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4. oldal Győr évekre visszanyú-
ló sikertörténetet ír. Ez annak kö-
szönhető, hogy mindenki együtt
gondolkodik a jövő érdekében –
mondta Borkai Zsolt polgármester
az iparkamara elnökségi ülésén.

13. oldal A szerelmi kalando-
zásról szóló cselekmény többet ad
a szórakozásnál – mondta a győri
színház új évadjának első bemuta-
tójáról, A windsori víg nőkről a Kos-
suth-díjas Valló Péter rendező.

20–21. oldal A szabadgyökfogó flavonoidok fontosságáról, egész-
ségmegőrzésben játszott szerepükről ír lapunk Vény nélkül rovatában
Huszár Margit dietetikus. De rovatunkban beszélgettünk Csordás Adri-
enn ápolási igazgatóval is. A szakember úgy látja, Győrben elismerik a
Petz-kórházban folyó ápolási munkát, 2016-ban például itt rendezik
meg az Országos Egészségügyi Szakdolgozói Kongresszust. 
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Minden ISKOLÁSNAK jár egy INGYEN pár szemüveglencse*

GYÔR, Baross G. út. 19. 
+36 96 488 341 *Komplett  szemüvegrendeles esetén érvényes szeptember 30-ig, további részletekért érdeklôdjön az üzletben.
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szerzo: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Közel fél évszázados álom vált
valóra az önkormányzat beru-
házásában megvalósult Vonal
úttal, amely Győrszentiván köz-
úti kapcsolatait bővíti…

„A Vonal út kiépítése régi igény a szent -
ivániak részéről, hiszen a városrész
megközelíthetőségének fontos eleme
ez a szakasz” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, aki a beruházás-
sal kapcsolatban elmondta, az építke-
zés tisztán önkormányzati forrásból
valósult meg, amelynek értéke mint -
egy 255 millió forint. Hozzátette, az új
út nem csak a közlekedést teszi gyor-
sabbá és biztonságosabbá, de a vá-
rosrész további fejlődése szempontjá-
ból is fontos.

Dr. Sík Sándor, Győrszentiván kép-
viselője kifejtette, az itt élők 44 éve
várták azt a beruházást, amelyet most
az önkormányzat saját erőből megva-

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

A múlt heti, Széchenyi téri pálinka-
fesztivál vasárnapi finisében hirde-
tett versenyeredmény szerint a
szakértő zsűri a Pannonhalmi Pálin-
kárium ágyas körtéjét találta a leg-
jobbnak, s ezt választotta meg Győr
város pálinkájának. A címért tizen-
egy párlat vetélkedett, a győztes
egy évig, a jövő őszi sokadalomig
lesz a város reprezentációs rövidita-
la. A díjat Barabás Attila, a Győri Li-
kőrgyár vezérigazgatója vette át Fe-
kete Dávid alpolgármestertől,
ugyanis a Pannonhalmi Pálinkári-
um az évi ötmilliárd forintos árbevé-
telt produkáló, több mint hatszáz
szeszipari terméket előállító győri
gyár prémium főzdéje. 

szerző: gaál józsef  fotó: marcali gábor 

A Nyugat-magyarországi Egyetem győri kara tavaly
ősszel, az országban elsőként vállalkozott sakkpeda-
gógusok képzésére. A rajt ünnepélyes volt, fő műsor-
számként a sakklegenda Portisch Lajos játszott egy
bemutató partit idegrendszerünk neves kutatójával, Vi-
zi E. Szilveszter professzorral. Az idei nagy partit az
Apáczai Agora program keretében Benkő Pál nemzet-
közi sakknagymester játszotta Hardicsay Péter nem-
zetközi sakkmesterrel. A hatvanperces, rapid össze -
csapás előtt Szabó Péter, az Apáczai-kar dékánja
elmondta, hogy a sakkpedagógusok képzése rend-
ben zajlik, s az újabb nagy parti célja is az, hogy ref-
lektorfényt kapjon a sakkoktatás.

A Széchenyi téren röplabdásokat, a Püspökvár tornyá-
nak tetején judósokat, míg az egyetem könyvtárában
kosárlabdázókat láthattak a győriek a napokban. A rend-
hagyó helyszíneken egy a városunk szépségét és az Eu-

Látványos filmet forgattak Gyôr utcáin 
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) sportágait be-
mutató rövidfilmet forgattak, amit Bakuban mutatnak
be, az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésén, ahol Bor-
kai Zsolt a győri játékok előkészületeiről számol be.

A középdöntôig
vágtattak
Jól szerepeltek a múlt hétvégi
Nemzeti Vágtán a gyirmóti Ro-
deo Team lovasai, nyolcból né-
gyen a középdöntőig vágtattak.
Bán Dóra Gyirmótot, Csala Adri-
enn Győrújfalut, Nagy Nicole
Sop ront, Kropf Laura pedig Ér-
sekhalmát képviselte, utóbbi lo-
vast mindössze két másodperc
választotta el a továbbjutástól.

Új játszóterek 
Új játszótérrel gazdagodott a közel-
múltban Révfalu és Sárás is, ezeket
az önkormányzati képviselő mutat-
ta be a sajtónak. Bárány István a tá-
jékoztatón azt mondta, Révfaluban
túl kevés, Sáráson pedig egyáltalán
nem volt játszóhely a gyerekeknek,
ezt orvosolták az elmúlt hónapok-
ban az Irinyi és a Csipkerózsika ját-
szótér kialakításával. A minden
igényt kielégítő parkokat a Győr-
Szol építette, a fejlesztéshez szük-
séges, több mint 3 és fél millió fo-
rintot pedig Bárány István biztosí-
totta képviselői keretéből.  

Éjszakai fürdô 
Október 3-án 21 és 24 óra között éj-
szakai fürdőzésre invitál a Rába
Quelle. Az ellazulásról az élményme-
dencék mellett külső és belső
csúszdák, vízibár és a kétszintes
szaunakert (finn szaunákkal, gőzka-
binnal, csobbanóval, jakuzzival, inf-
ra- és aromakabinnal, masszázsfo-
tellel) gondoskodik. A legfrissebb in-
formációk a weboldalon www.raba-
quelle.hu alatt olvashatók, illetve a
www.facebook.hu/rabaquelle cí-
men is megtalálható a fürdő.

Elkészült a szentiváni Vonal út
lósított. Kiemelte, néhány hete avatták
fel a kibővített Sugár úti óvodát, most
pedig egy újabb álom vált valóra,
amely nem csak az autósok számára,
de a településrész bővülésének, gya-
rapodásának is új utat nyitott. Hozzá-

fűzte, a beruházás révén a jövőben új
nyomvonalra kerülhet a szentiváni fő-
csatorna is, amely így három kilomé-
terrel rövidebb úton juthat el a csatla-
kozási ponthoz, ami a csapadékvíz-el-
vezetés terén jelenthet sokat.

Fűke Péter, a győri önkormányzat
településfejlesztési főosztályvezetője
kérdésünkre kifejtette, a 682 méter
hosszú út két ütemben valósult meg.
A 2013-as építkezés során az első
szakasz 387 méter hosszban készült
el, míg 2014-ben a településrész felőli
295 méterrel vált teljessé a beruházás.  

A városrész lakói nevében a szent -
iváni Czifrik Imre mondott köszönetet.
Kiemelte, az itt élők munkába jutása,
és a mindennapi élet szempontjából
is hatalmas könnyebbséget jelent az
út elkészülte, amit valóban évtizedek
óta vártak már, nem csak a szentiváni-
ak közlekedését teszi egyszerűbbé,
de egyben tehermentesíti a jelenleg
nagy forgalmú Váci Mihály utat, és új
lehetőségeket is nyit a városrész to-
vábbi fejlődése előtt. 

Gyôr pálinkája:
Pannonhalmi ágyas körte 

A nagy parti



Újabb lehetőségautót adtak át
Győrben. Az állami támogatás a
fogyatékossággal élők közleke-
dését könnyíti meg.

Horváth András és felesége élete köny-
nyebbé vált az állami programnak kö-
szönhetően. A támogatásban része-
sült férfi a győri bemutatón úgy fogal-
mazott, az automata sebességváltós
autó jelentős segítség számukra a min-
dennapi életben, mobilitásukban. A le-
hetőségautó a mozgáskorlátozottak,
vakok és látássérültek, siketek és hal-
lássérültek, értelmileg  sérült, valamint
az autisták közlekedését segíti – fejtet-
te ki Tóth Tamás, a Széchenyi Lízing
Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, az ál-
lami támogatás segítségével 2011 óta
1700 jogosult jutott gépjárműhöz, kö-
zülük 1000-en új, míg 700-an használt
autót vásároltak. Kiemelte, a fogyaték-
kal élők gépjárműhöz segítése révén a
munkába járásuk, orvosi vagy oktatási
ellátásuk válik egyszerűbbé. 

Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter hangsúlyozta, Győr odafigyel az
akadálymentesítésre, az új beruházá-
sok pedig már eleve úgy készülnek,
hogy a mozgásukban korlátozottak is
igénybe tudják venni azokat. 

Fontos tudni, hogy a lehetőségautó
program idei második pályázati beadási
időszaka lassan lezárul, 2014. szeptem-
ber 30-ig adhatják le kérelmeiket a jogo-
sultak a Győr-Moson-Sopron Megyei
Szociális és Gyámhivatalnál. A program
részleteiről a lehetosegauto.hu honla-
pon tájékozódhatnak.

A korábban töredezett, rossz állapotú terület térkőbo-
rítást kapott, a felújítás révén a lépcsőkkel tördelt tér
egybefüggő, közösségi tér jelleget öltött. Az átadáson
Borkai Zsolt polgármester elmondta, az önkormány-
zat igyekszik városszerte olyan tereket kialakítani,
amelyek teret engednek a közösségi életnek. Az új
burkolat mellett ezt segítik az új pihenőpadok, az új
közvilágítás és a megújult zöldterület is.

Rózsavölgyi László, a terület önkormányzati kép-
viselője hozzátette, az önkormányzati forrás mellett
a Győr-Szol is hozzájárult a fejlesztéshez, de a kép-
viselő köszönetet mondott a győri Útkezelő Szerve-
zetnek, valamint a Vill-Korr Hungária Kft.-nek a
munkájáért, valamint az egyházközség képviselő-
testületének is, akik társadalmi munkában segítet-
tek a tér kialakításában.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja kiemelte, a vállalat a tér felújításán túl a temető-
ben is végzett munkálatokat, a rossz állapotú vi-
zesblokk felújítását külön is megemlítette.

Januárban lett volna
111 éves az ország
legidősebb férfija, a
győri Gallai Rezső.
Csütörtökön reggel tá-
vozott közülünk.

Rezső bácsi szüle-
tésnapjairól lapunk is
évről évre beszámolt.
Legutóbb az idén janu-
árban, amikor a 110-
diket ünnepeltük. So-
kan voltunk. Családta-
gok, barátok, egykori
munkatársak, és mi, a
sajtó képviselői. Min-
den évben elmentünk,
és nem csak azért,
mert egy jóval száz fe-
lett járó férfi köszönté-
séről tudósíthattunk,
hanem azért is, mert
aki Rezső bácsival kap-
csolatba került, azt ma-

20. alkalommal rendeztek egészségnevelési hetet a Kossuth-kollé-
giumban az önkormányzat és a városban működő, az ifjúság egész-
ségfejlesztését fontosnak tartó vállalkozások segítségével. 

Lehetôségautó
segíti a
fogyatékkal élôket

Megújult a Szentlélek tér

Nyugodjon békében,
Rezsô bácsi!

Szeptember 27-én a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is
csatlakozik az Itthon vagy! – Magyarország, szeretlek! című országos
programhoz: az időszaki és állandó kiállítások  ingyenesen látogatha-
tók, és különböző foglalkozásokra is várják az érdeklődőket.

Ingyen a múzeumba

A Bem téren és a
Malom ligetben,
valamint több ut-
cában is, dr. Dé-
zsi Csaba And-
rás önkormány-
zati képviselő
közbenjárásának
köszönhetően, új
padok kerültek
kihelyezésre.

gával ragadta kedves-
sége, csibészes humo-
ra, meghökkentő törté-
netei az elmúlt egy év-
századból, és az a hit,
amellyel a Jóistenhez
fordult. Saját bevallása
szerint ez a hit tartotta
életben több mint egy
évszázadig. Árva gye-
rekként született, meg-
tapasztalta a nincste-
lenséget, harcolt a há-
borúban, és az élete
során igaz barátokra is
lelt. Élete utolsó szaka-
szában a Lepke utcai
idősotthonban élt nagy
szeretetben. A földi ka-
land most véget ért, de
talán valahol máshol
egy új kezdődik el,
ahogy ő is képzelte. Jó
utat, Rezső bácsi!

A kereskedelmi kamara mellet-
ti lakóövezetben adták át a fü-
ves sportpályát és a bekerített
játszóteret.

„Az elmúlt időszakban több
játszótér készült el, vagy újult
meg a Belvárosban. Elég csak a
nagy népszerűségnek örvendő
vizes játszóteret, vagy a közel-
múltban bővített Szent István út
55. mögötti parkot említeni” –
fogalmazott Fekete Dávid alpol-
gármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője. Mint

Új sportpálya és játszótér
a Szent István úton

mondta, a Szent István út 14.
mögötti terület egy újabb  szép
létesítménnyel bővült a gyere-
kek szabadidő eltöltésének le-
hetősége. A kerítéssel körbe ke-
rített területre új játszóeszközök,
padok és hulladékgyűjtők kerül-
tek, a sportolást pedig egy szin-
tén bekerített füves pálya szol-
gálja, ahol focizni és kosárlab-
dázni is lehet. A beruházás érté-
ke nyolcmillió forint, amit az ön-
kormányzat és a Győr-Szol Zrt.
finanszírozott.
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Győrben tartotta elnökségi ülé-
sét a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége. A Par-
ragh László elnök vezette testü-
letet a Városháza dísztermében
fogadta Borkai Zsolt polgár-
mester, aki előadásában egye-
bek mellett úgy fogalmazott,
Győr hosszú évekre visszanyúló
sikertörténetet ír.

Borkai Zsolt szerint a siker annak kö-
szönhető, hogy a győri polgárok, in-
tézmények, szervezetek és a gazda-
ság szereplői a jövő érdekében együtt
gondolkodnak, amihez a polgármes-
ter legfeljebb keretet tud biztosítani.

Mindennek a mozgatórugója a
gazdaság, ha az erős és sikeres, akkor
rendelkezésre állnak a városfejlesztési
források – fogalmazott Borkai Zsolt, s
elmondta, Budapest után Győrben a
legmagasabb az iparűzési adóból be-
folyó összeg.

Annak ellenére sem csökkentek a
bevételeink, hogy az elmúlt év végén

Borkai Zsolt előadása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülésén

Győr hosszú évekre visszanyúló sikertörténet
az iparűzési adó mértékét 2 százalék-
ról 1,8 százalékra csökkentettük, ez
tovább bátorította a vállalkozásokat –
jelentette ki a kamara el-
nöksége előtt Győr
polgármestere.

A foglalkoztatásról
szólva kifejtette, a
munkanélküliségi rá-
ta 3,8 százalékos mu-
tatója nyugat-euró-
pai szintnek

felel meg, s Győrben sokkal inkább az a
probléma, hogy az itt letelepedett cégek
megfelelő szakemberekhez jussanak. 

Magyarország keleti országrészé-
ből is érkeznek munkavállalók Győrbe,
nem elvesszük a munkaerőt, hanem

próbálunk nekik segíteni – jelentet-
te ki a polgármester, aki felidézte azt
is, az önkormányzat fel merte vállal-
ni a szakképzési rendszer átalakítá-

sát, hiányszakmákban az ösztöndíj-
rendszer bevezetését,

hogy a szakképzett
munkaerő hiánya ne
hátráltathassa a cé-
gek fejlesztéseit. 

Győr kivételes
helyzetét számok-
kal is alátámasz-
totta a polgár-
mester. Elmond-
ta, hogy Győr-
Moson-Sopron
megye GDP-jé-
nek hetven szá-

zalékát Győrben
termelik meg, a vá-
rosban 23 ezer re-
gisztrált vállalkozás

van bejegyezve, a külföldi tulajdonban
levő, Győrben működő vállalkozások
száma pedig 400 felett van.

Soha ennyi központi támogatás
nem érkezett még Győrbe, mint az el-
múlt négy évben – tudatta a kamara
elnökségi tagjaival Borkai Zsolt, aki el-
mondta azt is, 2017-ben Győr rendezi
meg az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivált, amelyre négyezer fiatal érkezik
a városba. Központi forrásból épül az
uszoda és a multifunkciós csarnok, a
város pedig az infrastrukturális fejlesz-
téseket állja.

Sokáig csak iparvárosként emle-
gettek bennünket, pedig Győr Ma-
gyarország műemlékekben a harma-
dik leggazdagabb városa – tért rá az
idegenforgalom helyzetének bemuta-
tására Borkai Zsolt. Elmondta, mind
az üzleti, mind pedig a látványturiz-
mus folyamatosan fejlődik, a vendég -
éjszakák száma megduplázódott.

Az üzletemberek igényt tartanának
egy ötcsillagos szállodára, ilyennel a
város jelenleg nem rendelkezik, keres-
sük a befektetőket, s ebben is szeret-
nénk előrelépni – zárta előadását Bor-
kai Zsolt polgármester.

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

A Duna House új zászlót bontott Győrben, a magyar pi-
acon vezető szerepet játszó ingatlanközvetítő cég új
partnerrel karöltve nyitott franchise-irodát a belvárosi
Újkapu utcában. Papp Rudolf, az iroda értékesítési ve-

zetője szerint a győri tulajdonosok régóta dédelgettek
ingatlanpiaci terveket, csak arra vártak, hogy a lehető
legjobb márkanév alatt, a lehető legalkalmasabb időben
indíthassák el vállalkozásukat. A gazdaság, a beruházási
kedv élénkülése meghozta a lakások, családi házak irán-
ti keresletet, a Duna House adatai azt mutatják, az idei
tranzakciók száma már most 23 százalékkal meghalad-
ja a tavalyi egész évit. Az árak Budapest és Kecskemét
után Győrben a legmagasabbak, a vásárlók átlagosan
170.000 forintot fizetnek minden négyzetméterért. 

A Duna House az 1850 tájékán épült, gyalogosan
is, autóval is könnyen elérhető belvárosi házban köz-

Duna House: Új iroda az Újkapu utcában  
ponti irodát nyitott, a terv az ügyfelek igénye szerinti
terjeszkedés. A terv Papp Rudolf reményei szerint ha-
marosan valósággá válik, hiszen a piac növekszik, a
forgalom gyorsul, a közvetítő irodák egyre nélkülöz-
hetetlenebbek lesznek. A Duna House ajánlatai a sa-
játja mellett minden más mérvadó portálon is meg-
jelennek, az ingatlant keresők 95 százaléka találkozik
velük. Az iroda kényelmet, biztonságot és teljes szol-
gáltatást nyújt, hitelügyintéző, ügyvéd és energetikai
tanácsadó dolgozik együtt a gyakorlott ingatlanos
szakemberekkel. A takarékosság is az irodák mellett
szól, az eladók és a vevők is többet költenek, ha ma-
guk próbálnak boldogulni a piacon.

Ez arra a győri ingatlanpiacra is igaz, ahol
Papp Rudolf szerint jelenleg szinte minden elad-
ható, leggyorsabban a felújított, 2-3 szobás pa-
nellakások és a kisebb, de modern, újszerű tég -
lalakások. A legkedveltebb panelos utcák a Tö-
rök István és a Szabolcska, a legkedveltebb lakó-
telepek a szabadhegyi és Marcalváros II. Téglala-
kások esetében változatlanul Nádorváros és Rév-
falu a favorit. Ami az árakat illeti, Győr belterüle-
tén garzont sem nagyon találni 6-7 millió forint
alatt, míg a legdrágább lakások gyakran 40 mil-
liónál többért cserélnek gazdát, nem beszélve a
családi házakról.
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A HÉT TÉMÁJA  LAPSZÉL 

Lassan olyanok leszünk, mint
az angolok, az időjárásról töb-
bet beszélünk, mint bármi
másról. 
Évtizedekkel ezelőtt kiszámít-
ható volt az időjárás. Volt négy
évszak, betéve tudta az óvodás
is, hogy tavasz után jön a nyár,
ősz után meg a tél. Manapság
összekuszálódik minden. A
négy évszakból időnként há-
rom, néha kettő és fél marad, a
tél után meg inkább nyár lesz,
mint tavasz, hogy aztán a
nyárból rögtön a télbe men-
jünk.
Hol van már az ilyenkor meg-
szokott vénasszonyok nyara,
vagy szebb kifejezéssel élve az
indián nyár, még szebbel pe-
dig az arany ősz. 
Amikor ezeket a sorokat írom,
éppen az okoz dilemmát, bein-
dítsuk-e a fűtést?  A naptár sze-
rint még nem kéne, csakhogy
a naptáraknak egyre kevésbé
hihetünk, a tapasztalat felülír
mindent.
Miközben én Győrben dilem-
mázok, New Yorkban az ENSZ
égisze alatt éppen klímakonfe-
renciát tartanak. Politikusok
és tudósok több napon át azt
próbálják megfejteni, miért
keverednek össze az évszakok
ott, ahol négynek kéne lenni, s
miért van kettő ott, ahol eddig
egész évben nyár volt.
Valaki lopja az évszakokat,
hozza-viszi a földrészek között,
s időnként egy-egy tájfunt és
árvizet is az országok nyakába
dönt.
A tolvaj neve klímaváltozás.
Okozói mi magunk vagyunk,
emberek. Szép módszeresen
tesszük tönkre azt a Földet,
amelyet ajándékba kaptunk.
Sokáig ügyet sem vetettünk rá,
hogy van klímaváltozás. Az
esős és strandidőt alig produ-
káló nyár után már nem csak
a balatoni lángossütők érzik a
bőrükön, hogy itt valami na-
gyon nincs rendjén. Hogy ten-
ni kéne valamit, mert lopják
az évszakainkat, pedig meg-
szoktuk, abból négy van. S
mindegyik másért szép.

