolgármester tar-
tott előadást, amelyen részlete-
sen is bemutatta a győri modellt. 

Lapunknak kifejtette, a város
nagy hangsúlyt fektet arra az
együttműködésre, amely a felső-
oktatás, a helyi vállalatok és az
önkormányzat között alakult ki.
Ez az együttgondolkodás a siker
kulcsa, a fejlődés motorja, ezért
ezt nem csak ápolni kell, de folya-
matosan fejleszteni is. Hozzátet-

te, Győr zászlóshajó szerepet ját-
szott a szakképzés átalakításá-
ban, hiszen alapvető fontosságú
a szakképzett munkaerő a város
vonzóvá tételében a betelepülni
szándékozó vállalkozások számá-
ra. Mint mondta, az önkormány-
zat a kedvező gazdasági környe-
zetet több eszközzel is támogat-

ja, ezért csökkentette például az
iparűzési adó mértékét, és ezért
fejleszti folyamatosan az ipari
park infrastruktúráját is. „Fontos
feladat a város tudásközpont sze-
repének és a már említett együtt-
működések további erősítése.”

A kiállítást Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter nyitotta
meg, aki elmondta, a kormányzat
célja, hogy 2018-ig 20 autóipari in-
novációs központ legyen az ország-
ban. A miniszter a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő, gyakorlat -
orientált képzés fontosságát, a du-
ális szakképzés kiterjesztését
hangsúlyozta, mint nélkülözhetet-
len eszközt. Érdekes egybeesés,
hogy az autóipar továbberősítését
célzó rendezvénnyel egy napon in-
dították el Győrben az Audi TT
Roadster sorozatgyártását, ame-
lyen Orbán Viktor miniszterelnök
szintén a szakképzés erősítését
hangsúlyozta. (Az Audi sorozatgyár-
tásáról szóló beszámolónkat múlt
heti lapszámunkban olvashatták.) 

A budapesti kiállítás győri stand-
ján a fiatalok látványos módon is-
merhették meg a győri lehetősége-
ket, hiszen a Széchenyi István Egye-
tem például magával hozta alterna-
tív hajtású autóját, az Audi egy sze-
relőmotort, de a Mobilis látványos
kísérleteivel is találkozhattak az ér-
deklődők. Az önkormányzat a város
turisztikai kínálatát is bemutatta a
résztvevőknek.

Életpályamodell az Automotive-on

Egyetlen szakképesítésbe helyezték bele az eladói
tevékenységet. Röviden így lehetne összegezni a
Kereskedelmi szakképzési törvényben szeptember
elsejével életbe lépő változásokat. Minderről szak-
mai fórum keretein belül tájékoztatta az érintett ok-
tatási intézmények képviselőit és a vállalkozókat a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Horváth Imre Tamásné, a kamara élelmi-
szer-kereskedelmi szakosztályának elnöke elmond-
ta, az új jogszabályban más a szakmák megítélése,
több szakmát összevontak, a szakmunkástanulók-
nak így nagyobb lehetőségük van tanulmányaik
után elhelyezkedni. 

Korábban a tanulószerződések kötése is nehéz-
séget okozott, ezért a kormányzat a kamara javas-
latára itt is változásokat vezetett be. Ezzel kapcso-
latban Szabó Bálint, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóságának
szakképzési tanácsadója hangsúlyozta, a jövőben
elsősorban eladási stratégiákat tanítanak majd a ta-
nulóknak – speciális áruismereteket viszont már
nem –, akiknek általános vizsgát kell tenniük, így
bármelyik képzőhelyen elvégezhetik a gyakorlati ok-
tatási részt, és a vizsgára is fel tudnak készülni. 

A változtatásokkal a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara célja, hogy 2018-ra 50 ezerről 70 ezerre
emelkedjen a tanulószerződések száma.

Másképp oktatják
a jövőben az
eladótanulókat
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2014 | 10 | 31. 
Gyôri Civil Szövetség

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A GYÔRI CIVIL SZÖVETSÉG TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-
1493 SZ. „EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT” C. PROJEKTJE

A Gyôri Civil Szövetség 2013. szeptember 01. és 2014. október 31. között
valósította meg az „Együtt az egészségért elnevezésû projektjét. A szervezet
a pályázathoz kapcsolódóan és ennek keretében tematikusan felépített egész-
séges életmódra nevelô elôadásokat, klubfoglalkozásokat szervezett.
Ezekben nem csak a túlzottan egészségtelen életmód bizonyos elemeire
helyezte a hangsúlyt, mint a drog-, alkoholfogyasztás káros volta és meg-
elôzése, de egészségmegôrzô rendezvényei, versenyei és kerékpártúrái
segítségével egy olyan utat és lehetôséget kívánt felvázolni az ezeken
részt vevôk számára, amely mind fiatalnak, mind idôsnek hosszú távra a
tartalmas, egészségre nevelô és azt megóvó utat mutatja. 
Programjaink között fontos szerepet kapott a napjaink népbetegségének
számító stressz elkerülésének, illetve feloldásának megfelelô útjait és me-
tódusait feltáró egészségfejlesztési programok megvalósítása. A rendsze-
res testmozgást elôsegítô szabadidôs programok mellett jelentôs hangsúlyt
fektettünk csoportbeszélgetéseink alkalmával is az életvezetési kompeten-
ciák fejlesztésére, a családi életre való felkészülést támogató programok
jövôbeli tervezésére és minél szélesebb körû megvalósulására. 
Elkészítésre került az egészségterv, amely a jelenbôl a jövôbe mutató utat
rajzolja ki világosan, mind fiatalnak, mind idôsnek egyaránt. 

Ezeken a helyeken
történik a legtöbb baleset

Baleseti TOP 10

1. Baross út–Petz Lajos utca ke-
reszteződése. Az ok: elsőbbségi
jog meg nem adása. 

2. Jókai–Bajcsy-Zsilinszky út ke-
reszteződése. Az ok: elsőbbség
elmulasztása. Itt történik a leg-
több személyi sérüléssel járó
baleset. 

3. Szigethy Attila–Fehérvári úti körfor-
galom. Az okok: követési távolság
be nem tartása, szabálytalan sáv-
váltás. Ez a körforgalom vezeti a leg-
több anyagi kárral járó balesetek
győri listáját. 

4. 83-as főút, Metro Áruház lehajtó.
Korábban ez számított csúcstartó-
nak, 2012 óta azonban a balese-
tek száma folyamatosan csökken
ebben a kereszteződésben. A leg-
több balesetet azok okozzák, akik
lehajtanak az autópályáról és balra,
Győr felé veszik az irányt. Inkább
az anyagi kárral járó balesetek do-
minálnak, mint a személyi sérülés-
sel járók. 

5. A 14-es főút és a Schwarzen-
berg utca kereszteződése az Ár-
kád közelében. Az ok: piroson át-
hajtás. Mivel a lámpa viszonylag
rövid ideig zöld, sok autós ezt
nem veszi figyelembe, s áthajt a
piroson. 

6. Szigethy Attila–Tihanyi Árpád út
kereszteződése. Gyakori itt a
gyalogos és kerékpáros gázolás,
mivel a Szigethy Attila útról a Ti-
hanyi Árpád útra jobbra kanyaro-
dók elnézik, hogy nem csak ne-
kik van zöld jelzés, hanem a gya-
logosoknak és bicikliseknek is.

7. 83-as számú főút ki- és beveze-
tő szakasza.

8. 1-es főút ki- és bevezető szakasza.
9. 82-es főút ki- és bevezető szakasza.
10. 81-es főút ki- és bevezető szakasza.

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

Éjszakai fények, hangulatvilágítás AKCIÓ!

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

•  szobaantennák • univerzális távirányítók • hősugárzók • csengők • kábelek, csatlakozók • hangtechnika és sok minden más...

WEBÁRUHÁZ:

• a csillagos égboltot vagy 8 valós csillagképet
varázsol a szoba falára, mennyezetére

• automatikus színváltás és kikapcsolás
• segít kikapcsolódni, pihenni, elaludni

gyerekeknek és felnőtteknek is
• energiatakarékos és biztonságos

LED technológia
• tápellátás: 3xAAA (1,5 V) elem; nem tartozék

• mérete: 34x10x19 cm

A hirdetés
felmutatásával
5%

kedvezmény!2.990 Ft-tól

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Az év eddig eltelt időszakában Győr-
ben és közvetlen környezetében októ-
ber 31-ig 282 baleset történt. Sólyá-
né Farkas Friderika alezredessel, a
győri rendőrkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályának vezetőjével
összegyűjtöttük, hol találhatók a vá-
rosban a legkritikusabb pontok, hol
történik a legtöbb baleset.

A tízes listán hatot találunk köz-
vetlenül a városban, négyet pedig a
Győrből ki- és bevezető szakaszo-
kon. Íme a baleseti TOP 10 emelke-
dő sorrendben. A négy utóbbinál az
okok ugyanazok: relatív gyorshajtás,
követési távolság be nem tartása.

Sólyáné Farkas Friderika elmondta,
a bevásárlóközpontok közvetve hozzá-
járulnak ahhoz, hogy a ki- és bevezető
szakaszok közül miért a 83-ason tör-
ténik a legtöbb anyagi és személyi sé-
rüléssel járó baleset. Ezen a szaka-
szon az üzletek elvonják a vezetők egy
részének figyelmét, s máris bekövet-
kezik a baj. Két jó hírrel is szolgált he-
tilapunknak az alezredes. Az egyik az,
hogy csökkent a balesetek száma
2013-hoz képest. Az idén október 31-
ig 282 baleset történt, 2013. január
és október között ez a szám 315 volt.
A másik pozitívum, hogy a rendőri el-
lenőrzéseknek köszönhetően, az ittas
vezetők kevesebb személyi sérüléssel
járó balesetet okoztak. Október 31-ig
28 ilyen esetet jegyeztek fel, 2013 azo-
nos időszakában ez 40 volt. 

Szombaton egyébként a Tatai út 3.
szám alatt, a Közlekedési Felügyelő-
ség telephelyén tart ingyenes műsza-
ki átvizsgálást a rendőrség. Az autóso-
kat 9 és 13 óra között várják.
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HIRDETÉS KÖRNYEZET

Megoldást keres lakásproblémájára?
Esetleg eltévedt a hitelajánlatok útvesztôjében? Akár eladna, akár venne, bérelne
vagy bérbe adna, kis házat vagy nagy lakást, raktárat vagy irodát, keressen minket
bizalommal! Az ország legnagyobb és legeredményesebb ingatlanközvetítô há-
lózatának fiatalos, lendületes és szakképzett gyôri csapata széles körû szolgáltatási
skálával áll az Ön rendelkezésére. Értékesítô kollégáink naprakész, személyre
szabott megoldási javaslatot tudnak minden felmerülô, ingatlanokkal kapcsolatos
kérdésére.

9022 Gyôr, Újkapu u. 21.
Telefonszám: 96/82-66-77

Információért kérjük, keresse meg Gyôr-Belvárosban található
irodánkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, e-mailben.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9—18 óráig

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

„A katonai gyakorlóterületeken megjelent a fokozottan védett réti fülesbagoly,
valamint idén, a világon először, azonosítottak egy ritka pókfajt is” – hangzott
el a tavalyelőtt indult Kisalföldi Homokpuszta Projekt eddigi eredményeiről tar-
tott sajtótájékoztatón, a győr-
szentiváni Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskolában. A program
egyik célja a Győr melletti homo-
ki gyepek állapotának megőrzé-
se és javítása, amelyet a legter-
mészetközelibb módon, magyar
szürkemarhák legeltetésével va-
lósítanak meg a térségben. A
projekt keretében 2015-re első-
sorban a tömegesen elterjedt,
más kontinensekről behurcolt
növények – így a selyemkóró
vagy a bálványfa – eltávolítása
történik meg, emellett felszá-
molják az illegális hulladéklerakókat, a használaton kívüli katonai épületeket,
betontömböket. Helyükön a természetes domborzat és növényzet helyreállí-
tása érdekében homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítására kerül sor.

A Life+ programot 1,73 millió euróval támogatta az unió, s a HM Védelem-
gazdasági Hivatal, a Budapesti Erdőgazdasági Zrt., a Fertő-Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság és az Aquaprofit Zrt. valósítja meg.

Fülesbaglyok
és szürkemarhák
a kisalföldi homokpusztán
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Szeptemberben helyezték üzem-
be a Győr–Péri repülőtéren azt a
műszeres leszállító rendszert,
amelynek segítségével rossz lá-
tási viszonyok és alacsony felhő-
alap mellett is biztonságosan lan-
dolhatnak a repülők. Vadász
László ügyvezető szerint a rövid
időszak alatt legalább kilenc gép

pilótája biztosan nem vállalta vol-
na a leszállást, ha nincs az ILS
nevű berendezés.

