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Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

10. oldal A színházban az utolsó simításokat végzik, hogy szom-
baton bemutatkozhasson A tanítónő. A darab rendezője olyan tár-
sadalmi környezetben nyúlt hozzá a színműhöz, amikor a szó halla-
tán először a pedagógusok alulfizetésére és alulbecsültségére gon-
dolunk, és amikor a médiában egyre többször szólnak a pedagógu-
sok bántalmazásáról a hírek. 

23. oldal A magyar olimpikonok fantasztikus si-
kereket értek el a nyári játékokon, teljesítményük
sok fiatalt sarkallhat arra, hogy a sporttal, a moz-
gással komolyabban is foglalkozzanak. A napok-
ban több olimpiai bajnok és sportvezető is Győr-
ben beszélt a londoni élményeiről.

3. oldal Szeptember végéig
kell dönteniük az önkormányza-
toknak, milyen formában mű-
ködtetik oktatási intézményeiket
a 2013-as tanévkezdéstől. Győr
jelentős szerepet vállal.

5. oldal Az érettségi előfeltétele-
ként 50 óra kötelező közösségi mun-
kát ír elő a nemzeti köznevelési tör-
vény a 2016-ban érettségizőknek. 
A most kilencedik osztályosokat
már érinti a változás.

7. oldal Régóta várt fejlesztés valósulhat meg
egy újabb sikeres pályázat eredményeként: a ter-
vek szerint 2013 júniusára elkészül a Győrt Abdával
összekötő kerékpárút. 

Írásunk a 22. oldalon
Elvarázsolnak
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KISHÍREK NAPRÓL NAPRA

millió, a tavalyinál 35 millió forinttal kevesebb volt 
augusztusban a GYŐR-SZOL távhődíj-kintlévősége. A
csökkenés az üzemi fogyasztókkal szembeni intézke-
dések eredménye. A lakossági ügyfelek hátraléka
azonban a tavalyinál valamivel magasabb.

606 550,8 millió forint központi költségvetési támogatásra számít-
hat a Győri Nemzeti Színház, 57 millióra a Győri Balett,
miután jóváhagyták a nemzeti, illetve kiemelt minősítésű,
önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szerveze-
tek jövő évi központi költségvetési támogatását.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 21.

Szeptember 22.

Szeptember 23.

Szeptember 24.

Szeptember 25.

Szeptember 26.

Szeptember 27.

Bemutató. A Kravtex-Kühne cég-
csoport bemutatta új fejlesztésű,
Credo Optinell típusnevű intercity
autóbuszát. A járművet a gyártó a
Volán-társaságoknak szánja.

Részeg garázda. Egy erősen ittas
férfi zavarta a rendet a vasútállomás
előtti büfénél. Először a vendégeket
szidalmazta, majd betörte az ét-
kezde ablakát, végül verekedésbe
keveredett a büféssel.

Fröccsnapok. Fröccsel kínálták a
Rotary klubok a Széchenyi tér járó-
kelőit. A győri hungarikumért fel-
ajánlásokat vártak, a befolyt össze-
get pedig a Kazinczy Ferenc Szép
Magyar Beszéd verseny támogatá-
sára fordították.

Betörés. Exférje tört be egy 44
éves asszony házába, majd felhívta,
hogy most töri össze a berendezést
és az autó kulcsát keresi. A győri
rendőrök fél órán belül elfogták a
pszichiátriai kezelés alatt álló férfit.

Tűz. Másfél ezer szalmabála égett
Ikrény külterületén, a közeli biogáz-
üzem metántárolóit pedig hűteni
kellett, nehogy a tűz miatt túlmele-
gedjenek.

Nyelvtudás. Nyelvek európai nap-
ját tartották a kereskedelmi és ipar-
kamara székházában. Az Európai
Unió szeretné aktívan ösztönözni
polgárait más nyelvek elsajátítására,
azok tanulása ugyanis nyitottabbá
teszi az embereket más országok
kultúrája és szemlélete iránt.

Kiállítás. Dr. Puha Katalin és dr.
Eke Gyula főorvos-művészek alko-
tásaiból nyílt kiállítás a Petz-kórház
Hét Szabad Művészet Szentélye ga-
lériájában. A tárlat december 3-ig
tekinthető meg.

Fogadóórák
Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő
tart fogadóórát októ-
ber 1-jén 16 órakor az
Arany János Általános
Iskola könyvtárában.
Bárány István önkor-
mányzati képviselő is
fogadóórára várja a la-
kosokat október 1-jén
18 órától a Tulipános
Általános Iskola Tagis-
kolájában, október 
2-án 18 órától a Kisbá-
csai Tagiskolában, 
október 3-án 18 órától
a bácsai művelődési
házban.

Városrész
szolgálatáért
Bartók Ferenc, a kisme-
gyeri Szent Anna-lel-
készség plébánosa ve-
hette át ebben az
évben a „Kismegyer
Városrész Szolgálatá-
ért” díjat. Az elismerő
oklevelet és az emlék -
érmet Simon Róbert
Balázs, a Kismegyeri
Részönkormányzat el-
nöke adta át az Isteni
Irgalmasság-templom
felszentelésének egy -
éves évfordulója alkal-
mából tartott szentmi-
sén a bencés atyának,
aki fáradhatatlan szer-
vezőmunkájával
elévül hetetlen érdeme-
ket szerzett Győr leg -
fia talabb templomá-
nak felépítésében.

A tervek szerint ez év
végén indul az Audi
győri logisztikai parkjá-
nak építése – nyilatkoz -
ta az MTI-nek a létesít-
ményt építő, és a jár -
műgyárnak bérbe adó
társaságok tulajdonos-
ügyvezetője. Tallosi Ká-
roly elmondta: a héten
véglegesítették a maj-
dani bérlővel a 30-35
millió eurós beruházás
terveit, az október és a
november pedig az en-
gedélyeztetéssel telik.
Ezt követően kezdődhet
a hat-hét hónaposra ter-
vezett építkezés, ame-
lyen az A-K Építőipari
Kft. hazai cégekből álló
alvállalkozói gárdája dol-
gozik majd.

Lőre Péter, az Audi
Hungaria Motor Kft.

kom munikációs igazga-
tója szeptember 7-én
közölte, hogy az A-K
Építőipari Kft. nyerte az
Audi logisztikai parkjá-
nak felépítésére és üze-
meltetésére kiírt pályá-
zatot. Tájékoztatása sze-
rint a munkálatokat a
magyar társaságnak a
lehető leghamarabb
meg kell kezdenie an -
nak érdekében, hogy a
létesítmény jövő nyáron
megkezdhesse műkö-
dését.

A pályázati kiírás sze-
rint 200 ezer négyzetmé-
teres logisztikai parkot
rendelt meg az Audi
azzal a kikötéssel, hogy
nyitáskor ennek ne-
gyede legyen már a csar-
nokterület, amely szük-
ség esetén növelhető.

Év végén indul 
az Audi logisztikai
parkjának építése
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Pótolták a Kossuth híd tavaly ősszel leszakadt
speciális hídvizsgáló kocsiját. A révfalui híd felújí-
tásának részeként a szakemberek a kocsit tartó
szerkezetet is kicserélték. A közel 84 millió forin-
tos felújítást egyébként befejezték a szakembe-
rek. A kocsi pótlásán túl az acél- és vasbeton szer-
kezeten felületkezelést végeztek, a kerékpárút
hídi része pedig piros burkolatot kapott.
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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

– Nem vagyok gyilkos! –
Tudom. – Nem akarom bán-
tani és rabló sem vagyok. –
Tudom. – Honnan tudja? –
Attól, hogy hajléktalan, még
nem kell, hogy rossz ember
legyen. – Akkor azt is tudja,
hogy mit szeretnék, ugye? – a
párbeszéd egy bolt előtt zaj-
lott, és gondolom, mindany-
nyiunk számára ismerős a
szituáció.
És hogy mit akart a hajlékta-
lan férfi? Csak egy kis segítsé-
get, esetleg néhány jó szót.
Most 50 ember kaphat esélyt
egy új életre, amikor regge-
lente fehérre mázolt plafon
köszönti, ahol nem kell ret-
tegnie, hogy rágyújtják a sát-
rát, vagy ellopják a hátizsák-
ját, és ahol az ablakból tudja
nézni a hóesést. Ahol újra-
kezdhet mindent, amit egy-
szer elrontott ő, vagy az élet.
Az 5. oldalon olvasható cik-
künkben beszámolunk arról,
hogy közénk költöztetnek
fedél nélkülieket egy nyertes
pályázatnak és az összefogás-
nak köszönhetően. Bárki
szomszédai lehetnek ezek az
emberek, akik hosszú évek
óta romos épületekben, az
árokparton vagy a menhe-
lyen húzták meg magukat. Ez
a program azonban nemcsak
róluk, hanem rólunk is szól.
Hogy toleranciát tanuljunk.
Hogy elhiggyük, nem rossz
emberek ők. Hogy ne elítél-
jük, hanem megismerjük
őket. A hiten kívül biztosan
lesz szükségünk türelemre is,
mert lehet, hogy nem min-
denkinek sikerül a beilleszke-
dés. De abban biztos vagyok,
hogy mindegyikük nagyon
akarja. Persze segíteni nem
kötelező, sajnos mindenki
közvetlen környezetében
vannak olyan emberek, akik
még nem kerültek az utcára,
de ha nem segítünk nekik,
ott végzik. Ha rájuk figye-
lünk, már nagyon sokat tet-
tünk. A most új életet kezdő
hajléktalanok sem feltétle-
nül várják el a segítséget.
Csak hagyjuk élni őket. Egy
esélyt megérdemelnek.
Zoljánszky Alexandra