Koloszár Tamás

Négy évszak

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

Tizenöt évre szóló szerződést kötött a
geotermikus hőenergia szállítására és
átvételére a PannErgy Nyrt. százszáza-
lékos tulajdonú leányvállalata, az Arra-
bona Geotermia Kft. a Győri Közszol-
gáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel.
A szerződés értelmében a társaság geo-
termikus forrásból látja el hőenergiával
a győri távhőrendszert. Az átvenni ter-
vezett éves geotermikus hőenergia
180.000 GJ, ami a fűtőerőműből a fo-
gyasztók felé kiadott hő
14%-a. A hőszolgáltatás
megkezdésének várha-
tó időpontja 2015. no-
vember 1. A nyár folya-
mán – egyébként az Au-
di megrendelésére – fel-
tárt péri geotermikus
forrásból származó hő-
energia átadása a Győr-
Szol Zrt. Rozgonyi úti fű-
tőerőművébe telepített
hőcserélőkön keresztül
történik a városi távhőhálózatból visz-
szatérő víz felmelegítésével. A geoter-
mikus rendszer kiépítése – beleértve a
távhővezeték építését és a hőcserélők
telepítését is – az Arrabona Geotermia
Kft. feladata és költsége. A beruházás
keretében megvalósuló hőátadás kor-
szerű, megújuló energiát hasznosító,

környezetbarát megoldást nyújt az át-
vevő Győr-Szol Zrt. számára. Az
együttműködés részeként a világpiaci
árváltozásoknak kitett földgáz egy ré-
szének kiváltása valósul meg, ezzel iga-
zodva a megújuló energiát hasznosító,
környezetbarát energiapolitikához –
hangsúlyozta Tóth Péter, a PannErgy
Nyrt. vezérigazgatója, az igazgatóta-
nács tagja. A cég egyébként mintegy
egymilliárd forintos uniós támogatás
segítségével valósítja meg a szüksé-
ges beruházásokat.

A fentiekről szóló megállapodást a

felek csütörtökön, a Városházán írták
alá, az eseményen jelenlévő Borkai
Zsolt polgármester köszöntőjében azt
mondta, Győr régóta törekszik a meg-
újuló és környezetbarát energiaforrá-
sok távhőrendszerbe történő bevoná-
sára. Ugyanakkor hozzátette, ez köz-
vetlenül nem érinti a lakossági távfűtés

árát, jelentősége inkább a fenntartha-
tó fejlődés, a zöld város és zöld olimpia
megrendezésében van. 

Az országban egyébként Miskolcon
működik hasonló rendszer, ott több vá-
rosrészt is ilyen módon látnak el távhővel.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója az aláírás után kiemel-
te, a társaság fontos stratégiai célkitű-
zésének tekinti a távhőtermelés föld-
gáz-függőségének csökkentését, kör-
nyezetünk védelmét és új, a gázkazá-
nokban előállított hőnél kedvezőbb
költségű hőforrás bevonását a győri
távhőellátásba. Megjegyzte azt is, a
tervezett hőmennyiség átvétele esetén
a távhőtermelés földgázfelhasználása
5,65 millió köbméterrel, szén-dioxid-
kibocsátása 10.800 tonnával csökken.
Mindezekkel a szolgáltató cég hozzá-
járul a város fenntartható, környezetba-
rát energiapolitikájának megvalósítá-
sához. A vezérigazgató lapunknak el-
mondta azt is, egyelőre nem tudni,
hogy mennyiért jutnak majd hozzá a
geotermikus hőenergiához, mivel az
hatósági áras, konkrét összeget pedig
még nem állapítottak meg. 

Ahogy egyébként kérdéses az is,
hogy az önkormányzatnak a jövőben
mekkora befolyása lesz a távfűtés árának
megállapítására. Ugyanis nem tudni,
hogy a legnagyobb kormányzópárt által
tervezett jogszabályi változások hogyan
érintik a távhőszolgáltatás rendszerét.

Energiaátvétel 

Nem várt érdeklődést hozott lapunk
„Keressük Győr 7. csodáját!” játéka.
Rengeteg levél, javaslat érkezett szer-
kesztőségünkbe, ezeket most közzé-
tesszük. Javaslatok: Mobilis, Győrkőc-
fesztivál, Vaskakas, Insula Lutherana,
Püspökvár, Székesegyház és a Hittu-
dományi Egyetem, a Jedlik Ányos ut-
cában található Aranyhajó, a Karmelita

Keressük Győr 7. csodáját!
templom Lorettói-kápolnája, Városhá-
za, Győr középfokú oktatása, Baross
híd, az épülő Audi Aréna, a szeretet,
Széchenyi tér, Győr-Újváros (öt temp-
lom egy utcában), Radó-sziget, Kápta-
landomb a Frigyláda szoborral, barokk
városközpont, zsinagóga, Bécsi kapu
tér, Győr egyedülálló innovációs mun-
kakultúrája és a győri emberek. Kö-

szönjük mindenkinek, aki megosztotta
velünk gondolatait! A nagy érdeklő-
désre való tekintettel nem most hirde-
tünk eredményt, hanem következő, ok-
tóber 3-i számunkban foglalkozunk ki-
emelten a 7. csodával. A 3X4 darab
mozijegyet azonban kisorsoltuk, a
nyertesek: Almási Gáborné Jutka,
Bogdán András, Kovácsné Bea.  

A társaság
geotermikus forrásból
látja el hőenergiával
a győri
távhőrendszert 



Választási melléklet     • Választási melléklet    • Választási melléklet

Önkormányzati bérlakást csak erkölcsi
bizonyítvánnyal rendelkező emberek
kaphassanak – jelentették ki a Jobbik ne-
vében Takács Krisztián polgármesterje-
lölt, Szabóné Rácz Anita képviselőjelölt
és Fodor Roland képviselőjelölt azon a
sajtótájékoztatón, amelyet a Köztelek ut-
cai rendőrőrs előtt tartottak. 

Úgy vélekedtek, Szigetben és Újváros-
ban az elmúlt évtizedekben slumosodás
történt, a településfejlesztési szakszó any-
nyit takar, hogy egy szép és kulturált vá-
rosrészbe a társadalmi normákat be nem
tartó, csupán segélyekből élő családokat
költöztettek. A Jobbik jelöltjei szerint több
utcára is jellemző, hogy a társadalmi
együttélés szabályait figyelmen kívül ha-
gyó személyek közterületen alkoholt fo-
gyasztanak, hangoskodnak, verekednek,
megfélemlítve a környék lakosait.

Jobbik: Rendet Újvárosban és Szigetben!
A jobbikosok bírálták a rendőrséget,

amely szerintük nem csinál semmit, így
a környéken élők a kisebb lopásokat már
be sem jelentik.

A képviselőjelöltek megválasztásuk
esetén azt szeretnék elérni, hogy önkor-
mányzati bérlakást csak azok kaphassa-
nak, akik tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal
rendelkeznek, ha pedig valaki a közös-
ség kárára cselekszik, nem lenne joga a
továbbiakban a lakásban lakni.

Kezdeményezik továbbá, hogy az ön-
kormányzat minden évben egymillió fo-
rinttal jutalmazza meg azt a rendőrt, aki
a környéken a legtöbb intézkedést foga-
natosítja a köz érdekében.

Szerezzük vissza Sziget és Újváros
méltóságát, s ennek első lépése a köz-
rend helyreállítása – jelentették ki a Job-
bik sajtótájékoztatóján. 

Fidesz: Folytatni a városfejlesztést
Önkormányzati Választási Fórumot tartott a Fidesz
Győrben, amelyen részt vett Czunyiné dr. Bertalan
Judit államtitkár, Borkai Zsolt polgármester és Si-
mon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A ren-
dezvény előtt tartott sajtótájékoztatón elhangzott,
soha ennyi állami és uniós forrás nem érkezett még
Győrbe, mint az elmúlt négy évben. Ennek összege
hetvenmilliárd forint.

Szeretnénk folytatni azt a munkát, amit nyolc év-
vel ezelőtt elkezdtünk – fogalmazott a sajtótájékoz-
tatón Borkai Zsolt, aki hosszasan sorolta, milyen fej-
lesztéseket tervez a város.

A 2017-ben Győrben megrendezendő Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra már épül az uszoda és
a multifunkciós csarnok, felépül egy olimpiai falu is,
ahol a sportolók laknak, s amelynek lakásai a ver-
seny után a város lakáshelyzetét javítják.

Folytatódik az ipari park bővítése, s a város azt
tervezi, hogy tovább csökkenti az iparűzési adó
mértékét, amelyet tavaly már 2-ről 1,8 százalékra
mérsékeltek. A keleti és északi elkerülő út megépí-
tése ugyancsak szerepel a városvezetés tervei kö-
zött, az előkészületek már megkezdődtek. 

Szeretnénk, hogy a következő években is minél
több uniós forrás érkezzen Győrbe, ezért mindenre
pályázni fogunk – hangsúlyozta Borkai Zsolt.

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár arról beszélt
a sajtótájékoztatón, hogy Borkai Zsolt az elmúlt négy
évben parlamenti képviselőként mindent megtett,
hogy minél több központi támogatás kerüljön Győrbe.

A jövő valóban Győrben épül, a kormány a jövő-
ben sem engedi el Győr kezét, számíthatnak a tá-
mogatásunkra – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan
Judit államtitkár.

Géber József független jelöltként indul
Győr 15. számú választókörzetében. A
Vadvirág utcai játszótér mellett tartott
sajtótájékoztatóján annyit mondott el
magáról, hogy családja, gyökerei, múltja
és jelene is Csanakhoz kötik. Ott él fele-
ségével és három gyermekével. A füg-
getlen képviselőjelölt 45 éves.

Korábban 10 évet töltött az egészség-
ügyben mint ápoló. A pécsi és kolozsvári
egyetemi évek után néprajzosként dol-
gozott a mosonmagyaróvári Hansági
Múzeumban. A néprajzkutatói feladatok
mellett – a Felpéci Tájház szakirányítása
– erdőgazdálkodással, és őstermelőként
családi önellátással foglalkozik.

Géber József nem véletlenül válasz-
totta helyszínnek a Vadvirág utcát. Itt ré-
gen málna- és káposztaföldek voltak,
aztán fokozatosan lakások épültek. A

képviselőjelölt hiányolta, hogy össze-
függő járda ma sincs, kukákat sem he-
lyeztek ki, szükség lenne iskolabuszra is,
mert a szülők egyedileg hordják a gye-
rekeket iskolába, s reggelente a Győze-
lem utca káoszba fullad. Géber József
szerint szükség lenne a posta kibővíté-
sére vagy új posta építésére is, annyi új
lakó van ugyanis Csanakon, hogy a
meglevő nem bírja a terhelést, gyakori-
ak a sorba állások. 

Kifogásolta azt is, hogy sportolásra
szinte sehol sincs lehetőség, lakások
ugyan épültek, pályák azonban nem. 

Géber József szerint elengedhetetlen
lenne a közösségi közlekedés fejlesztése
is. Ezt a képviselőjelölt HÉV-rendszerű
vasút kiépítésével képzelné el, amely
Győrszentivánt, Győr Belvárosát és Csa-
nakot kötné össze. 

Géber József: Csanakiakkal Csanakért
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A Petőfi Sándor Művelődési Ház kér-
dése és az éjszakai buszjáratok álltak
a Győri Baloldal heti sajtótájékoztató-
jának középpontjában. Előbbivel kap-
csolatban Szabó Sándorné polgár-
mester-jelölt elmondta,
a Győri Baloldal nem le-
bontaná, hanem meg-
tartaná és felújítaná az
ifiházat, hiszen a fiata-
loknak szükségük van
egy jó közösségi házra.
Szuchy Brigitta, a Győri
Baloldal képviselőjelölt-
je hozzátette, az ifiház
helyére esetlegesen
tervezett parkolóház
építési költségeinek tö-
redékéből fel lehetne újítani az Ifjúsági
Házat. Ezután rámutatott, a Győri Bal-
oldal programjában kiemelten foglal-
kozik a fiatalokkal. Ennek szellemében
végeztek egy kisebb közvélemény-ku-
tatást is, a felől érdeklődve, hogy a
győri ifjúság szerint szükség lenne-e
hétvégenként éjszakai buszjáratra.
Megjegyezte, kísérleti jelleggel már
hét éve üzemeltetnek több városban,
így Győrött is hasonló járatokat, és
most is az látszott, hogy igény lenne a

A fiatalokhoz szólt a Győri Baloldal
szolgáltatásra. Ez éjszakánként száze-
zer forintos költséget jelentene, amely
egy olyan gazdag városnak, mint Győr
nem jelenthet problémát. Az éjszakai
buszjárat nemcsak a fiatalok kényel-

me miatt lenne fontos, de a szülők
megnyugvását is szolgálná, hiszen így
biztosak lehetnének abban, hogy
gyermekük épségben hazajut az éj-
szaka közepén. Zárásként Szabó Sán-
dorné elmondta, a Győri Baloldal min-
dent elkövet annak érdekében, hogy
a jelenleg külföldön dolgozó és isme-
reteket szerző fiatalok idővel Győrbe
térjenek vissza, de ne Túró Rudiért,
hanem a kiszámítható jövőért és jog-
biztonságért jöjjenek haza.

Nem hiszem, hogy drámai politikai for-
dulat következik be október 12-én es-
te, nem fog az ország vörösbe és kék-
be öltözni, nagyjából a tavaszi választá-
si eredményekre számítok – jelentette
ki Győrben Gyurcsány Ferenc, aki

Neupor Zsolt győri polgármesterjelölt
társaságában sajtótájékoztatót tartott
a Demokratikus Koalíció nagygyűlése
előtt a Móra-iskolában.  

Gyurcsány szerint nem lesz drámai fordulat
A párt elnöke úgy vélte, nyugodt,

visszafogott, fáradt kampányban va-
gyunk, fáradtak a politikusok is, az új-
ságírók is, elvégre az idén már harmad-
szor voksolunk.

Gyurcsány szerint azzal, hogy a Fi-
desz az adósságmentéssel bedobta a
választási atombombáját, nincs napi-
renden a politikai trendváltás.

Ha igaz az, amit Varga Mihály állít,
hogy 1700 milliárdos kiigazításra van
szükség a költségvetésben, az drá-
mai fordulatot hozhat, én csak tu-
dom, az én időmben ennek a fele volt
– jelentette ki az egykori miniszterel-
nök, aki annyit fűzött még hozzá,
nem kívánja Magyarországnak a
megszorításokat, de ha ez bekövet-
kezik, akkor térdre, imára.

Hetilapunk arról kérdezte a Demok-
ratikus Koalíció elnökét, milyen az
MSZP és a DK viszonya Győrben, külö-
nösen annak függvényében, hogy nem
tudtak megállapodni, s külön polgár-
mesterjelöltet állítanak.

Borkai polgármester széles körű tá-
mogatottsággal rendelkezik Győrben,
komolyan kell venni őt, ilyen helyzet-
ben az ellenzéki pártoknak nem együtt-
működni több mint szerencsétlen – fo-
galmazott Gyurcsány Ferenc.

Az LMP a szokásos csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján Nógrádi László polgár-
mesterjelölt bemutatta képviselője-
löltjeinek második csoportját is.

A 6. körzetben Haraszti Aranka in-
dul, aki önálló vállalkozásában, illetve
alkalmazottként is dolgozott a saját
szakmájában. Vallja, hogy a helyi poli-
tikát szakmai és nem pártpolitikai ala-
pon kell folytatni. Célja a bürokratikus
hivatali útvesztők csökkentése, a pe-
remkerületekben élők problémáinak
orvoslása.

8. körzet: Vida Lászlóné anesztezi-
ológiai asszisztensként, illetve az
egészségügyi oktatásban dolgozott.
Az egészségmegőrzést és a környe-
zetvédelmet kezeli kiemelt célként, de
a lakótelepeken élők problémáira is
érzékeny, hiszen maga is ott él.

15. körzet: Soós Gábor a Jedlik
Szakközépiskolában tanít informati-
kát. A peremkerületek napi közlekedé-
si problémáira (menetrendek, utak ál-
lapota) nagyon érzékeny, ezeket kíván-
ja elsősorban megoldani.

Az LMP újabb két programpontját
is ismertette.

A lakásállomány szigetelése és gé-
pészeti felújítása. Ennek keretében a
nem házgyári technológiájú lakások
felújítását is támogatnák.  A gépészeti

LMP: Újabb jelöltek mutatkoztak be
felújítások során a zöld technológiá-
kat kiemelten támogatná az LMP. 

Műemlékek felújítása, megóvása.
A jogszabályi környezetet, a helyi ren-
deleteket is újragondolnák, továbbá
megteremtenék a műemlékvédelem-
ben dolgozók függetlenségének ga-
ranciáit is. El kell végezni a műemlé-
kek kataszterbe sorolását, majd en-
nek figyelembevételével meg kell al-
kotni egy hosszú távú felújítási prog-
ramot – hangsúlyozták.

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA
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+36 20 475 1314
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szöveg: trunkos ildikó
fotó: marcali gábor

A szöveg árulkodó. Elárulja
szerzője nemét, korát, akár a
foglalkozását is. Megtudható
belőle, hogy diktálták, vagy az
írója találta ki. Nem a kéz ír, ha-
nem az agy – mondja Ránki Sá-
ra, aki többek között nyelvi pro-
filozást végez. Nyelvész szakta-
nácsadó a Központi Nyomozó
Főügyészségen.

Ön hogyan jutott el eddig a hi-
vatásig?

Magyar szakos egyetemistaként
egy katalógusban találtam egy köny-
vet, ami kriminalisztikai szövegnyelvé-
szettel foglalkozott, azt elolvasva azon-
nal kedvet kaptam. A bűnügyi nyelvé-
szet nemcsak egy alkalmazott nyelvé-
szeti ág, hanem szociolingvisztikai tu-
dományág is, szociológiai szálak nél-
kül itt az ember nem tud a nyelvvel
foglalkozni. Nagyon fontos, hogy min-
denkire kíváncsinak kell lenni, nem le-
het válogatni sem a bűnelkövetők,
sem a bűncselekmények között. Az
ember tényleg mindennel találkozhat,
és azt is meg kell tanulni, hogy egy
szakértőnek hol van a saját határa.

Milyen bűncselekményekkel
találkozott a munkája során?

Gyakorlatilag mindennel a bolti lo-
pástól a sorozatgyilkosságig. Az,
hogy valakiből bűnelkövető lesz, na-
gyon gyakran egy hajszálon múlhat.
Azt gondolom, az ember empatiku-
sabbá válik a munka során. Én soha

„Nyelvi ujjlenyomatunkból”
alkot profilt az ügyészségnek

nem tudhatom, hogy ki miért lett az,
ami, és ez nem a sajnálat vagy nem
sajnálat, egyszerűen társadalmi je-
lenségeket vizsgálok a nyelvészeti
munkám során.

Mi az, amivel még foglalko-
zik a nyelvészszakértő, szak -
tanács adó? 

Végzek úgynevezett nyelvi profilo-
zást. Fontos, hogy itt nem személyi-
ségrajzot készítek. Ilyenkor azt kell
megállapítani valakiről a nyelvhaszná-
lata alapján, hogy kicsoda. Amikor

nem tudjuk pél-
dául, hogy egy
névtelen levél-
nek ki a szerzője, akkor a szöveg alap-
ján nyelvi profilt lehet alkotni arról,
hogy kit is keresünk. A szövegből meg
lehet állapítani, hogy férfi vagy nő,
nagyjából hány éves, az ország melyik
területéről származik, mi lehet a fog-
lalkozása, milyen barátai lehetnek.
Szövegelemzést, szerzőségvizsgála-
tot is gyakran készítek, ilyenkor töb-
bek között azt vizsgálom, hogy két
szövegnek ugyanaz-e a szerzője, dik-
tálás alapján született-e, kényszerítet-
tek-e valakit annak megírására. Nem
ritka például, hogy egy levélnek van
értelmi szerzője és valaki más írta.
Szeretném hangsúlyozni, hogy én kéz-
írást nem vizsgálok, grafológiával
egyáltalán nem foglalkozom, csak a
szöveggel dolgozom, teljesen mind-
egy, hogy kézzel van-e írva vagy sem.
Egyébként a bűnelkövetők nagy része
ma már semmit nem ír kézzel. A szö-
veg nagyon árulkodó, azt szokták

mondani, hogy nem a kéz ír, hanem az
agy, a szöveg milyensége dönti el,
hogy kivel találkozik az ember. 