Az idei év minden bizonnyal
arany év lesz a Győr–Péri repülő-
tér biztonsági fejlesztéseinek tör-
ténetében. A három tulajdonos –
a győri önkormányzat, az Audi
Hungaria Motor Kft. és a magyar
állam – közel kétmilliárd forintot
költött fejlesztésekre, s ezzel a re-
pülőtér a regionális repterek ka-
tegóriájában európai szintre zár-
kózott fel. Egyebek mellett meg-
növelték a futópálya hosszát, és
mindkét végéhez száz méter
hosszú, úgynevezett végbizton-
sági sávot építettek, s megújult a
reptér fényrendszere is, amely éj-
szakai landolásnál vagy nappali,
de rossz látási viszonyok közötti
leszállásnál segíti a pilótát.

A biztonsági fejlesztések utol-
só elemeként szeptemberben

Megkezdte működését a műszeres leszállító rendszer a péri repülőtéren

Ködben is biztonságosan
landolnak a gépek

helyezték üzembe az ILS leszállí-
tó rendszert, amely közel kétszáz-
millió forintba került. 

Az ILS, azaz az Instrument
Landing System egy kétkompo-
nensű rádiónavigációs rendszer,
amelynek egyik alkotóeleme a
földi telepítésű jeladókból, míg a
másik komponense a repülőgé-
pekre telepített ILS vevőből, jelki-
értékelő és kijelző berendezések-
ből áll – magyarázza Vadász

László, a Győr-Pér Repülőtér Kft.
egyik ügyvezetője. – Az ILS a
megfelelő műszerekkel felszerelt
repülőgépek pilótái számára
nyújt segítséget a leszállópálya
helyes megközelítésében és a
pontos leszállás kivitelezésében.
Az ILS rendszer pontosságára jel-
lemző, hogy az általa kijelölt sik-
lópályát és iránysávot tartva, az
arra alkalmas robotpilóta is ké-
pes elvégezni a megközelítést,
mintegy 60 m magasságig.

Ez a berendezés ködben nél-
külözhetetlen. Amíg Péren nem
volt ilyen, gyakran előfordult,
hogy a pilóták nem vállalták a le-
szállást, s más reptérre irányítot-
ták a gépet. Mindez persze az
utasoknak bosszúságot, az árut
szállító cégeknek pedig anyagi
veszteséget okozott. Beszerzése
tehát a Győr–Péri repülőtér meg-
bízhatóságát nagyban fokozza. 

A beruházás hamar meg fog
térülni, az eddig eltelt pár hétben
kilenc repülő kényszerült volna
Pér helyett más reptérre, ha
nincs ILS leszállító rendszer – fo-
galmaz Vadász László, akitől
megtudjuk azt is, a nappali kelle-
mes időjárás ellenére, náluk no-
vember elsejétől életbe lépett a
téli üzemmód.

Mivel a téli csapadékok és a
hajnali és éjszakai jegesedés kü-

lönösen veszélyes a felszállásra
váró gépekre, start előtt a gépek
szárnyait előbb jégtelenítik, majd
jegesedésgátlóval fújják be. Erre
a közelmúltban egy speciális,
dán járművet vásároltak, amely-
nek két tartálya két különböző fo-
lyadékot tartalmaz, melyeket ma-
gas hőmérsékleten nagy nyo-
mással juttatnak ki a repülőgép
szárnyára és kormányfelületeire.
A speciális jármű ötvenmillió fo-
rintba került.

S ha már tél és új beszerzés,
Vadász László megmutatja azt a
hóeltakarító traktort is, amelynek
elején hótoló, a végén pedig sep-
rű van, s további két járművel
együtt a pályarendszer tisztán tar-
tását szolgálja. Ugyancsak rend-
szerbe állt egy fékhatást mérő be-
rendezés, mely képes a futópálya
mindenkori állapotáról egzakt in-
formációval szolgálni.
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT? 

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Barabás Attilával öröm a találkozás, a vezérigazgatónak
mindig akad néhány jó híre a Győri Likőrgyár háza tájáról.
A legfrissebb az, hogy a cég zászlós termékeit előállító Pan-
nonhalmi Pálinkárium birspálinkája elnyerte a Kárpát-me-
dence legjobbja címet. A keceli megmérettetés abszolút
győztese egy rozé törkölyből készült
csapattárssal az oldalán, a szakmi-
nisztérium idei minősítő versenyén is
remekelt, mindketten helyet kaptak
az ország kiváló pálinkáit népszerűsí-
tő évkönyvben. S végül még egy győ-
zelem az idei lajstromból, a vezérigaz-
gató Győr őszi pálinkafesztiváljának
díjátadó ünnepsége után, a város pá-
linkájának gazdájaként nyilatkozott la-
punknak. Azt mondta, az ágyas kör-
te titka az alapanyag, a környékbeli
gyümölcsösökben termő vilmoskörte, amely helyben
aszalva az ágyat is adja. Főzés után három hónapig érik
rajta a pálinka.

A kőszegi születésű Barabás Attila mosonmagyaróvári
egyetemistaként kötött barátságot Győrrel, ahol a meny-
asszonya dolgozott. A pedagógus hölgy, aki ma már fele-
ség és két gyermek édesanyja, szintén vasi származású, a
pár mégis Győrben képzelt magának jövőt. Tetszett nekik
a város, Attilának leginkább a horgászatra csábító vizek, a
Kőszeget idéző műemlékek és a Budai úti szeszgyár, amely
akkoriban, a nyolcvanas évek végén stabil vállalat volt két
nagy üzletággal. A szeszesitalt gyártó ág ma önállóan, Győ-
ri Likőrgyár Zrt. néven működik, tavaly ötmilliárd forint ár-
bevételt ért el száz munkatárssal, hatszáz termékkel. Az
egykori pályakezdő agrármérnök, a mai vezérigazgató a pá-
linka elkötelezett híve, az ezredforduló óta dolgozik a hazai

gyümölcsből, hazai technológiával készülő nemzeti ital
presztízsének helyreállításán, piacának bővítésén. 

Győrt ezer éve kötik erős szálak a pannonhalmi bor-
vidékhez, amelynek szőlősei a régi, írásos dokumentu-
mok szerint a bor mellett pálinkával is szolgálták a pol-
gárokat, egykor még a révfalui főzde is sokorói törkölyt
használt alapanyagnak. Azt mondja Barabás Attila, öröm
látni, hogy ma is élő ez a kapcsolat, évről évre a kiváló

pannonhalmi borok és pálin-
kák közül kerülnek ki a város
reprezentációs italai. A pálin-
ka érték, műfajában a legré-
gibb kincse, megunhatatlan,
sokarcú barátja a magyar em-
bernek. Ihatjuk étvágycsiná-
lóként, gondosan válogatva a
menüsor fogásaihoz, hasz-
nálhatjuk fűszerként perme-
tezve, pácok, mártások alap-
anyagaként, étkezés után

emésztést elősegítő gyógyitalként, forró nyári napokon
üdítő koktélként. S persze ihatjuk csak úgy, örömünkben
és bánatunkban, magányunkban és a társaság kedvéért.

Azt már a rend kedvéért tegyük hozzá, hogy a pálinka
fogyasztásának szabályai vannak, először is a mérték, má-
sodszor meg az alkalomhoz igazodás a fajták tekintetében.
A pálinka gyűjtőfogalom, amely a könnyed, légies szamó-
cától a konyakszerű, érlelt párlatokig rengeteg illatot, ízt,
erőt takar. Barabás Attila előételekhez málnát, halakhoz bir-
set, szárnyasokhoz barackot, vörös vadhúsokhoz szilvát,
desszertekhez ágyas törkölyt ajánl, s a maga részéről besz-
tercei szilvapálinkával fűszerezve szereti a Márton-napi sült
libacombot. A legújabb kedvenc már az adventet idézi, a
vezérigazgató Magyarország első sűrű, vaníliás-rumos
gesztenyepálinkájának sztárszerepet szán a város karácso-
nyi vásárának forgalmas színpadán.

Barabás Attila: A pálinka érték,
az életünk része 

A város
„Minél többet járom
az országot, annál in-
kább látom, hogy Győr-
ben élni rendkívüli
adottság. A város hihe-
tetlen ütemben fejlő-
dik, értékei a kultúra,
az építészet, a közélet,
a gazdaság, az élet
minden területén egy-
re szembetűnőbbek.
Számtalan értékünk
van, amit lelkes és te-
hetséges emberek köz-
vetítenek.” 

A pálinka
„ Az ezredfordulón fo-
galmaztuk meg néhá-
nyan a szakmában azt
a célt, hogy a pálinka
legyen egy nemzeti
ital, emeljük az úri
szalonok színvonalára,
erősítse az ország pozi-
tív arculatát. Ennek a
folyamatnak az első je-
lentős lépése volt
2002-ben a Magyar
Szeszipari Szövetség
kezdeményezésére
született rendelet,
amely kimondta: pá-
linka az, amit száz szá-
zalékban magyar gyü-
mölcsből készítettek,
Magyarországon cef-
réztek, itt párolták le,
érlelték és palackoz-
ták. Sokan ekkor szem-
besültek azzal, hogy az
üzletek polcain lévő
üvegek többségében
bizony nem pálinka
van, csak hidegúti eljá-
rással készített sze-
szes ital.” 

Az ágyas körte 
titka az alapanyag, 
a környékbeli  
vilmoskörte
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NEMZETISÉGEK HIRDETÉS

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A nemzetiségi önkormányzatok októ-
beri választása a magukat örmény-
nek valló győri polgárokat se hozta
lázba, akik urnához járultak, a régi el-
nököt és testületet biztosították bizal-
mukról. A közösséget a következő öt
évben is Agekjan Ajasztan vezetheti
Vaganjan Vagan és Pénzes Éva társa-
ságában. Az elnök asszony adatai

szerint a voksoláson ugyanaz a közel
másfél száz, örmény gyökerű győri
polgár vett részt, akik rendre feltűn-
nek a nemzetiségi rendezvényeken, s
aktív szerepet játszanak az önkor-
mányzat életében.

A munka folytatódik, a közösség
most az év legjelentősebb akciójára ké-
szül, idén Mikuláskor is közel félezer

hátrányos helyzetű gyermeknek szeret-
nének örömöt szerezni. A csomagokba
a támogató cégek ajándékai kerülnek,
az ünnepi műsorról és a vendéglátásról
a nemzetiségi önkormányzat maga
gondoskodik. Az elnök asszony úgy vé-
li, mások megértése és önzetlen segí-
tése az örmények sajátja, a jótékonyság
az örmény kultúra és hagyomány része.

Nemzetiségek Győrben:
az örmények

A jövő esztendő a januári örmény
karácsony közös ünneplésével kezdő-
dik, s a mindig fergeteges, farsangi ör-
mény bállal folytatódik, de legjelentő-
sebb eseménye a győri közösség szá-
mára is az 1915-ös, örmény genocídi-
umra emlékezés lesz. Agekjan Ajasz-
tan elmondta, a törökök száz évvel ez-
előtt másfél millió örményt mészárol-
tak le, a népirtás dokumentumait a
győri közönség kiállításon és előadá-
sokon ismerheti meg. A nemzetiségi

önkormányzat minden lehetőséget
felhasznál arra, hogy az örmény nép
nagy tragédiájáról beszéljen.         

A törökországi genocídium után
Magyarország hetven keleti ör-
ményt fogadott be, de előttük is,
utánuk is ezrek találtak nálunk ott-
honra. Származásuk szerint örmény
honfitársaink ma úgy tízezren lehet-

nek, ami nem sok,
ha hiszünk a Kézai
és a Thuróczi kró-
nikáknak, amelyek
arról tudósítanak,
már honfoglaló
eleinkkel is jöttek
örmények a Kár-
pát-medencébe.
Agekjan Ajasztan
számos azonossá-
got lát a két kis

nép, a magyar és az örmény sorsá-
ban, történelmében, s azt mondja,
győri nemzetiségi önkormányzatuk
legfontosabb feladatai között tartja
számon a sok száz éve élő barátság
ápolását. Ehhez a munkához min-
den támogatást megad Győr, a leg-
nyitottabb, leginkább befogadó ma-
gyar város. 

Számos azonosságot
lát a két kis nép, 
a magyar és az 
örmény sorsában
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Egy korábbiakban már nagy sikert ara-
tott író-rendező páros ősbemutatóját lát-
hatjuk szombaton a Győri Nemzeti Szín-
házban: a Portugál szerzőjének, Egressy
Zoltánnak ezúttal Június című színmű-
vét állítja színpadra Forgács Péter. A te-
átrum igazgatóját kérdeztük.

Egressy Zoltánnak számos,
színpadra alkalmazható műve
van, miért a Júniust választotta?

Egyrészt, mert ősbemutató, Ma-
gyarországon még nem játszották ezt
a darabot, másrészt Egressy hét éve
írta meg a Júniust, azóta beszélge-
tünk arról, mi lenne, ha bemutatnánk.
Nekem ajánlotta először, szereti az
előző két rendezésem, amit a darab -
jaiból csináltam. Úgy érezte, ezt is jól
színpadra tudnám vinni, de meg kell
mondjam, nagy fába vágtam a fejszé-
met, borzasztó nehéz darab.