Esély

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter

Szeptember végéig kell dönte-
niük az önkormányzatoknak,
milyen formában működtetik
oktatási intézményeiket a 2013-
as tanévkezdéstől. A háromezer
lakos alatti települések akkor
kötelesek nyilatkozatot tenni,
ha továbbra is maguk vállalják,
a háromezer felettiek akkor, ha
nem kívánják maguk működ-
tetni intézményeiket.  – Győr ön-
kormányzata természetesen a
jövőben is jelentős szerepet vál-
lal az intézményhálózat műkö-
dési feltételeinek biztosításá-
ban – mondta dr. Somogyi Tiva-
dar, a területért felelős alpol-
gármester –, így ebben az eset-
ben érvényesül a jogszabályi
automatizmus, nincs szükség
semmilyen külön nyilatkozatté-
telre: a működtetés kötelezett-
sége Győré.

Mit is jelent ez az automatiz-
mus? – kérdeztük az alpolgár-
mestert.

Először is, a települések általános
és középiskoláit érintik a változások,
az óvodákat nem. Létrejött a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ, va-
lamint megalakulnak a járásokhoz iga-
zodó tankerületek, amelyek előkészí-
tik az intézmények költségvetését,
végzik a gazdálkodás irányítását,
meghatározzák az induló csoportok,
osztályok számát, és gyakorolják – a
várható jogszabály módosítás után –
az iskolák igazgatóitól átvéve a mun-
káltatói jogokat. 

Mi lesz a továbbiakban az ön-
kormányzat szerepe?

A győri önkormányzat célja, hogy
továbbra is fenntartsa a város oktatási
intézményeinek magas színvonalát,
ebből nem engedünk. Ehhez megfe-
lelő eszközt jelent, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában marad az isko-
lák ingó- és ingatlanvagyona, finanszí-
rozzuk a működéshez szükséges tár-
gyi feltételek megteremtését, a köz-
terhek, közüzemi díjak kifizetését, a
különböző eszközök beszerzését, pót-
lását, valamint alkalmazzuk azokat a
dolgozókat, akik nem pedagógiai
munkát végeznek. Ez azt jelenti, hogy
az önkormányzat szerepe továbbra is
meghatározó lesz az intézmények
életében, sőt, emellett az intézmény-
fenntartó helyi képviseletével kiala-
kuló közvetlen kapcsolat révén közö-
sen határozhatjuk meg a város közok-
tatási stratégiáját.

Hogyan alakul át az intéz-
ményrendszer finanszírozása?

Mivel az országos költségvetésről
sem döntött még a
parlament, egyelőre
nincsenek pontos in-
formációink és szá-
maink a pénzügyi vál-
tozásokról. Az a keret,
amely eddig a köz-
ponti finanszírozás-
ból és az önkormány-
zat támogatásából
állt össze, nyilván az
új feladat-meghatározásnak megfele-
lően megváltozik. Egy biztos, a város
az állami normatíván felül évente min-
tegy ötmilliárd forintot fordított az is-
kolák fenntartására és működteté-
sére. Az így elért eredményeket a jö-

vőben is tartani szeretnénk, és ez le-
hetővé teszi, hogy továbbra is a régió
valós igényeinek megfelelő képzési
struktúra maradjon Győrben.

Mi lesz a nemrégiben alakult
főigazgatóságok sorsa?

Sem a jogszabályi változások, sem
szakmai szempontok nem indokolják,
hogy a főigazgatósági rendszer megvál-
tozzon, ez bevált szervezési formának
bizonyult. Az eddigi ismereteink szerint
a struktúra továbbra is működni fog.

Összességében hogyan érté-
kelhetőek most a kilátásban
lévő változások?

Én úgy látom, a közel 2.400 győri pe-
dagógusnak, a 8.550 általános és
12.545 középiskolai diáknak nincs oka
aggodalomra. Az állami szerepvállalás
előnye, hogy biztosítja a tananyag egy-
ségességét, a szakmai munkát végzők
juttatásainak finanszírozását. Ugyanak-
kor az önkormányzat is képes meg-
őrizni szerepét és befolyását, hiszen
saját büdzséjéből teremti meg az intéz-
mények működési feltételeit. Biztos va-

gyok benne, hogy a tankerületek veze-
tőivel együttműködve és a város gazda-
sági erejére támaszkodva továbbra is az
ország egyik legszínvonalasabb alap-
és középfokú iskolarendszere áll a győ-
riek rendelkezésére. 

Megmarad a helyi közösség
szerepe az oktatásban

Állami feladat lesz 
a pedagógusok 

bérének kifizetése

Borkai Zsolt polgármester a Kölcsey-iskolában
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor

Csak azt hiszi el, ami már elmúlt, írta egy kritikus az elmúlt
évtized derekán a folytonos alkonyat című verseskönyv
szerzőjéről. Kezdjük tehát mi is azzal, ami már megtörtént.
Borbély János ötvenhat éves, polgári foglalkozását tekintve
levéltáros, szabad emberként obsitos költő és aktív iroda-
lomszervező, e két utóbbi minőségében a megyei Kormos-
díj újsütetű tulajdonosa. Budapesten született, de gyerek-
korát már egy bakonyi faluban, Hajmáskéren töltötte, ahol
katonatiszt édesapja egy raktárt őrzött. Kamaszként került
Győrbe, a Bercsényi-szakközépiskolában érettségizett, az
irodalmat egy rend nélküli szerzetes, Csapkay tanár úr sze-
rettette meg vele. Tizenhat évesen lett a város legendás
Kassák kollégiumának tagja, a költői pályán együtt indult
Villányi Lászlóval és Pátkai Tivadarral. Az Új Írás mutatta be
1974-ben, első kötete négy évvel később, Egyszerű ez cím-
mel a Kozmosz kiadó gondozásában jelent meg. Aztán el-
döntötte, nem ír több verset, mert nem elég jók. Az olvasók,
a lapszerkesztők meg a pályatársak unszolására azért még
összejött egy második könyv, a 2005-ös folytonos alkonyat. 

Azt mondja Borbély János, túlzottan másfajta verseket
akartam írni, mint amilyen tőlem telt, s ez örök elégedetlen-
séget, bűntudatot szült. A Kormos-díjban sem a költői ba-
bért látja, inkább azért esik jól, mert szereti a helyet, ahol
él, mert az élete az, amit itt alkotott író emberként, a Rad-
nóti Társaság titkáraként, a városi levéltár munkatársaként.
Kormos István nevével fémjelzett elismerést kapni egyéb-
ként is szívderítő esemény az egykori Kassák kollégistának.
A mentor egyszer régen fél napon át beszélgetett a fiatal
vidéki költőjelölttel a New York kávéházban, amivel a leg-
fontosabbat adta: az önbecsülést. Borbély János szerint ez

a figyelem, ez a kormosi gesztus megilletne minden pálya-
kezdőt minden művészeti ágban, minden munkahelyen.  

Ha szép sorjában akarunk haladni, akkor most arról a győri
székhelyű, negyvenegy éves irodalmi társaságról kell szót ej-
tenünk, amely Radnóti emlékét őrzi és Radnóti irodalmi díja-
kat ad ki kétévenként, egyet egy nagy költőnek életműért,
egyet egy fiatalnak első kötetért. Borbély titkár úr szerint idén
is lesz biennálé és versmondó verseny, de a nyolcvanas évek
olvasótáborai és irodalmi estjei megismételhetetlenek. 
Csoóri, Ágh, Nagy László telt házas fellépése politikai esemény
volt. Később, rendszerváltás után, a kilencvenes években már
mindenki azt mondott, amit akart, így a társaság figyelme a
könyvkiadás és a rendhagyó irodalomtanítás felé fordult. Két-
száz tanárnak rendeztek konferenciát, amíg volt miből.