Érték meglepő dolgok?
A nyelvészet régi téziseit látom meg-

dőlni. Azt tapasztalom, hogy az intelli-
gencia, az iskolai végzettség és a nyelv-
használati készség, képesség között
nincs összefüggés. Főleg a börtönnyelvi
vizsgálatok során látom, hogy lehet intel-
ligencia nélkül gondolkodni a nyelvről.

A nyelvhasználat akár írás-
ban, akár szóban olyan ismerte-
tő jegy, mint mondjuk az ujjle-
nyomat? 

Igen, és nemcsak fizikai mivoltá-
ban. Nemcsak a hanglejtés, hangsúly,
hangmagasság, amit bár tudunk vál-
toztatni, de ez is egyedi, egyszeri és
megismételhetetlen. Külföldön
egyébként van hangnyomat is, digitá-
lisan rögzítik az ember hangsajátossá-
gait, mert azok is egyszeriek. 

Nem lehet a nyelvhasználatot
tudatosan megváltoztatni?

A tudatos nyelvhasználat általában
addig szokott tartani, amíg az ember
tudja, hogy ha bemegy egy munka-
helyre, miként beszéljen. Azt hisszük,
ha a szavakat megváltoztatjuk, akkor
elbújhatunk, de a szavaknál kisebb és
nagyobb egységek is vannak, és az
ember ennyi mindenre nem tud figyel-
ni. Még az igazán tudatos nyelvhasz-
náló is hibázik. Ha nekem kellene a sa-
ját szövegemet torzítani, nagyon át
kellene gondolnom, hogy miként te-
gyem.

Milyen nyelvhasználati jegyek
utalhatnak ránk, amiktől nem tu-
dunk szabadulni?

Nekem az a tapasztalatom, hogy
nem tudunk elszakadni önmagunktól.
Ha mondjuk álnevet vagy jelszót talá-
lunk ki és van benne egy szám, biztos,
hogy kötődik hozzánk, utal ránk. Talál-

koztam olyan esettel, amikor valaki
egy színészt választott magának álné-
vül egy e-mail címben. Volt egy 30 fős
kör, amiben vizsgálódtunk és gyorsan
kiderült, hogy a színész által alakított
karakter élettörténete egybecseng az
elkövetőével. 

Az kiderül egy adott szöveg-
ből, hogy férfi vagy nő a szerzője?

Úgy gondolom, ezt is nagy bizo-
nyossággal meg lehet mondani. Jel-
lemzően másként fogalmaznak a nők
és a férfiak. Lehet, hogy sablonosan
hangzik, hogy a nők érzelmesebbek,
mint a férfiak, de az, amit egy férfi fél
mondattal elintéz, azt egy nő három-
négy körmondatban írja le. 

Nyelvhasználatban a férfiak
vagy a nők fantáziadúsabbak?

Azt feltételeztem, hogy a férfi bűn -
elkövetők sokkal trágárabbak, mint a
nők, pedig a gyakorlatban épp az el-
lenkezője igaz. Ennek is az az oka,
hogy a nők, sokkal érzelmesebbek
nyelvileg. A trágárság hátterében is
egy sokkal intenzívebb érzelmi állapot
áll, amely nyelvileg indukálja ezt. 

Egy névtelen levélnél az érzel-
mi töltöttségből is lehet követ-
keztetni, hogy férfi vagy nő írta?

Igen. Egy nő az érzelmessége kö-
vetkeztében, ha ki tudja magát fejezni,
akkor sokkal több szófajt használ,
mint egy férfi. Ha nem jó a nyelvi ké-
pessége, kevés szófajból és kevés
szóból is sokkal érzelmesebb egy nő
a szövegezésben.

Mi a helyzet a beszélt nyelvvel?
Nekem abból a szempontból fon-

tos, hogy az internet és a videokame-
ra megjelenésével manipulálható
lett az élő beszéd. Az utóbbi időben
gyakran lehetett hallani megrende-
zett felvételekről, amelyekről azt
akarták elhitetni, hogy eredetiek.
Ezekről, ha a nyelvi tudatosság felől
vizsgáljuk, meg lehet mondani, hogy
instruált, irányított beszédhelyzet-
ben készültek vagy sem. Itt is a nyelv-
használat a buktató. Azt gondolhat-
nánk, hogy instruált beszédhelyzet-
ben jobban teljesít az ember, pedig
ennek épp az ellenkezője igaz,
ugyanis, akinek alacsony a nyelvi tel-
jesítménye, az a saját élő beszédé-
ben sokkal biztosabb, mint az instru-
ált beszédhelyzetben. Ott meg akar
felelni az instrukcióknak, ahhoz,
hogy magától egy spontán beszéd-
helyzetet tudjon produkálni, sokszor
nincs meg a szókészlete. Akinek süt-
nivalója van, az ilyen „szerepet” nem
vállal el, mert le lehet buktatni.

A szöveg nagyon
árulkodó, azt szokták 
mondani, hogy nem 
a kéz ír, hanem az agy,
a szöveg milyensége
dönti el, hogy kivel
találkozik az ember. 



2014. szeptember 26.   / + / 11

FEJLESZTÉS HIRDETÉS

Október 3-án, pénteken este
a sztárvendég: SOMLÓ TAMÁS!
Ismét felcsendül az Álomarcú lány

A vacsorával egybekötött estre jegyek
elôvételben a helyszínen kaphatók!

K R I S T Á L Y  É T T E R E M

Gyôr, Bartók Béla út 9. • Tel.: 96/322-676 • www.kristalyetterem.hu

szöveg: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Nemcsak a sport fellegvára lesz a tervek
szerint november közepére elkészülő
multifunkcionális csarnok, hanem kon -
certek, kulturális programok helyszíne is.
Az 5.500 ember befogadására alkalmas
centrumot még át sem adták, mégis fel-
fedezték már a nagy rendezvényszerve-
ző cégek mint jövőbeli helyszínt – tudtuk
meg Domanyik Esztertől. A Városháza
kommunikáció, marketing és turizmus
osztályának vezetője hozzátette, az átadó
ünnepséget november közepére terve-
zik, ez reményeik szerint az aréna sport-
funkcióját és azt az élményt is megmu-
tatja majd a győriek és az érdeklődők
számára, amit a koncertek adnak a jövő-
ben. Elárulta azt is, biztosan tudják, hogy
december 19-én az Illés együttes kon-
certezik a csarnokban, a jegyek értéke-
sítése hamarosan elkezdődik, erről a Lá-
togatóközpontban tudhatnak meg to-
vábbi információkat az érdeklődők. Szin-
tén decemberben, az ünnepek után, 28-
án érkezik az ABBA Show, a jubileumi
szuperkoncert, amire már megkezdő-
dött a jegyértékesítés. A produkciót
egyébként már nyárzáró koncertként
nagy sikerrel láthatta néhány éve a győri
közönség. Január 9-én pedig Thomas
Anders és a Modern Talking Band érke-
zik a győri arénába, hogy a budapesti
helyszín mellett Magyarországon csak

városunkban ünnepelje a 30. jubileumot.
Május elején a Győri Filharmonikus Ze-
nekar és a világhírű Jose Cura lép fel a
multifunkciós csarnokban, háromszor is.

„Mivel Győr rendkívül gazdag re-
pertoárral rendelkezik az ingyenes kul-
turális programok és fesztiválok terén,
ezért az Audi Aréna Győr a fizetős
programok helyszíne lesz. Szeret-
nénk, ha nagy érdeklődésre számot
tartó produkciók érkeznének Győrbe,
és teltházas koncertekkel tudnánk
megtölteni az új épületet. Ezek a prog-
ramok nem kizárólag az önkormány-
zat szervezésében valósulnak majd
meg, hanem külsős rendezvényszer-
vező cégek is jelezték, hogy örömmel
veszik bérbe az arénát. Reméljük,
hogy mindenki megtalálja majd a sa-
ját ízlésvilágának megfelelő produkci-
ókat” – tette hozzá Domanyik Eszter.

A csarnok építése a befejező mun-
kálataihoz érkezett, már javában foly-
nak a belső tér látványos munkálatai,
telepítik a mobil lelátót, a fix lelátó szé-
kei is megkapják végleges helyüket, és
hamarosan a padló is elkészül – tájé-
koztatott Simon Csaba, az építtető
Győr Projekt Kft. vezetője. Az aréna kül-
ső terének kialakítása is gőzerővel fo-
lyik, készülnek a járdák, a térburkolat és
a kertépítés is. A munka tehát jó ütem-
ben halad, így hamarosan az arénában
szoríthatunk a győri sikerekért, s élvez-
hetjük a koncerteket, előadásokat.

Illés, ABBA, Modern Talking
a készülő Audi Arénában

www.tetitakarek.hu
Téti Takarékszövetkezet,

9100 Tét, Fô u. 86.

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

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

SZÁMLAVEZETÉS 
KEDVEZÔ FELTÉTELEKKEL

További részletes feltételek megtalálhatók a Lakossági számlavezetési hirdetményben,
az Általános szerzôdési feltételekben Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában. Je-
len kondíciók lakossági prémium számlacsomag igénylésekor érvényes Maestro
bankkártya esetén. További számlacsomagok megtalálhatóak a Takarékszövetkezet
számlavezetési hirdetményében.

• havi 250 Ft 
számlavezetési díj

• 0 Ft éves kártyadíj
• ingyenes internetbank-

szolgáltatás 
EBKM: 0,10 %

Jelen tájékoztatás nem tekinthetô ajánlattételnek, teljes körû tájékoztatásnak. 

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG esetén 
Lakossági ügyfelek részére
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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

Krizantém
selyemvirág, többféle
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Tartósan alacsony ár!

350 Forint/
csokor

Carmen Étterem az idén is megrendezi
SZARVASGOMBA-VADÁSZATÁT,

a gyönyörű Bakonyban!
A Panyolai Pálinkákkal és az Istvándy Pincészet boraival

2014. október 4-én, szombaton
13.45 Érkezés a Carmen Étterem belső udvarába,

pálinkás-pogácsás köszöntő
14.00 Indulás a Bakonyba busszal
15.00 Panyolai pálinkák kóstolója a Hódos-éri  vadászház udvarán:

Elixír Fekete Cseresznye, Elixír Aranyszőlő, SQ Szatmári Szilva,
SQ Szabolcsi Alma, SQ Fürtös Meggy, SQ Kajszibarack

15.30 Kutyás szarvasgomba-vadászat az őszi erdőben
17.30 Ötfogásos borvacsora a kandalló mellett

Istvándy úrral és boraival
20.15 Visszaindulás a Carmen Étteremhez

Részvételi díj:
felnőtteknek 14.950 Ft/fő, 
gyermekeknek 7.950 Ft/fő

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Sok-sok izgalom vár a gyere-
kekre, illetve az egész csa-
ládra az új évadban is a Vas-
kakas Bábszínházban, első-
ként a Hapcikirály című ze-
nés darabot mutatják be ok-
tóber 5-én. Ezenkívül lesz
macibál, utazós kaland és fel-
nőtteknek szóló előadás is. 

Négy új produkciót tűz bérletes mű-
sorára a Vaskakas Bábszínház a
2014/15-ös évadban: megismer-
hetjük azt a világot, ahol tilos a tüsz-
szentés, belecsöppenhetünk egy
makacs székely menyecske ka-
landjaiba, láthatjuk a Rézhegyek ki-
rálynőjének titokzatos varázslatait,
s eljön János vitéz is. Kocsis Rozi
igazgató elárulta, több fiatal rende-
ző is megfordul a győri bábszínház-
ban, novemberben egyszerre öt
bábrendező szakos hallgató érke-
zik, akik La Fontaine meséit állítják
színpadra: mindenki két-két rövid-
ke mesét rendez, így áll össze a kü-
lönleges, animációs előadás, mely-
lyel a Mikulás-héten lepik meg a
gyerekeket. Természetesen a legki-
sebbekre is gondolnak, a 0-3 éve-
seket három új Aprók Színháza elő-
adással várják. A Jászai Mari-díjas
Ujvári Janka rendezésében már el-
kezdődtek az Irgum-burgum pró-
bái. „Mackóbálra készülődnek a
barnamedvék. Egyébként jobb, ha
tudja mindenki, éjszakánként gyak-
ran rendeznek bált, ahová meghív-
ják a pandákat és a jegesmedvéket
is” – tudtuk meg Kocsis Rozitól, aki
maga is rendez csecsemőszínházi
előadást: egy utazós mesét, a Tütü-
tutu autó című produkciót, „beü-
lünk az autóba, felülünk a vonatra,
felszállunk a repülővel, a léghajóval”.
A főrendező, Tengely Gábor pedig
Bababa címmel mutat be egy kü-
lönleges mókát: a gyerekek olyat
csinálhatnak, amit még sosem,
összefesthetik az egész terem falát.

A bérletes évadra visszatérve:
elsőként, október 5-én jön tehát a
Hapcikirály, melyet alább részlete-
zünk. Januárban Fabók Mariann
vendégelőadását, A székely me-
nyecske meg az ördög című nép-
mesét tűzik műsorra, februárban
érkezik a Rézhegyek királynője, a
zenés, paravános bábjáték, április-
ban pedig a János vitéz. Lesz fel-

Izgi, fiatalos, lendületes évad
a Vaskakasban

nőtteknek szóló előadás is, Pel-
sőczy Réka tervez egy monodrá-
ma-előadást a Vaskakas színészé-
nek, Szúkenyik Tamásnak.

Ajánlja a színház a vasárnapi
Matinét is, ahol műsoron marad-
nak az idei évad előadásai mel-
lett a Hanyistók, avagy a grófkis-
asszony és a lápi szörny történe-
te; A Pincérfrakk utcai cicák; A
mindentlátó királylány vagy a
Jancsi és Juliska című darabok.

Jószívű felnőttek
A Vaskakas Bábszínház idén is

keresi azokat a gyerekek által jószí-
vű felnőtteknek elnevezett párto-
lókat, akik megtehetik, hogy segít-

senek. Kocsis Rozi elmondta, ta-
valy több mint 300 bérletet vásá-
roltak cégek, magánszemélyek,
melyek a győri óvodák és iskolák
pályázatai alapján jutott el azok-
hoz a gyerekekhez, akik a szociális
körülményeik miatt nem jöhettek
volna bábszínházba. „Volt, aki még
soha nem jutott el színházba, az
egyik kisfiú az előadás után azt
mondta, ez volt élete legszebb
napja” – mesélte az igazgató. A
Vaskakas Pártoló Tagság idén is
várja új tagjait, a segíteni vágyó fel-
nőtteket, hogy minél több kicsi jö-
hessen a Vaskakas Bábszínházba.

„Hess, nátha!”
Lázár Ervin meséjének fősze-

replője Hapcikirály, aki nem fél
semmitől, csak a náthától, ezért
az országában nem szabad még
csak tüsszenteni sem. „Izgi da-
rab készül a színpadon, s ez a
mese azért fontos különösen a
színházunknak, mert Lázár Ervin

nagyon közel állt hozzánk, több
történetét játszottuk már, ezeket
rendszerint meg is nézte, szeret-
te és értékelte a színházunkat” –
emlékezett vissza Kocsis Rozi.

A darabot egy fiatal rendező,
Fige Attila álmodta színpadra: az
előadásban nem lesznek bábok,
mégis bábszínházi előadást ígér-
nek az alkotók. A bonyodalom ak-
kor kezdődik, amikor maga az
uralkodó tüsszenti el magát, ek-
kor felborul az addigi „rend”,
„óbégattak, rohangáltak, kapkod-
tak az udvaroncok, senki sem
tudta, hová legyen, mihez kezd-
jen, mit kell ilyenkor csinálni”.

Hapcikirály világa különös és

groteszk, a látványon, a táncon s a
zenén nagy hangsúly lesz. „A szi-
gorú, maszkulin világot próbáltuk
megtörni, csíkos, pöttyös, kockás
mintákkal játékossá tenni” – árulta
el a látványért felelős Michac Gá-
bor. A darab zenéjét Kiss Erzsi
komponálta, aki egyedi stílusáról
ismeretes, különleges hangzásvi-
lágot hoz a Vaskakasba. Különös
színészi teljesítményt igényel,
hogy minden élőben szól majd, s
minden hangot a színészek hívnak
elő hangszálaik, illetve különféle
hangszerek segítségével. A moz-
gás pedig mindezekre, a történet-
re és a zenére épül, s teszi a dara-
bot komplexszé. Ezért Fejes Kitty
koreográfus felel, aki kortárs tán-
cokból, harcművészetekből is me-
rítkezik. „Egyfelől ez egy vicces tör-
ténet, jókat derülhetnek rajta a né-
zők. A mozgás erre sokszor ráse-
gít, de amikor kell, kemény lesz és
fegyelmezett, mint mikor be kell ül-
ni az iskolapadba.

A fotó a próbán készült.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

A legismertebb Shakespeare-rendezők
egyike, a Kossuth-díjas Valló Péter rendezi
a Győri Nemzeti Színház új évadjának első
bemutatóját, A windsori víg nőket. A szerel-
mi kalandozásról szóló cselekmény látszó-
lag szórakoztató célból született, ám a költő
mesterműve ennél többet ad a nézőknek.

Miért a rendszerváltozás idejére tette a cse-
lekményt?

Nem az a lényeg, melyik korban játszódik, ha-
nem, hogy van egy ember, aki nagy rangra tett szert
egy bizonyos korszakban, ami elmúlt. Falstaff a
trónörökös legjobb ivócimborája volt, de amikor azt
megválasztották királynak, átlépett az öreg csibé-
szen és száműzte maga mellől. Rendszerváltáskor
csomó ember azt gondolta magáról, hogy ő a körön
belül van, ám egyszer csak kikerült onnan. De ilyen
időszakok bármikor jöhetnek az életben. Azért ezt
választottam, mert nagyon attraktív kor volt, ebben
éltem magam is, emlékszem az akkori indulatokra.
Gondolom, a nézők zöme szintén átélte, s van róla
véleményük, mi is történt akkor.

Mondhatjuk, hogy Shakespeare megren-
delésre írta a darabot?

Az irodalomtörténészek szerint a IV. Henrikben
egyszer már megírta Falstaff alakját. Állítólag Erzsé-
bet királynőnek annyira tetszett az öreg korhely lo-

Kossuth-díjas rendezővel kezdődik az évad
vag figurája, hogy üzent, tessék írni az ő szórakoz-
tatására egy színdarabot. Így megszületett A wind-
sori víg nők.

Csupán szórakoztató céllal írta a darabot
Shakespeare?

Az igazi nagy művészeknek megvan az a sajátos-
ságuk, hogy semmit nem csinálnak csak úgy. Írnak
egy színdarabot, aminek látszólag csak a szórakoz-
tatás a célja, de mégis már a negyedik sornál olyan
magvas bölcseleteket, tanító szándékot találunk
benne, s tudományt az ember természetéről, ami
messze meghaladja a szórakoztatás igényét.

Shakespeare vígjátékai azon túl, hogy valóban szó-
rakoztatnak, nagyon komikus és mulatságos helyze-
teket teremtenek, olyan fantasztikus tudással rendel-
keznek az emberről, ami mit sem változott. Miközben
sokat megtudunk Falstaffról és a viszonyokról, remé-
lem, hogy önfeledten is fogunk nevetni. Nem könnyű
ilyen nagy színházat csinálni, vagy fogalmazzunk úgy,
népszínházat. Azt hiszem, pontosan az a feladat, ami
a reneszánszban volt, csak akkor az emberek életvi-
tele, a színházba járó réteg vékonysága, a társada-
lom tagoltsága miatt volt nagy kihívás. Most ugyanaz
a helyzet: teljen meg a színház, ugyanakkor a nézők
olyan élményt kapjanak, ami nem pusztán egy szó-
rakoztatóipari termék, amit bármelyik tévés széria
produkál. Ebben azért van kihívás.

Nem csak rendez, hanem a látványért is
felelős, mit tervezett a színészek köré?

Régóta csinálom ezt magamnak, különösen,
amikor nem akarok azzal bíbelődni, hogy még egy
emberen keresztül kelljen vinni valamiféle elgondo-
lást egy színi világról. Meg fogják látni, különleges
építkezés lesz a színpadon, mint a rendszerváltás-
kor, ami mégiscsak nagy építkezés, s bontás volt.
Kicsit meghökkentő lesz, olyan, mint én vagyok,
nem valamiféle közhely, hanem az én saját látásom
a történetről. Volt ambíció arra, hogy amikor fel-
megy a függöny, a győri közönség meglepődjön.
Ezt a kezdeti érdeklődést pedig, remélem, sikerül
egész este fenntartani.

A teljes interjút a www.gyorplusz.hu oldalon ol-
vashatják. 
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Zum III. FESTIVAL DES WELTTAGES DER TIERE
werden die Kleintierfreunde am 27. September ab 13
Uhr auf der Grünfläche neben dem TESCO Hyper-
markt erwartet. Auf dem Programm des unter Organi-
sation des Győrer Tierheims stehen: Möglichkeit zur
Nominierung der Lieblinge des Herrchens oder Frau-
chens zum Katzen- und Hundeschönheitswettbewerb,
Präsentation der Ebuló Hundeschule und Rettungs-
hundeshow, kostenlose Beratung für die Tierbesitzer:
vom Fachtierarzt, Hundekosmetiker, Hundephysiothe-
rapeuten. Schutzherrin des Festivals: Jakabos Zsuzsa,
Europameisterschaften-Schwimmerin. Weitere Infor-
mationen sind auf der Webseite www.menhelygyor.hu
zu finden.