Miért?
Filmszerű képekkel tűzdelt, tulaj-

donképpen egy hangulatdarab, egy
festmény, nehéz technikailag színpad-
ra állítani. De nem szólt bele egyálta-

Júniusi szerelem
Ősbemutató lesz a színházban

lán a rendezésbe, azt érzem, Zoli bízik
bennem.

A közönség pedig valószínűleg
nagyobb várakozással van egy Eg-
ressy-mű előtt, nem kell ecsetelni,
mennyire imádják a Portugált...

Gyakorlatilag egy fanclub alakult ki,
de még lutri, hogy a Júniust miként fo-
gadják a nézők. Ez nem egy szó szoros
értelmében vett Egressy-darab, bár Zoli
szerint ez a legjobban sikerült, legkedve-
sebb műve. Merőben más felépítésé-
ben, hangulatában, mint a Portugál, de
dialógusaiban hasonló, és a humor vé-
gigkíséri az egészet. Napjaink „kavaro-
dásai” jelennek meg, az egyes szerelmi
szálak kapcsolódnak, szétmennek, a vé-
ge pedig katartikus.
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre
INGYENES ismertető előadást tart

Győrben 2014. november 22-én (szombaton)
17 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Nemzetiségekért” díj adományozására

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi
és Önkormányzati Osztályán a 96/500-103-as telefonszámon. A vonatkozó rendelet és a javaslattételi felhívás,
valamint a javaslat benyújtásához használható nyomtatvány letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé „Nemzetiségekért” díj adományozására.
A díj adományozására javaslatot tehet többek között párt győri szervezete, a győri székhelyű nemzetiségi civil
szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-
testülete, valamint az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

„Nemzetiségekért” díj adományozható azon személynek vagy Győrben tevékenykedő közösségnek, aki vagy amely
a nyelvi, a szellemi és a tárgyi kultúra megőrzése, kutatása és gyarapítása, az egyes nemzetiségekhez kötődő hagyo-
mányok ápolása és megismertetése, a nemzetiségi közösség összetartása vagy a települési nemzetiségi önkormányzat
munkájának segítése és támogatása révén, a nemzetiségekhez kötődően, tartósan kiemelkedő munkát végez.

Beérkezési határidő: személyesen – Győr Megyei Jogú Város polgármesterének címezve 2014. december 1-jén
15.00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Osztályán (9021 Győr, Városház tér
1. I. emelet 43. iroda), postai úton – Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (9021 Győr, Városház
tér 1.) úgy, hogy a feladást követően legkésőbb 2014. december 1. napján megérkezzen a címzetthez.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Minden megszólalása maga a
harmónia. Akár zene, akár élőszó,
akár vers. (…) Czigány György év-
tizedek óta van velünk, és annyi-
ra sokat tudunk róla, hogy a köl-
tőről alig sejtünk valamit. Pedig
verseiben olyan kegyetlen őszin-
teséggel lép elénk, olyan nyílt-
sággal vállalja önmagát, esendő-
ségét, oly teljes szépséggel tud
szólni a szerelemről, a halálról, a
természetről, a veszteségről, a
beláthatóról, a beláthatatlanról
és a köznapiságról is akár.” A
részlet Antall István laudációjá-
ból való, mellyel a XIV. Győri
Könyvszalon díjazottját méltatta.

Az Erkel Ferenc-, Liszt Fe-
renc- és József Attila-díjas ma-
gyar író, költő, szerkesztő Czi-
gány György Győri Te Deum cí-
mű verséből idézve köszöntötte
a közönséget a szalon megnyitó-

„Győrött mindörökké nyár van”
ján, pénteken: „Győrött mind-
örökké nyár van.” Az alkotó
ugyanis gyermekkorát itt töltötte,
„az eszmélésem városa Győr, há-
lás vagyok a városért, a város-
nak, de nem csak ezért a díjért,

hanem a barátaimért, akik sok
szálon kötnek ide” – fogalmazott.

Az Alkotói Díjat Fekete Dávid al-
polgármester adta át, aki hangsú-
lyozta, ez az irodalmi fesztivál is
mutatja, hatalmas igény van Győr-

ben az igényes kultúrára, szórako-
zásra. Városunk a kultúra egyik ha-
zai fellegvára, a programok széles
palettáját kínálják a kulturális in-
tézmények, illetve fesztiválok. A
Győri Könyvszalon az elmúlt évek-

ben nemzetközivé nőtte ki magát,
az egyik legnépszerűbb könyves
seregszemlévé vált az országban.

A három nap során számos
író-olvasó találkozó, előadás,
koncert, valamint mesekuckó
várta az érdeklődőket. Olyan ki-
váló írók érkeztek hozzánk, mint
például Zalán Tibor, Háy János,
Bereményi Géza és Rakovszky
Zsuzsa. Sikerkönyvek szerzői is
eljöttek, például Hozleiter Fanni
(Mosolyka), Lovasi András, és
megjelent a humor, a szakiroda-
lom, a történelem, és természe-
tesen találkozhattak a győri szer-
zőkkel is az érdeklődők.

A könyvszalon néhány vendé-
gével, mint például Halász Judit-
tal, Lovasi Andrással és D. Tóth
Krisztával a www.gyorplusz.hu
portálon olvashatnak interjút.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 18. November
wird um 17 Uhr in
der Dr. Kovács Pál
Komitatsbiliothek
und Gemein -
schaftsraum-Club
der Film AMAZO-
NIA gezeigt. Der
Film entführt uns
in das Herz des
grössten Regen-
waldes der Erde,
ist ein wunderba-
rer Familien- und
Naturfilm und zug-
leich Abenteuer-
film über die Schön -
heit und Viel falt
des Regenwaldes
am Amazonas, über
die Aus nahmeland -
schaft, welches
das reichste auf
der Welt vorhan -
dene Ökosystem
erzeugt hat. Die
Vorführung ist
kostenlos.

Die Wanderausstellung „YBL200” wird am
13. November um 14 Uhr im Eszterházy Palast
eröffnet. Die anlässlich des Jahres der Unga-
rischen Architektur initiierte Programmreihe
dient der Bekanntmachung des gebauten und
geistigen Erbes von YBL Miklós sowie der un-
garischen Architektur. Die Wanderausstellung
wird eröffnet vom parlamentarischen Staats-
sekretär des HR-Ministeriums Dr. Rétvári Ben-
ce. Die Begrüssungsreden halten der Abge-
ordnete der Selbstregierung Dr. Sík Sándor
und die Kunsthistorikerin und Museumsdirek-
torin Grászli Bernadett.

DIE RÁBA ETO FUT-
SAL Mannschaft spielt
am 17. November um
18:15 Uhr gegen den
Újszegeder TC in Győr-
szentiván. 

Ein bleibendes Erlebnis bie-
tet das Györer Symphonieor-
chester den Flesch Károly
Abonenten unter dem Motto
„SEKTIONEN” am 16. No-
vember um 16 Uhr im Kon-
zertsaal der Universität
(ehem. Synagoge). Auf dem
Konzert gibt es einige der be-
liebtesten Kammerwerke der
Welt zu hören: A. Dvořak:
Quartett für Streicher in F-
Dur, J. Francaix: I. Bläserquin-
tett, sowie Kurtág György:
Bläserquintettwerke. Es diri-
giert: Berkes Kálmán.

Der ANTIQUITÄTENMARKT
erwartet am 16. November
von 7-14 Uhr alle Interes -
sierten und Aussteller auf
dem Stadtwiesenmarktplatz
hinter dem Arkad-Einkaufs -
zentrum. Der nächste Markt
wird am 21. Dezember ver -
anstaltet.

IRGUM-BURGUM
Bärchenball - das Vas-
kakas Puppentheater
läd die Kleinsten zum
Bärchenball ein, wo sie
gemeinsam mit Plüsch-
bären, den Pandas und
Eisbären feiern können,
dies am 15. November
um 11 Uhr.



2014. november 14.   / + / 15

PROGRAMKÍNÁLÓ KULTÚRA, SPORT

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  
SZEKCIÓK címmel, a Győri Filhar-
monikus Zenekar Flesch Károly-bér-
letének előadása nyújt maradandó él-
ményt november 16-án 16 órakor az
egyetemi Hangversenyteremben (volt
Zsinagóga). A koncerten hallható lesz:
a világ egyik legnépszerűbb kamara-
műve: A. Dvořak: F-dúr vonósnégye-
se, J. Francaix: I. Fúvósötös, valamint
Kurtág György: Fúvósötös művei. Mű-
vészeti vezető: Berkes Kálmán.

AMAZÓNIA című filmet
vetítik november 18-án
17 órakor a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér Klubjában.
A film a Föld legnagyobb
esőerdejének szívébe ka-
lauzol minket, egy csodá-
latos családi, természet-
és egyben kalandfilm, az
Amazonas esőerdejének
szépségéről és sokszínű-
ségéről, erről a kivételes
tájról, mely a bolygón lé-
tező leggazdagabb öko-
szisztémát hozta létre. A
vetítés ingyenes.

IDEGENSÉG cím-
mel a győri Műhely fo-
lyóirat tematikus szá-
mának bemutatójá-
ra várják az érdeklő-
dőket november 20-
án 17 órakor a Zichy-palotában. A
Műhely-est házigazdája: Villányi
László főszerkesztő. Közreműköd-
nek: Komálovics Zoltán költő, kriti-
kus, Máthé Andrea esztéta, Sulyok
Elemér bencés szerzetes, teológus
és Tóta Péter Benedek irodalomtör-
ténész. A beszélgetést vezeti: Már-
tonffy Marcell irodalomtörténész.

„YBL200” címmel vándorkiállítás
nyílik az Eszterházy-palotában no-
vember 13-án 14 órakor. A Ma-
gyar Építészet Éve tiszteletére in-
dított programsorozat Ybl Miklós
épített és szellemi örökségét, va-
lamint a magyar építészetet nép-
szerűsíti. A kiállítás november
23-ig látogatható.

RÉGISÉGVÁSÁRvárja az érdeklődőket és
a kiállítókat a Városréti piactéren, az Árkád
mögött november 16-án 7–14 óráig. A kö-
vetkező vásárt december 21-én rendezik.

TÜCSÖKMANTRA– Örömzene címmel
Cseke Szabolcs (Tücsökszabi) hegedűs-gi-
táros meditatív estjének ad otthont a Bartók
Béla Megyei Művelődési Központ, novem-
ber 21-én 18 órakor. Belépő: elővételben
1500 Ft, helyszínen 2000 Ft. Jegyvételi le-
hetőség: BAHIA Győr, Lépcső köz 2. Továb-
bi információk és jegyfoglalás: tucsokmant-
raestgyor@gmail.com

COLOMBRE BAND + WAKACHUKA zenekar közös
születésnapi koncertet ad a SzínHely Kultúrpincében no-
vember 14-én 21 órától. A zenekar, amely hét évvel ez-
előtt adta első koncertjét, új dallal ünnepli az évfordulót.
A dal címe: „Hívogató” mely a hamarosan piacra kerülő
chardonnay bor névadója is. A Wakachuka zenekarral
összeállított zenei csemege csak ennek az estének szól.
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 15., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25 Tör-
ténetek a nagyvilágból  06:55 Csa-
lád-barát 09:00 Noé barátai 09:35
Zöld Tea 10:05 Pecatúra 10:35 Két
duci hölgy 11:10 Aranymetszés
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Szabadság tér '89 12:50 A vi-
lágörökség kincsei 13:10 Játék hatá-
rok nélkül 2014  13:40 Ben Hur 
15:05 Britannia madártávlatból 
16:05 Szeretettel Hollywoodból 
16:35 Ég, föld, férfi, nő  17:30
Gasztroangyal  18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Játék határok nélkül 2014 
21:45 Magyar Ring Profi Ökölvívó Gá-
la  00:05 Millennium I – A tetovált
lány  02:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:30 Ízes
élet - Mautner Zsófival  09:50 Te-
leshop 10:50 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:20 Házon kí-
vül  11:50 a'la CAR  12:25
Trendmánia Matthew Bellamy
12:55 Brandmánia  13:25 Agyme-
nők  13:55 Amikor megállt a Föld
 15:50 A maszk  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz  20:00
X-Faktor  22:35 Kardhal  00:35
Fulladás  02:25 Pihenő a pokol-
ban – Ne nézz hátra! 