Győri levéltáros vagyok, so kat tudok róla, mondja Borbély
János, rögtön
hoz záfűzve, ideje
lenne megírni a
város történetét
a második világ-
háború végétől a
rendszerváltásig.
A forradalomról
négy for ráskötet
jelent meg, de máig nem vettük számba a megtorlás  vesz-
teségeit, az emigránsainkat. Vagy itt vannak például az isme-
retlen hatvanas, hetvenes évek, amikor kiteljesedett a levert
forradalom utáni új elit hatalma, amikor elkezdődött a mo-
dernizáció és kigyulladtak a szellem első fényei az általános
sötétségben. A részletek, az egyéni sorsok, a családi és mik-
roközösségi történetek érdekesek. A könyv megírható, hi-
szen Győr saját levéltárat tart fent önmaga megfogalmazá-
sára. A folytonosság és a bizalom intézményét. 

Borbély János: Ideje megírni
Győr történetét

A város

Máig nem vettük
számba az 

emigránsainkat

Az unoka

„Győr kulturált, színvo-
nalas hely. Egyeteme,
színháza, balettje, fil-
harmonikus zenekara,
művészeti múzeuma,
levéltára van, ezt így
együtt kevés hasonló
lélekszámú európai
város mondhatja el
magáról. ”  

„Létezik egy nem talaj-
hoz kötött, szellemi
haza, ami akkor épül,
ha digitalizáljuk mind -
azt, ami a magyar
könyvtárakban, mú -
zeu mokban, levéltárak-
ban érték. Az én uno-
kám Los Angelesben a
Vackorral alszik el.” 

A rendszer
„Sok csalódás ért 1989
óta, de azért csak em-
beribb lett a világ.
Több a nincs, de több a
lehetne is. Azt kellene
elérnünk, hogy min-
denki legalább egy le-
hetőséget kapjon az
életben.” 



2012. szeptember 28.   / + / 5

OKTATÁS KÖZÜGY

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Újrakezdési lehetőséget nyújt
hajléktalanok számára egy
program Győrben és Mosonma-
gyaróváron: mintegy 50 fedél
nélküli lakhatását tudják támo-
gatni egy pályázatnak köszön-
hetően. Így aktív lakókörnye-
zetbe kerülnek, ami a társada-
lomba való visszailleszkedésü-
ket is segíti.

A „Tágas városom kis lakásra cseré-
lem” elnevezésű nagyszabású prog-
ram szeptember elején indult, és
2014 februárjáig tart. Ez idő alatt
Győrben és Mosonmagyaróváron
közterületen és intézményben élő,
hátrányos helyzetben lévő hajléktalan
ellátottak számára adnak újrakezdési
lehetőséget többek között lakhatási
támogatás formájában. Az előzetes
tervezés, szükségletfelmérés alapján
az 50 főből 30 költözhet közvetlenül
„utcáról”, azaz közterületekről, lakha-

Ötven hajléktalan költözhet albérletbe
tásra alkalmatlan épületekből és szí-
vességi lakásokból albérletbe. 

Húsz főt a Hajléktalanokat Segítő
Szolgálat intézményi részlegei integ-

rálnak önálló lakhatási körülmények
közé, míg Mosonmagyaróváron a Kis-
térségi Egyesített Szociális Intézmény
átmeneti szállójáról hárman tervezhe-
tik albérletbe költözésüket. 

Sütő Szabolcs projektvezető el-
mondta, nagy szükség van a lépé -
sekre, mert évente 10-15 százalékkal

nő Győrben az utcán élők száma. Az
ellátottak 40-45 százaléka legalább
tíz éve hajléktalan, az egészségügyi ál-
lapotuk pedig aggasztó. A projekt ho-

zadéka, hogy az ellátó intézmények-
ben férőhelyek üresednek meg, így to-
vábbi hajléktalanokat tudnak beinteg-
rálni az utcáról. A győri rendszer 270–
330 ember ellátásra alkalmas. Telente
a kihasználtság több mint 100 száza-
lékos. A projekt által 100 hajléktalan
egyéni fejlesztése valósulhat meg,

ebből 94 terv a győrieken segít. A köl-
tözést követően utógondozói csapat
felel a minél sikeresebb beilleszkedé-
sért: szociális munkások, addiktoló-
gusok, mentálhigiénés, kompetencia-
fejlesztő szakemberek, élménypeda-
gógusok tartanak egyéni és csopor-
tos terápiákat, például addiktológiait,
azaz a szenvedélybetegségekből se-
gítenek kiutat találni.

Páternoszter Piroska, a győri pol-
gármesteri hivatal humánpolitikai fő-
osztályának vezetője a város támoga-
tásáról biztosította a jelentős projektet.
Elmondta, aktív lakókörnyezetbe kerül-
nek az eddig fedél nélkül élők, ezért
bízik benne, hogy a társadalom tole-
ráns lesz velük szemben. A remények
szerint javulnak a támogatásban része-
sülők kapcsolatai, amely tovább segíti
a tartós társadalmi beilleszkedésüket,
hogy az otthonhoz jutók talpra álljanak,
és talpon is maradjanak.

A program mintegy 105 millió fo-
rintból valósulhat meg, ebből 97 millió
forintot európai uniós pályázaton
nyertek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: családi kör

Az érettségi előfeltételeként 50
óra kötelező közösségi munkát
ír elő a nemzeti köznevelési tör-
vény azon középiskolások szá-
mára, akik 2016-ban érettségiz-
nek. Tehát idő még van, de a
most kilencedik osztályosokat
már érinti a változás.

A társadalom számára hasznos ren-
delkezésnek tartja Horváth Péter, a
Révai Miklós Gimnázium igazgatója
az előírást, például az ingolstadti test-
vériskolájukban már jól bevált gyakor-
lat. A segítségnyújtáson túl az önkén-
tesség összehozhatja a generációkat,
a diákokban pedig tudatosítja, ők is
tehetnek környezetükért.

„Sokat töprengünk a kollégáimmal
a megvalósításon. Rengeteg ötlet fel-
merült, s bár csak a 2016-tól érettsé-
gizőknek kötelező az 50 óra közösségi
munka megléte, vannak olyan osztá-
lyok, ahol tervezik, hogy kipróbálják,
milyen az önkénteskedés, pedig két
év múlva érettségiznek. Így tapaszta-
latokat tudunk gyűjteni” – számolt be
Horváth Péter.

Felmerült például, hogy mivel több
diákszínjátszó-csoport is működik a

gimnáziumban, ezért a kultúrát, a já-
tékosságot vinnék el más helyekre. Az
igazgató szerint az iskolák számára
biztosítani kell olyan programokat,
amikkel a gyerekek élni tudnak. Voltak
már erre példák, például medertisztí-
tás vagy bölcsődében kerítésfestés,
lombeltakarítás. Ezek a programok a
diákoknak élményt adnak.

„A kötelezettséget persze alapve-
tően nem szeretik a gyerekek, ám ha
ez olyan feladat is lehet, amely közel
állhat hozzájuk, ha jó érzéssel tölti el
őket, hogy valamit tettek a közössé-
gért, akkor előbb-utóbb a pozitív él-
mény felül fogja írni a negatívumokat”
– érvelt a módosítás mellet, és hozzá-
tette, reméli, hogy nem csúszik át for-
malitásba a rendelet, illetve hogy nem
lesz olyan adminisztratív akadálya az
érettséginek, ami miatt látszatdolgo-
kat végeztetnek a diákokkal.

A Máltai Szeretetszolgálatnál nagy
hagyományai vannak az önkéntesség-
nek: 2011-ben a Nyugat-dunántúli
Régióban az alkalmazottak száma
156 volt, az önkéntesek viszont 522-
en voltak. A szociális munka területén
az önkéntesek által megsegített rá-
szorultak száma 40.364 fő, az önkén-
tesek 64.044 órát segítettek, a közös-
ségi munka értéke pedig 700 forintos
óradíjjal számolva körülbelül 44 millió

forintot tett ki – számolt be Mátai
Enikő, annak a projektnek az önkénte-
sekért felelős szakmai asszisztense,
melyet a Máltai koordinál. Korábbi
számunkban már beszámoltunk arról,
hogy Családi Kör néven indult prog-
ram a városban a családokért, és

ehhez önkénteseket keresnek. Azóta
már lezajlott az első csapatépítő tré-
ning, hamarosan pedig kezdődik egy
gyermekfelügyeletre felkészítő, ingye-
nes önkéntes képzés. „Mindig akad
néhány ember, aki tiszta szívből segít
az elesetteknek. Olyan világban élünk,
melyben minden megtörténhet: pél-

dául aki ma segít, holnap segítségre
szorulhat. Az önkéntes munkát meg-
tapasztalni felemelő érzés. Aki önzet-
lenül szán az idejéből másokra, az
építi a jövőt, az együttműködést” –
mondja Valastyán Beáta klinikai szak-
pszichológus, a tréning vezetője.