BOGYÓ UND BABÓCA 3. – Entstanden auf Grundlage des Bu-
ches „Spielgefährten” von Bartos Erika gibt es am 28. September
um 15 Uhr eine aus 13 Episoden bestehende Animationsreihe im
Bartók Béla Komitatsbildungszentrum zu sehen. Zudem verleiht
auch noch Pogány Judit den Figuren ihre Stimme, die auf diese
Weise mit mehr als hundert verschiedenen Stimmen im Märchen
Bogyó und Babóca zu hören ist. Regisseure der Vorstellung: Krizsa-
nics Antonin, M. Tóth Géza, Die Geschichte wurde geschrieben:
Bartos Erika, die Musik von der Gruppe Alma! Eintritt: 1000 Ft.

Der GYŐRI AU-
DI ETO KC
kämpft mit der
Mannschaft aus
Mosonmagyaró-
vár in der Univer-
sitätshalle. Der
Komitatswettst-
reit findet am 27.
September um
18 Uhr statt.  

"SEPTEMBERFEST" – Die Kovács Margit Deutsche Sprache
unterrichtende Allgemeine Nationalitätenschule ist am 26. Sep-
tember ab 15 Uhr Gesangs- und Musikfestivals der Deutschen
Volkes. Bei der Veranstaltung treten auf: die Tänzer des Brunszvik
Teréz Deutschen Nationalitäten Kindergartens, die Akkordeon
Band, der Heimatklänge Chor, die Melódia Harmonikagruppe, Ru-
isz Alexandra an der Geige, der Rosmarin Chor, die Sängerin Kar-
sai Klára und die Volksband.

Der ETO-SZESE empfängt
am 28. September ab 18
Uhr in der NB1/B Gruppe
West die U23-Mannschaft
aus Balatonfüred auf hei-
mischem Boden.

Der Győrer ETO FC,
trifft in der 9. Runde der
OTP Bank Liga daheim
auf die Mannschaft des
MTK, dies am 27. Sep-
tember um 16:30 Uhr.

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  
TELEPARTY – Győrszentivánon a Móricz Parkban immár ötödik alkalom-
mal rendezik meg a Telepartyt. Ezúttal szeptember 27-én 13:45 órától kez-
dődnek a programok a Móricz-iskola udvarán, a harangláb felszentelésével.

14:00 órakor dr. Sík Sándor, a településrész önkormányzati képviselője és
Kotrics Andrea, az iskola igazgatója nyitja meg a rendezvényt, majd

a modellezők bemutatója következik. A délután folyamán számos
érdekes program várja a vendégeket, többek között: néptánc, Bu-

dai Dávid trombitajátéka, modern tánc, ugrókötél-bemutató, Wolf
Kutyaiskola interaktív bemutatója, Ribillió együttes koncertje, Zádor-

völgyi Luca hastáncbemutatója, s az estét Fekete Dávid koncertje zárja.
Részletes program: a gyorplusz.hu oldal programajánlójában olvasható.

ALZHEIMER-KÁVÉZÓ néven jótékony kez-
deményezés keretében klubfoglalkozást tarta-
nak október 1-jén, szerdán 17 órától a győri
Rába Hotel Belga éttermében. A szellemi le -
épüléssel járó betegségekben szenvedők, csa-
ládtagjaik és az érdeklődők beszélgethetnek,
tanácsokat kérhetnek egymástól és szakem-
berektől.

III. ÁLLATOK VILÁGNAPJA FESZTIVÁL várja a kis-
állatbarátokat szeptember 27-én 13 órától a TESCO Hi-
permarket melletti füves területen. A Győri Állatmenhely
szervezésében megtartott programon: macska- és kutya-
szépségversenyre lehet nevezni a gazdiknak kedvenceikkel.
Az Ebuló kutyaiskola- valamint Segítő kutyásbemutatót te-
kinthetik meg az érdeklődők, a rendezvény során ingyenes
tanácsadást kaphatnak a kisállattartók: szakállatorvostól,
kutyakozmetikustól, kutyafizikoterapeutától. A Fesztivál fő-
védnöke: Jakabos Zsuzsa, Európa-bajnok úszónő. Bővebb
információt: www.menhelygyor.hu oldalon olvashatnak.

PÉNZÜGYI INTELLIGENCIA címmel két-
napos workshopot tart Mayer Ildikó életstra-
téga, a Családi Kör projektvezetője október
11–12-én 10–17 óráig, a Családi Kör Cent-
rumban (Győr, Szigethy Attila út 109.). A tré-
ning foglalkozik a családi pénzügyek tervezé-
sével és az életstratégiánk kidolgozásával. A
program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni lehet: e-mailben a csaladi.
kor@maltai.hu e-mail címen vagy telefonon
a +36-96/417-246-os vezetékes számon.

A GYŐRI FILHARMONIKUS
ZENEKAR hangversenyére

várják a komolyzene kedvelőit,
szeptember 28-án 16 órától az egye-
temi hangversenyteremben (Zsina-
góga). A Flesch Károly-bérlet elő-
adásán hallható: L. van Beethoven:
e-moll „Razumovszkij” vonósné-
gyes, op. 59, No., valamint Farkas

Ferenc: Magyar jelenetek. Művésze-
ti vezető: Berkes Kálmán. 

KULTÚRA PROGRAMAJÁNLÓ
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
M1
06:25 A forradalomtól a szabad-
ságharcig 06:55 Család-barát Hét-
vége 09:00 Itthon vagy! Magyaror-
szág, szeretlek! 09:35 Kerékpártú-
ra 10:05 Itthon vagy! Magyaror-
szág, szeretlek! 11:30 A Francia
kapcsolat – Gérard Depardieu 
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek! 12:50 Spuri 13:25 Itthon
vagy! Magyarország, szeretlek!
14:25 Kárpáthy Zoltán  15:50 Itt-
hon vagy! Magyarország, szeretlek!
16:20 Telesport 18:30 Szerencse-
Szombat  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek! 20:55 Szeretném, ha sze-
retnél  22:40 Az áruló csókja 
00:20 Thunder Soul 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:30 Ízes
élet – Mautner Zsófival  09:55 Te-
leshop 10:50 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:20 Házon kí-
vül  11:50 TRENDmánia   12:25
a'la CAR  12:55 Brandmánia 
13:30 Agymenők  14:00 XL szere-
lem  15:55 Dögölj meg, John Tuc-
ker!  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz  19:30 X-Fak-
tor  21:15 Az éhezők viadala 
00:00 Konfetti  02:00 Kalózok kin-
cse 

04:10 Családi titkok  05:00 Baba-
világ  05:30 Super Car  06:00
Idő   nyomozó 06:25 Tv2 matiné
09:25 Astro-Világ 10:30 Otthon a
kertben  11:00 Kalandjárat – az
útitárs: Kandász Andrea  11:30 Ál-
latoZOO a PreVital támogatásával 
12:00 Tűsarok  12:30 Apák gye-
sen  13:30 Monk – Flúgos nyomo-
zó  14:30 Édes élet  15:45 Édes
élet  17:00 Napló  18:00 Tények
19:00 Villámtolvaj – Percy Jackson
és az olimposziak  21:35 Hellboy
II – Az Aranyhadsereg  23:55 A pi-
ros öves  01:50 Sportos 02:00
Sue Thomas – FBI  02:45 Sue
Thomas – FBI  03:30 Franklin és
Bash 

07:20 Akadálytalanul 07:45 Nó -
vum  08:15 Határtalanul magyar
08:40 Hagyaték  09:10 Sírjaik hol
domborulnak... 09:45 Zöld Jelzés
10:15 Az új földesúr  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:05
Vers 12:10 Nótacsokor 12:25 Ízőr-
zők: Németkér 12:55 Nálatok, lak-
nak állatok? 13:30 Nálatok, laknak
állatok? 14:00 Cherbourg-i eser-
nyők  15:30 Önök kérték! 16:30
Hintónjáró szerelem  18:00 Hír-
adó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Bűvölet 
19:05 Hogy volt!? 20:00 Az élet sa-
va-borsa  20:45 Oroszországból
szeretettel  22:40 Kultikon +
23:10 Dunasport 23:25 MüpArt:
Transglobal Underground Project
00:45 Párizs varázsa 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Innovella (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Konkrét (ism.) 08:40 Innovel-
la (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Széchenyi
Híradó (ism.) 10:00 Képújság
18:00 Zooo+ (ism.) 18:30 Innovella
(ism.) 18:45 Konkrét (ism.) 19:00
Győr+ Sport (ism.) 19:35 Konkrét
(ism.) 19:45 Vény nélkül  (ism.)
20:10 Zooo+ (ism.) 20:40 Innovella
(ism.) 20:55 Konkrét (ism.) 21:10
Győr+ Sport (ism.) 21:45 Konkrét
(ism.) 21:55 Vény nélkül  (ism.)
22:20 Zooo+ (ism.) 22:50 Műsorzá-
rás (ism.)

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
M1
05:28 Esély 05:55 Magyar gazda
06:25 Történetek a nagyvilágból 
06:55 Család-barát Hétvége 09:00
Katolikus krónika 09:40 Kérdések
a Bibliában – Végh Tamás ny.refor-
mátus lelkipásztor 09:55 Biblia és
irodalom 10:10 Baptista magazin
10:40 Református magazin 11:05
Ráth Mátyás 11:20 Evangélikus if-
júsági műsor 11:30 Mai hitvallások
12:00 Déli harangszó 12:01 Hírek
12:05 Ybl 200 – Az Operaház
12:15 Célkeresztben  12:50 Te-
lesport 13:25 DTM Futam 14:55
Irak édenkertje 15:50 Főzni úton-
útfélen 16:25 Telesport 18:50 A Lé-
nyeg 19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Maradj talpon!  21:50 Artúr
király  23:55 Ha ölni kell 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 10:00
EgészségKalauz  10:30 Teleshop
11:25 Kalandor 11:55 4ütem 
12:30 A Muzsika TV bemutatja
13:10 Agymenők   13:35 Tru Cal-
ling – Az őrangyal  14:40 Tru Cal-
ling – Az őrangyal 15:40 Piedone
Egyiptomban 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Taxi  19:55 Pancser
police  22:15 Tango és Cash 
00:15 Portré  00:55 Hazug titkok
háza  02:50 Apa-csata 03:10
Taxi  03:40 Nincs információ 

04:15 Briliáns elmék  05:00 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Zöld világ 06:50
Tv2 matiné 08:50 Babavilág 
09:20 Több mint TestŐr  09:50
Astro-Világ 10:55 Stílusvadász
11:25 Stahl konyhája  11:55
Édes élet  13:10 Édes élet 
14:25 Édes élet15:40 Villámtolvaj
– Percy Jackson és az olimposziak
 18:00 Tények 19:00 Sztárban
sztár 21:40 Bumm!  22:10 Ra-
gadozók  00:25 Egek ura  02:25
Sportos 02:35 Eureka  03:20
Szellemdoktor  

07:20 Isten kezében 07:45 Öt kon-
tinens 08:15 Székely kapu 08:40
Rome Riports 09:05 Napok, évek,
századok  10:00 Magyar klasszi-
kusok új köntösben 10:30 Kultikon
+ 11:00 Élő világegyház 11:25 Be-
avatás  11:40 Beavatás  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:05
Vers 12:10 Nótacsokor 12:20 Ízőr-
zők: Bátya 12:55 Estélyi ruha köte-
lező  14:05 Hazajáró 14:35 Csel-
lengők  15:05 Hogy volt!? 16:00
Oroszországból szeretettel 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Bű-
völet  19:05 Önök kérték! 20:00 A
sziget  20:55 Tükreim  22:50
Duna sport 23:05 Heti Hírmondó
23:35 Napok, évek, századok 
00:30 Lamantin Jazz Fesztivál 

08:30 Zooo+ (ism.) 09:00 Innovella
(ism.) 09:15 Konkrét (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 10:05 Konkrét
(ism.)  10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:40 Zooo+ (ism.) 17:40 Győri Au-
di ETO KC–Mosonmagyaróvár NB
I-es női kézilabda bajnoki mérkőzés
19:00 Konkrét (ism.) 19:15 Innovel-
la (ism.) 19:30 KultÓra (ism.) 20:05
Széchenyi Híradó (ism.) 20:35 Konk-
rét (ism.) 20:50 Innovella (ism.)
21:05 KultÓra (ism.) 21:35 Széche-
nyi Híradó (ism.) 22:05 Konkrét
(ism.) 22:20 Innovella (ism.) 22:35
KultÓra (ism.) 23:05 Széchenyi Hír-
adó (ism.) 23:35 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A
Lényeg 05:50 Ma Reggel 09:00
Capri – Az álmok szigete  09:55
Főzni úton-útfélen 10:30 Család-
barát 12:00 Déli harangszó 12:01
Híradó délben 12:30 Roma Maga-
zin 13:00 Domovina 13:35 Magyar-
lakta – vidékek krónikája 14:30
Zorro  15:20 Charly, majom a
családban  16:10 Jövő-időben
16:20 Híradó+ 16:35 Rex Rómában
 17:20 Híradó 17:35 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Hír-
adó este 20:05 Sporthírek 20:15
Időjárás-jelentés 20:20 Kékfény 
21:20 Római helyszínelők – Árulko-
dó nyomok  22:15 Az Este 22:50
Híradó 23:00 Sporthírek 23:10
Aranymetszés 00:05 Rex Rómában
 00:55 Család-barát

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 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 Ref-
lektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz  13:45 Éjjel-nappal
Budapest  15:00 A Konyhafőnök
 16:10 Az örökség  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök  20:05 Éjjel-
nappal Budapest  21:30 Barátok
közt  22:05 Dr. Csont  23:05
RTL Klub Híradó 23:40 Reflektor
 23:55 Apu vad napjai  02:20
Kung-fu  

04:10 Hazugságok gyűrűjében 
05:15 M, mint muskétás  06:00
Csapdába csalva  06:25 Tények
Reggel 06:55 Mokka  09:30 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután 12:25 Aktív
 13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00
Családi titkok  17:00 Maricruz 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:10
Bumm!  20:45 Édes élet  22:05
A dolgok állása  00:25 Tények Es-
te 01:10 Aktív  01:35 Sportos
01:45 Zsaruvér  02:35 Maricruz
 03:00 A Macska  03:25 Szel-
lemdoktor 

06:35 Székely kapu 07:00 P'amende
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:05 Virágzó Magyarország 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05Könyv-
ajánló 09:25 Emily  10:10 Hagya-
ték  10:40 Hazajáró 11:15 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Gyalogbéka 15:00 Attila lako-
mája – Egy festmény felfedezése
15:30 A bennünk rejlő védelem 
16:30 Térkép  17:00 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd  19:05
Bűvölet  19:35 Őrjárat az égen 
20:45 Szelek szárnyán  21:35 Hírek
21:40 Dunasport 21:50 Dokureflex 
21:51 Operatív érték – A besúgottak
 23:10 Kultikon 

08:00 Konkrét (ism.) 08:15 Innovel-
la (ism.) 08:30 KultÓra (ism.) 09:05
Széchenyi Híradó (ism.) 09:35 Győ-
ri Audi ETO KC–Mosonmagyaró-
vár NB I-es női kézilabda bajnoki
mérkőzés (ism.) 10:55 Képújság
17:25 Győri ETO FC–MTK NB I-es
bajnoki labdarúgó mérkőzés 18:45
Műsorkezdés 18:50 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Győr+ Sport 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Győr+ Sport (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+ Sport (ism.) 22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 30., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri
– Az álmok szigete  10:00 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:01 Hír-
adó délben 12:30 Srpski Ekran
13:00 Unser Bildschirm 13:45 II.
Erzsébet gyémántjubileuma 
14:40 Zorro  15:30 Charly, ma-
jom a családban  16:20 Híradó+
16:35 Rex felügyelő  17:20 Hír-
adó 17:35 Ridikül  18:30 Maradj
talpon!  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Cédrusliget  21:15 Grand
Hotel  22:05 Az Este 22:40 Hír-
adó 22:50 Sporthírek 22:55 Hang-
jegyesek 23:55 Rex Rómában 
00:40 Család-barát 02:05 Műsor-
szünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:45 Eastwicki boszorkák  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 12:50
Reflektor  13:05 Fókusz  13:45 Éj-
jel-nappal Budapest  15:00 A Kony-
hafőnök  16:10 Az örökség 
17:25 Fókusz  18:00 RTL Klub Hír-
adó 19:00 A Konyhafőnök  20:05
Éjjel-nappal Budapest  21:30 Bará-
tok közt  22:05 A mentalista 
23:05 RTL Klub Híradó 23:40 XXI.
század – a legendák velünk élnek 
00:10 Reflektor  00:25 A főnök 
01:30 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 01:55 EgészségKa-
lauz  02:25 Az éden titkai  03:15
Az éden titkai 

04:15 Családi titkok  05:15 M,
mint muskétás  06:00 Csapdába
csalva  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00
Családi titkok  17:00 Maricruz 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:10
Bumm!  20:45 Édes élet  22:05
Ragadozók  00:05 Tények Este
00:50 Aktív  01:15 Sportos 01:25
Magyar szépség  03:25 Maricruz
 03:50 A Macska 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Exp-
ressz 06:30 Híradó 06:35 Roma
Magazin 07:00 Domovina 07:30
Híradó 07:40 Közbeszéd 08:05 Vi-
rágzó Magyarország 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Könyvajánló
09:10 Emily  10:00 Szelek szár-
nyán  10:50 Őrjárat az égen 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 Gya-
logbéka 15:00 Zuglói Filharmónia
60 15:55 Múzeumtúra – Francia
módra  16:30 Térkép 17:05 Emily
 18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Köz-
beszéd 19:00 Férfi kézilabda-mér-
kőzés 20:50 Szelek szárnyán 
21:35 Hírek 21:40 Dunasport
21:50 Mérgezett toll  23:25 Kulti-
kon  23:40 Könyvajánló 23:50 Az
oberwaldi titok 

06:50 Konkrét (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Győr+ Sport (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Győr+ Sport (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Győri ETO FC–MTK NB I-es
bajnoki labdarúgó mérkőzés (ism.)
11:25 Képújság 18:55 Műsorkez-
dés 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Kamarai Magazin 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kamarai Magazin (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 Kamarai Magazin
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kamarai
Magazin (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Mű-
sorzárás 

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  

• Angol és német GazdálKODÓ idegenforgalmi, és ZÖLD út gazdaság
vizsgára felkészítô tanfolyam 

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

• Angol gyerektanfolyamok szombatonként 
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára német nyelven
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

OKTÓBER 1., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri
– Az álmok szigete  10:00 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika
13:00 Ecranul nostru 13:35 Útrava-
ló 13:45 Cédrusliget  14:35 Zorro
 15:25 Charly, majom a családban
 16:10 Jövő-időben 16:20 Hír-
adó+ 16:35 Rex Rómában  17:25
Híradó 17:35 Ridikül  18:30 Ma-
radj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 A muskétások  21:20
Szabadság tér '89 22:05 Az Este
22:40 Híradó 22:55 Sporthírek
23:00 KorTárs  23:30 Summa
00:05 Rex Rómában  00:50 Csa-
lád-barát 02:15 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok! 07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 Minden reggel  09:10
Ízes élet - Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz  13:45 Éjjel-nappal
Budapest  15:00 A Konyhafőnök
 16:10 Az örökség 17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:00 A
Konyhafőnök  20:05 Éjjel-nappal
Budapest  21:30 Barátok közt 
22:05 Szulejmán  23:25 RTL Klub
Híradó 23:55 Házon kívül  00:30
Reflektor  00:45 Elfelejtve 
01:50 Kémpárbaj  02:50 Apa-
csata  03:10 Az éden titkai 

04:15 Családi titkok  05:15 M,
mint muskétás  06:00 Csapdába
csalva  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00
Családi titkok  17:00 Maricruz 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:10
Bumm!  20:45 Édes élet  22:10
Frizbi Hajdú Péterrel  23:10 Ha-
waii Five-0  00:10 Tények Este
00:55 Aktív  01:20 Sportos 01:30
Szahara  03:15 Maricruz  03:40
A Macska 