04:20 Családi titkok  05:05 Baba-
világ  05:30 Super Car  06:00
Látlelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
09:55 ÁllatoZOO  10:25 Astro-Vi-
lág 11:30 Otthon a kertben 
12:00 Tűsarok  12:30 Én is tükör-
be nézek  13:00 Falforgatók 
14:00 Apák gyesen  15:00 S.O.S.
Love – Az egymillió dolláros meg-
bízás  17:00 Napló  18:00 Té-
nyekHD 19:00 Elpuskázva  21:15
Jack Reacher  23:55 Jöttem, lát-
tam, beköltöztem  01:50 Sportos
02:00 Sue Thomas – FBI  02:50
Sue Thomas – FBI  03:35 Frank-
lin és Bash 

05:55 Öt kontinens 06:20 Gazdakör
06:50 Élő egyház 07:20 Isten kezé-
ben 07:50 Akadálytalanul 08:15 Nó-
vum  08:45 Határtalanul magyar
09:15 Hagyaték 09:40 Sírjaik hol
domborulnak... 10:10 Székely kapu
10:40 Bercsényi huszárok  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05 A
világ kertjei 12:15 WTCC-túraautó
magazin 12:40 Nálatok, laknak állat-
ok? 13:10 Nálatok, laknak állatok?
13:45 McLintock!  15:45 Önök kér-
ték! 16:45 Fizessen, nagysád! 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-
berény  19:05 Hogy volt!? 20:00 Az
élet sava-borsa  20:50 Az arany-
pisztolyos férfi  22:50 Dunasport
23:05 MüpArt – Patti Austin és a Se-
nior Big Band 00:25 Világ-nézet
00:55 Himnusz 

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
17:00 Boogie Show 2013 18:25
Győr+ Sport (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Jövő-
kép (ism.) 20:30 Győr+ Sport (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét
(ism.) 22:00 Győr+ Sport (ism.)
22:40 Boogie Show 2013 (ism.)
24:05 Képújság  

GYŐR+ TV

NOVEMBER 16., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25
Európai szemmel  06:55 Család-
barát 09:00 Katolikus krónika
09:40 Ez az a nap! 10:45 A sokszí-
nű vallás 10:55 Evangélikus maga-
zin 11:20 Református ifjúsági mű-
sor 11:30 Mai hitvallások 12:00 Dé-
li harangszó 12:01 Hírek 12:05 Hét-
köznapi kifutó  12:40 Telesport
13:15 Ybl 200 13:25 Ben Hur 
14:50 Főzni úton-útfélen 15:25 Egy
bébiszitter kalandjai  17:10 Eskü-
vőtől válóperig  18:55 Fapad 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20
Magyarország, szeretlek!  21:40
A Lényeg 22:15 A másik Boleyn
lány  00:10 Mesés férfiak kurbli-
val  01:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:50 Kölyökklub 09:40
EgészségKalauz  10:10 Teleshop
11:05 Kalandor 11:25 4ütem 
12:05 A Muzsika TV bemutatja 
12:35 Agymenők  12:55 Agyme-
nők  13:30 Tru Calling – Az őran-
gyal  14:30 Tru Calling – Az őran-
gyal  15:30 Az istenek a fejükre
estek  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Szemfényvesztők  21:10
Sebhelyek  23:05 Ragadozó 
01:15 Portré  01:55 A méltóság
nevében  03:30 Apa-csata 

04:20 Briliáns elmék  05:05 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Lát-
lelet a Földről 06:25 Tv2 matiné
09:35 Babavilág  10:05 Több
mint TestŐr  10:35 Astro-Világ
11:40 Stílusvadász  12:10 Stahl
konyhája  12:40 Monk – Flúgos
nyomozó  13:40 S.O.S. Love – Az
egymillió dolláros megbízás 
15:50 Elpuskázva  18:00 Té-
nyekHD 19:00 Rising Star  21:45
A bébisintér  23:30 A felolvasó 
01:50 Sportos 02:00 Kasszasiker
 02:50 Békétlen békítő  03:40
Napló 

05:45 Önkéntesek 06:20 Gazdakör
06:45 Törzsasztal  07:40 Világ-né-
zet 08:10 Rome Riports 08:40
WTCC 2014, Túraautó Világbajnok-
ság 10:00 Nyelvőrző 10:30 Lyukas -
óra 11:00 Unitárius istentisztelet Dé-
váról 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:05 Nótacsokor 12:30 Rangon
alul  13:50 Hazajáró 14:20 Szerel-
mes földrajz  14:55 Hogy volt!?
15:50 Az aranypisztolyos férfi
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Öreg-
berény  19:10 Önök kérték! 20:05
A sziget  21:05 Még egy év  23:10
Dunasport 23:25 Heti Hírmondó
23:55 Klubszoba 00:50 Törzsasztal
 01:40 Vers 01:45 Himnusz 01:50
Magyar elsők 02:10 Lyukasóra 02:35
Nóvum  03:05 Gazdakör 03:30 Sze-
relmes földrajz 

07:30 Hoppedré professzor 07:45
Civil Kurázsi (ism.) 08:15 Jövőkép
(ism.) 09:00 Győri7 (ism.) 09:50
Konkrét (ism.) 10:10 Civil Kurázsi
(ism.) 10:40 Jövőkép (ism.) 11:10
Győr+ Sport (ism.) 11:40 Képújság
17:20 Boogie Show 2013 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 Boogie Show
2013 (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

NOVEMBER 17., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Két duci
hölgy  10:25 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 13:55 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:40
Zorro  15:25 Charly, majom a csa-
ládban  16:15 Jövő-időben 16:25
Híradó+ 16:35 Rex Rómában 
17:30 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Kékfény  21:20 Római
helyszínelők – Árulkodó nyomok 
22:15 Az Este 22:50 Híradó 23:00
Sporthírek 23:10 Aranymetszés
00:00 Rex Rómában  00:50 Család-
barát 02:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show (élő) 12:55 Fókusz Plusz 
13:50 Reflektor  14:10 Fókusz 
14:35 Éjjel-nappal Budapest 
15:45 Segítség, bajban vagyok! 
16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt 
21:25 Dr. Csont  22:20 RTL Klub
Híradó 22:50 Showder Klub  00:05
Reflektor  00:20 Döglött akták 
01:15 Döglött akták  02:05 Kung-
fu  02:50 Apa-csata  03:10 Az
éden titkai 

04:30 Stahl konyhája  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
18:00 Tények 19:20 Jóban Rossz-
ban  20:10 Bumm!  20:50 Csa-
ládi titkok  22:00 Jack Reacher 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 Elit egység 
02:40 A Macska  03:25 Békétlen
békítő 

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  10:20
Klubszoba 11:15 Az élet sava-borsa
 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Napirend előtt 13:00 Közvetí-
tés a parlament üléséről 16:30 Tér-
kép 17:05 Emily  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvö-
let  19:35 Megtörtént bűnügyek 
20:50 Don Matteo  21:45 Hírek
21:50 Dunasport 22:00 Dokureflex 
22:01 A Philip Morris-sztori  23:10
Kultikon  23:30 Örvényben  00:25
Illényi Katica és testvérei 01:25 Him-
nusz 01:30 Hírek 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:40 Győri7 (ism.)
09:50 Képújság 18:45 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Győr+ Sport 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+ Sport (ism.) 21:00 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 18., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A
szenvedélyek lángjai  09:50 Főzni
úton-útfélen 10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran 13:00
Unser Bildschirm 13:25 A világö-
rökség kincsei 13:45 Ég, föld, férfi,
nő  14:45 Zorro  15:30 Charly,
majom a családban  16:20 Hír-
adó+ 16:35 Rex Rómában  17:25
Híradó 17:40 Ridikül  18:30 Ma-
radj talpon!  19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek 20:05 Időjárás-je-
lentés 20:15 Magyarország–Orosz-
ország 22:35 Az Este 23:10 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Agapé 
23:55 A régi házban  00:30 Rex
Rómában  01:15 Család-barát
02:45 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 Brandmá-
nia  13:15 Ízes élet – Mautner Zsó-
fival  13:35 Reflektor  13:55 Fó-
kusz  14:20 Éjjel-nappal Budapest
 15:45 Segítség, bajban vagyok! 
16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt
21:25 A mentalista  22:20 RTL
Klub Híradó 22:50 XXI. század – a le-
gendák velünk élnek  23:30 Reflek-
tor  23:45 Hazudj, ha tudsz! 
00:50 EgészségKalauz  01:30 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 01:55 Az éden titkai  03:00
Az éden titkai 

04:10 A gonosz álarca  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 TényekHD 19:20 Jóban
Rosszban  20:10 Bumm!  20:50
Családi Titkok  22:00 A bébisin-
tér  23:40 Tények Este 00:25 Ak-
tív  00:45 Sportos 00:55 Kelj fel
komám, ne aludjál!  02:25 A
Macska  03:15 A gonosz álarca 

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 08:35 100 kép a XX.
századból 08:50 A világ kertjei 09:00
Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Múzeumtúra – Francia módra
 16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Közbeszéd
19:05 Fekete macska  19:55 Don
Matteo  20:55 Hírek 21:00 Du-
nasport 21:10 Bomlott Boudu be-
költözik  22:50 Kultikon  23:10
Konstans  00:40 Vers 00:45 Him-
nusz 00:50 Hírek 00:55 Hazajáró
01:20 Szerelmes földrajz 01:55 Ha-
gyaték 02:25 Határtalanul magyar
02:50 Nóvum  03:20 Kapásjelző
03:45 Akadálytalanul 

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
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:10 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Zooo+ 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Zo-
oo+ (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Zo-
oo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Zo-
oo+ (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság  

GYŐR+ TV
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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: külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô kurzusok
ANGOL nyelvbôl is 

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

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

NOVEMBER 19., SZERDA
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 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:25 Útravaló 13:45
Britannia madártávlatból 14:40 Zorro
 15:30 Charly, majom a családban
 16:15 Jövő-időben 16:25 Híradó+
16:40 Rex Rómában  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 A
muskétások  21:20 Szabadság tér
'89 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:55 Sporthírek 23:00 KorTárs 
23:35 Summa 00:05 Rex Rómában
 00:50 Család-barát (magazinmű-
sor) 02:25 Sophie szerint a világ 

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
Portré  13:15 Ízes élet – Mautner
Zsófival  13:35 Reflektor  13:55
Fókusz  14:20 Éjjel-nappal Buda-
pest  15:45 Segítség, bajban va-
gyok!  16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Fókusz  19:25
Éjjel-nappal Budapest  20:50 Bará-
tok közt  21:25 Szulejmán  22:35
RTL Klub Híradó 23:05 Házon kívül 
23:40 Reflektor  00:00 Hazudj, ha
tudsz!  01:00 Kémpárbaj  01:50
Apa-csata  02:15 Az éden titkai
03:10 Az éden titkai 

04:05 Családi titkok  05:00 Csap-
dába csalva  05:25 Magánnyo-
mozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:20 Jóban
Rosszban  20:10 Bumm!  20:50
Családi Titkok  22:00 Frizbi Haj-
dú Péterrel  23:05 Hawaii Five-0
 00:05 Tények Este 00:50 Aktív 
01:10 Sportos 01:20 Franklin és
Bash  02:15 Franklin és Bash 
03:05 A Macska  03:50 A gonosz
álarca 

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
100 kép a XX. századból 08:50 A vi-
lág kertjei 09:00 Közvetítés a parla-
ment üléséről 16:00 Kevés pénzzel
Európában 16:30 Térkép 17:05 Emily
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Párizsi helyszínelők 
19:55 Don Matteo  20:50 Hírek
20:55 Dunasport 21:05 Bilincs és
mosoly  23:10 Kultikon  23:30
Málenkaja rabatyonka  00:25 Uni-
versitas  01:30 Vers 01:35 Himnusz
01:40 Hírek 01:45 Hazajáró 02:15
Szerelmes földrajz 02:50 Nóvum 
03:15 Talpalatnyi zöld 03:45 Akadály-
talanul 

06:45 TV torna (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó
(ism.)  08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Képújság
(ism.) 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 KultÓra
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (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 20., CSÜTÖRTÖK
M1
09:00 A szenvedélyek lángjai 
09:50 Sophie szerint a világ  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 Slovenski
Utrinki 13:00 Kvartett 13:25 A világ
kertjei 13:40 Gasztroangyal  14:35
Zorro  15:25 Charly, majom a csa-
ládban  16:15 Híradó+ 16:30 Lola
 17:15 Szerencse Híradó  17:25
Híradó 17:40 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán  21:20 Munka-
ügyek  21:55 Az Este 22:30 Híradó
22:40 Sporthírek 22:50 A rejtélyes
XX. század  23:20 Történetek a
nagyvilágból  23:50 Lola  00:35
Család-barát 02:10 Sophie szerint a
világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:45 EgészségKalauz 
13:15 Ízes élet – Mautner Zsófival 
13:35 Reflektor  13:55 Fókusz 
14:20 Éjjel-nappal Budapest 
15:45 Segítség, bajban vagyok! 
16:50 Dr. Tóth  18:00 RTL Klub Hír-
adó 18:55 Fókusz  19:25 Éjjel-nap-
pal Budapest  20:50 Barátok közt 
21:25 Hajsza a föld alatt  23:25 RTL
Klub Híradó 00:00 Brandmánia 
00:35 Reflektor  00:55 Odaát 
01:50 a'la CAR  02:15 Apa-csata 
02:40 Az éden titkai 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Magánnyomozók
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:20 Jóban Rosszban  20:10
Bumm!  20:50 Családi titkok 
22:00 NCIS  23:05 Életfogytig
zsaru  00:05 Tények Este 00:50
Aktív  01:10 Sportos 01:20
Grimm  02:10 Hawaii Five-0 
03:05 A Macska  03:50 A gonosz
álarca 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 100 kép a XX.
századból 08:50 A világ kertjei 09:00
Közvetítés a parlament üléséről
16:00 Hetvenes  16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Rózsák har-
ca  19:50 Don Matteo  20:50 Hí-
rek 21:00 Dunasport 21:10 Sikátor 
22:35 Kultikon  22:55 MüpArt clas-
sic – Penderecki 80 00:15 Himnusz
00:20 Hírek 00:25 Magyar történelmi
arcképcsarnok 00:40 Hazajáró 01:05
Szerelmes földrajz 01:40 Pannon
expressz 02:05 Hagyaték 02:35 Ha-
tártalanul magyar 03:00 Nóvum 