Az első csapatépítőn részt vett a
17 éves Benkó Luca, aki lapunknak
elmondta, azért tartja fontosnak az
önkéntes munkát, mert nyitottabbá
válhat általa, vállalkozóbb szellemű
lesz, tanul, és hasonló szellemiségű
emberekkel ismerkedhet meg, barát-
kozhat.

Önkéntes munka kell az érettségihez
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FÓKUSZBAN RIPORT

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Városunkban nem csak az oktatás mi-
nőségére, annak környezetére is oda-
figyelnek. Az új tanévre több önkor-
mányzati intézményben is jelentős fej-
lesztések történtek. Befejeződött a
győrszentiváni óvoda bővítése, meg-
újultak a Kölcsey-iskola nyílászárói, a
Kovács Margit Óvoda pedig műfüves
sportpályával gazdagodott.

Az elmúlt napokban több önkor-
mányzati intézményben adták át a
nyár folyamán megvalósult beruházá-
sokat. Az elvégzett munkákkal kap-
csolatban Borkai Zsolt polgármester
lapunknak elmondta, Győr az elmúlt
években jelentős lépéseket tett okta-
tási rendszerének reformjáért, és ma
már az is látszik, hogy az önkormány-
zat jó irányba indult. Hozzátette, váro-
sunk élenjáró az oktatás mai igények-
hez alkalmazkodó átalakításában,
azonban a gyerekek megfelelő minő-
ségű nevelése érdekében nem csak a
képzés színvonalát kell emelni, de a le-
hető legalkalmasabb környezetet is
meg kell teremteni a tanuláshoz a diá -
kok számára. Ennek érdekében a
győri önkormányzat évről évre fejlesz-
téseket hajt végre az intézményekben,
és ezt a folyamatot folytatta az idén is.

Óvoda- és iskolabővítés Győr-
szentivánon

A városrészben tapasztalható gye-
reklétszám-növekedés tette szüksé-
gessé az önkormányzati forrásból
megvalósult, több intézményegysé-
get érintő, számos elemből összeálló,
tízmilliós nagyságrendű szentiváni fej-
lesztést – hangsúlyozta a polgármes-
ter. Dr. Sík Sándor, a terület önkor-
mányzati képviselője hozzátette, a fej-
lesztés egy széles körű összefogás
eredménye, amiért köszönetet mond
az önkormányzatnak, az intézmény ve-
zetőinek, a pedagógusoknak és a szü-
lőknek egyaránt. Mint mondta, a bőví-
tés orvosolta a jelenlegi problémát, de
a folyamatos gyer-
meklétszám-növeke-
dés miatt a jövőben
további fejlesztésre
lesz szükség, amihez
a pályázati lehetősé-
geket is keresik.

Az átalakítások
révén a Váci úti tag -
óvodában új csoport
indulhatott szeptembertől, ahol cso-
portszobát alakítottak ki, mosdóhelyi-
ségek, zuhanyzó és játéktároló szoba
is létesült, valamint tágas fogadó-öl-

A fiatalok nevelését szolgáló fejlesztések
tözőhelyiséget szereltek fel, a tag -
óvoda udvari játékait is bővítették. 
A Váci Mihály Általános Iskolában
megújult az iskola és a konyha kémé-
nye, valamint villamos hálózata, így az
új sütő beüzemelése által korszerűsö-
dött a gyermekétkeztetés színvonala
a városrészben. A Móricz Zsigmond
Általános Iskolában a tavalyihoz ké-
pest egy új osztály indult. A tantermek

funkcióinak átszervezésével, három
tanterem átalakításával és felújításá-
val, egy új csoportszoba kialakításával
oldották meg az ezzel járó feladatot –
mutatta be a beruházásokat Alasztics
Ildikó, a Kertvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság főigazgatója.

A településrészi képviselő támoga-
tásával a Kör téren az udvari foglalko-
zásokhoz pavilon és kerékpártároló
épült, valamint a felújítás eredménye-
képpen az udvar betonlapokkal borí-
tott része vált balesetmentessé. A
Sugár úton udvari játékokkal, kerék-

pártárolóval gyarapodott a tagóvoda,
valamint a kerítés javítása is megtör-
tént. A Váci útra kerékpártárolót épí-
tettek. A győrszentiváni óvodások szü-

lei a nevelőkkel összefogva újították
fel a Vajda úton lévő tagóvoda helyisé-
geit. A csoportszobákat kifestették, az
öltöző szekrényeinek felújítását anya-
gilag támogatták. A Móricz Zsigmond
Általános Iskolában az első osztályo-
sok a Hét Krajcár Alapítványtól inter-
aktív táblát, a szülőktől pedig a negye-
dik osztályosok laptopot és projektort
kaptak. 

Új nyílászárók a Kölcsey-isko-
lában

A Nádorvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság Kölcsey Ferenc Általános Is-
kolájában közel hatmillió forintból
cserélték ki a régi épület ablakainak
az utcafrontra eső részét – több mint
hatvan nyílászárót –, amelyek kiszűrik
az utcáról érkező zajokat és hozzájá-
rulnak az épület gazdaságosabb üze-
meltetéséhez is. Az elkészült beruhá-
zást Szalai Ferenc, a Nádorvárosi
Közoktatási Főigazgatóság főigazga-
tója mutatta be az átadáson résztve-
vőknek.

Az idei tanévben a felújított alsó
tagozat épületében 14 osztályban
403 kisdiák kezdte el tanulmányait.
Kiemelt figyelmet fordítanak a napi
testnevelésre, és külön öröm, hogy
az intézmény a diákok tanulmányi
eredménye, továbbtanulási mutatói
alapján a város legjobb iskolái közé
sorolható – emelte ki Jámbor László
intézményegység-vezető, aki az is-
kola emléklapjával mondott köszöne-
tet azoknak, akik a beruházásban
részt vettek.  

Műfüves sportpálya a Kovács
Margit Óvodában

A Marcalvárosi Közoktatási Főigaz-
gatóság tagintézményében megvaló-
sult beruházás az összefogás erejé-
nek újabb jó példája. A műfüves sport-
pálya átadásán Szegediné Bozzay Ka-
talin főigazgató elmondta, a négymil-
lió forintos költségből létrejött létesít-
ményhez a forrást egyrészt a Kovács

Margit Óvoda Gyermekeiért Alapít-
vány biztosította, másrészt pedig Ko-
vács Tamás és Borsi Róbert képvise-
lők révén részesültek önkormányzati
támogatásban.

Borkai Zsolt örömtelinek nevezte
azt, hogy az önkormányzat törekvé-
séhez, az intézmények infrastruktu-
rális helyzetének javításához – a
gyermekek érdekében – a szülők is
nagymértékben hozzájárulnak. Az
pedig külön öröm, hogy ezzel a fiata-
lok mozgáslehetőségeinek bővíté-
sét segítették – hangsúlyozta a pol-
gármester.

Knausz Lászlóné, az alapítvány el-
nöke megköszönte a szülőknek azt,
hogy az adójuk egy százalékán, az ala-
pítványi bálon és más felajánlásokon
keresztül támogatták az ügyet. Hozzá-
tette, segítségükkel az elmúlt évek-
ben sikerült kicserélni az udvari játé-
kokat, most pedig ez a pálya is meg-
valósulhatott.

A gyerekek valamennyi helyszínen
örömmel fogadták a fejlesztéseket, kö-
szönetüket rövid műsorral, illetve álta-
luk készített ajándékokkal fejezték ki.

A gyermeklétszám- 
növekedés miatt 

tovább kell fejleszteni
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KÖZLEKEDÉS HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: illusztráció

Régóta várt fejlesztés valósul-
hat meg egy újabb sikeres pá-
lyázat eredményeként: a tervek
szerint 2013 júniusára elkészül a
Győrt Abdával összekötő kerék-
párút. A beruházással újabb
szálon kapcsolódhat össze a két
település.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere a
projektnyitón elmondta, már régóta
keresték a két települést összekötő ke-
rékpárút kiépítésének lehetőségeit,
most pedig példaértékű együttműkö-
désnek, közös akaratnak köszönhe-
tően elindulhat a fejlesztés. Örömteli-
nek nevezte, hogy pályázati pénzt si-
került nyerni a Győrt Abdával össze-
kötő kerékpárút megépítésére, ami
megkönnyíti az ingázók közlekedését,
nem utolsósorban pedig a kerékpárral
városunkba érkező turisták szempont-
jából is fontos lépés. Kifejtette, Győr
nagy hangsúlyt fektet a kerékpárosok
biztonságos közlekedé-
sére, minden beruházás
esetében törekszik arra,
hogy a kerékpárral közle-
kedők is kiemelt figyel-
met kapjanak. „Megye-
székhelyhez és régióköz-
ponthoz méltóan minden
olyan fejlesztést támoga-
tunk, amely Győr és a környező telepü-
lések lakóinak érdekeit szolgálja” –
hangsúlyozta.