05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  10:00 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:35 Útravaló 13:45
Cédrusliget  14:35 Zorro  15:25
Charly, majom a családban  16:10
Jövő-időben 16:20 Híradó+ 16:35
Rex Rómában  17:25 Híradó 17:35
Ridikül  18:30 Maradj talpon! 
19:30 Híradó este 20:05 Sporthírek
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 
23:30 Summa 00:05 Rex Rómában
 00:50 Család-barát 02:15 Mű-
sorszünet 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Kamarai Magazin
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Kamarai
Magazin (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Ka-
marai Magazin (ism.) 10:00 Képúj-
ság 18:45 Műsorkezdés 18:50
Konkrét 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 KultÓra 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 KultÓra (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 KultÓra (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 KultÓra (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  10:00 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Rondó 13:30 Átjáró
14:00 Örkény lovas tábor  14:30
Zorro  15:20 Charly, majom a csa-
ládban  16:10 Híradó+ 16:20 Rex
Rómában  17:10 Szerencse Híradó
 17:20 Híradó 17:35 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Fábry  21:45 Mun-
kaügyek  22:15 Az Este 22:50 Hír-
adó 23:00 Sporthírek 23:10 Baran-
golások öt kontinensen  23:40 Tör-
ténetek a nagyvilágból  00:10 Rex
Rómában  01:00 Család-barát
02:25 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok
közt  04:45 Eastwicki boszorkák
 05:30 Top Shop 06:00 Jó reg-
gelt, skacok!  07:35 RTL Klub Hír-
adó 08:08 Minden reggel  09:10
Ízes élet – Mautner Zsófival 09:40
Reflektor  10:05 Top Shop 11:45
Asztro Show 12:50 Reflektor 
13:05 Fókusz  13:45 Éjjel-nappal
Budapest  15:00 A Konyhafőnök
 16:10 Az örökség  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó
19:00 A Konyhafőnök  20:05 Éjjel-
nappal Budapest  21:30 Barátok
közt  22:05 Közeli ellenség 
23:45 RTL Klub Híradó 00:20
Brandmánia  00:55 Reflektor 
01:15 Odaát  02:15 a'la CAR 
02:45 Apa-csata  03:05 Az éden
titkai 

04:05 Családi titkok  04:50 Aktív 
05:15 M, mint muskétás  06:00
Csapdába csalva  06:25 Tények
Reggel 06:55 Mokka  09:30 Stahl
konyhája  09:35 Babapercek 
09:40 TeleShop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó  14:00
Walker, a Texas-i kopó  15:00 A go-
nosz álarca  16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz  17:25 A Macska 
18:00 Tények 19:30 Jóban Rosszban
 20:10 Bumm!  20:45 Édes élet 
22:05 NCIS  23:05 22-es körzet –
A bűn utcái  00:05 Tények Este
00:50 Aktív  01:15 Sportos 01:25
Grimm  02:10 Hawaii Five-0 
02:55 Maricruz  03:20 A Macska 
03:45 Családi titkok 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Hrvatska kronika
07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:05 Magyar el-
sők 08:20 Könyvajánló 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 Emily  09:55
Szelek szárnyán  10:40 A szerelem
bolondjai  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:25 Kívánságkosár
14:25 Vers 14:30 Gyalogbéka 15:05
Erdélyi történetek  15:35 Szép, sző-
ke szerelmünk, a Tisza 16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:10 Bűvölet 
19:40 Sándor Mátyás  20:45 Szelek
szárnyán  21:30 Hírek 21:40 Du-
nasport 21:50 Üvegtigris 3  23:35
Kultikon  23:55 Könyvajánló 00:05
MüpArt classic – Sosztakovics est 

06:50 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:05 Képúj-
ság 18:55 Műsorkezdés 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nél-
kül  21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nél-
kül  (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül  (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Műsorzárás 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 3., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri
– Az álmok szigete  10:00 Sophie
szerint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó  12:01 Híradó
délben 12:30 Életkerék 13:00 Esély
13:35 A muskétások  14:30 Zorro
 15:20 Charly, majom a családban
 16:10 Jövő-időben 16:20 Hír-
adó+ 16:35 Rex Rómában  17:20
Híradó 17:35 Ridikül  18:30 Ma-
radj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Három férfi és egy kis
hölgy  22:00 CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál  22:10 Az
Este 22:50 Híradó 23:00 Sporthírek
23:10 A szabadság ösvényein 
00:45 Rex Rómában  01:35 Csa-
lád-barát 03:00 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:45 Eastwicki boszorkák 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Reflektor  13:05 Fó-
kusz  13:45 Éjjel-nappal Budapest
 15:00 A Konyhafőnök  16:10 Az
örökség  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 19:00 A Konyhafő-
nök  20:05 Éjjel-nappal Budapest
 21:30 Barátok közt  22:05 CSI: A
helyszínelők  23:05 RTL Klub Hír-
adó 23:40 Reflektor  00:00 Kemény
motorosok  01:00 Kalandor 01:35
CSI: A helyszínelők  02:20 4ütem 
02:50 Apa-csata  03:10 Az éden tit-
kai 

04:45 Aktív  05:15 M, mint mus-
kétás  06:00 Csapdába csalva 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Családi titkok 
17:00 Maricruz  17:25 A Macska
 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban  20:10 Bumm!  20:45
Édes élet  22:05 Nyerő páros 
00:05 Tények Este 00:50 Aktív 
01:15 Sportos 01:25 Grimm 
02:10 Maricruz  02:35 A Macska
 03:00 Családi titkok  03:55 M,
mint muskétás 

04:55 Zegzugos történetek 05:25
Gazdakör 05:40 Híradó 06:00 Kárpát
Expressz 06:30 Híradó 06:35 Rondó
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:05 Virágzó Magyarország 08:30
Híradó 08:35 Térkép 09:05 Könyv-
ajánló 09:15 Emily  10:05 Szelek
szárnyán  10:55 Sándor Mátyás 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:30 Gyalog-
béka 15:00 Építészet XXI 15:30 Euró-
pa egészsége  16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:20 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:00 Labdarúgás
21:00 Hírek 21:05 Dunasport 21:15
Columbo: Végzetes gyakorlat 
22:50 Kultikon  23:10 Könyvajánló
23:15 Fiorile  01:15 Himnusz 01:20
Hírek 01:25 Hazajáró 01:50 Pannon
expressz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Vény nélkül 
(ism.) 08:00 Híradó (ism.) 08:20
Sporthírek (ism.) 08:30 Vény nélkül
 (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Vény nélkül
 (ism.) 10:05 Képújság 17:25 Rá-
ba ETO–Veszprém NB1-es bajnoki
futsal mérkőzés 18:50 Konkrét
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Épí-tech 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Épí-
tech (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-
tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Épí-
tech (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Mű-
sorzárás 

GYŐR+ TV

TARGONCAVEZETÔKET

Jelentkezni
hétfôtôl péntekig

8–15 óráig
az alábbi

telefonszámon:

96/661-213

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

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

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

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

szerző: koloszár tamás
fotó: whb

Szombathelytől Győrön és Budapesten át
Szegedig jelenleg harmincöt projektünk fut
– mondta el hetilapunknak a West Hungária
Bau Kft. kommunikációs vezetője, Lukács
Zsanett. A céget Győrben alapították,
amely pár fős vállalkozásból az ország
egyik legnagyobb generálkivitelezőjévé
nőtte ki magát Paár Attila vezetésével. 

A WHB Szombathelyen egy huszonnégy tantermes is-
kola felújítását-átalakítását végzi. A Brenner János Ál-
talános Iskola munkálatai kétmilliárd forintba kerülnek,
s a jövő év nyarára készül el. 

A szigetelésre Magyarországon egyedülálló techno-
lógiát, úgynevezett üveghab kavicsot használunk, ame-
lyet importból szerzünk be, s itt alkalmazzuk a hazánk-
ban ritkaságnak számító cobiax-technológiát, amely a
nagy fesztávval rendelkező födémek stabilizálását szol-
gálja – avat be a részletekbe Lukács Zsanett, s jelzi azt
is, az innováció a West Hungária Bau Kft. tevékenysé-
gében mindig is kiemelkedő szerepet játszik.

Szombathelyről ugorjunk át az ország túlsó felére,
Szegedre. A híres szegedi dóm felújítását ugyancsak
a Győrben alapított cég végzi. A műemlék jelleg ezút-
tal is komoly kihívást jelent a WHB-nak, amely e terén
komoly referenciákkal rendelkezik.

Szárnyal a West Hungária Bau Holding

Harmincöt projekt országszerte
A speciális technológiák alkalmazása mellett

egy egészen más tevékenységgel is szembesülnie
kellett a cégnek a szegedi dóm felújítási munkálatai
közben.  1400 urnát kell áthelyezniük, az idő rövid,
egy hónap áll rendelkezésükre, miközben a rokonok

kiértesítésétől az áthelyezésig minden feladatot a
WHB-nek kell megoldania.

A templomban egy tizenhat tonnás kőelemet har-
minc méterrel odébb kell emelni, nem akármilyen fel-
adat, mivel a templomba nem tud bejárni a darus kocsi
– említ egy újabb különleges feladatot a kommuniká-
ciós vezető. De nem akármilyen kihívásnak ígérkezik a
dóm 82 méter magas tornyának a restaurálása sem. 

A Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Lu-
dovika) teljes felújítását nemrégiben fejezte be a cég,
amely most ismét visszatér sikerei helyszínére. Ezút-
tal a Ludovika Campus közigazgatás-tudományi kar
600 férőhelyes kollégium építését kezdték meg.

Kórházak felújításában, átépítésében ugyancsak
komoly referenciákkal rendelkezik a West Hungária
Bau Kft. Csak ízelítő a most zajló munkák helyszínei
közül: soproni Erzsébet Kórház, egri Markhot Ferenc
Kórház, Kemenesaljai Egyesített Kórház, szegedi Plaz-
maferezis Központ, csornai Margit Kórház. 

A WHB Vagyonkezelő Kft. portfóliójában több
nagy ingatlanfejlesztés is szerepel Budapesten.
Kétmilliárd forintos költséggel 116 lakást alakíta-
nak ki hét emeleten, háromszintes mélygarázzsal
a VII. kerületben a Garai utcában. Az V. kerületben
a Magyar utcában egy műemlék jellegű irodahá-
zat vásároltak, a nyolcemeletes épületben 2 ezer
négyzetméternyi hasznos terület kialakítását ter-
vezik. Budapesten a Vadász utca 14 alatt egy 47
szobás hotel kerül kialakításra. A munkálatok au-
gusztusban kezdődtek s jövőre lesz kész a négy-
csillagos hotel.

Az idén az árbevételünk közel 30 milliárd forint lesz
– fogalmazott hetilapunknak Lukács Zsanett, aki el-
mondta azt is, cégük kapta meg a győri Audi-iskola be-
ruházását is, amely egy meglévő iskolaépület egyik ok-
tatási szárnyának átalakítását és emeletráépítését, va-
lamint bővítmény hozzáépítését tartalmazza.

Őszi JUTALÉKAKCIÓ!

Győr-Belvárosban újonnan épü-
lő társasházában, jövő évi átadás-
sal lakások leköthetők,  garázs és
tároló is vásárolható! Fűtéskész
ár már: 12.900.000 Ft-tól. Tel.:
06-20/959-6368.

Magas műszaki tartalom, minőségi kivitele-
zés, megbízható építtető! Exkluzív, prémi-
umkategóriás új építésű lakások Győr-Rév -
 faluban, a Duna parton.Rendkívüli lakás-
ajánlatok 35–191 m2-ig. Jövő évi átadással
már leköthetők (garázs, tetőterasz, zöld -
terület, erkély). A tökéletes befektetés. La-
kásárak már 12.900.000 Ft-tól. Tel.: 06-
70/626-5309.

Vállalkozók, figyelem!
Győr-Marcalvárosban
jelenleg is működő ét-
terem bérleti joga, tel-
jes berendezéssel el adó.
Az ár tartalmazza az új
céget, a működéshez
szükséges minden en-
gedélyt. Bérleti jog
5.000.000 Ft. Tel.: 06-
70/626-5309.

• Bízza az értékesítést Győrben már 6
éve működő közel 10 ingatlanértékesí-
tővel dolgozó irodánkra.

• Továbbá díjmentesen elkészítjük ingatla-
na értékbecslését. Folyamatosan keresünk
készpénzes ügyfeleink részére panel- és
téglalakásokat Győr egész területén

• Böngésszen weboldalunkon és találja
meg álmai otthonát közel 400 aktív hir-
detés közül

• Irodánk teljes körű jogi háttérrel, támo-
gatott- és piaci hitelügyintézéssel, ener-
getikai tanúsítvány elkészítésével áll
ügyfelei rendelkezésére.

Győr-Bácsán kínálunk eladásra
egy 2008-ban épült, egyedi meg-
jelenésű, praktikus elosztású csa-
ládi házat, garázzsal, parkosított
telken. Győri lakás beszámítható!
Vételára: 35.900.000 Ft. Tel.: 06-
20/959-6368.

Győr-Ménfőcsanakon 2 éve épült
3 szoba + nappalis családi ház gyö-
nyörű burkolatokkal és bútorokkal
eladó. Vételár: 31.900.000 Ft. Tel.:
06-70/626-5309.

A hirdetés felmutatójának októberben és novemberben
2%+Áfa megbízási díjért vállaljuk ingatlana eladását.
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FEJLESZTÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az egykor rossz állapotú Ady End-
re út 7/a. szám alatti épület teljes
felújítása során igényes bérlakáso-
kat hoztak létre. „A győri önkor-
mányzat és a Győr-Szol Zrt. közel
4600 bérlakást biztosít a bérlőknek
városszerte, amelyek egy része pi-
aci alapú, másik része pedig szoci-
ális alapon vehető igénybe” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester
a megújult épület átadásán. Hozzá-
tette, az előtakarékos lakáspályáza-
tok elsősorban a fiatalok lakáshoz
jutását segítik, míg az idősek szá-
mára az ő igényeiknek megfelelő
garzonlakásokat alakítottak ki.
Mint mondta, Győrben nem csak
a szociális, de a piaci alapú bérlaká-
sokra is komoly az igény.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, a városrész önkormány-
zati képviselője kiemelte, ez a be-
ruházás nem csak a bérlakáso-
kat keresők igényeinek felel meg,
de a rossz állapotú épület felújí-
tása révén az utcakép is rende-
zetté, esztétikussá vált. 

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója a beruházás

Előtakarékosság
• Öngondoskodás •

JÓSZÍV
Temetkezési Önsegélyező Pénztár 

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:

Nagy Lívia • Tel.: 96 / 413-071
Győr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemető)

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre. A
Jószív Pénztár egy olyan temetkezési elő-
takarékossági forma, amely azt a lehetősé-
get nyújtja, hogy kortól és egészségi álla-
pottól függetlenül előre, még életünkben,
gondoskodjunk saját vagy hozzátartozónk
temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár va-
gyona már meghaladja a 400 millió forin-
tot, mely kizárólag biztonságos állampa-
pírokban (kincstárjegyben, államkötvény-
ben) kamatozik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet

saját ütemezése szerint fizethet csek-
ken vagy utalással

• 20%-os adókedvezmény jóváírás az
egyéni számlán a befizetett tagdíj után

• akár 20%-os kedvezmény a temetkezé-
si szolgáltatásból (pl. koporsó vagy ur-
na, sírásás, szállítás stb.) melyet a Jó-
szív Temetkezési Kft. nyújt a tagoknak
saját vagy hozzátartozóik halála esetén

A Pénztár és törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a hoz-
zátartozók csak a temetés igazolt költsé -
gei re fordíthatják. 

szerző: gy. p.

Győrben közel 40 vállalkozás csatlakozott a
BNI-hoz, a világ és hazánk vezető networking
szervezetéhez, amelynek „Kapcsolat-Építők”
csoportja a közelmúltban az ETO Parkban
tartotta nyitónapját. A vállalkozók közül vá-
rosunkban is egyre többen fedezik fel az üz-
leti kapcsolatteremtés és a jutalékmentes
együttműködés nyújtotta lehetőségeket. 

Városunkban tartot-
ta a „Kapcsolat-Épí-
tők” csoport nyitó-
napját a világ és ha-
zánk vezető networ-
king szervezete,
amelynek Magyar-
országon mintegy
800 aktív tagja van
jelenleg. Hazánkba
2008-ban érkezett az „Aki ad, az nyer” sikerfilozófián
alapuló vállalkozásépítési modell, melyben a tagok ju-
talékmentes együttműködést, üzleti kapcsolatterem-
tést biztosítanak egymásnak. Avidor András, a BNI Ma-
gyarország vezetője elmondta, 800 aktív tagjukon kívül
hat-hétezer ember látogat el találkozóikra. Ám csak

Aki ad, az nyer
úgy csatlakozni nem lehet a BNI-hoz, hiszen van egy
jelentkezési, majd elbírálási folyamat, amelynek célja,
hogy kiszűrje azokat a vállalkozókat, akik nem akarják
a többieket segíteni. A pozitív hozzáálláson kívül termé-
szetesen megfelelő etikai háttér is szükséges. 

Csatlakozni tehát nem lehet egyik napról a másikra,
viszont aki már tag, az egymás után könyvelhet el si-
kereket. A résztvevők többsége például éves szinten
10-15%-os árbevétel-növekedést érhet el a szervezet-
nek köszönhetően. További biztató adat, hogy a tagok
45%-a alkalmazotti létszámát is növelni tudta. A BNI-

ban rejlő lehetőségeket egyre több győ-
ri cég is felfedezi. 

A szám szerint 9401-es győri cso-
port nyitónapján Takácsné Garai Tün-
de, a csoport elnöke rámutatott, egy
másik helyi szerveződéssel együtt a
kis alföldi megyeszékhelyen közel 40
vállalkozás csatlakozott a BNI-hoz.
Mint mondta, a magyar üzleti életben
szükség van megbízható kapcsolat-

rendszerek kialakítására, és olyan helyi cégeket ke-
resnek, amelyek szótárában a megbízhatóság szin-
tén kiemelt helyen szerepel.

A BNI nemzetközi háttere is példaértékű, a tagok
közül egyre többen kapnak akár németországi, akár
amerikai megbízásokat.

Korszerű bérlakásokkal
gazdagodott Révfalu

részleteivel kapcsolatban kifejtette,
az Ady Endre út 7/a. társasház ere-
detileg kétszintes, lapos tetős kiala-
kítású volt. A két emelet ráépítésé-
vel további lakásokat hoztak létre,
és a bővítéssel egyidejűleg az épü-
letet teljesen felújították. A beruhá-
zás finanszírozása sajátos konst-
rukcióban történt, hiszen a kivitele-

zést végző Reag Invest Kft. az épü-
let teljes felújításához saját forrás-
ból biztosította a fedezetet, cseré-
be jogosulttá vált a két felső szinten
újonnan kialakított hét lakás érté-
kesítésére. A Győr-Szol Zrt. tulajdo-

nában lévő 14 lakást a szolgáltató
bérleményként hasznosítja. 

Az épület homlokzati hőszige-
telést kapott, kicserélték a nyílás -
zárókat, korszerű gépészeti be-
rendezéseket építettek be, az in-
gatlan energiaellátását napkol-
lektorok egészítik ki. Környezetét
parkosították, az udvaron és az

egykor kevésbé rendezett telek-
területen a beruházás kiegészíté-
seként zárt parkolót hoztak létre
huszonkilenc férőhellyel, amely-
nek építését teljes mértékben a
szolgáltató finanszírozta.

A tagok egymás
után könyvelhetik
el a sikereket
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szerző: huszár margit dietetikus
fotó: illusztráció

A flavonoidokról az elmúlt évek-
ben több kutatás és tanulmány
is megjelent. A jelenlegi ismere-
teink szerint nagyon fontos sze-
repet játszanak az egészségünk
megőrzésében és a betegségek
megelőzésében.

Előnyös tulajdonságai
Nagy mennyiségben vannak jelen kü-

lönösen a szőlőben, a citrusfélékben, az
almában, a földieperben, a teában. Tartó-
sítják és hatékonyabbá teszik a vitamino-
kat, erőteljes antioxidánsok, lassítják a
szervezet öregedési folyamatait, segítik a
bőrt a sugárzások káros hatásainak kivé-
désében, valamint a szép bőrszín kialakí-
tásában. További lehetséges előnyeik az
immunrendszer működésének erősítése,
asztma- és allergiaellenes, vírus- és bak-

tériumölő, valamint májvédő hatású, a
daganatos sejtek képződését gátolja. 

Különböző színekben
A  flavonoidok egyik alcsoportja az

antocianidinek. Színük a közeg kémha-
tásától függően a piros, a lila, illetve a
kék különböző árnyalatait öltheti. A feke-
te áfonya, fekete eper, kékszőlő, lila hagy-
ma, vöröskáposzta, padlizsán, cékla, vö-
rös bab, retek, fekete és piros ribiszke
termésének színéért felelősek. Fontos

A hét orvosi témája:

A szabadgyök-
fogó
flavonoidok

tulajdonsága, hogy a vérlemezkék ösz-
szetapadását gátolja, ezzel a vérrögök,
trombózisok kialakulását megelőzik, a
szívinfarktus rizikóját csökkentik, az ödé-
mák (vizenyők) képződését mérséklik. 

Javítja a látást
A karotinoidokhoz tartozik a paradi-

csomot pirosra festő likopin, és a sárga-
répa, sütőtök, sárgadinnye, sárgabarack
vidám színét adó béta-karotin. Az összes
karotinoidról elmondható, hogy erős an-
tioxidánsok és gyökfogók. A bétakarotin
javítja a látást és a hámszövetek állapotát.
Mint a zsírban oldódó A-vitamin előanya-
ga, a szervezetben raktározódik, felhal-
mozódik. Megfelelő mennyiségben fo-
gyasztva szerepe van a daganatos, vala-
mint a szív és érrendszeri betegségek
megelőzésében. A likopin bizonyítottan
csökkenti a daganat kialakulását a száj-
üregben, a tápcsatornában, az emlőben,
a petefészekben és a prosztatánál.