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 21., 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  10:25 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 P'amende
13:00 Esély 13:25 A világörökség
kincsei 13:45 A muskétások 
14:45 Zorro  15:30 Charly, ma-
jom a családban  16:20 Jövő-idő-
ben 16:30 Híradó+ 16:45 Lola 
17:25 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Virtuózok 22:00 Az
Este 22:35 Híradó 22:45 Sporthí-
rek 22:50 Egy perces 22:55 A sas
 00:50 Lola  01:30 Család-barát
03:05 Sophie szerint a világ 
03:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
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 Kalandor 13:15 Ízes élet
– Mautner Zsófival  13:35 Reflektor
 13:55 Fókusz  14:20 Éjjel-nappal
Budapest  15:45 Segítség, bajban
vagyok!  16:50 Dr. Tóth  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 Fókusz 
19:25 Éjjel-nappal Budapest 
20:50 Barátok közt  21:25 CSI: Mi-
ami helyszínelők  22:20 RTL Klub
Híradó 22:50 CSI: A helyszínelők 
23:55 Reflektor  00:15 Kemény mo-
torosok  01:15 Kalandor 01:35
4ütem  02:05 Apa-csata  02:25
Az éden titkai  03:15 Az éden titkai


04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók
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  20:10
Bumm!  20:50 Családi Titkok 
22:00 Beverly Hills-i zsaru  00:05
Tények Este 00:50 Aktív  01:10
Sportos 01:20 Áldott jó nyomozó
 02:15 A Macska  03:00 A go-
nosz álarca  03:45 Családi titkok


05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:05 Mesélő cégtáblák
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
100 kép a XX. századból 09:20 Emily
 10:10 Don Matteo  11:10 Rózsák
harca  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:25 Kívánságkosár 14:25 A
templomos lovagok kincse  14:55
Élő örökség 15:25 A zenén túl 16:30
Térkép 17:05 Emily  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Közbeszéd 19:05 Rocca
parancsnok  20:00 Don Matteo 
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15
Columbo: Diplomáciai mentesség 
22:30 Kultikon  22:50 A tűz háború-
ja  00:25 Vers 00:30 Himnusz
00:35 Hírek  

06:45 TV torna 07:00 Híradó (ism.)
07:20 Sporthírek (ism.) 07:30 Vény
nélkül  (ism.) 08:00 Híradó (ism.)
08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Vény
nélkül  (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Vény
nélkül  (ism.) 10:00 Képújság
17:25 CMB Cargo-UNI Győr–Ville-
neuve 18:45 Konkrét 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek (ism.) 19:30 Er-
zsébet út (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Er-
zsébet út (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Er-
zsébet út (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Er-
zsébet út (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság  

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS PR-CIKK

A mai ember életmódja, a stressz, a
helytelen táplálkozási szokások, a moz-
gáshiány egyenes következménye a hí-
zás, a különböző testtájékokon felszapo-
rodó zsírszövet mennyisége, ami nem-
csak esztétikai probléma, sok esetben
egészségügyi következményekkel is
számolni kell.

A zsírszövet mennyisége természe-
tes módokon is csökkenthető, több
mozgással, kevesebb energiabevitellel
a zsírpárnák túlnyomó része fokozato-
san leapasztható. De természetesen
gyorsíthatóak ezek a folyamatok, és se-
gíthetünk szervezetünknek, hogy haté-
konyabban szabaduljon meg a kilóktól,
illetve ne is hízza azokat vissza.

Mit kell tudni a zsírszövetről?
A zsírszövet zsírsejtjei tárolják a ké-

sőbb hasznosítható energiát úgy, hogy
a sejt egyre több zsírt, egy nagy zsír-
cseppet tárol. A zsír-
szövet nagysága
két tényezőtől
függ, a zsírsejtek
számától és az
egyes zsírsejtek-
ben elraktáro-
zott zsír meny-
nyiségétől. A
zsírsejtek szá-
ma a gyerekkor-
ban kialakul, ké-
sőbb nem képződ-
nek új zsírsejtek, csak az
egyes sejtek mérete nő vagy csökken, a
tárolt zsír mennyiségétől függően.

A zsírbontás
A szépségiparban az utóbbi évek-

ben megjelent zsírbontó eljárások egyik
ága a zsírsejtek számára koncentrál, hi-
szen ha a zsírsejtek száma csökkenthe-
tő, akkor a zsír raktározási összkapaci-
tása is csökken az adott testrésznek, ki-
sebb lesz a zsírpárna. Az egyik leghaté-
konyabb zsírbontási eljárás manapság
az ultrahangos zsírbontás, ahol az ultra-
hang által közölt energia hatására a zsír-
sejtek egy része „tönkremegy", a zsír-
szöveti sejtburok szétpattan, a zsír elfo-
lyik, az üres sejtburok pedig hatásosab-
ban megtámasztja a laza kötőszövetet.
Ezért a nem kívánatos zsírréteg eltávo-
lításában komoly szerepe van az ultra-
hangkezelésnek.

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül

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

Hatékony zsírbontás, 
MediShape alakformálás

Végleges zsírbontás
alakformálás, karcsúsítás
A MediShape szépségszalonban

alkalmazott zsírbontási, zsíreltávolítá-
si eljárásnál több high-tech eljárás
együttes alkalmazásával tudnak ven-
dégeink megszabadulni nem kívána-
tos zsírpárnáiktól.

Az eljárás alapja itt is természetesen
az ultrahangkezelés, ahol mi

egy ez idáig csak az orvos-
lásban használt, magas
frekvenciájú, fókuszált ult-
rahangot használunk. Az
ultrahang szétbontja a
zsírsejt falát, és a lebon-
tott zsírsejt a nyirokrend-
szeren keresztül távozik
a szervezetből.

Az ultrahangos keze-
lés hatását előkészítendő,

a MediShape mélymeleg lé-
zert használ, amely előmelegíti és

gyengíti/roncsolja a sejtfalat és egyben
fiatalító hatást fejt ki a bőrszövetre, a
bőrsejtekre. A kezelés alatt az alkalma-
zott technológia hűti is a bőrfelületet és
visszafeszesíti a megnyúlt bőrt.

A kezelés alatt alkalmazott pulzáló vá-
kuummasszázs, pedig a nyirokmasszázs
hatásához hasonlóan, segíti a lebontott
zsír gyors és hatékony kiürülését.

Milyen eredménye van
a MediShape zsírbontásnak?
A tapasztalat az, hogy mindenkinél

lemegy kezelésenként minimum 1-2
cm a körtérfogatból. Aki betartja az
előírt vízfogyasztást és esetleg még
mozog is mellette, ott elérhető 2-3 cm
apadás is kezelésenként. A maximális
hatás érdekében a gyártó 12 alkalmat
javasol, de már 6-8 alkalom után is le-
het látványos eredményt elérni.

A BŐR, A HÁM ÉS A ZSÍRSZÖVET
A ZSÍRSEJTEKKEL

A bőrfelület,
a felhám

Zsírsejtek

Elraktározott
zsír

EGY ZSÍRSEJT FELÉPÍTÉSE

elraktározott zsír

sejt membrán

sejtmag
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FEHÉR BOROK ÉJSZAKÁJA  PR-CIKK

A nagy sikerrel megrendezett Győ-
ri Bormustra sikerein felbuzdulva
újabb, a magyar bort és borkultúrát
népszerűsítő, tematikus rendezvény-
sorozat indul Győrben. A program
alap ötlete szerint minden év novem-
berében egy városi helyszínen olyan
sétakóstolót szerveznek, amelynek
középpontjában valamelyik szőlőfajta
áll. Idén az olaszrizling, mint kárpát-
medencei fehér fajta köré épül a
rendezvény, amelyre nyolc különálló
borvidékről húsz pincészet érkezik,
hogy bemutassa saját olaszrizlingje-
it. A pannonhalmi, ászár–neszmélyi,
móri, nagy-somlói, balatonfüred-
csopaki, badacsonyi, zalai, valamint
a soproni borvidékről érkező borá-
szoknak azonban nem mindegyike
készít többféle bort ebből a fajtából,
ezért az érdeklődők, alternatívaként,
más fehér fajtából palackozott ne-
dűt is kóstolhatnak majd. 

Az este célja ugyanakkor egyértel-
műen az, hogy a jelenlévő szakembe-
rek személyesen mutassák be, hogy
hol is tart Magyarország legelterjed-
tebb fehérbor fajtája.

Az eseményen részt vevő Deé Já-
nos érdekes estére számít, hiszen
ugyanazt a fajtát lehet majd kóstolni,
de különböző borvidékekről és külön-
böző termelőktől. A Deé Családi Pin-
cészet a kötelező fajta mellett további
alternatívaként rajnai rizlinggel kínálja
majd a közönséget. 

Deé János szerint egyébként az
olaszrizling nagy fajta, hiszen megle-
hetősen tág spektrumban használha-
tó: rossz évjáratból is lehet elfogadha-
tó minőséget csinálni, a jó évjáratok-
ban pedig egészen nagy lehetőségek
vannak. Hozzátette, az olaszrizlinget
inkább az idősebb korosztály kedveli,
a kicsit kesernyés jellegű íz miatt, ami
a fiataloknak nem biztos, hogy köny-
nyen értelmezhető. A borász saját
olaszrizlingjét egyébként inkább a
gyümölcsösebb jelleg felé igyekszik
vinni, ezért – saját elmondása szerint
– az igazi olaszrizling-kedvelőknek
nem is ízlik annyira, hiszen nem talál-
ják benne a keserű mandulát. Viszont
a gyümölcsösebb ízt kedvelőknél be-
találunk ezzel a borral – jegyezte meg.
Deé János rámutatott arra is, hogy
Magyarországon meg kellene tanulni
jobban értékelni, a helyén kezelni ezt
a fajtát, hiszen fröccsös borként van
elkönyvelve, pedig ennél jóval több
van benne. 

Fehérborok Éjszakája a 
Rómer Flóris Múzeumban

Laposa Bence, a badacsonyi Lapo-
sa Borbirtok vezetője ezzel szemben
úgy látja, ma már helyén van hazánk-
ban az olaszrizling, az elmúlt években
jó néhány pincészet, így ők is, küzdöt-
tek azért, hogy visszakerüljön a minő-
ségi térképre ez a fajta. A borász sze-
rint sikerült megváltoztatni azt a szte-
reotípiát, hogy ez egy alsó kategóriás
ivóbor. Hozzátette, ma már a prémi-
um szegmensben is jó esélyekkel in-
dulnak az olaszrizlingből készült bo-
rok. Laposa Bence szerint egyébként
Magyarországon a fehér fajták közül
kettő emelkedik ki mind szakmailag,
mind pedig a fogyasztók értékítélete
alapján: az egyik az olaszrizling, a má-
sik pedig a furmint. Ezeknek van
ugyanis termelői és fogyasztói bázisa,
illetve ezek azok a borok, amelyek a
legszebben lefedik a magyar szőlész-
kedés-borászkodás lehetőségeit –
vélte a borász. Az olaszrizlinggel ki -
emelten foglalkozó Laposa Borbirtok
egyébként 4 Hegy nevű nedűjével – a

szőlő a Badacsony, Csobánc, Somló
hegyeiről és Szent György-hegyről
származik – érkezik Győrbe. Laposa
Bence szerint egyébként a Balaton-
felvidéken és a Somlón határozottab-
ban jelen vannak a fajtára jellemző ter-
melői jegyek, de az olaszrizling min-
den termőhelyen tud egy jó értelem-
ben vett átlagot hozni, azaz egy köze-
pesen jó minőségi bort. Úgy fogalma-
zott: a legmegbízhatóbb fajtánk
mennyiségben, minőségben, ízvilág-

ban, és ez a stabilitás kiszámíthatósá-
got jelent termelőnek és fogyasztónak
egyaránt. 