Szabó Zsolt, Abda polgármes-
tere hozzátette, „az abdai emberek
régi vágya válik valóra ezzel a kerék-
párúttal. Napjainkban az emberek
egészségmegőrző törekvései és
kedvezőtlen anyagi helyzete miatt
soha ilyen időszerű nem volt a kerék-
párutak építése.”

Jövő nyárra elkészül
a Győrt Abdával
összekötő kerékpárút

Kara Ákos, a megyei önkormány-
zat alelnöke, a térség önkormányzati
képviselője szerint a két település már
eddig is több szálon kapcsolódott
egymáshoz, a kerékpárút pedig újabb
kapocs lesz Abda és Győr között.

A mintegy 3 kilométer hosszú ke-
rékpárút Győrött, a Nép utcában kez-
dődik és az Abda területén meglévő
kerékpárútig tart, ahhoz csatlakozik.
Nyomvonalát az 1-es számú főúttal
párhuzamosan, annak északi oldalán
alakítják ki, átvezet majd a Rábca fo-
lyón átívelő már meglévő, felújított köz-
úti hídon. Abda egyébként a projekt-
hez kapcsolódva önerőből felújítja a
fél kilométeres belterületi kerékpárút-
szakaszát. A beruházáshoz a győri ön-
kormányzat pedig területvásárlással
és útépítéssel járult hozzá. A fejlesz-
téssel biztonságossá válik az Abda és
Győr közötti kerékpáros közlekedés
azáltal, hogy a bicikliseket levezetik a
számukra amúgy is tiltott és rendkívül
balesetveszélyes 1-es számú főútról.

A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális Fejlesz-

tési Alap társfinanszírozásával valósul
meg. Az Új Széchenyi Terv Közleke-
dés Operatív Program keretében
meghirdetett „Kerékpárút-hálózat fej-
lesztése” című támogatási konstruk-
cióra Győr Megyei Jogú Város és
Abda Község Önkormányzatának
konzorciuma nyújtott be pályázatot. A
projekt támogatottsága 100 százalé-
kos intenzitású, összköltsége több
mint 226 millió forint. 

Biztonságossá válik
a biciklis közlekedés
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HIRDETÉS EGYHÁZ

szerző: földvári gabriella
fotó: szigethy teodóra

Böjte Csaba ferences rendi szer-
zetes Győrben járt, hogy a dévai
Szent Ferenc alapítvány nevében
átvehesse Pápai Lajos megyés
püspöktől a tavaszi, káptalan-
dombi Szeretet-napokon össze-
gyűlt kétmillió forint adományt.
Böjte atyával a pénz helyéről, az
erdélyi gyermekmentő misszió-
ról beszélgettünk.  

Elmondaná, hogyan kezdődött,
mikor és miért hozta létre az er-
délyi gyermekmentő missziót? 

Korán elvesztettem édesapámat,
ötéves koromtól édesanyám nevelt.
Tudom, milyen érzés, milyen traumás
dolog az, ha valaki szeretteinek szerete-
tére vágyik, és nem kaphatja meg. Talán
ez a seb is érzékenyebbé tett az árva
gyermekek iránt. Húsz éve Dévára kerül-
tem, ahol rengeteg koldus, bajban lévő
gyermek szorult segítségre. Először
csak ebédre hívtam meg őket, majd tá-
bort szerveztem nekik, a vége az lett,
hogy nem akartak elmenni. Azóta
egész évben táborozunk. Az elmúlt két

Jövőnk a családban születik
jelmondattal családi napot
szervez szombaton a Győri
Egyházmegye a Püspökvár
kertjében, ahova hivatalos
Borkai Zsolt polgármester
mellett Gyurta Dániel olim-
piai bajnok úszó is. 

A kötetlen, egész napos
program a püspöki szentmi-
sét követően kerekasztal-be-
szélgetést, szellemi vetélke-
dőt, főzőversenyt, rendőrku-
tyás bemutatót, kézműves
foglalkozást és sportverse-
nyeket ígér. 

A gyerekeknek a Bóbita
együttes, a felnőtteknek 18
órától a Misztrál együttes ad
koncertet. A vendégeket mi-
seboros és süteményes fa -
ház várja.

szerző: földvári gabriella

A Győri Egyházmegye ünnep-
ségsorozatot rendez Apor Vil-
mos boldoggá avatásának ti-
zenötödik évfordulóján. A ran-
gos esemény részleteiről sajtó-
tájékoztatón számolt be Pápai
Lajos megyés püspök.  

Az Apor-ünneppel a püspök életpéldá-
jára és vértanúságára szeretne figyel-
met irányítani az egyházmegye, mond -
ta Pápai Lajos a sajtótájékoztatón,
ahol azt is bejelentette, hogy a bol-
doggá avatás évfordulóján, november
9-én Győrbe látogat Alberto Bottari de
Castello érsek, Magyarország apostoli
nunciusa, valamint Ägidius Zsifkovits
kismartoni megyés püspök. Az ünne-
pen könyvbemutatóval, hangverseny-
nyel és szentmisével emlékeznek meg
Apor Vilmosról. A vértanú püspök élet-
nagyságú szobrot is kap a Püspökvár
tornya előtt kialakított téren. A műalko-
tás Gasztonyi László adománya, Lebó
Ferenc munkája.  

Dékány Ferenc, a Győri Egyház-
megyei Katolikus Iskolai Főhatóság
igazgatója arról számolt be, hogy új
oktatási intézményt nem vett át az

Adj örömmel!
évtizedben 4 ezer 350 gyerek állt az ala-
pítvány oltalma alatt, ma 65 helyen 2
ezer 300 gyereket gondozunk. 

Honnan kapnak segítséget, ho-
gyan tudják fenntartani az alapít-
ványt?

Nekem nagyon jó főnököm van.
Nagy varázsló, gondoskodó, jóságos.
Isten szeretete működik, jönnek em-
berek, felkínálják segítségüket, közben
állam bácsi is jövöget. Sok jó ember van
ezen a Földön.

Tíz éve rendez az egyházme-
gye Szeretet-napokat a dévai
árvák javára. Honnan ered a kap-
csolat? 

Pápai Lajos püspök atya megkere-
sett, kinyújtotta felénk a kézét, én meg
úgy éreztem, meg kell ragadnunk. Jól
belecsimpaszkodtunk. Úgy érzem, a
győriek is örömüket lelik abban, hogy se-
gíthetnek. A tíz év terméke, hogy nem-
csak a dévai ház, hanem Kovásznán egy
Apor Vilmosról elnevezett otthon is szü-
letett. A több mint 40 millió forint ado-
mányból került Szalontára, Szovátára is.

Az idén összegyűlt több mint
kétmillió forintot mire fordítják?

A Győrben székelő orsolyita nővé-
rek nekünk adták Nagyváradon meg-

Évfordulós Apor-ünnep  
egyház, de a diákok száma több mint
fél százzal, négyezer fölé bővült. Az
óvodák és kollégiumok maximális lét-
számmal működnek, a korábbi évek-
nél többen járnak az általános iskolai
és gimnáziumi évfolyamokra. Az egy-
házmegyei iskolai gyűjtésből 8,5 mil-
lió forint jött össze, melyet esperesi
kerületenként az intézmények fejlesz-
tésére fordítanak. Dékány Ferenc
hangsúlyozta, szeretnék folytatni az
épületek energiatakarékos átalakítá-
sát, valamint a szakkörök és a szabad-
idős tevékenységek bővítését.  

Tóth András karitász-referens a
Családdal a jövőért pályázatról szá-
molt be, melyen több mint 33 millió
forint vissza nem térítendő uniós tá-
mogatást nyertek. A programokkal
elsősorban a családi kötelékek fon-
tosságát kívánják hangsúlyozni. Fog-
lalkoznak jegyesoktatással, család-
tervezéssel, párkapcsolatokkal, gyer-
mekneveléssel, szülésre való felké-
szítéssel, de lesz önismereti tréning,
filmklub és drámapedagógiai kör is. 

A „Hit éve” alkalmából október
13-ára zarándoklatot hirdet az egy-
házmegye érettségizők számára.
Több száz fiatalt várnak az ese-
ményre. 

üresedett házukat, ott rendezzük be
a következő gyermekvédelmi közpon-
tont. A Szent Angéla Otthon nyolcszo-
bás, szeptembertől már hat gyer-
meket fogadunk, ide kerül a győri
adomány. 