Az erős paprika
Ha paprikáról beszélünk, nem felejt-

kezhetünk meg a kapszaicinről, amely
a paprika csípősségét okozza. Helyi vér-
bőséget alakít ki a nyálkahártyában,
tisztítja az orrüreget, köptető hatású, a
hurutos állapotokat javítja. Fájdalom-
csillapító, enyhíti a torokfájást és a reu-
más fájdalmakat is. Az emésztést ser-
kenti, átmenetileg gyorsítja az anyag-
cserét, vízhajtó tulajdonsága is van.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Atípusos infarktus
Sokszor nem is gyanakodnak infarktusra az
idősebbek és a nők, mert náluk nem tipiku-
sak az infarktus tünetei. Mivel nem jelent-
kezik erős mellkasi
fájdalom, későn is
kerülnek kórházba.
Sok esetekben a
mellkasi fájdalom
kisebb intenzitású
és sok az atípusos, illetve megmagyarázha-
tatlan tünet. Ezek közé tartozik a mérsékelt
gyomortáji fájdalom, hányinger, hányás,
szédülés, akár eszméletvesztés is előfordul-
hat. Sokszor egyáltalán nem jelentkezik a
mellkasban fájdalom, nincs légszomj, izza-
dás. Ha nem szűnik a rosszullét, fél órán be-
lül mindenképpen ki kell hívni a mentőt.  

Paradicsom
prosztatarák ellen
A prosztatarák világszerte a férfiak máso-
dik leggyakoribb daganatfajtája, mely na-

gyobb arányban for-
dul elő a fejlettebb or-
szágokban. Egyes ku-
tatók úgy vélik, a ma-
gasabb arány a nyu-
gatias étrenddel és

életmóddal kapcsolatos. A paradicsomban
gazdag étrend segíthet megelőzni a prosz-
tatarákot azoknál a férfiaknál, akik hetente
több mint tíz adag paradicsomot esznek. A
kutatók úgy vélik, hogy a paradicsom ked-
vező hatása a likopin nevű antioxidánsnak
köszönhető, amely a DNS-t és a sejteket ká-
rosító mérgek ellen harcol hatékonyan.

A HPV elleni védőoltás 
A human papillomavírus (HPV) nemi úton
átadható DNS vírus. Világszerte több millió
nő fertőződött a kór -
okozóval. Statisztikák
szerint a szexuálisan
aktív férfiak és nők
50%-a élete során ta-
lálkozik a vírussal. A
vírus egyes típusai más-más tüneteket
okoznak, egyesek szemölcsöket mások da-
ganatos betegségeket idézhetnek elő. A vé-
dőoltás kisebb előnnyel jár azok számára,
akik már fertőzöttek a 16 és a 18-as típussal,
ezért még a szexuális élet megkezdése előtt
érdemes a fiatal lányokat oltásban részesíte-
ni. Azok a nők, akik már éltek szexuális éle -
tet, de még nem fertőzöttek a vírussal, szin-
tén kérhetik az oltást. 

szerző: kovács veronika
fotó: o. jakócs péter

Az a jó ápoló, akiben okkal bíznak a betegek,
s aki szereti ezt a fontos, empatikus munkát –
mondja Csordás Adrienn, a győri Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház ápolási igazgatója. 

Igazgató asszony, hány ápoló dolgozik jelenleg
a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórházban?

Mintegy ezer ápoló szakdolgozónk van.
A győrihez hasonló osztrák vagy német

kórházban hány ápoló végzi ugyanezt a
munkát?

Legalább háromszor ennyi. Nálunk negyven be-
tegre jut két ápoló műszakonként.

Mekkora az ápolóhiány az intézményben?
Szerencsére van utánpótlás, a rendelkezésünkre

álló státusokból csak párat nem tudtunk betölteni,
tíznél kevesebb ápoló hiányzik a rendszerünkből.

A megállapított ápolói státus elegendő?
Lelkiismeretesen és színvonalasan el tudjuk látni

a betegeket, de szerintünk több státusra volna szük-
ség, ennek érdekében folyamatosan lobbizunk is.

Melyik korosztály alkotja a derékhadat?
Az ötven év körüliek vannak a legtöbben. Szeren-

csére a fiatalabbak is jobban érdeklődnek e hivatás
iránt, mint korábban. Győrben a Szent-Györgyi Al-
bert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolában
képezik középszinten az ápolókat, a  Széchenyi-
egyetem pedig diplomásokat bocsát ki. A kórházon
belül is rendszeresek az át- és továbbképzések.

Jellemzően elnőiesedett ez a szakma.
Mostanában több a férfi az ápolók között?

Még mindig nagy többségben vannak a nők, de
azért a férfi ápoló sem ritka. Ők főleg a gyors, hatá-
rozott döntést, a problémamegoldást igénylő mun-
kahelyeket, a kihívásokat szeretik. Közülük többen is
az intenzív osztályon, a szubintenzív részlegeken dol-
goznak. Most is előfordul, hogy valakit nem vesznek
fel első alkalommal az egyetemre, s egy évre eljön
hozzánk betegszállítónak, segédápolónak. Akad, aki

a következő évben a jelentkezési lapját már nem az
orvosira, hanem a mentőtisztire, a diplomás ápoló-
képzésre adja be, mert megszereti ezt a munkát. 

Hány műszakos az ápolói munka?
Többségében kettő, reggel hattól este hatig, illet-

ve estétől reggelig. Ezt a beosztást jobban szeretik
a munkatársaink is.  

Mi a tapasztalatuk: milyen motivációk hoz-
zák ide a fiatalokat, s melyek tartják itt, a kór-
házban az ápolókat?

A betegek szeretete, a segítő szándék, a szakmai
kihívás, a munka fontosságának az érzete gyakori mo-
tiváció. Akadnak, akiket az orvosi csúcstechnika vonz,

másokat a folytonos isme-
retbővítés, a tanulás igénye,
de volt, aki azt mondta: őt az
adrenalin tartja itt, számára
az életmentés, a folyamatos
jelenlét a fő ösztönzőerő.
Másokat az csábít, hogy
például a szülészeten része-
se az élet kezdetének, vagy
kicsikkel foglalkozhatnak a
gyerekosztályon.  Sokat szá-

mít a támogatói légkör is. A továbbtanulásban, a kép-
zésekben mindig segítünk, tanulmányi szerződést kö-
tünk velük, átvállaljuk az útiköltséget, s a képzés díjá-
nak egy részét is.  Az új épület is vonzóvá teszi a mun-
kahelyet, korszerűek a körülmények. Dolgoznak olyan
munkatársaink, akik ott nem hagynák a műtőt, de
akadnak olyanok is, akik három-öt évenként munka-
helyet változtatnak a kórházon belül. 

Kiket várnak ápolói munkára?
Azokat, akik tudnak csapatban dolgozni, elkötele-

zettek az ápolás iránt, szeretik ezt a tevékenységet,
empatikusak a betegekkel, korszerű körülmények
között fontos és szép munkát akarnak végezni. 

Mennyire ismeri el országosan a szakma a
győri kórházban folyó ápolási munkát?

Úgy gondolom, elismerik. Ennek egyik bizonyíté-
ka, hogy  2016-ban mi rendezzük meg az Országos
Egészségügyi Szakdolgozói Kongresszust. 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Az adrenalin, az empátia
és az életmentő kihívások
Csordás Adrienn ápolási igazgató hivatása szépségeiről
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A hetedik osztályos lányok ingyen kaphatják
a Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védő-
oltást, mely a méhnyakrákot leggyakrabban
okozó típusok ellen nyújt védelmet. A szak-
emberek nemcsak nekik, hanem az idősebb
hölgyeknek is ajánlják a védőoltást.

2012-ben a méhnyakrák a világon a negyedik leggya-
koribb rosszindulatú daganatos megbetegedés volt a
nők körében, és a 9. leggyakoribb rákos halálok (a nők
és a férfiak körében előforduló összes daganatos halá-
lozást tekintve). A betegség – ha időben felfedezik – gyó-
gyítható, mégis 2008 és 2012 között Magyarországon
évente átlagosan 407 nő halt meg
méhnyakrák következtében – olvas-
ható az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat honlapján.

Ma már tehetünk azért, hogy
csökkenjen a betegek száma. A
HPV elleni önkéntes védőoltást első
alkalommal azok a lányok kaphatják
meg iskolai kampányoltás kereté-
ben, akik betöltötték a 12. életévüket és az általános is-
kola 7. osztályát a mostani tanévben végzik. Megyénk-
ben az érintettek 77 százaléka – a jogosult 2186 diákból
1685 – kérte eddig az oltást. Aki elmulasztotta visszakül-
deni a nyilatkozatot, még megteheti: a szülők az osztály-
főnök segítségével az iskolaorvoson keresztül jelentkez-
hetnek. De bárki dönthet úgy, hogy beadatja gyerme -
kének az oltóanyagot, amit a gyógyszertárban is meg le-
het vásárolni – mondta dr. Széles Klára, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervének járványügyi osztályvezető főorvosa. 

A szakember kifejtette, az oltás ugyanúgy hat, mint az
összes többi védőoltás. Az anyag antigént tartalmaz, amit
befecskendeznek a szervezetbe. Erre válaszul kialakulnak

Lényegesen csökkenhet a HPV- 
vírussal fertőzött betegek száma

az ellenanyagok, így ha a valódi vírus bekerül a testbe, az
már tudja, hogyan reagáljon rá, nem engedi a kórokozó
elszaporodását. Széles Klára hangsúlyozta, az oltástól
nem lehet megbetegedni, ettől ugyanis sokan félnek. 

Arra a kérdésünkre, hogy miért
hezitálnak mégis a szülők, az osztály-
vezető elmondta, másfajta oltásokkal
szemben is van egyfajta visszafogott-
ság, nem szeretik azt az emberek,
ami kötelező. Pedig ezek a védőoltá-
sok olyan betegségek ellen védenek,

amelyek ma már éppen az oltások miatt nem fordulnak
elő. Nincs meg az emberekben a félelem a súlyos be-
tegségekkel szemben. Ilyen hangulatban a HPV oltást
is kétkedve fogadják – magyarázta Széles Klára. Hozzá-
tette: „Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy
az emberekben tudatosuljon, hogy ez egy jó oltás, ve-
szélytelen oltás és csak az előnyét lehet élvezni.”

Széles Klára arra is figyelmeztet, az oltás nem váltja
ki a szűrővizsgálatot. A szérum a vírusnak két típusa el-
len nyújt védelmet, a többi ellen nem. „Nem azt mond-
juk, hogy eltűnik a Földről a betegség, csak lényegesen
kevesebb fog előfordulni. Fontos az oltás mellett a szű-
rővizsgálat, hogy a betegség időben felismerhető le-
gyen” – mutatott rá az osztályvezető.

Szeptember 20-án került sor a ko-
máromi Monostori Erőd kazamatá-
inak felújítását, új szolgáltatásainak
kialakítását támogató projekt záró
rendezvényére. A fejlesztés ered-
ményeként a kazamaták új kaland-
játékkal és interaktív tárlattal várják
az őket felfedezni vágyó látogató-
kat az év minden napján.

A Magyarország–Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési
Program támogatásával megvaló-
sult projekt eredményeként a Mo-
nostori Erődben nagy változások zaj-
lottak az utóbbi hónapokban. Az
Erőd több mint 2 km hosszú lőfolyo-
sóján tisztítási, állagmegóvási mun-
kák folytak, és egy új kiállítás is léte-
sült. A hagyományos és interaktív
elemekből összeállított tárlat egyik
termében az Erőd tüzérségi rend-

„A láthatatlan erőd”

szeréről kap információt az érdeklő-
dő, a 101 m hosszú folyosószaka-
szon pedig egy Monarchia kori kato-
na hétköznapjaiba élheti bele magát
egy kalandjáték keretében. Néhol a

külső kazamatában is feltűnik egy-
egy védő, vagy az ellenség jelenlété-
nek érzetét keltő elem, az egyébként
különleges fényhatások élményé-
nek fokozására. www.erod.hu

Feladatok: • megelôzô karbantartási munkák végrehajtása • ese-
tenként elôforduló meghibásodási, karbantartási munkák elvégzése
• lakatos és szerkezeti munkák, javítások • munkavégzés esetenként
több telephelyen (Gyôr, Tatabánya)

Elvárások: • OKJ-s ívhegesztô végzettség és tapasztalat • B kat. jo-
gosítvány • Elektromos targoncavezetô jogosítvány (elôny) • Gépé-
szeti és villamossági alapismeret • Rugalmas munkarend vállalása •
Csapatban történô munkavégzés • Erkölcsi bizonyítvány • Munka-
kezdés azonnal

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.
gyôri telephelyére keres 

KARBANTARTÓT/
GONDNOKOT

TARGONCA-
ÉS VONTATÓVEZETÔKET

Feladatok: • tehergépkocsi le- és felrakodása, raktárba beérkezô
áru anyagmozgatása és tárhelyre történô betárolása, sorkiszolgálás.

Elvárások: • elektromos targonca- és/vagy vontatóvezetôi jogosítvány
(Új típusú jogosítvány esetén:3324, 3313, régi típusú jogosítvány esetén:
3331, 3332, 3343, 3335) • több mûszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk: • stabil munkahely, versenyképes bér, cafetéria, utazási
költségtérítés és több településrôl is szerzôdéses járatok biztosítása.

Jelentkezését bérigény megjelölésével és önéletrajzzal
az allas@rudolph-log.com e-mail címen tudjuk fogadni.
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Közlekedésbiztonsági napot
szervez a Generali Biztosító
szeptember 27-én 10 és 13 óra
között az ETO Park parkolójá-
ban. Az eseményen számos
program, többek között moto-
ros ügyességi bemutatók, teszt-
pályák, living road-videobemu-
tató és Vastag Csaba-koncert
várja az érdeklődőket. 

Az elmúlt időszak motoros balesetei mi-
att érezte úgy Varga László, a Generali
Biztosító győri ügynökségvezetője,
hogy még a hűvősebb, nyálkásabb őszi
időjárás előtt fel kellene hívni az embe -
rek figyelmét a szabályos közlekedésre.
Ő maga és gyerekei is gyakran pattan-
nak kétkerekűre, ezért a saját bőrén is
érzi ennek fontosságát, a Generali mun-
katársaként pedig vallja, a legfontosabb
a megelőzés, hiszen ha már rájuk van
szükség, akkor bekövetkezett a baj. Ko-
vácsné Rácz Ildikó területi igazgatóval
összefogva ezért hívják életre a szomba-
ti közlekedésbiztonsági napot, amelyet
egyfajta nyitórendezvénynek szánnak,
azaz lesz még folytatása. Azt mondják,
piacvezető biztosítóként kötelességük
közcélú programokra áldozni, jó ügye-
ket támogatni, de céljuk az is, hogy
munkáltatóként is bemutatkozzanak, hi-
szen ők is keresik az új kollégákat. A te-
rületi igazgató asszony szerint fontos tu-
datosítani az emberekben, hogy min-
denkinek az az érdeke, hogy ne a kár-
rendezés során találkozzanak a biztosí-
tóval, hanem próbálják meg a megelő-
zésre fordítani a figyelmet – egyre in-
kább ez az egyik fő célja a biztosítóknak

Közlekedésbiztonsági
nap az ETO Parkban

is. Egy ilyen rendezvényen akár játékos
formában is közelebb hozhatják az em-
berekhez a tudatos közlekedést – je -
gyezte meg. A két szakember rámuta-
tott arra is, az olyan közösségi progra-
mok, mint a Generali a Biztonságért
Alapítvány vagy a Kátyúvadász prog-
ram – ezeket a szombati rendezvényen
mindenki megismerheti – mind azért
működik, hogy érezzék az ügyfelek,
hogy a társaságra nem csak a baleset
után, hanem az előtt is számíthatnak. 

A programokkal kapcsolatban Var-
ga László kiemelte Gerendai Sándor-
né rendőr őrnagy előadását, valamint
a rendőrségi motoros bemutatót,
amely után az érdeklődők saját kétke-
rekű járművükkel szintén végigmehet-
nek majd a profik pályáján. A Mobilis
interakítv kiállítási központ is csatlako-
zott a kezdeményezéshez, náluk idén
amúgy is tematikus közlekedésbizton-
sági év van, ezért örömmel vállalták,
hogy egy látványos bemutatóval szí-
nesítsék a programot. Bozzai Lajos ve-
zetéstechnikai instruktor is előadást
tart, illetve akár motorra is pattan
majd. Az ügynökségvezető beszélt a
living road programról is, az ehhez ké-
szülő video elkészítéséhez a lakosság
véleményét is kikérik majd. 

A szakemberek szerint a motoro-
sok az egyik legveszélyeztetettebb
közlekedők – hiszen őket csak a ruha
védi –, de nem a legfelelőtlenebbek,
hiszen például ők nem telefonálnak
menet közben. Hozzátették, minden
közlekedőnek, így a bicikliseknek és a
gyalogosoknak is a szabályokat be-
tartva kell kilépniük az utcára. Végeze-
tül azt kérték, ne csak szombaton az
ETO Parkban, hanem a mindenna-
pokban is figyeljünk egymásra!
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Sokan csak legyintenek egyet,
amikor a hallásproblémákról ol-
vasnak. „Vannak ennél fontosabb
dolgok, most ez a legkisebb prob-
lémám. Valahogy megvoltam ed-
dig is, megleszek valahogy ezután
is” – gondolják magukban. Aztán
egyszer csak megtörténik a baj. A
hallásproblémák kezelését
ugyanis nem lehet halogatni.

Korábbi kutatások szerint a lakosság
10%-ának valamilyen mértékű hallás-
csökkenése van – és ez a szám folyama-
tosan növekszik – míg az érintetteknek
csupán a 10-25%-a fordul hallásspecia-
listához és kezelteti a hallásproblémáját
valamilyen formában. „Jó hír, hogy a hal-
lókészülékek elfogadottsága érezhetően
javult az elmúlt években” – mondja dr.
Csizmás Mária fül-orr-gégész és audio-
lógus szakorvos. A társas kommunikáci-
óban jelentkező kellemetlenségeken kí-
vül sokkal nagyobb problémák is adód-
hatnak a nem kezelt halláspanaszok kö-
vetkezményeként. A megnövekedett és
felgyorsult járműforgalom következté-
ben napjainkban az autóvezetés és gya-
logosként való közlekedés egyaránt ma-
ximális odafigyelést igényel. A járdáról le-
lépve érzékelnünk kell, hogy milyen irány-

A hallás nem játék
ból jönnek az autók,
a buszok vagy ép-
pen a kerékpáro-
sok. Ahhoz, hogy
ezt meg tudjuk álla-
pítani, működnie
kell az úgynevezett
irányhallásunknak.
Ennek alapvető fel-
tétele pedig az,
hogy mindkét fü-
lünkkel jól halljunk.
Tény: számos kisebb-nagyobb baleset
elkerülhető lenne, ha a hallásproblémák
kezelve lennének. „Nem szabad, hogy
valaki azért döntsön úgy, hogy nem hasz-
nál hallókészüléket, mert szégyelli azt. A
hallás nem játék, a hallásproblémákat
komolyan kell venni, és minél hamarabb
kezelni kell őket” – hívja fel a figyelmet dr.
Csizmás Mária. A győri Amplifon Hallás-
központban a teljes körű, ingyenes hal-
lásvizsgálat mellett lehetőséget biztosí-
tanak arra, hogy a világ vezető hallóké-
szülék-gyártóinak a termékeit kipróbál-
juk, és akár otthoni környezetben tesztel-
jük. A vizsgálatokra nem kell várni, hiszen
mindenki időpontot kap, és személyre
szabott ellátásban részesül. Érdemes te-
hát most bejelentkezni! Bejelentkezés:
06-96/529-850. (x)

Dr. Csizmás Mária
fül-orr-gégész
és audiológus 
szakorvos

Tervezésről, modellezésről és a jövő
járműveinek számítógépes szimuláci-
ójáról hallhattak prezentációt a konfe-
rencia résztvevői, melyet a Széchenyi
István Egyetem szervezett a Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubjában. A két-
napos tanácskozás egy kétéves kuta-
tómunka zárása is egyben, így a Hib-
rid és elektromos járművek fejleszté-
sét megalapozó kutatások című pro-
jektben elért eredményeket is bemu-
tatták a rendezvényen.

„Négy nagy hírű kutatót, nemzetkö-
zileg is elismert professzorokat sike-
rült meghívnunk a konferenciánkra,
így ők is megoszthatták velünk ta-
pasztalataikat. A gépjárműfejlesztés-
sel kapcsolatos tudomány nemzetkö-
zi, így nem szabad elszigetelődni, hi-
szen új ötleteket is kaphatunk, új kap-
csolatokat építhetünk ki, így számunk-
ra hatványozottan fontosak az ilyen jel-
legű konferenciák” – mondta el Hor-
váth Zoltán, az egyetem Matematika
és Számítástudomány Tanszékének
vezetője. Bokor József, a Járműipari
Kutató Központ vezetője hozzátette,
nagy a fejlődés a járműipari kutatások
terén világszerte, Győr pedig jól pozi-
cionálta a kutatási programját. A jövő
járművei a környezettudatosság

A hibrideké a jövő?
jegyé ben készülnek majd, a kérdés
persze az, hogy mennyire nyitott a tár-
sadalom a zöld gondolkodásra. Bokor
József szerint a tapasztalatok biztató-
ak, a társadalom szívesen azonosul a
környezettudatos nézetekkel.