Sarkosabban fogalmazott Mucsi
Zalán, a Pántlika Pincészet birtokigaz-

gatója, aki a stabilitással kapcsolat-
ban megjegyezte, az időjárás nagy-
ban meghatározza az olaszrizlinget, il-
letve az abból készült bort. A kései
érésű olaszrizlingnek ugyanis szüksé-
ge van az indián nyárra, hogy teljes
érésben lévő szőlőt lehessen betaka-
rítani. Igaz, hozzátette azt is, hogy ná-
luk nincs kompromisszum, ha nem
tudnak kiváló minőségű bort készíte-
ni, akkor neki sem állnak. Így nem cso-
da, hogy a balatonfüred–csopaki bor-
vidék borászának 2012-es olaszriz-
ling bora benne van a fajta magyar
TOP 10-ében. Ezt is lehet majd Győr-
ben kóstolni, ahogy azt a házasítást is,
amely az olaszrizling mellett 40 száza-
lékban szürkebarátból áll. Mucsi Za-
lán a fajta magyarországi helyzetéről
szólva elmondta azt is, a legelején jár
a szakma annak a munkának, amelyre
szükség van ahhoz, hogy az olaszriz-
ling elismert fajta legyen. Rámutatott,
3-4 éve kezdték itthon komolyan ven-
ni ezt a fajtát, és egyelőre az alapoknál
járnak a borászok. Ugyanakkor meg-
jegyezte, jó fajta, nagy jövő előtt áll, de
még tíz év, mire mindenki megtalálja
a saját olaszrizling-koncepcióját. 

Ha Ön is kíváncsi rá, hogy hol tart
ma az olaszrizling, látogasson el no-
vember 21-én a Rómer Flóris Múze-
umba és kóstolja meg este hat és éjfél
között az ebből a jellegzetes kárpát-
medencei fajtából készült borokat a
Fehérborok Éjszakáján. 

Az olaszrizling, mint kárpát-
medencei fehér fajta köré épül
a rendezvény, amelyre nyolc kü-
lönálló borvidékről húsz pincé-
szet érkezik.
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Bécsi Kávéház
Gyôr, Arany János utca 18.

Nyitva tartás:
hétfôtôl szombatig: 8—20ig; 

vasárnap: 10—20  
Tel: 96/317-072

„Bécsi udvar”

10% kedvezmény minden 
kávéházi fogyasztásból!

Mindenfajta JENNIFER LOPEZ 
parfüm kedvezménnyel kapható!

FEKETE
MACSKA
Győr, Király u. 7.

A kupon 2014.11.14–2014.11.21-ig váltható be!

15%

A kijelölt termékekre 
10% és 20% engedmény!
9021 Gyôr Kazinczy utca 23. 
Nyitva tartás: H-Szo: 9:00—18:00-ig 
Tel.:96/527-127 

a BOGI Kft. és a KRETON Kft.
bármely gyôri üzletében

KIRÁLY CIPÔ 
Király u. 12.

BUTIK
Kazinczy u. 8.

MUNKARUHÁZAT
Kazinczy u. 3.

ÚRI DIVAT
Árpád út 41.

ANTIK BÚTOR
INTARZIA

Bálint M. u. 63. 
TRIUMPH

Arany J. u. 21. 

Más kedvezménnyel nem összevonható.

NÔI DIVAT
Baross út 16.

20%-os kedvezmény

15%-os kedvezmény a teljes árukészletre, 
minden 1500,- Ft feletti vásárlásnál, 
más kedvezménnyel nem összevonható!Széchenyi tér 12.

Tel.:  
70/5578-052

Gy r, Aradi vØrtanœk u. 4. (a Klastrom Hotel m g tt)

50% kedvezmény a megjelölt szemüvegkeretekbôl 
vagy

egy pár ajándék egyfókuszú szemüveglencse

9021 Gyôr, Baross G. út 15. | Tel.:96/328-980
fulopoptika@gmail.com | www.fulopoptika.hu

A kedvezmények csak komplett szemüvegkészítés esetén értendôk!
Részletek az üzletben!

10%kedvezmény miden termékre
Gyôr Király utca 10.

Nyitva tartás:
H—P.: 08:30—17:30-ig
Sz.:08:30—12:30-ig

Már Most 
Karácsonyi Akció!

Németné Hoffmann 
Ibolya ÓRÁS!

További információ a boltban!

* Az akció a készlet erejéig érvényes, új komplett szemüveg vásárlása esetén.

A MÁRKÁS FEHÉRNEMŰK
SZAKÜZLETE

Győr, Baross Gábor u. 29.

Nôi, férfi kabátok, mellények és egyéb bôráruk széles választéka!
Egyéni megrendelés elkészítését is vállaljuk.

-10% minden termékre!

OKAY BÔRSZAKÜZLET

Gyôr, Király utca 5. • Tel.: 70/527-0631

H-Szo: 7-19 óráig 
www.facebook.com/CsucsokGyôr, Király u. 11.

20%
minden forró ital árából

20 ÓRA 19.000 Ft helyett 16.000 Ft
a Hatos Nyelviskolában!

4 fős csoportokban olasz, orosz,
francia délelőtti kezdő csoportok!

KIHAGYHATATLAN  LEHETŐSÉG A KUPON FELMUTATÓJÁNAK!

Érdeklődés: +36 30/520-1895
NMH eng. sz.: E000451/2014
NY. T. sz: 08-0079-04
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BORHÁLÓ  PR-CIKK

Rossz bort vásárolt?
Cserélje ki nálunk!
kép és szöveg: borháló

A Borháló borkereskedés saját, vá-
logatott boraiból egy palacknyival kár-
pótol mindenkit, aki elmondja, eset-
leg leírja, hol és hogyan került olyan
helyzetbe, hogy rosszabb bort vásá-
rolt, mint amire számított. 

A legtöbb vevő a címke alapján vá-
laszt bort, a rutinosabbak pedig a hí-
res pincészetek valamelyik borát ve-
szik meg, ha biztosra akarnak menni.
Csakhogy a szép külső rossz bort is
takarhat, a boltok pedig tele vannak
túlárazott borokkal.

Ezt ismerte fel az országszerte 45
üzlettel rendelkező Borháló borkeres-
kedés és akciót hirdetett a rossz borél-
ményt szerzők kárpótlására.

A „Borcsere" akció keretében elég rö-
viden megírni a www.borhalo. com/bor-
csere oldalon borválasztási mellényúlá-
sunk történetét, és máris egy palacknyi
jó borral kárpótoljuk a szerzőt a boltjaink-
ban – mondja Németh Ágnes, a Borháló
Győr üzletvezető-helyettese. Ha valaki
nem szívesen írja le, mi akkor is meghall-
gatjuk az élményt.

„A Borhálóban úgy gondoljuk, nem
várható el a vevőtől, hogy minden étel-
hez és alkalomhoz megfelelő bort tud-
jon választani, vagy minden borfajtát
ismerjen, erre valók a szakemberek” –
mondja Ágnes.

Üzletünkben a bort meg is lehet
kóstolni, mindannyian, akik itt dolgo-
zunk, készséggel segítünk jól válasz-
tani, és nem is akarunk drága, palac-
kos borokat  rátukmálni a vevőre. 

Otthoni estékre, bulikra nem flan-
cos üvegekre, hanem jó borra van
szükség. Ha a bor hamar elfogy, eleve
kár az elegáns kiszerelést választani,
hiszen csak a palackozás költsége 5-
600 Ft is lehet. „Több olyan bort is áru-
lunk literenként 700-1000 forintért,
aminek palackja 1500 körül van a bol-
tokban” – mondja Ágnes.

Kóstoljon, válasszon a „Borháló
termék – Borháló minőség" jelölésű
borokból, és a 4 legjobban ízlő árá-
ból kaphat egy palacknyi enged-
ményt az, aki regisztrál és esetleg
meg is osztja velünk kellemetlen
bor élményét a borhalo.com/bor-
csere oldalon.

„Ha bor, akkor Borháló”

Győr, Pálffy utca 3. |  www.borhalo.com/gyor  
Facebook: borhalogyor

* minimum Orma Forte lencse vásárlása esetén.
1 kupon csak 1 szemüveg vásárlása esetén használható fel.
Részletekrôl érdeklôdjön az üzletben.

/lennermachleroptika

Gyôr, Schweidel u. 23.
(a színház mûvészbejárójával szemben)

Tel: 96/335-119

Minden szemüvegkeret    
–50%
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Vágtass velünk!

A rovatot támogatja a győr-gyirmóti Rodeo Ranch Szabadidőpark.

A lovaglás napjainkban alapvetően
szezonális, mondhatjuk, májustól
szeptemberig tart, ezután pedig holt-
szezonról beszélhetünk. Tóth Szilárd,
a Rodeo Ranch tulajdonosa szerint
döntően kétféle lovast különböztethe-

tünk meg: a hobbi, valamint az „igazi”
lovasokat, akik télen-nyáron, időjárási
viszonyoktól függetlenül hódolnak
szenvedélyüknek. „A ranch-en szeren-
csére olyan csapat jött össze, akik
esőben, hóban, szélben lovagolnak,
csak szakadó esőben és jegesedés
esetén nem tartjuk meg az edzéseket”
– mondta, majd hozzátette, a lovasis-
kolák többségének azonban nem eny-
nyire kedvező a helyzete, gyakorlatilag

Hogyan lehetne fellendíteni
a hazai lovassportot?

a szezonban megkeresett bevételből
élnek télen.

Többféle oka van, miért nem mond-
hatjuk egyelőre, hogy lovas nemzet va-
gyunk, vélekedik Tóth Szilárd. Szerinte
a hagyomány megléte ma már kevés, a

lovaglásnak nincs meg az az elismert-
sége, amire valóban lehetne építkezni.
Egyrészt szemléletváltásra lenne szük-
ség, hogy a családok belássák a rend-
szeres sportolás fontosságát, s persze
arra is, legyen alternatíva a futballal,
úszással, teremsportokkal szemben a
lovaglás, amely során a természetben
lehetnek. Már mi is írtunk róla, hogy szá-
mos előnye van az egészségmegőrzés
mellett a lovaglásnak, ilyen például,

hogy a gyerekek az állatokkal való fog-
lalkozás által felelősséget tanulhatnak,
s az sem elhanyagolható szempont,
hogy zárt, összetartó közösségben le-
hetnek. „A másik probléma, hogy a lo-
vassport nem kap elég támogatást” –
fogalmazott és utalt arra is, a nemzeti lo-
vaskultúra-oktatás bevezetése is meg-
torpant, a végzett lovas szakemberek-
nek pedig nincs felvevőpiaca.

„Valamit tenni kellene azért, hogy a lo-
vaglás valóban tömegsport legyen,
hogy mindenki, keresettől függetlenül,
elérhesse.” Tóth Szilárd úgy gondolja,
ahogy például a Széchenyi-kártyával se-
gítették a hazai turizmus fellendülését,
úgy hasonló módon lehetne támogatni
a lovassportot is. Felvetése szerint sza-
badidős sporttevékenység keretében
többféle lehetőség közül volna jó válasz-
tani, akár azokat a lovardákat, amik csat-
lakoztak a programhoz. Ez egyelőre per-
sze csupán felvetés, ám az biztos, hogy
rengeteg gyermek szeretne lovagolni.
„Megkockáztatom azonban, hogy a
Győr környéki lovardák négyszáznál
több lovast nem érnek el. Ha a lovas-
sport egészségmegőrző hatásait néz-
zük, a fellendítése befektetés lenne a jö-
vőbe, emellett pedig image-építő is le-
hetne, hiszen mégiscsak lovas nemzet
a magyar...” – hangsúlyozta Tóth Szilárd.

A címben feltett kérdésre termé-
szetesen olvasóink felvetéseit is vár-
juk a szerkesztoseg@gyorplusz.hu e-
mail címre.

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. 11. 14—11. 21.

DELIKÁT

560,- kg

Fagyasztott libacomb „A” 1 kg

Sertészsír 1 kg

Koroncói
burgonya
zsákos, 30 kg

59,- kg

499,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

1699,-kg

Fejes káposzta
1 kg

49,- kg

179,- kg
Kristálycukor 1 kg
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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!

téli-nyári gumigarnitúrával eladó.

Irányár: 900.000 forint. 

Tel.: 30/9465-021

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

NEW BEETLE

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

ÁLLÁS

Villamos karbantartó
munkatársat keresünk győri partne-
rünkhöz. Elvárások: szakirányú erős-
áramú végzettség, gyakorlat hajtás-
vezérlések javításában, több műsza-
kos munkarend vállalása. Jelentke-
zés: 06-30/581-9820 vagy adri-
enn.kis@kellyservices.hu

SZOLGÁLTATÁS  

Alsó mosás! TGK,
kamion vagy munkagép.
Nálunk a sár, az olaj nem
akadály! Várjuk Győr egyet-
len aknás kézi alsó mosójá-
ban, hétvégén is! Épfu autó
mosó Győr Fehétvári út 80.
a Zöld út felöl Bejelentkezés:
20/9522-938

Mindennemű kárpitozást vállalok in-
gyenes felméréssel vidéken is.
Tel.: 0620/2399-198

Nem érzi jól magát? Segítek! Orbán
Csilla 06-70/295-0855. Győr, Ko-
dály Z.u.10.