Hogyan tovább, mi a jövő?
A sok ezer gyerekből egy sem kör-

nyezeti katasztrófa miatt került hozzám,
hanem sajnos az emberi butaság
miatt. Ezek a gyerekek a tízparancsolat,
a szeretetparancs megszegéséből szü-
lettek. Én úgy látom, az a jövő, hogy ve-
gyük komolyan az evangélium hirdeté-
sét, poroljuk le a szeretetparancsról a
port, és ajánlgassuk bátrabban egy-
más figyelmébe.   

Családi
nap a
Püspökvár
kertjében
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Elôtakarékosság – Öngondoskodás

JÓSZÍV Temetkezési
Önsegélyezô Pénztár

Talán már Ön is gondolt arra, hogy takarékos-
kodjon a temetkezési költségekre. A Jószív
Pénztár egy olyan temetkezési elôtakarékos-
sági forma, amely azt a lehetôséget nyújtja,
hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül
elôre, még életünkben gondoskodjunk saját
vagy hozzátartozónk temetésére.

Az 1995-ben alakult Jószív Pénztár vagyona (a
befizetett tagdíjak összege) már meghaladja a
365 millió forintot, mely kizárólag biztonságos
állampapírokban (kincstárjegyben, államköt-
vényben) kamatozik.

Elôtakarékossági lehetôségek:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet saját

ütemezése szerint fizethet,
• tagdíjon felüli egyszeri vagy többszöri na-

gyobb összegû befizetések.
A tagdíj befizetése szüneteltethetô, ha leg-
alább a minimális temetésre való összegyûlt. 

A pénztár és törvényi elôírások betartása ga-
rantálja, hogy a tagok befizetéseit a hozzátar-
tozók csak a temetés igazolt költségeire fordít-
hatják. A hagyományos temetkezés mellett
egyre elterjedtebb a hamvasztásos temetés is.
Már sokan tudják, hogy Gyôrben a Szabadi úti
köztemetôben a Jószív Temetkezési Kft. üzemel-
teti a hamvasztót, ahol lehetôség van a ham-
vasztás elôtti búcsúztatás lebonyolítására.

Az elôtakarékossági forma elônyei:
• 20%-os adókedvezmény-jóváírás az egyéni

számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési

szolgáltatásból (pl. koporsó, urna, sírásás…
stb.) melyet a Jószív Temetkezési Kft. nyújt
a tagoknak vagy a megjelölt szolgáltatási
kedvezményezettnek.

Az elôtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia, telefon: 96/413-071

Gyôr, Szauter u. 12. (nádorvárosi köztemetô)

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Jó hírrel szolgált a győri
Reflex egyesület a Marcal
állapotáról. A közel száz ki-
lométer hosszú folyó a két
évvel ezelőtti vörösiszap-
katasztrófát túlélve, kitűnő
egészségnek örvend.

A Marcal újraélesztési program-
jának civil vezetője, Lajtmann Jó-
zsef szerint a folyó vizének oldott
oxigéntartalma, pH-értéke és

A Marcal újra a régi 
hőfoka tökéletes, flórája és fau-
nája kis egyedszámmal, de a
régi fajgazdagságot mutatja. A
siker a kotrás, az iszapeltávolítás
mellett a folyót tápláló patakok-
nak köszönhető, a Bakonyból ér-
kező vízinövények, halak, csigák,
kagylók népesítették be a Mar-
calt. 

A Reflex egyesület keddi saj-
tótájékoztatója a Vidékfejlesztési
Minisztérium zöld forrása által
kétmillió forinttal támogatott
civil monitoring projekt zárása
volt, de a győri környezetvédők

továbbra sem hagyják magára a
folyót. Tapasztalataikat felhasz-
nálva javaslatokat készítenek a
vízminőség további védelmére.  

Lajtmann József szerint a vizet
szennyező ipari üzemek szigo-
rúbb ellenőrzése mellett a kör-
nyező települések szennyvizének
hatékonyabb tisztítására és át-
gondoltabb haltelepítésre lenne
szükség. Az eddig szabadon en-
gedett süllők és pontyok mellett
az őshonos halak, például a
csuka, a jász, a domolykó szapo-
rítását szorgalmazza a Reflex.  

szerző: gy. p. 
fotó: o. jakócs péter

Az idén immár hatodik alkalom-
mal hirdette meg a győri önkor-
mányzat a „Szép környezet – Jó
közérzet” helyi környezetszépítő
versenyt. A város tavasszal tette
közzé felhívását annak érdekében,
hogy a győri polgárok még na-
gyobb részt vállaljanak közvetlen
környezetük ápolásából. Az önkor-
mányzat célja a programmal a
környezet- és természetvédelmi
szemléletformálás – a környezeti
nevelés, a szelektív hulladékgyűj-
tésre irányuló tevékenységeken
kívül a lakosság motiválása arra,
hogy tisztán és rendezetten tartsa
közvetlen környezetét.

A verseny két kategóriában
zajlott, a zsűrizést a szakembe-
rekből álló szemlebizottság a
nyár folyamán végezte el. A sok
szép porta közül azokat részesí-
tették előnyben, ahol a gondozott
környezetben a praktikussági
szempontok domináltak a kert ki-

alakításában, és azok láthatóan a
lakók kényelmét, élet vitelét szol-
gálták. Külön értékelték azon ker-
teket, ahol a környezetvédelmi
szempontokat előtérben tartva
megoldották a komposztálást,
szelektív hulladékgyűjtést.

A családi házas kategória
győztese, Kővári Ferenc 150.000
forintos, a második Gönczör
Csaba 120.000 forintos, míg a
harmadik helyezett Bányai István
80.000 forint értékű vásárlási
utalványt kapott, amit kertészeti
és barkácsáruházban lehet fel-

használni. A társasház/lakásszö-
vetkezeti lakótömb kategória első
helyezettje, a Semmelweis utca 8.
épület lakóközössége 300.000, a
második Ifjúság krt. 13–15–17.
200.000, míg a harmadik helye-
zett Cuha utca 19–21. számú la-
kótömb 150.000 forintos utal-
vánnyal gazdagodott. A helyezet-
tek jogosultságot szereztek a
„Szép környezet – Jó közérzet
2012” tábla kihelyezésére is. 

A zsűri döntése alapján az
átadó ünnepségen több mint 30
értékes különdíjat is átadtak. 

A környezetszépítő verseny
díjazottjai
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Zene indul! Függöny lassan fel! – a
színházban az utolsó simításokat
végzik, hogy szombaton bemutatkoz-
hasson A tanítónő. A darabban fiatal
nő érkezik egy faluba, próbál beillesz-
kedni, de férfisoviniszta társadalom-
mal, korrupcióval, zaklatással, ál-
szent gőggel és irigységgel találko-
zik. A darab rendezője olyan társa-
dalmi környezetben nyúlt hozzá a
színműhöz, amikor a szó hallatán elő-
ször a pedagógusok alulfizetésére és
alulbecsültségére gondolunk, és
amikor a médiában egyre többször
szólnak a pedagógusok bántalmazá-
sáról a hírek. Ács Jánost kérdeztem,
akit egyébként tanár úrnak szólítanak
a színházban.

Csak a díszlet és a korhű jel-
mezek juttatják eszembe, hogy
egy több mint százéves mű fel-
dolgozását látom. Olyan más-
képpen is értelmezhető gondo-
latok érkeznek sorra a színpa-
don – például hogy a derék ma-
gyar anyák óvják meg a férfiakat
a kivándorlástól –, amik arra
utalnak, a világ nem változik.

A tanítónő: Meglepő
és megrázó az évad
első premierje

Úgy tűnik, hogy nem. József Attila
híres versében írja: „kitántorgott Ame-
rikába másfél millió emberünk”. Ez
sajnos ma is aktuális. És rengeteg
dolog van még a gyerekszüléstől
kezdve a tanítás vallásosságán át a
vallási és világi élet szeparációjáig. 

Miben különbözik a darab
megírásának kora napjainktól?

A művet 1905-ben írta Bródy Sán-
dor, egy meg nem nevezett faluban ját-
szódik Baranyában. Akkoriban a 6–12
évesek egy teremben tanultak, tehát tel-
jesen más rendszer volt. Itt tanult egy
egész falu írni, olvasni, számolni. És
meghatározták, hogy meddig mehet el.

Megütötte a fülem a mondat a
tanítónőtől, hogy „Én nem tudok
vakon hinni, gondolkodom.”

Nem feltétlenül vallási hitre kell gon-
dolni, hanem például a hatalomra. Ha
én magának azt mondom, hogy maga
egy fiatal szőke férfi, azt maga vagy el-
hiszi, vagy sem, több dologtól függ.

Nem fél, hogy megosztó lesz?
Minden jó darab megosztó. Legfel-

jebb a cirkuszban lehet azt mondani,
hogy a bohóc nem volt jó és kész.