„Amennyiben létrejönnek a zéró
emissziós zónák – például egy hibrid
autó csak az elektromos üzemmódjá-
ban hajthat majd be egy adott terület-
re – úgy azok segítik ennek a kialaku-
lását. Az úton már elindultunk, a tech-
nológia adott, így mindenképpen jó
irányba tartunk” – zárta nyilatkozatát
a szakember.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A Révai Miklós Gimnáziumban
elkészült, és a legmodernebb
technikákat felsorakoztató ter-
mészettudományos laboratóri-
umok segítik a győri diákság fi-
zikai, kémiai, biológiai és föld-
rajzi jártasságát.

Az európai uniós projekt keretében
megvalósult 38 és 20 fő befogadására
alkalmas természettudományi labora-
tóriumok névadójának, Dr. Winter Er-
nőnek az emléktábláját a napokban
avatták fel. 

Borkai Zsolt polgármester a pro -
jektzárással kapcsolatban elmondta,
a Révai Gimnázium mindig is a győri
oktatás egyik legnívósabb intézmé-
nye volt, a sikeres önkormányzati pá-
lyázatnak köszönhetően, pedig to-
vább emelkedhet az itt folyó termé-
szettudományos képzés színvonala.
Kiemelte, a labor a pályaorientáció
szempontjából is fontos szerepet tölt
be a győri oktatásban. A polgármes-
ter hangsúlyozta, ma már nem az ön-

kormányzat az iskolák fenntartója, de
a város nem engedi el az intézmények
kezét, és a jövőben is keresi azokat a
lehetőségeket, amelyekkel Győr fiatal-
jainak nevelési, oktatási körülményeit
még színvonalasabbá tudja tenni.

A rendezvény résztvevőit dr. Somo-
gyi Tivadar oktatásért felelős alpolgár-
mester köszöntötte. Telekes Annamária,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Győri Tankerületének tanügy-igaz-
gatási referense hangsúlyozta, a győri

Korszerű laborok segítik
a győri oktatást

önkormányzat és az intézményfenntartó
központ között példás együttműködés
jött létre. „Ami a legfontosabb, hogy a
közös gondolkodásból a gyerekek profi-
tálnak a legtöbbet.”

Baráth Lászlóné projektmenedzser
kifejtette, a projekt keretében többek kö-
zött módszertani képzések valósultak
meg általános és középiskolai tanárok
részvételével, tanári kézikönyveket és
munkafüzeteket fejlesztettek ki kémia,
fizika biológia, földrajz tantárgyakból a
7–12. évfolyam számára, illetve a közép-
és emelt szintű érettségihez kapcsoló-
dóan. A kísérletek digitális rögzítése le-
hetővé tette, hogy azok a diákok is meg-
tekinthessék a labor honlapján, illetve a
youtube-on, akik nem vettek részt eze-
ken a gyakorlatokon. A laboratóriumi
foglalkozásokra jelentkezést segíti a
program keretében kifejlesztett elektro-
nikus labornapló is.

Az elmúlt tanévben 330 óra labora-
tóriumi foglalkozáson vettek részt a 11
együttműködő általános iskola tanulói,
és több mint 44 órát töltöttek a termé-
szettudományi laboratóriumban a réva-
is diákok. A projekt fenntartási ideje 5
év, melynek keretében évente 15–15

órát kell az általános iskolák-
nak, és 44 órát a Révai Gim-
názium diákjainak teljesíteni. 

A győri önkormányzat az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv  Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP)
keretében nyert támogatást
„A természettudományos
oktatás komplex megújítá-
sa a Révai Miklós Gimnázi-

um és Kollégiumban” című projekt ke-
retében megvalósuló természettudo-
mányos oktatás korszerűsítésére. A
100 százalékban támogatott program
közel 345 millió forintból, az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szoci-
ális Alap társfinanszírozásával valósult
meg. A projektet Győr Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Győri Tan-
kerületével közösen, konzorciumban
valósította meg.

Tovább emelkedhet
a természet-
tudományos képzés
színvonala



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. 09. 26—10. 03.

Faros csirkecomb 1 kg

4299,- cs

499,- db

1099,- kg

Finonimo
szendvics-
sonka 800 g,
873,75 Ft/kg

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

Pölöskei szörp
1 l + ajándék
ásványvíz

DELIKÁT

HB Lager dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l

169 Ft/db

149,- db
kartonos ár

699,- cs

Hajdúsági parasztkolbász 1 kg

499,- kg
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kép és szöveg: xantus-állatkert

2014. szeptember 27-én a győri Xan-
tus János Állatkertben megelevened-
nek a Szent Mihály-napi legendák.
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata az idei évben is csatlakozott az
„Itthon vagy! – Magyarország, szeret-
lek!” rendezvénysorozathoz.

Tíz órától színes programok várják
az állatkertbe látogatókat. A Gyerme -
kek Háza kreatív bütyköldével lepi
meg a kicsiket, akik állatos díszeket,
játékokat készíthetnek saját kezűleg,
valamint a 3. Győri Meséskönyvem cí-
mű foglalkoztató füzet segítségével is-
merkedhetnek játékos formában a
2017-es győri rendezésű Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivállal.

A Baross úti Látogatóközpont is kite-
lepül az állatkertbe, színes kiadványok-
kal, kvízzel és apró ajándékokkal várják
a gyerekeket, felnőtteket. A nap folya-
mán megismerkedhetünk az év elején
megszületett, most már kiskakassá
cseperedett Hugooval, aki az Olimpia
kabalaállata lesz majd 2017-ben.

Szent Mihály-nap az állatkertben
hály-napi programra az állatkert szoká-
sos belépődíjai érvényesek. Az állatkert
ezen a napon is 19 óráig tart nyitva. 19

óra után a tűzgyújtásra érkező látogatók
az új parkoló területén található kapun
keresztül léphetnek be, ekkor az állat-
kert megtekintése már nem lehetséges.

A program részletes leírása honla-
punkon olvasható: www.zoogyor.com

A gyerekek pásztornak öltözhetnek,
és közelebbről is találkozhatnak a vidé-
ken legelőre hajtott állatokkal, hiszen

most ők terelhetik a juhokat, kecskéket.
Este kürtőskalács-sütésre is lesz alka-
lom, a finom magyar édességet ma-
gunk készíthetjük a parázson. Este fél ki-
lenckor a Szent Mihály-napi tűz meg-
gyújtásával zárul a program. A Szent Mi-

ÁLLATKERT MOBILITÁSI HÉT

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Karácsonyfaizzóval kivilágított
és kakaós csigát reggeliző bicik-
lisek, szemétszedő hírességek,
világuralomra törő professzor a
győri buszokon – ez volt az idei
Európai Mobilitási Hét.

A győri önkormányzat idén is csatla-
kozott az Európai Mobilitási Hét és Au-
tómentes Nap rendezvényeihez. A
rendezvénysorozat nyitányaként a bi-
ciklivel munkába, iskolába igyekvőket
kínálták meg egy kis reggelivel, ahol a
kerékpár felszereltségét is vizsgálták.
A program a diákokat is megmozgat-
ta, több száz gyerek gyűjtötte iskolája
körül a szemetet, akiknek ismert győri
művészek és sportolók segítettek
(ezekről a témákról múlt heti szá-
munkban olvashattak összeállítást.).

„Szép hetet zártunk” – fogalmazott
kérdésünkre Babos Anikó, a rendez-
vény önkormányzati koordinátora. Ki-
fejtette, a Mobilitási Hét hagyományo-
san ezreket mozgat meg városunk-
ban, és ez az idén sem volt másként.
Különösen örömteli, hogy a hét min-
den napjára jutó rendezvények ezúttal
is a társadalom nagyon széles rétegét
szólították meg, hiszen gyerekek és
idősek, kerékpárosok és autóbusszal
közlekedők, sportolók és művészek

Közlekedj okosan!
egyaránt kivették a részüket a progra-
mokból. Hozzátette, a programsoro-
zat elérte célját, vagyis hozzájárult az
önkormányzat azon törekvéséhez,
hogy a lakosságot a környezettudatos
gondolkodásmód irányába terelje.

A hét leglátványosabb eseménye
kétségkívül a kerékpáros felvonulás
volt, amely az idén rendhagyó módon
sötétben indult útjára. A 15 kilométe-
res túra érdekessége volt az is, hogy
versenyt hirdettek a legextrémebb
módon kivilágított kerékpárok között.
A győri utakon ezért láthattunk kará-
csonyfafüzérrel, előre programozott

ledekkel, és mindenféle világító kütyü-
vel feldíszített járgányokat. A közel
300 fős menet szó szerint is bera-
gyogta a győri éjszakát, felhívva a fi-
gyelmet a kerékpározásra, mint az
egészséges életmód és a közlekedés
hasznos eszközére. A kivilágításra
egyébként sokan sem energiát, sem
pénzt nem kíméltek, a leglátványo-
sabbnak választott kerékpáron példá-
ul több száz led fényforrás villogott
előre programozottan. Olyan is akadt,
aki 2200 lumen fényerejű lámpával ér-
kezett, és olyan is, akinek a hátizsákja
nem kulacsot, vagy pulóvert rejtett,
hanem egy akkumulátort, ami a fény-
füzére számára biztosította az ener-
giaellátást.

Győr egy kerékpárbarát, és egy-
ben kerékpáros város is!” – értékelt la-
punknak dr. Tóth Péter, a társszervező
Keret Kulturális Egyesület tagja. Mint
mondta, nagy előrelépés tapasztalha-
tó a biciklisek tudatosságát illetően.
Ma már a legtöbb kerekező tudja, ho-
gyan kell a városi kerékpáros infrast-
ruktúrát használni, tudják, hogyan kell
öltözni, milyen felszerelés szükséges
a biciklire. Kezd felnőni egy tudatos
kerékpáros generáció, amely számára
a bicikli közlekedési eszköz, ezért nem
csak a kerékpáros felvonulásokon, de
a mindennapokban is láthatók az uta-
kon. Győrben pedig adottak az infrast-
rukturális lehetőségek a számukra.
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Favágást vállalok!
06 30 233 97 11

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

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó
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Győr, MSZP Székház
Herman Ottó u. (Vásárcsarnoknál)

szeptember 29. hétfő 9–12-ig

Egyes termékek 2.900-tól!

Ha Önnek is fontos a kényelem
JÖJJÖN EL!

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra

NŐI ŐSZI 

Bütykös, kalapács ujjas láb
nem akadály.

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

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

ÁLLÁS
Összeszerelőket és gépkezelőket
keresünk győrladaméri, illetve öntödei munkásokat
győri munkavégzésre. Elvárások: 8 általános vég-
zettség, több műszakos munkarend vállalása. Je-
lentkezés: 06-30/581-9820 vagy adrienn.
kis@kellyservices.hu

LAKÁSÉRT vagy határozatlan idejű bérleti jog-
ért győri egyedülálló idős néni vagy bácsi gondozását
vállalom. 06-70/530-9033

Délutáni munkavégzésre erkölcsi bizo-
nyítvánnyal rendelkező takarítókat keresünk részmun-
kaidőben. Tel.: 06-30/858-6735, e-mail.: kitaka-
rit1@gmail.com

Takarítással foglalkozó cég gépkocsival
rendelkező területi képviselőt keres részmunkaidő-
ben! Tel.: 06-30/968-7278.

Kft. keres azonnali kezdéssel férfi, gyakor-
lattal rendelkező operátorokat, több műsza-
kos munkarendbe, éves szintű, hosszú távú
munkára. Szállítás, napi előleg megoldott.
130–150 ezer havi nettó kereset. Tel.: 06-
70/597-7837.

Raktáros-árukiadó munkatársat ke-
resünk győri munkahelyre, darukezelő képesí-
téssel. Tel.:+36-30/960-8008.

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

SZOLGÁLTATÁS
Fáradtság, fejfájás, iskolai stressz, szoron-
gás, fájdalom, fogyókúra, allergia, cigi gondok. 06-
70/295 0855

Beton- és téglafalra tárgyak
felfúrása, rögzítése és min-
dennemű villanyszerelés, boj-
lertisztítás. Érdeklődni: 06-
30/314-3370.

Szobafestést, mázolást, laminált par-
kettázást vállalok. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Tel.: 06-30/984-3518.

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gondozását vál-
lalja nagy gyakorlattal rendelkező, középkorú nő. Hív-
jon bizalommal: 06-30-451-5367.  

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes kö-
rű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

Kutyakozmetika! Tanuló keres koz-
metikázandó kutyákat, amiken gyakorolni tud-
na. 06-30/393-5687

MASSZÁZS, 
a kincset érő érintés
Svéd frissítőmasszázs, hát/egész test.
Relaxáló arcmasszázs, frissítő talpmasszázs, 
a Fitt Pont Stúdióban.
Marcalváros II Győr, Pátzay Pál u. 34. 
(a Fotószerviz mellett)
Időpontkérés:  06-20/437-8485

Régi kapuk, kerítések felújítása,
újak készítése, lakatosmunkák, ajtó,
ablak- és zárjavítás, költségkímélő
meg-oldások. Tel.: 06-70/ 223-7957.

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

Kőműves-, festő- és burkolómun-
kát, bontást, tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését
vállalnám megfizethető áron! Családi és irodaházak
takarítása! Tel.: 06-70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőztetés, kert-
fenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtalaní-
tást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Felesle-
gessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Lomtalanítást vállalunk, igény sze-
rint, ingyen elszállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, ill. udvaráról. Hívjon
bizalommal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

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

Haladni szeretnél? BŐSÉGMŰHELY min-
den hétfőn délelőtt a színház mellett. 30/33-44-174

HOLLANDIÁBA készülsz? Segítek! ilkafon
@yahoo.com

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

Magas áron vásárolok antik búto-
rokat, antik órákat, porcelánokat, festménye-
ket, pénzérméket, képeslapot és teljes hagya-
tékot! Díjmentesen házhoz megyek! 06-
30/458-7765

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

OKTATÁS
Matematika, fizika, kémia korre-
petálás általános és középiskolásoknak. Sokéves
tapasztalattal, referenciákkal. Hívjál bizalommal, se-
gítek! A sikerhez persze a Te szorgal-
madra is szükségünk lesz!  Érd.
Tel.: 06-30/897-0405.

Német és angol intenzív (40 órás)
nyelvtanfolyamok indulnak külföldön munkát vál-
lalóknak, október 2-án, csütörtökön 8.30–12.15-
ig.Telc nyelviskola Győr, Szent István út 5. +36-
96/525-060, +36-70/321-3763 E-mail: gyor
@titpannon.t-online.hu

INGATLAN
Tulajdonostól eladó Győr-Ménfőcsanakon
csendes zsákutcában 85 nm-es, nappali+kétszobás
sorház garázzsal, nagy fedett terasszal, saját kerttel.
A házban +40 nm tetőtér, infra szauna, klíma, fúrt kút,
öntözőrendszer, riasztó távfelügyelettel. Zöld környe-
zet, játszótér, több parkolási lehetőség, a közelben
Metro. Rendkívül biztonságos, nyugodt környék. Cse-
re lehetséges nádorvárosi, belvárosi 2-3 szobás la-
kásra. Ár: 24.900.000 Ft. Érdeklődés e-mailben: sor-
haz@gmail.hu

GARÁZS
Garázs eladó 21 nm, Győr (Nádorvá-
ros elején) Tel.: 06-70/321-3764, 06-
70/321-3763.

LAKÁSCSERE 
Sárási 2 szobás 56 nm-es, komfortos, könnyű-
szerkezetes faház kerttel, fatüzeléses, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 36–55 nm-es, ha-
tározott-határozatlan, erkélyes, 1+fél szobás, révfalui,
nádorvárosi, adyvárosi bérleményre. (Hirdetésszám:
420.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 34 nm-es, összkomfortos, táv-
fűtéses, jó fekvésű, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 35–103 nm-es, 2–4 szobás, lehetőleg
földszinti, határozott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár u. kizárva. Tartozás átvál-
lalása lehetséges. (Hirdetésszám: 421.) 
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

Újvárosi 1 szobás, 35 nm-es, gázfűtéses, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses, felújított lakást cse-
rélne, 2 szobás belvárosi, gyárvárosi, kismegyeri, nem
liftes házban lévő bérleményre. (Hirdetésszám: 226.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

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

Révfalui l szobás, 35 nm-es, erkélyes, nyugdíjas-
házi, garázsos bérleményt cserélne 45–55 nm-es,
belvárosi, révfalui, nádorvárosi határozatlan idejű
bérleményre vagy elegánsan, extrán felújított la-
kástulajdonra. Értékkülönbözetként balatoni nya-
ralót adna. (Hirdetésszám: 229.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ÉPÍTŐANYAG

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Élvezze a langyos ôszi napsütést
az Amstel Hattyú Fogadó

Duna-parti teraszán!

Ôsszel is finom ételekkel, 
kíváló italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

ÚJ HELYEN (a régi bolttal szemben)

nagyobb áruválasztékkal, további 
akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat

szeptember 29-én, 9 órától 
a Gyôr, Híd u. 4. szám alatti üzletünkbe.

A rendelésfelvétel: 70/319-4331
Zimányi Ostya és Édesség Diszkont

A készlet erejéig! Maximálisan 
megvásárolható mennyiség 6 kg.

NYITÁSI AKCIÓ!
Kakaós mini nápolyi falatok 

599 Ft/kg 
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Irodahelyiség kiadó!
Az ősz egyik legkeresettebb gyümölcse a Vá-
sárcsarnokban a szőlő. A fürtös finomságot fő-
leg friss fogyasztásra viszik, tudtuk meg a hé-
ten Kaltenecker Árpád őstermelőtől. A Ménfő-
csanaki gazdálkodó a termesztést illetően sok
nehézségről számolt be. A tőkéken a fürtök
szépen kifejlődtek és még augusztus elején is
remek szüretre volt kilátás. Az utolsó nyári hó-
nap időjárása azonban kedvezőtlenül alakult. A
rengeteg eső, a sok borús nap, a kevés napsü-
téses óra és az alacsony hő miatt a szőlő nehe-
zen, lassan érik, a fajták érése időben összecsú-
szik. Amint a gazda fogalmazza: dupla ennyi
napsütésre lenne szükség, akkor a szőlő is elő-
rébb járna. Mindezekkel együtt a standra kerü-
lő szőlő friss és finom. A kellemes ízeket Kalte-
necker Árpád törzsvevői is visszaigazolják, akik
szinte naponta visszatérnek egy-egy fürt sző-
lőért. A lédús csemege várhatóan október vé-
géig, november elejéig lesz kapható.

Már csak néhány napig, szeptember végéig
tart az akció, a 130 éves Pannon-Víz Zrt. a jubi-
leum alkalmából minden 130. jelentkezőt meg-
ajándékoz öt darab állatkerti belépővel. A játék-
ban való részvételhez mindössze egy e-mailre
van szükség, amely tartalmazza a játékos
(számlán is szereplő) fizető azonosító számát
és saját telefonszámát. Más adatra nincs szük-
ség. Az e-mail tárgyához a „Jubileum 130” szö-

Kihelyezett hulladékudvart mű-
ködtet a Győri Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. (GYHG)
szeptember 27-én, szombaton.
A városrész önkormányzati kép-
viselőivel, Hajszán Gyulával és
Simon Róbert Balázzsal együtt-
működve, Győr-Szabadhegyen
állít fel ideiglenes gyűjtőpontot.
A lakók 8 és 18 óra között a
Zöld utcai autóbusz-forduló-
ban helyezhetik el feleslegessé
vált holmijukat. 

A szolgáltató felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy veszélyes
hulladéknak számító anyagokat
nem lehet elhelyezni, erre az ál-
landó helyen működő hulladék-
udvarokban van lehetőség. Az

A GYŐR-SZOL Zrt. Kálvária út 4–10.  szám alatti telephelyén
egy 70 m2 alapterületű, 2 helyiségből álló irodahelyiség hosszú
távra kiadó.

Bérleti díj: 1.500 Ft+ÁFA/ m2/hó + REZSI

ÉrdeklŐdni lehet: ingatlanhasznositas@gyorszol.hu, tel.: 96/505-053.
Az ingatlanról fotók megtekinthetŐk a www.gyorszol.hu honlapon.

Irány az állatkert!
Ajándék belépőjegyek a Pannon-Víz Zrt. fogyasztóinak

veget kérjük beírni. A jelentkezési e-mail cím:
jubileum130@pannon-viz.hu. A játékban csak
lejárt tartozással nem rendelkező lakossági fo-
gyasztók vehetnek részt. Egy fizető azonosító
szám csak egyszer regisztrálhat. A belépők a
győri állatkertben, 2014. év végéig használha-
tók fel, készpénzre nem válthatók. A nyertese-
ket az általuk megadott telefonszámon értesí-
tik a játék szervezői.

Kihelyezett hulladékudvar 
Győr-Szabadhegyen

elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékokat, nyesedé-
ket, építési törmeléket, csoma-
golóanyagokat, bútorokat, be-
rendezési tárgyakat a hulladék-
udvarokra vonatkozó szabályok
szerint, szétválogatva veszik át
a GYHG Kft. munkatársai. 