Beton- és téglafalra
tárgyak felfúrása, rög-
zítése és mindenne-
mű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

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

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

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667 

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

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

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

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

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

JÁRMŰ

9 éves Toyota Corolla motor-
és sebváltóhibával eladó. Tel.: 06-
70/220-5297

OKTATÁS

ZUMBA, KUBAI 
SALSA, 
TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.
TEL.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.
Hungary

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

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás, fel-
vételi felkészítés általá-
nos és középiskolásoknak. Soké-
ves tapasztalattal, referenciákkal.
Hívjál bizalommal, segítek! A si-
kerhez persze a Te
szorgalmadra is szük-
ségünk lesz!  Érd. tel.:
06-30/897-0405.

Közbeszerezési re-
ferens OKJ-s 250 órás
képzés indul. 2014. december
6-án a TIT Székházban Győr,
Szent István út 5.  Jelentke-
zés: 2014. november 28.  Tel.:
0 6 - 7 0 / 3 2 1 - 3 7 6 3 . e - m a i l :
gyor@titpannon.t-online.hu.
www.titpannon.hu 

Valutapénztáros OKJ-s
képzés indul. 2014. december 6-
án a TIT Székházban Győr, Szent
István út 5.  Jelentkezés: 2014.
november 21.  Tel.: 06-70/321-
3763. e-mail: gyor@titpannon.t-
online.hu. www.titpannon.hu

EGYÉB

Hagyaték, régiség, festmé-
nyek, bútorok, porcelánok, magas áron
vásárolok. Tel.: 06-20/336-1605.

Dióbelet vásárolok Győr,
Nádor u. 21. Tel.: 06-20/979-5105.

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

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

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

ÉPÍTŐANYAG

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

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

Az árverés időpontja:
2014. december 8., 9 óra

Az árverési dokumentáció igényelhető a Győr Projekt Kft. (9024 Győr, Orgona u. 10. B épület 203.
iroda), vagy a gyorprojekt@gyorprojekt.hu e-mail címen, vagy a +36-96/505-059 telefonszámon.

licit útján bérbe adja az

AQUA SPORTKÖZPONT

BÜFÉJÉNEK
üzemeltetését.

A GYŐR PROJEKT KFT.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: pannon-víz zrt.
fotó: archív 

Junker Károly 1827-ben született az al-
só-ausztriai Saubersdorfban, szülei gaz-
dálkodók voltak.  A Bécsi Műszaki Egye-
temen szerzett jártasságot a vízépítési
tudományokban, 1847-től már a Szue-
zi-csatorna mérnökei közt találjuk. Szak-
mai tevékenységét XI. Pius pápa a Nagy
Szent Gergely Renddel, I. Ferenc József
pedig lovagrendi kitüntetéssel ismerte
el. 1864-től Bécs vízellátásán dolgozik,
nevéhez fűződik a bécsi vízmű építése.

Junker Károly 1879-ben szívesség-
ből megvizsgálja Győr környékének, így
Kiskút vidékének geológiai viszonyait.
Szakértői nyilatkozatát a város vízvezeté-
ki bizottságának adta át. Azt írta benne,
„a talaj, amelyre Győr városa települt, va-
lamint a város környékének földrajzi vi-
szonyai nagy mennyiségű fenékvíz ösz-
szegyűjtését teszik lehetővé”.

A dunai vízkivételi megoldás eleve
nem is jöhetett szóba, erre nézve Jun-
ker úgy nyilatkozott, hogy a mestersé-
gesen szűrt folyóvíz nyáron magas, té-
len igen alacsony hőmérsékletű. Ha
abból „bármily gondossággal távolít-

Junker Károly jóslatai
tatnak is el a tisztátalanságok, különö-
sen nyári időben annak magas hő-
mérséklete jelenti a felhasználás leg-
nagyobb akadályát, mert a víz majd-
nem élvezhetetlen”.

Érdekes Junker Károly szakvéle-
ményének az a része, amelyben ki-
mondta, egy vízvezetéki műnek ma-
gánvállalat részére történő átadása
nem áll összhangban a közérdek dik-
tálta céllal. Ilyen vállalat kizárólag a sa-
ját üzleti érdekeit tekinti feladatának,
ezt a megoldást mindenhol elkerülik.
A törvényhatóságnak kell az üzemvi-
telt közvetlenül gyakorolnia.

A megállapítás jóslásnak is felfogha-
tó. Junkert igazolta a város és a Győri
Vízvezetéki Részvénytársaság közt 15
éven át folytatott szerződési vita, mely-
nek lezárásaként a vízvezetéki mű városi
üzemeltetésbe került. Junker jóslatai
több mint egy évszázad múlva is megáll-
ják a helyüket. A város és a környező te-
lepülések a folyók mellett ipari szűrésű
kutakból jutnak vízhez. A győri vízvezeté-
ki mű 1899 óta köztulajdonban van, üze-
meltetését jelenleg a környék önkor-
mányzatainak tulajdonában lévő Pan-
non-Víz Zrt. végzi. 

Álláshirdetés

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

gépjármûvezetô
Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári utca 1.
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi

képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya
Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gy,ôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépjármûvezetô” jeligét.

Mesél a múlt

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet önkormányzati bérlakás
határozott idejű bérleti jogának elnyerésére.

Bérlemény Alapterület Szoba Bérleti díj/hó Megtekintés időpontja Várható költözés
Aradi vértanúk útja 18. 2/8. 70 m2 1 84.000 Ft 2014.11.19, 9-9.20 2014. dec. eleje

A pályázat benyújtásának helye, határideje:
GYŐR-SZOL Zrt. Központi Ügyfélszolgálat (Orgona u. 10.), 2014. november 28, 12 óra.

A pályázati feltételekrŐl részletes információk a www.gyorszol.hu internetes oldalon olvashatóak.

Pályázati hirdetmény

Míg az utóbbi évtizedekben tavasztól
őszig jellemzően hatszor kellett lenyírni
a füvet a több mint kétmillió négyzetmé-
tert kitevő lakó és peremkerületekben,
addig idén egyharmadával többször, ki-
lencszer tértek vissza ugyanezen részek-
re a gépek. A harmincszázalékos több-
letmunkát egyértelműen az időjárás
okozta. Az előző tél enyhe volt, a talaj
szinte át sem fagyott. Ennek az lett az
eredménye, hogy a fű a megszokottnál
hamarabb, már március elején növeke-
désnek indult. A helyzetet érzékelve a
Győr-Szol Zrt. a március 15-i ünnepi
helyszínek rendbetételét követően, a ta-
valyinál egy hónappal korábban, márci-
us második felében elindította a fűnyíró
gépeket a lakótelepi és a peremkerületi
zöldterületeken.  Az időjárás tavasszal és
nyáron is a fűnek kedvezett. Az átlaghoz

Rekord fűnyírás
képest a csapadékos, hűvös nyári idő
ideális volt a növekedéshez. Alapeset-
ben az első három fűnyírási kört követő-
en, július és augusztus hónapokban a fű

növekedése a hőség miatt visszaesik,
ekkor nem is indokolt a nyírás. Idén ez is
másképpen alakult, hiszen az említett
okok miatt a nyári leállás is elmaradt.
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SPORT MOZAIK

Két ezüst- és egy bronzéremmel
zárta Jakabos Zsuzsanna az elmúlt
héten rendezett százhalombattai
rövidpályás úszó országos bajnok-
ságot. Győri kiválóságunk három
számban: 100, 200 és 400 méter
vegyesen mutatta meg erejét. Ja-
kabos 200-on harmadik, míg a
másik két számban második lett. 

Kétszer is bizonyíthatott a Győri
ETO FC az elmúlt héten, ahol
felemásan sikerült a szereplés.
Elsőként a soron következő
NB I-es mérkőzés következett
a Pécs ellen, idegenben. Bár
az első igazi lehetőség a hazai
csapat előtt adódott, mégis re-
mekül kezdett a zöld-fehér ala-
kulat, hiszen már a 13. perc-
ben megszerezték a vezetést.
Dinjar beívelését Priskin csúsz-
tatta a Martínez elé, aki kapás-
ból a hálóba lőtt. Nem sokkal
később aztán duplázott a csa-
tár, így már kettővel mentek a
vendégek. A fordulást követő-
en még aktívabban játszott a
győri gárda, a pécsiek pedig
hiába cseréltek, nem lett jobb

Egygólos vereséget szenvedett az
ETO-SZESE a férfi kézilabda NB I/B
Nyugati csoportjában. A zöld-fehér fi-
úk a bajnokság 8. fordulójában az él-
lovas Szentendrét fogadták. 

Bár vendég góllal indult a találkozó
és 4–4-ig fej fej mellett haladtak a fe-
lek, ezt követően mégis Rosta Miklós
tanítványai húztak el néggyel. Ezután
azonban hullámvölgybe kerültek a ha-
zaiak, sok technikai hibát követtek el,
így az éllovas könnyedén megfordítot-
ta a találkozót. Rövid időre állandósult
a két-három gólos különbség. Ám a
szünetre sikerült felküzdenie magát

Izgalmas, kiélezett csatában 3–2-es
győzelmet aratott a Rába ETO fut-
sal csapata az NB I 10. fordulójá-
ban a Veszprém ellen, idegenben.
A győriek első gólját még az első
félidő 15. percében a csapatkapi-
tány Lódi szerezte. A szünet után
pedig Dróth kétszer is eredmé-
nyes volt. Ezzel a sikerrel a zöld-
fehérek továbbra is vezetik a baj-
nokságot és már 6 pont az előnye
a második Veszprém előtt. 

Az elmúlt héten kétszer is pályára lé-
pett a CMB Cargo-UNI Győr. Első-
ként a svéd Udominate Basket ott-
honában a női kosárlabda Európa-
kupa első meccsén. A győri lányok
három negyeden keresztül remekül
bírták tartani magukat, ám az utol-
só szakaszban elfogytak, így végül
72–58-as svéd győzelemmel zárult
a találkozó. A folytatás néhány nap-
pal később azonban már jobban si-
került a bajnokságban. Völgyi Péter
tanítványai akkor az MTK otthoná-
ban viziteltek a női kosárlabda NB I 4.
fordulójában. A zöld-fehérek végig
magabiztosan játszottak, így megér-
demelten hozták haza a 70–56-os
győzelemért járó pontokat. 

Három érem

Gyôzelem
idegenben 

Egy vereség,
egy gyôzelem

A negyedik fordulót követően már biz-
tos csoportelsőként várhatja a folyta-
tást a Győri Audi ETO kézilabdacsapa-
ta a Bajnokok Ligájában. Kovacsicsék
az elmúlt hétvégén a dán Viborgot fo-
gadták hazai pályán. 

A vendégek kezdték jobban a talál-
kozót. Hamar vezetést szereztek,
majd növelték a különbséget, míg az
első ETO-s gólra az 5. percig kellett
várni. Ezt követően gyakorlatilag fel-
váltva estek a gólok, így tudta tartani
előnyét a Viborg olyannyira, hogy a
szünetre is kétgólos, 9–11-es vendég
fórral vonultak a felek. 

A második félidő elején aztán si-
került az egyenlítés, Löke góljával
11–11-et mutatott az eredményjel-
ző. Ezt követően folyamatosan lóg-
tak meg Kovacsicsék a dánoktól, rá-
adásul Herr is rendre meghiúsította
a vendégek próbálkozásait. Nem is
sikerült már nagyon közelebb zárkóz-
nia a Viborgnak a zöld-fehérekhez,

Csoportelsôként tovább

így végül 22–20-as hazai sikerrel zá-
rult a találkozó. 

Még a BL-mérkőzést megelőzően
Ambros Martin tanítványai a kézilab-
da Magyar Kupában is szerepeltek,

ahol ismét magabiztos győzelmet
könyvelhettek el. A címvédő a Siófok-
kal csatázott, amelyet 40–27-re győ-
zött le, így a csapat a legjobb 8 között
folytatja.

Egygólos vereség az éllovastól
egy gólra Petrenkóéknak. 13–14-gyel
fordultak a felek. 

A második játékrész elején elhúzott
öt góllal a Szentendre. Ám nem adták
fel a Rosta-fiúk, folyamatosan faragtak
a hátrányból, így sikerült 22–23-ra fel-
küzdeni magukat. Ezután viszont Kal-
már szövegelésért végleges kiállítást,
csapata pedig 4 perces büntetést ka-
pott. Így is tartották magukat a hazaiak,
olyannyira, hogy a vége előtt nem sok-
kal 29–29-et mutatott az eredményjel-
ző. Az éllovas azonban még egyszer be-
talált, így hiába küzdött óriásit a csapat,
29–30-as vereség lett a vége. 