Egy musicalre könnyebb be-
csalni a nézőket, mint egy szín-
műre. Van okunk félni a drámától?

Tizenkét éve dolgozom Győrben
és minden évadban a nagyszínpadra
viszek egy prózát. Ilyen nagy városban
szükségszerű, hogy mindenfélét ját-
szunk. Azt érzékeltem, hogy a közön-
ségnek van annyi ereje és igénye,
hogy kíváncsi erre is. A másik irány, a
könnyedebb műfajok a fáradtság és
életfélelem ellen kiválóak. Ez a darab
nem könnyed. De igényeljük, hogy
szembesüljünk saját magunkkal, az
életünkkel. Ami persze nem kellemes. 

És még megoldásokat sem
kapunk.

Nincs olyan darab, amiben megol-
dások vannak. A görögök több ezer
évvel ezelőtt azt mondták, hogy majd
az istenek elintézik. A közönségnek

dolgozni kell bizonyos értelemben, el
kell döntenie, kinek van igaza a darab-
ban: a lánynak, aki beilleszkedhetett
volna, gazdag szeretője lehetett volna
a község fiatal, tehetős emberének,
vagy a falu férfisoviniszta társadalmá-
ból verbuválódott tábornak.

A főszereplő, Érsek-Obádo-
vics Mercédesz eddig ismeret-
len a győri közönség számára.
Hogy talált rá?

Tanítottam egy kurzuson a színmű-
vészetin. Erre a szerepre egy sugár-
zóan fiatal lány kell. Idősebb karakter-
nél nem annyira fontos a 3-4 év, az
nem akasztja meg, hogy elfogadjuk a
személyiségét, de itt még ilyenkor bi-
zony számít. 

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

A gyerekek Aradi vértanúk úti
házát ma már inkább a generá-
ciók házának kellene nevezni, hi-
szen programjai egyre több ti-
nédzsert, fiatal felnőttet, csalá-
dot és nyugdíjast csábítanak.
Tavaly több mint 24 ezren fordul-
tak meg az intézményben –
mondja Kokas Éva igazgatónő.

A ház egész évben nyitva tart, a nyári
szünidőben kéttucat tábor várta a vaká-
ciózó gyerekeket, az új iskolaévet mégis
illik méltón köszönteni. A háznyitogató
rendezvény és a hozzá kapcsolódó nép-
meseünnep most szombaton, 15 óra-
kor kezdődik. Az érdeklődők ízelítőt kap-
nak a Gyermekek Háza programjaiból,
bütykölnek, játszanak, dalolnak, s beba-
rangolhatják a mesék birodalmát.  

Októbertől közel negyven külön-
böző időtöltés várja a győrieket. Az
igazgatónő a felsorolást egy újdonság-
gal, a só-keramikusok tanfolyamával
kezdi, majd kiemeli, hogy a kismamák
a babáikkal együtt jöhetnek többek kö-
zött a babahordozó klubba, a zeneböl-
csibe, a bábos tornára és a zeneterá -
piára. A felnőttek az origami, a horgo-
lás, a kosárfonás és a kézművesség

tanfolyamai közül választhatnak, min-
den hónap utolsó péntekén a tűzzo-
mánc, a nemez ékszer, valamint a Swa-
rovski-gyűrű készítésének technikája
tanulható meg.    

A Mokka művészeti foglalkozások
témái ebben a félévben a mesebeli nö-
vények, a titkos kertek, s a most érkezők
bekapcsolódhatnak a nagy hagyomá-
nyokkal bíró néptánccsoportok, vala-

mint az Arrabona Diákszínpad munká-
jába is. Az okosító torna, a német nyelv-
tanfolyam és a jóga mellett folytatódnak
az ismeretterjesztő programok, a kak-
tuszgyűjtők összejövetelei, a csilla-
gászklub, a vasútmodellező szakkör
foglalkozásai, s tart még Rebák Sándor
földrajzi előadás-sorozata. 

Nagy népszerűségnek örvendenek
a házban működő rendhagyó tanórák,
a történelmi játszóház, az újrahaszno-
sító kézműves műhely, a drámaóra, a
kerámiafoglalkozások, a természet -
ismereti programok, a bütykölő és
ajándékkészítő játszóházak. 

Az igazgatónő örömmel adja hírül,
hogy negyvenmillió forintot nyertek két
pályázaton. Az egyik középiskolásoknak
szól, győri épületek, városi események,
programok fotózását tanulhatják meg a
fiatalok. A másik nyertes pályázat révén
az 5–18 éves korosztály számára kínál-
nak majd új típusú foglalkozásokat.

Programok az élmények házában
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szerző: földvári gabriella

A bor filozófiája címmel folyta-
tódik az Újvárosi esték prog-
ramsorozat szombaton 18 óra-
kor a helyi művelődési házban.
Huzella Péter Kossuth-díjas
előadóművész és Rátóti Zoltán
Jászai-díjas színművész Ham-
vas Béla bölcs életszemléletét
idézik meg, költők megzenésí-
tett bordalait adják elő. Az est
kapcsán Huzella Péter mesélt
lapunknak. 

Huzella Péter gitáros, versénekes és ze-
neszerző húsz éven át a Kaláka együt-
tes tagja volt, mostanában szólóban,
de még inkább Rátóti Zoltán társaságá-
ban járja az országot. Kettőjük barát-
sága erős és régi keletű, összeköti őket
az őrségi táj és a bor szeretete, valamint
közös együttesük, a Neil Young Sétány.
Három éve egy pécsi felkérésre, egy
nap alatt született meg A bor filozófiája
előadás. Rátóti Hamvast szerette, Hu-
zella a bordalokat.

Hamvas Béla A bor filozófiája
című könyve kultikus mű a borkedve-
lők körében. A vékonyka kötetnek
nem kell reklám. Aki olvasta, újra és
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Ingyenes beiratkozás, elő-
adások, beszélgetések,
kon certek várják a könyv-
tári napok résztvevőit a
Galgóczi Erzsébet és a
Kisfaludy Károly könyvtá-
rakban. 

Az „Időskorban is aktívan, talál-
kozzunk a könyvtárban!” mottó-
val útnak induló programsorozat
az aktív idősödés és a nemzedé-
kek közötti szolidaritás európai
évének rendezvényeihez kapcso-
lódik. A könyvtárak október első
hetében azt kívánják bebizonyí-
tani, hogy alapvető szerepük van
a tartalmas időskorra való felké-
szülésben.

A Galgóczi Erzsébet városi
könyvtárba hétfőtől szombatig
díjmentesen iratkozhatnak be az
új tagok és azok, akiknek tag-
sága októberben jár le. Az olva-
sóknak a fenti időszakban a ké-
sedelmesen visszahozott doku-
mentumok után nem számíta-
nak fel késedelmi díjat.

A bor filozófiája 
újra kézbe veszi, lapozgatja, aki csak
hallott róla, mindent elkövet, hogy
pótolja a lemaradást. A könyv nem
csak a borról szól és tanít, de útmu-
tatásul szolgál az élethez, a boldog-
sághoz és a szerelemhez. Hamvas
1945 nyarán, Balatonberényben írta
a derűt, optimizmust sugalló köny-
vet, melyben a bor ha akarjuk, Isten,
a mindenség, a létezés értelme.

A fővárosi Komédium Színház volt
az estek otthona, a közönség az elő-
adás közben borozgatott, eszegetett,
jól érezte magát. Most járják az orszá-
got, így legalább sok helyre eljutnak.
Huzella viccesen, de nehezményezi,
hogy a neves, nagy borászok nem hív-
ják őket, mert ők maguk szeretnek a
saját boraikról beszélni, és bizonyára
énekelni is tudnak.

Huzella Péter számára minden elő-
adás ünnep, élvezi, amit csinálnak,
szereti a bölcsességeket hallgatni és
énekelni a borról, a szerelemről, az
életről. Főleg ha egy pohár kadarka,
somlói vagy hegyaljai száraz fehérbor
is akad a keze ügyében. A győri esten
Hamvas sorai mellett Márai gondola-
tai is felidéződnek, s felcsendülnek
Vörösmarty, Csokonai, Tinódi és
Zalán Tibor énekelt versei.   

Könyvtári napok
Október elsején Szűcs Tiborné

szépkorú túravezető vetítéses él-
ménybeszámolót tart, másnap
könyvtári klubok vezetői beszél-
getnek, szerdán Szilasi Lajos ze-
nész retro ötórai teára várja a ven-
dégeket. Nagy Anna és Huszárik
Kata színművészek csütörtökön
Lázár Ervin műveiből tartanak iro-
dalmi estet, pénteken Töreky Zsu-
zsa zenepedagógus interaktív mű-
sorral várja a gyerekeket. A prog-
ramok 17 órakor kezdődnek.