A hulladék lerakására a győri
lakosok, a Győrben szemétszál-
lítási díjat fizetők jogosultak. Jo-
gosultságukat igazolhatják a
hulladékszállítási díj befizetésé-
ről szóló számlával. Azok, akik-
nek ilyen nincs, mert a társashá-
zuk közösen fizet, a korábban ki-
adott Győr Kártyával vagy lak-
címkártyával, illetve személyi
igazolvánnyal érkezzenek. 

A napfény íze
A csarnokban gyümölcsöt árusító őster-

melők egyébként hasonló véleményen van-
nak, a kevés napsütés és az átlagosnál hű-
vösebb idő alapjaiban befolyásolja a felhoza-
talt. A szilvát és a barackot egyaránt érinti a
korán beköszöntött ősz.

Piaci kosár
Szőlő 350–450 Ft/kg

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: 

Köztisztasági – parkfenntartási művezető
Feladata: zöldfelület-fenntartási, köztisztasági feladatok
szakmai irányítása, ellenőrzése
Feltétel: kertészeti szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány
Előny: hasonló szakterületen szerzett gyakorlat

Kézi úttisztító
Feladata: köztisztasági feladatok ellátása
(hulladékgyűjtés, seprés, hóeltakarítás,
síkosságmentesítés) 
Feltétel: minimum 8 általános iskolai végzettség

A fényképes szakmai önéletrajzokat a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály
9024 GyŐr, Orgona út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják rá, illetve az e-mail tárgyában 
tüntessék fel a „köztisztasági művezetŐ” vagy a „kézi úttisztító” jeligét.
Jelentkezési határidő: 2014. október 8.
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29–23-as győzelmet aratott a
Győri Audi ETO KC a női kézilab-
da NB I 4. fordulójában. Az eddig
remekül teljesítő Siófoknak pa-
rancsolt megálljt a bajnoki cím-
védő és hozta el a pontokat ide-
genből. Kovacsicsék egyedüli
csapatként továbbra is hibátla-
nok a bajnokságban. A zöld-fe-
hér lányok legközelebb szeptem-
ber 27-én idehaza lépnek pályá-
ra, igazi megyei rangadón a Mo-
sonmagyaróvár ellen.

3–2-es győzelmet aratott a
Győri ETO FC a Nyíregyháza
otthonában, a labdarúgó OTP
Bank Liga 8. fordulójában. Ru-
dolf kezdte meg a zöld-fehér
góltermelést a 8. percben,
majd tíz perccel később jött az
egyenlítés hazai részről. Sokat
azonban nem kellett várni és
Rudolf újra eredményes volt,
így 2–1-es győri vezetéssel for-
dultak a felek. A szünet érde-
kessége, hogy a nyíregyházi ka-
pus, Balogh rosszul lett, így
kénytelen volt cserélni a hazai
vezetőedző, helyére Ovszijenko
állt be. A második játékrészben
is tovább támadott az ETO és
az 51. percben újabb gólnak
örülhettek a győri drukkerek,
Priskin volt eredményes. A Nyír-
egyháza a végére még kozmeti-
kázott Bajzát révén, ám így is el-
hozta a bajnoki pontokat az
ETO. Folytatás szeptember 27-
én, hazai pályán.

Először lép pályára a hazai közön-
ség előtt az ETO-SZESE férfi ké-
zilabdacsapata, amely az NB I/B-s
Nyugati bajnokságban csatázik.
Az egyetemisták vasárnap mu-
tatkoznak be itthon a teljesen át-
alakult kerettel. A SZESE ellenfe-
le a Balatonfüred U23-as csapa-
ta lesz, amely eddig egy fokkal
jobban szerepel, mint győri ellen-
fele. A vendégek ugyanis eddig
egy győzelemmel és egy vere-

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

Három éven belül dobogóra, esetleg fel-
jutásra pályázna a Győr-Szol SZESE
NB I/B-s férfi kosárlabdacsapata. Erről
számolt be Hoffmann Gergely, ügyvezető
elnök a klub hagyományos szezonnyitó
sajtótájékoztatóján. A jövőben ugyanis
nemcsak egy évre szeretnének előretekin-
teni, hanem a klub kidolgozott egy háro-
méves tervet, hogy sikeresebbek lehesse-
nek. Ennek első lépéseként idén fontos
lenne az NB I/B középmezőnyében végez-
ni, majd folyamatosan javulva, a harmadik
év végén a B csoport elejét célozzák meg.
Később esetleg az első osztályt is. 

A csapat terveit teljes mértékben tá-
mogatja a Széchenyi István Egyetem is.
Gyömörei Tamás, a SZESE elnöke el-
mondta, hogy minden évben bebizo-
nyítják a kosarasok azt, hogy érdemes
volt elkezdeni a közös munkát.  

Mindenképpen több győri kötődé-
sű játékossal szeretnének együtt dol-

Harmadikként zárta a hétvégi
Göcsej-kupát a CMB Cargo-UNI
Győr női kosárlabda-csapata.
Völgyi Péter tanítványai a Sopron-
tól és a ZTE-től vereséget szen-
vedtek, a PEAC-Pécset viszont
58–38-ra megverték. Nem pi-
henhetnek sokat Laklóthék, hi-
szen hétvégén már a Krasznai-
kupán szerepelnek, Sopronban.

Hétfőn este igazi rangadóra került sor a
férfi futsal NB I-ben. A Rába ETO FC
ugyanis az örök rivális Berettyóújfalut fo-
gadta az ideiglenes főhadiszállásán. En-
nek megfelelően nem is volt izgalmak-
ban hiány, hiszen a végeredmény az
utolsó másodpercben dőlt csak el. A Be-
rettyó kezdte aktívabban a találkozót, ag-
resszív kontrái után sorra veszélyes hely-
zeteket dolgozott ki, gólra azonban eze-
ket ekkor még nem váltották. Az 8. perc-
ben Dávid azonban már megszerezte a
vezetést az MVFC-nek, igaz egy kissé
véleményezhető szituáció végén. Ez-

Hatgólos
gyôzelem
Siófokon

Gyôzelem
idegenben

Bronzérmesek 

Buzdítsuk a fiúkat!
séggel a tabella negyedik helyén
állnak. Rosta Miklós fiai ezzel
szemben eddig kétszer kaptak ki,
igaz mindkétszer idegenben. Az
első fordulóban a Dabastól 34–
31-re, a másodikban a Csurgótól
30–25-re maradtak alul. Van te-
hát min javítani a SZESE-s fiúk-
nak, amihez kérik a szurkolók biz-
tatását is. Aki teheti, vasárnap 18
órakor jöjjön ki az egyetemi csar-
nokba és buzdítsa a fiúkat. 

Döntetlen a rangadón
után több ígéretes helyzete is volt a
Győrnek, azonban a szünetig már ma-
radt a 0–1 a vendégeknek. 

A szünet után még inkább felpörgött
az ETO, ám Tihanyi rendre védeni tudott.
Aztán a 34. percben a vendég kapust ki
is állították, mivel nem tudott szabályo-
san szerelni. A kétperces emberelőny
végén aztán Lódi egalizált. Pár perccel
később újra előnyhöz jutott a Berettyó,
ismét Dávid talált be. Ekkor már minden-
ki azt hitte, hogy vereséget szenved az
ETO, ám az utolsó másodpercekben
Noé góljával sikerült egalizálni.

Nagy tervek a kosárlabdázóknál 
gezni a kicsiknél is – árulta el Németh
István, az utánpótlás vezetője.

A csapatot a célok elérésében pedig
új szakmai igazgató, Molnár István segíti,
aki mint mondta, teljesen új játékstílust
szeretne bevezetni. A szakmai irányító
szerint a modern kosárlabdázás kettésza-
kadt, van az amerikai és az európai stílus,
nekünk pedig ez utóbbihoz kell felérnünk.
A kontinens kosárlabdáját jelenleg a vi-
lágbajnokság döntőjébe is bejutó Szer-
bia uralja, így hozzájuk kellene hasonlítani. 

Az egyetemisták már hat hete készül-
nek együtt, a hétvégén pedig a hazai
rendezésű Fémker-kupán is megméret-
tek. A tornán a SZESE mellett a SMAFC
NYME, a budapesti TF és a szlovák Le-
vicki Patrioti vett részt. Jól is sikerült az
erőfelmérő, hiszen két győzelemmel a
Győr-Szol SZESE itthon tartotta a kupát.
Elődöntőben a SMAFC-ot, majd a dön-
tőben a TF-et győzték le.

gozni a jövőben – tette hozzá Hoff-
mann Gergely. Ehhez pedig remek
alapot ad a győri utánpótlásbázis,
amelyben 200-300 kosaras lurkó pat-
togtatja a labdát nap mint nap. Sze-
rencsére a feltételek is egyre jobbak,
egyre minőségibb munkát tudnak vé-
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Rájár a rúd Kelemen Balázsra, vagyis
inkább ellenfeleire, hiszen a hétvégén
rendezett szentesi bokszgálán még-
sem léphetett szorítóba, de ezúttal
sem rajta múlt, hogy elmaradt soros
összecsapása. A veretlen nagyközép-
súlyú ökölvívó grúz ellenfele ugyanis
rosszul lett a mérkőzés előtt, így le-
mondta a bunyót. Balázs mene dzs -
mentje mindent megpróbált, hogy új
ellenfelet találjon neki. Először egy ro-
mán ökölvívó került szóba, ám neki az
egészségügyi papírjai nem voltak
rendben. Ezután egy magyar fiú jött,
aki először be is vállalta, a mérkőzés
napján azonban már csak négy mene-

A szlovákiai Pöstyénben rendezték
meg idén az Olimpiai Reménységek
Versenyét a közelmúltban. A viadalon
28 ország 15–17 éves fiatal kajakosai
és kenusai mérték össze erejüket. A
magyar válogatott népes, 83 fős csa-
pattal érkezett Pöstyénbe, köztük 16
győrivel. Az egyéni számokban min-
denki a saját korosztályával verseny-
zett, míg a párosokban a 15–16 éve-
sek összevontan, a 17 évesek szintén
saját korosztályukban vívtak csatákat.
A négyesekben pedig mindhárom
korosztály közösen versenyzett. 

A magyar válogatott összesen 73
éremmel, 36 arannyal, 24 ezüsttel és 13
bronzzal zárta az ORV-t, amelyből jócs-
kán kivették a részüket a Graboplast Győ-
ri Vízisport Egyesület kajak-kenusai is.
Összesen 14 érmet zsebeltek be a győri
fiatalok. Az összesítésben is fantasztiku-
san teljesítettek a magyarok, hiszen a
nemzetek közti versenyben is elsők lettek.
A válogatott egymaga több pontot szer-
zett, mint a mögötte második Németor-
szág és Csehország együttvéve. A fiata-
lok folytatták a kajak-kenu sport idei esz-
tendőben elért és gyakran emlegetett
„minden idők legjobb” szereplését. 

Az elmúlt héten Csányi Sándor,
a Magyar Labdarúgó Szövetség
elnöke bejelentette, hogy a jövő-
ben már nem Pintér Attila irányít-
ja a magyar labdarúgó-váloga-
tottat. A következő három a ro-
mánok, a feröeriek és a finnek el-
leni Eb-selejtezőn Dárdai Pál di-
rigálja a nemzeti tizenegyet. Pin-
tér Attilát tavaly nevezte ki az
MLSZ. Irányítása alatt öt találko-
zót játszott a csapat, két-két győ-
zelem és vereség mellett egy
döntetlent ért el. Az egyetlen tét-
mérkőzésén, az észak-írek ellen
kikapott a válogatott. 

Szombaton és vasárnap rendezte a
Győr-Révfalui Tenisz Club hagyo-
mányos városi bajnokságát. A két-
napos viadal első napján az egyéni,
míg a másodikon a páros versenyt
bonyolították. A verseny nyílt volt,
így bárki, aki kedvet érzett hozzá, je-
lentkezhetett. Voltak is izgalmas
labdamenetek, nem csalódott, aki
kilátogatott a Kálóczy téri teniszpá-
lyákhoz. A férfiversenyt végül Csöl-A Győr-Szol TC a férfi Szuperliga

4. fordulójában a Szeged ottho-
nába látogatott bajnokira. Ismét
nagy falatnak bizonyult az ellenfél,
a győri tekések ugyanis 2–6-os
vereséget szenvedtek. Németh
Gábor, a klub elnöke úgy gondol-
ja, hogy ez vállalható eredmény,
még akkor is, ha kikaptak, hiszen
a világ egyik legjobb csapatának
otthonában játszottak. Az előze-
tes elvárás is csak a tisztes helyt -
állás volt, ezt pedig teljesítették a
fiúk. Ezután jönnek igazából azok
a mérkőzések, amelyeket nyerni
kell. Psz.: Batki Tamás 592, Gosz-
tola Gábor 561, Koller Dániel 554,
Németh Gábor 547, Pete II. Lász-
ló 588, Rédling Zsolt 612. Folyta-
tás szeptember 27-én, Kazinc-
barcikán. 

Vereség
idegenben

Már nem Pintér
a vezetôedzô

Remekeltek
fiataljaink

tet akart bokszolni a hat helyett, végül
nagyjából egy órával a kezdés előtt
rosszullétre panaszkodva hazament. 

Nem ez volt az első ilyen eset, hi-
szen néhány hónappal ezelőtt Dessa-
uban is elmaradt egy meccse. Akkor
Nicolas Dario Lopezzel vívott volna,
ám az argentin edzőjének lejárt az út-
levele, így nem jött el. Ráadásul Ba-
lázs menedzsmentje az idő rövidsége
miatt nem talált minőségi, új ellenfelet
neki. Sőt, anno a német Stieglitz ellen
sem léphetett szorítóba egy nagysza-
bású gálán, igaz, akkor tartalék volt. 

Visszatérve a hétvégi meccsre, Ke-
lemen – bár először csalódott volt –

most már következő céljára összpon-
tosít. November közepén ugyanis cím-
meccsen lép szorítóba. Egyelőre még
kérdéses, ki ellen, de az biztos, hogy
a négy nagy világszervezet valamelyik
övéért fog bokszolni.

Városi teniszbajnokság

Elmaradt Kelemen meccse

le Árpád nyerte, a második Tapol-
csányi Patrik, a harmadik megoszt-
va Sebő Lajos és Mátis Péter lett. A
párosok versenyében az első a Bo-
zsoki Szilveszter–Balázs Lajos pá-
ros, ezüstérmes a Stoller Imre–Ko-
zák Tibor duó, bronzérmes szintén
megosztva a Sallai Zoltán–Hebling
Gábor kettős, illetve Soós Szabolcs
kiegészülve Borkai Zsolt polgár-
mesterrel.  
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A Magyar Vagon- és Gépgyár Horgász
Egyesület szeptember 21-én hagyo-
mányteremtő jelleggel rendezte meg
az I. Horváth Ede-emlékhorgászver-
senyt. A Holt-Marcal gyirmóti szaka-
szán megtartott nyílt, békés-halas,
egybotos, úszós halfogó versenyre 33-
an neveztek be. A házigazda egyesüle-
ten kívül Győrből a Szigetköz, a nádor-
városi, a gyárvárosi, a bácsai és a Rá-
batext, Győr környékéről az ikrényi és
a gönyűi horgászegyesületek képvisel-
tették magukat a történelmi jelentősé-
gű derbin. A kellemes időben megren-
dezett, jó hangulatú versenyen főleg
dévérkeszegek és kisebb pontyok ke-
rültek a szákokba. Az emlékversenyt
végül 6400 grammal Péter Zsolt (MVG
HE) nyerte meg, mögötte második he-
lyen 5250 grammal György Ernő

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendége Pozsgai
Péter, a Győr Megyei Jogú Város
Sportosztályának vezetője és Krá-
nicz Bernadett aerobic-edző lesz.
A beszélgetés témája ezúttal az
október 4-i Őszi sport- és egész-
ségnap lesz. A sportmagazin játé-
kában ezúttal a Mezbolt által fel-
ajánlott ETO szurkolói pólót sor-
solnak ki. Érdemes lesz tehát hét-
főn 19 óra 30 perckor a Győr+ TV-
re kapcsolni! 

Magunkat
ajánljuk

Az egészséges és sportos életvitel
mindenkori elfogadtatása hazánkban
állandó problémának tűnik. Ennek
megoldási vágya, a mi munkánk mo-
tivációs forrása is. Az egészséges élet-
mód meghatározó tényezője a fizikai-
lag aktív élet. A sport megszeretteté-
se, az élethosszig tartó sport igényé-
nek kialakítása, valamint a felnőttkori
sport feltételeinek megteremtése kö-
telező egy egészséges társadalom-
ban. Hazánkban jelenleg ez ritkán va-
lósul meg. Sok sportpályafutás el
sem kezdődik, idő előtt megszűnik,
vagy rossz irányba formálódik, s így a
generációk közötti átörökítés szinte le-
hetetlenné válik.

Kedves jelenlegi és múltbeli
élsportolóink! Az egész társadalom,
barátok és rokonok büszkén tekintet-
tek rátok élsportbeli pályátok alatt. Ne
engedjük, hogy a kiégés úrrá legyen
rajtatok. A sport megszerettetése és
a generációs átörökítés közös érde-
künk. Az élsporttal való szakítás, nem
jelenti az aktív életmód elvesztését,
sőt szerintem itt kezdődik a valódi ér-
tékrendszeri formálás. 

Termünkben számos lehetőség
nyílik erő- és állóképességetek meg-
tartására, javítására, a speciális kép-

Horváth Ede-emlékverseny

(MVG HE) végzett, míg a dobogó har-
madik fokára 4250 grammal Zeng Ta-
más (Győr-Gyárvárosi HE) állhatott fel.
A legnagyobb halat, egy másfél kilós
pontyot Hancz Tibor (Győr-Nádorváro-
si HE) fogta. A mezőny összesen 249
darab halat fogott 34 kilogramm össz -
súlyban. A díjakat Horváth Ede özve-
gye, Vali néni és lánya, Borbála adta át.
A díjazottak figurális emléktárgyakat, a
győri MMX Horgászcentrum vásárlási
utalványait, digitális halmérleget, retró
italokat, különleges etetőanyagokat,
csalikat és aromákat kaptak. A ver-
senyt támogatta a Győri Likőrgyár Zrt.
és az ANIVERSUM horgászcentrum. A
rendezvény helyben főzött pörkölttel
és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Nagy Csaba

Az élsport utáni élet... nálunk a SPEEDFIT-ben
zésetek kiegészítésére, melyben sze-
mélyi edzők is segíthetnek titeket.

A versenysportot követő, megelő-
ző rekreációs sport segít az egészség
megőrzésében, vagy éppen vissza-
szerzésében, ezen felül csökkenti az

elhízás, a csontritkulás, az időskori
megbetegedések, a szív- és keringési
rendszer problémáinak és következ-
ményeinek előfordulási esélyeit is. 

A sport közvetett úton is segíti az
egészséges testi-lelki fejlődést. A ho-

vatartozás érzése, a csapatszellem és
a sportszeretet megvéd a deviáns vi-
selkedési formák kialakulásának ve-
szélyeitől. 

A fiatalkori versenysportot jó eset-
ben követi felnőttkorban az amatőr
vagy veterán sport. Amennyiben ez
nem valósul meg, valós, sőt fokozott
veszélyt jelent, kiemelten az egykori
élsportolók egészségére.  Valamint il-
lúzióromboló az egész társadalomra
nézve. 

Egykori élsportolóink, maradjatok
példaértékűek, őrizzétek fittségete-
ket, mert a hirtelen leállás számotok-
ra, még nagyobb kockázattal jár, mint
nem sportoló embertársaitoknak a
sport hiánya. A szervezetetek erős ed-
zettséghez, fizikailag aktív élethez szo-
kott és ezt igényli. 

Termünk lehetőséget biztosít,
hogy az egykori speciális képzést fel-
válthassa a sokrétű, teljes testet át-
mozgató edzésforma. 

Szakképzett edzői gárdánk szere-
tettel vár benneteket a SPEEDFIT Fit-
nesz és Szolárium Stúdióban!

Ne legendák legyetek, hanem köz-
tünk élő példaképek!

Nagy-Huszár Anikó

MOZAIK  SPORT
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MEGNYÍLT GYÔR
LEGÚJABB JÁTÉKBOLTJA

A BELVÁROSBAN!!!

Megtalálhatod
a Klastrom Hotel mögött

az Aradi vértanúk u. 
4. szám alatt.

Megérkeztek a legújabb
Star Wars legok,

és Shopkins babák.

Ha 1000 Ft felett vásárolsz
nálunk, akkor meglepetés

AJÁNDÉKOT ADUNK!

Nyitva tartás:
h—p. 9-18 óráig, szo. 9—13 óráig

Tel.: +36 70 557-8052

A Kisalföld Volán értesíti utasait,
hogy ideiglenes hulladékgyűjtő
pont kialakítása miatt szeptem-
ber 27-én – szombaton – 7.00
és 19.00 óra között a 20-as jel-
zésű autóbuszok a „Zöld utca,
Soproni út” végállomásukat
nem érintik, azaz a menetrend
szerint a „Zöld utca, Soproni út”
autóbusz-fordulóból 16.55 óra-
kor induló 20-as autóbuszjárat
16.56 órakor a „Jereváni út,
posta” megállóhelyről indul az
Íves utca felé; az Íves utcától
14.15 és 18.15 órakor induló
20-as autóbuszjáratok csak a
„Jereváni út, posta” megállóhe-
lyig közlekednek.

Értesítő

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