Pécsi siker, gyirmóti vereség
a támadójátékuk. A 67. perc-
ben aztán Polekszics hibájá-
nak köszönhetően, Priskin to-
vább növelte az ETO előnyét. A
végéig gól már nem született,
így 3–0-ás zöld-fehér sikerrel
zárult a mérkőzés.

Néhány nappal később az-
tán a Liga-kupában kellett vol-
na bizonyítani. A D csoport
5. fordulójában az ETO a Gyir-
mótot fogadta hazai porondon,
ahol csúfos vereséget szenve-
dett a másodosztályú ellenfelé-
től. A kék-sárgák ugyanis 3–1-es
győzelmet arattak. Igaz, hozzá
kell tenni, hogy a találkozónak
gyakorlatilag nem volt tétje, hi-
szen a zöld-fehérek korábban
már kiharcolták a továbbjutást. 
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A szombati megnyitó ünnepséget követően, rögtön
pezsgő élet költözik az Arénába. Jó hír a győrieknek,
hogy a magyar női kézilabda-válogatott két felké-
szülési mérkőzést is játszik itt, amelyeket kedvez-
ményes áron lehet megtekinteni.

Az Audi Aréna Győr valóban a sport és a kultúra
új városi központja lesz, amit jól mutat, hogy már
most több szuperkoncertre és sporteseményre
válthatunk jegyet. A közelmúltban eldőlt, hogy két
újabb mérkőzés is színesíti a programkínálatot, hi-
szen az Európa-bajnoki csoportmérkőzéseit Győr-
ben játszó női kéziválogatott itt játssza majd a felké-
szülési találkozóit is. November 29-én 15.30 órától
a mieink Ausztriával, de cember 4-én 17.30-tól pe-
dig Franciaországgal mérkőznek meg.

„Az Európa-bajnokságra készülő válogatott
mindkét találkozójára kedvezményesen lehet majd
jegyet kapni a győri Látogatóközpontban, hiszen
azt szeretnénk, hogy azok is eljuthassanak az új
multifunkcionális csarnokba, akik nem tudnak ott
lenni a szombati megnyitón, illetve azok is láthassák
a magyar csapatot játszani, akik számára túlzott ter-
het jelentenek az Európa-bajnokság jegyárai” – fo-
galmazott lapunknak Domanyik Eszter, az Eb helyi
szervezőbizottságának vezetője. Hozzátette, a Ba-
ross úti Látogatóközpontban a jövő héttől kaphatók
a jegyek. „Az Ausztria elleni mérkőzésre elővételben
1000, a franciák ellenire pedig 2000 forintos áron,
de aki mindkettőt megtekintené, azok számára
2500 forintért kombinált belépők is rendelkezésre
állnak majd. A helyszínen is lehet majd jegyet venni
mérkőzésenként 2500 forintért. 

Az Audi Aréna Győr szombati
megnyitójára autóval érkezők a
következő parkolóhelyeket tud-
ják igénybe venni:

A multifunkcionális csarnokot a
rendezvény előtt megközelíthetjük
egyrészt a Nagysándor József utca
felől a Tóth László utcán, másrészt
pedig a Pesti út felől akár Győr köz-
pontja, akár pedig az Audi-körfor-
galom irányából. Ha autóval érke-
zünk, akkor leparkolhatunk az állat-
kert előtti új körforgalomnál lévő
parkolóban, ahol mintegy 150 hely
áll rendelkezésre, vagy továbbha-
ladva a Tóth László utca mentén,
ahol további 40 parkolóhelyet talá-
lunk. A Pesti út–Tóth László utca ke-
reszteződését jelentő új körforga-
lomnál (Mártírok útja mögött) 600
férőhelyes nagy parkolót vehetünk
igénybe. A média képviselői számá-
ra az új létesítmény és a Magvassy-
csarnok öltözőház felőli oldalán
nyitják meg a parkolót.

Aki busszal érkezik az ese-
ményre, annak fontos tudnia, hogy
a nyolcas járat a rendezvény ideje
alatt nem használja a Tóth László
utcai megállóhelyet, a Pesti úton

Válogatott mérkôzések
Hol parkolhatunk a csarnok átadásakor?

lévő megállóhelyen, az új körforga-
lom közelében áll meg és onnan le-
het besétálni az Arénához.

A szombaton délután három
órakor kezdődő rendezvényen a
győri sportegyesületek és művé-
szeti intézmények a Győri Balett
által koreografált látványos mű-
sort mutatják be „Sport és kultúra
találkozása Győrben!” címmel. Az
eseményen részt vesz, és avató
beszédet mond Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke,

Borkai Zsolt, Győr polgármestere,
Thomas Faustmann, a névadó Au-
di Hungaria Motor Kft. ügyvezeté-
sének elnöke és Görbicz Anita, a
Győri Audi ETO KC és a válogatott
kiválósága. A megnyitó keretében
a résztvevők indítják útnak a Győri
Audi ETO KC kézilabdás lányait a
zágrábi Bajnokok Ligája mérkő-
zésre. A program Rúzsa Magdi
színpadra lépésével zárul. A ren-
dezvény kizárólag érvényes belé-
pőjeggyel látogatható.

Szombaton Audi Aréna megnyitó
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Újra, vagy inkább végre szorítóba lép a hét-
végén Kelemen Balázs. A veretlen nagykö-
zépsúlyú ökölvívónk a szombati tatabányai
gálán bizonyíthat a cseh Bronislav Kubín el-
len. Ráadásul Kovács „Vipera” Attila sérülés
miatt nem léphet ringbe, így Balázs bunyó-
ja lesz az este főmérkőzése. Ennek ellenére
a győri pofonosztó nem izgul, sőt saját be-
vallása szerint még sosem volt ennyire nyu-
godt egy meccs előtt. Jól sikerült a felké-
szülése, amiben szerencsére semmilyen
sérülés nem hátráltatta. Nem lesz azonban
könnyű legyőzni a cseh fiút – állítja Balázs,
ám ő mindent megtesz, hogy végig ő irá-
nyítsa a mérkőzést. Kelemen az elmúlt idő-
szakban kétlaki életet élt, hiszen félig itt

A Vasas otthonában folytatta a
bajnoki menetelést a Széchenyi
Egyetem Győri KC az elmúlt hét-
végén. Álmosan és fáradtan kezd-
ték a győri fiúk a mérkőzést, az el-
ső negyed alatt gyakorlatilag nem
tudtak mit kezdeni az ellenféllel,
18–10. A második játékrészben
kezdtek már magukhoz térni Mol-
nár István tanítványai, ám egyelő-
re még csak a fordításig jutottak,
31–32. A harmadik és az utolsó
negyedre már teljesen össze-
szedték magukat Gombásék.
Folyamatosan növelték a kü-
lönbséget, így végül magabiz-
tos 73–53-as győzelmet arattak. 

Győr-Moson-Sopron megyéből 2014-ben két horgászegyesület ve-
hetett át oklevelet a vízpartok takarításáért, a környezet megszépíté-
séért a Magyar Országos Horgász Szövetségtől. A győri Magyar Va-
gon- és Gépgyár Horgász Egyesület tagjai a Holt-Marcal gyirmóti
szakaszán tették rendbe a vízpartot – tájékoztatott Fekete Sándor el-
nök. Az áldozatos munkát az egyesület vezetése finom ebéddel kö-
szönte meg. Az akció köztisztasági partnere a Győr-Szol Zrt. volt. A
Győrújfalui Privát Horgász Egyesület tagsága szintén komoly
környezet szépítést végzett. A résztvevők a hulladékgyűjtésen túl töb-
bek között lenyírták a füvet a tóparton, megmetszették a fákat, kijaví-
tották a stégeket és fákat ültettek. Ifj. Zalán Barnabás gazdasági ve-
zető lapunknak elmondta: közösségük nagyon örült az oklevélnek.

Takács Péter, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, a MOHOSZ elnök-
ségi tagja a jövőben is arra buzdítja a horgászegyesületeket, hogy
a kiírásokban foglaltaknak megfelelően, küldjék be a MOHOSZ-nak
a társadalmi munkákról szóló beszámolókat.

Nagy Csaba

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendégei ezúttal az
első osztályú labdarúgó-együtte-
sünktől, a Győri ETO FC-től érkezik.
Itt lesz a különleges edzői ötös
egyik tagja, Fórián Zsolt, illetve a
csapat egyik játékosa, Koltai Tamás
is. A Sportmagazin játékában ez al-
kalommal a Mezbolt által felajánlott
reakció labdát sorsolnak ki. Érde-
mes lesz tehát hétfőn 19 óra 30
perckor a Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat ajánljuk

Remek folytatás

Újabb gyôzelem
A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga
9. fordulójában hazai pályán bizo-
nyított a BKV Előre SC ellen, ahol
magabiztos, 7–1-es győzelmet ara-
tott. Németh Gábor, a klub elnöke
szerint egyre pozitívabb az összkép
a csapat teljesítményét nézve. Rang -
adót játszottak az elmúlt játékna-
pon a győri fiúk, ahol remek játék
mellett kiemelkedő egyéni teljesít-
ményeket gurítottak, illetve pálya-
csúcsot is sikerült elérni. Psz.: Batki
Tamás 630, Gosztola Gábor 560,
Koller Dániel 622, Németh Gábor
545, Pete II. László 631, Rédling
Zsolt 619. Folytatás november
15-én, az FTC otthonában.

Fômeccsen bokszolhat
Győrben, a megszokott környezetben és
edzőkkel készült, félig pedig a fővárosban,
egy teljesen új gárdával. A különleges
négytréneres megoldás egyelőre jól műkö-
dik, árulta el Balázs, sok új dolgot tanult és
a régiekkel ötvözve, úgy érzi, még ennél is
sikeresebb lehet a jövőben. 

Visszatérve a hétvégi mérkőzésre, a
győri ökölvívó az eredeti tervekhez ké-
pest nemcsak egy, hanem két övért is
ringbe száll. Egy nemzetközi magyar baj-
noki címért és egy kisebb világszervezet
nemzetközi bajnoki övéért is küzd. Hogy
sikerült-e bezsebelnie Balázsnak ezeket
a címeket, arról jövő heti számunkban
beszámolunk. 

Kenus támogatás

Oklevél a horgászoknak

Ismét a csúcson
Kőbe véste a névjegyét a küzdősportok oltárán az UNI-
CENTRAL BULLS két nagyszerű harcosa, Grónai Sán-
dor és Nardelotti Zoltán Olaszországban, Milánóban.

Grónai 62 kg-ban mérkőzött a WFC Szervezet thai box
félprofi világbajnoki övéért a francia Tony Bocchi ellen.
Nardelotti Zoltán junior 75 kg-ban mérkőzött a francia
Xavier Cacheux ellen a WFC szervezet K-1 félprofi világ-
bajnoki övéért. Mindkét sportoló egyhangú pontozással
győzött, ezzel öregbítve az UNICENTRAL BULLS hírne-
vét. Felkészítő edzők: Csányi János, Vlasich Róbert.

Dunaújváros adott otthont a III. korcsport
(2001–2002) Szabadfogású Diákolimpia orszá-
gos döntőjének. A Győri Birkózó Klub SE há-
rom versenyzővel vett részt. 63 kg-ban: Rigó
Gergő 3., Csonka Csaba 5. lett. 54 kg-ban Ti-
chi János versenyzett.

A Graboplast Győri Vízisport Egyesület négy tehetsé-
ges kenusát jutalmazta és köszöntötte a Security Pa-
tent Kft. a közelmúltban. A kétszeres U23-as Európa-
bajnoki ezüstérmes Balla Virágot, a világ- és Európa-
bajnokokat Takács Kincsőt és Lakatos Zsanettet, és a
világbajnoki 6. Khaut Kristófot. Kocsis Róbert, a Secu-
rity Patent ügyvezetője köszöntőjében elmondta, hogy
nagy öröm számára, ha ilyen tehetséges fiatalokat se-
gíthetnek. A cég gyakorlatilag mecénásként figyel, és
ott van a győri közéletben. Támogatják a kultúrát, az ok-
tatást és főként a győri sportot. A kiválóságok a mos-
tani egyszeri támogatás mellett a vállalat ösztöndíját is
magukénak tudhatják, legalább egy éven keresztül,
amely nagyjából a minimálbérnek felel meg.
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TREND OPTIKA
LEMARADT A LÁTÁS HÓNAPJÁRÓL?
JELENTKEZZEN BE MOST!
Gyôr, Baross Gábor út 19. • Tel.: 96/488-341

Dr. Szemán Annamária szemész szakorvos
Böröczki Anna optometrista

INGYENES
LÁTÁSELLENÔRZÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

A TREND OPTIKÁBAN DECEMBER 15-IG

9 6 / 5 1 2  6 3 0
30/203 22 22
info@patentcsoport.hu

securitypatent.hu

A hûségidô lejárta után a berendezések az Ön tulajdonába kerülnek!

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

0 Ft-os biztonsági rendszerek
rendszerbe kerülési díjjal!

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

VAGYONVÉDELEMBEN A RÉGIÓBAN A LEGNAGYOBB