A szentiváni fiókkönyvtárban
szerdán 17 órakor Amikor én
még kislány/kissrác voltam cím-
mel beszélgetőestre várják a he-
lyieket, ahol az idősek felidézhe-
tik fiatalságukat, mesélhetnek a
régi Szentivánról a fiataloknak. 

A szabadhegyi József Attila
Művelődési Házban csütörtökön
háromkor Benczéné Tímár Irén
pszichológus az időskorról tart
előadást, 17 órától Stemmer
Ernő régi mozgásos játékokat
mutat be, a métát, a pilickát, az
asztali tekét.  

A Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár is megbocsátó lesz, a

héten késedelmi díj megfizetése
nélkül vihetik vissza az olvasók a
régi könyvtartozásaikat. Hétfőn
az Akkord Lengyel Népzenei
Kórus lép fel, kedden Orbánné dr.
Horváth Márta a bölcs időskorról
tart előadást Jókai Anna és
Szabó Magda művei alapján.
Mindkét program ötkor kezdődik.

Szerdán nyílt napot rendez a
könyvtár, 17 órakor Csuka István
tart vetített képes előadást a ter-
mészetjárásról. Csütörtökön 10
órakor Nagy Mária az internetes
honlapok előnyeiről beszél, 15
órától könyvtárhasználati vetél-
kedőt vezet. Grencsó Krisztián
író-olvasó találkozója 17 órakor
kezdődik, a beszélgetőtárs Wer-
ner Krisztina. Pénteken Domon-
kos Szilveszter rendőr őrnagy a
bűnmegelőzésről, a biztonságos
időskorról ad tájékoztatást.

A könyves vasárnapon, októ-
ber 7-én 15 órától régi játékok ki-
állítása nyílik, a háziasszony Ta-
nainé Városi Ágnes lesz. A bemu-
tató és vetélkedő után Lanczen-
dorfer Zsuzsanna néprajzkutató
a régi játékokról tart előadást. 
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tetszett a reneszánsz kor, ezért is
adtam ezt a nevet a kollekciómnak.
Ebben a korban is meghatározó volt a
fűző, és a ruhák szép anyagokból ké-
szültek. Nagyon szeretem a csipkét és
a muszlint, mert sejtelmessé teszik a
ruhát. Próbáltam a hordhatóságra tö-
rekedni és olyan tervet készíteni, ami
szalagavatón viselhető. 

Jane Austen világa ihlette meg Tóth
Kamillát, aki olyan összeállítással pályá-
zott, melyet ő maga is szívesen viselne.
– Jane Austen regényeiben a férfiak vi-
selnek hasonló ruhákat, de nekem any-
nyira megtetszett, hogy megterveztem
női változatukat. Az öltözék abban tükröz
engem, hogy rajongok a régies stíluso-

kért, és szívesen viselek feltűnő, különc
dolgokat. Azért ajánlanám középiskolá-
sok részére, mert  elegáns, de ugyanak-
kor enyhén bohókás a stílusa. Megfelelő
iskolai ünnepre, és még jól is érzi magát
benne a viselője, mert nem olyan hagyo-
mányos, mint a legtöbb kosztüm. 

A pénzdíjas pályázat az idei évben
kiegészül: a legjobb terveket elkészítik
a pálázat kiírói, hogy a papíron megál-
modott középiskolás divat kézzel fog-
ható és hordható is legyen. A pályázat
kiírása hamarosan érkezik.

szerző: m. s.

Álmodj, alkoss, rajzolj és tervezz egy iz-
galmas alkalmi öltözéket korosztályod-
nak! Gondoltál már arra, hogy ha
szembejön veled valaki az utcán, véle-
ményt alkot rólad az öltözködésed
alapján? Valóban az vagy, akinek lát-
szol? Vagy inkább: valóban annak lát-
szol, aki vagy? Is mered a régi közmon-

dást: „Nem a ruha teszi az embert!”
Vajon így van ez? Mit gondolsz erről?
Mit gondolsz magadról, ha tükörbe
nézel? Ki is vagy te? – ezzel a provokatív
felhívással szólították meg a diákokat,
hogy mutassák meg, mit gondolnak a
divatról. Az első kiírásra 36-an jelent-
keztek 78 pályaművel. 

rejlő szépségeket adta vissza pályamű-
vében, mely nem csak ötleteivel, de ki-
dolgozottságával és igényességével is
lenyűgözte a zsűrit. – Mivel alkalmi
ruhák tervezése volt a feladat, elkezdtem
gondolkodni, hogy a textil mellett ho-
gyan alkalmazhatnám a bőrt. A bőrhöz
hasonló természetes anyagokat keres-
tem, így maradt meg a selyem és a vá-

szon. A bőr már alapanyagában is ér-
téket képvisel, a belőle készített ter-
mékek kézi megmunkálása miatt az
idővel nemesedik. Szépsége időtállósá-
gában is rejlik. Éppen ezért az általam
tervezett ruhák önmagukban egyszerű
szabásúak, de megjelenik bennük vala-
miféle „huncut” csavar, amit bőrrel kom-
binálva próbáltam megjeleníteni. 

Festészetet tanul Funtek Nikolett,
akinek nem ez volt az első divatterve-
zői pályázata. – Nagyon szeretek ol-
vasni, főként történelmi regényeket.
Nagyon szeretem a régebbi korok ru-
háit, különösen a fűzőt, mely kiemeli
a derekat. Mostanában nagyon meg-

Az I. helyezett Kocsis Orsolya átveszi a díjat Rodriguez Tündétől,
a Harlekin Iparművészeti Galéria vezetőjétől.

Érdemes nyitott
szemmel járni a kö-
zépiskolák faliújság-
jai előtt, mert hama-
rosan újra megis-
métlik a Te vagy a
divat! tervezői pá-
lyázatot. A sikeren
felbuzdulva a győri
Harlekin Iparművé-
szeti Galéria égisze
alatt ismét Rodri-
guez Tünde ötlet-
gazda ve szi szárnyai
alá a fiatalokat, hogy
összehozza a piaci
kínálatot a fiatalok
valós igényeivel.

Újra pályázhatnak a középiskolás tervezők: Te vagy a divat!

Az vagy, akinek látszol? Kocsis Orsolya bőrrel kombinált terveit
a legjobbnak értékelték.

A zsűri döntésének eredménye:
I. helyezett: Kocsis Orsolya, II. he-
lyezett: Funtek Nikoletta, III. helye-
zett: Tóth Kamilla. A legtöbb kö-
zönségszavazatot kapott Kre -
ÁLOM díjat Horváth Dorisz Ra-
móna, az Ifjú Titán díjat Baffy Bar-
bara és Szabó Szimonetta kapta.

Tóth Nóra
zsűritag
egy
pályaművel.

Tóth Kamillát kedvenc írójának,
Jane Austennak világa ihlette.

Szalagavatóra tervezett ruhát
Funtek Nikolett.

Szabó Szimonetta terve külön-
díjas lett, kékfestőből álmodta

meg az extravagáns modellt.

Bőrművesnek tanul Kocsis Orsolya,
aki a bőr reneszánszát képzeli el mint új-
jászülető divatstílust. A népi bőrműves-
ség rejtelmeit megismerve, az abban
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Isabell Silva olyan rossz jegyeket vitt
haza az iskolából, hogy édesapja el-
kezdte könyvek segítségével kutatni, ho-
gyan lehetne jobb teljesítményre bírni a
lányt. Olvasta, hogy az agy elektromos
áramot termel, ami agyhullámok formá-
jában regisztrálható, és ébrenlét és alvás
határán termeli az agy azokat a hullámo-
kat, amiknek legnagyobb a feszültsége.
Elektroműszerészként úgy okoskodott,
hogy a legnagyobb feszültség váltja ki a
legintenzívebb hatást. Lányának az éb-
renlét és alvás közti állapotában felol-
vasta a tananyagot, mire ő elkezdett jó
jegyeket hozni az iskolából…

Eddig a tudományos mese, mely ma
már kézzelfogható valóság lett. Az agykont-
rollként ismert módszer gyerekek segíté-
sére született. José Silva mexikói szárma-
zású, Texasban élő férfi fejlesztette ki, sok -
éves kutatással. Tíz gyermekének akart se-
gíteni, akik az iskolában gyengén teljesítet-
tek, és szerette volna elérni, hogy tanulmá-
nyi eredményeik javuljanak. 

Kovács Erika általános iskolai tanárként
12 évet töltött diákok között, gyerekek kö-
rében ma is nagyon jól érzi magát.  Húsz
éve végezte el dr. Domján Lászlónál az agy-
kontrolltanfolyamot és az oktatóképzést, a
módszert az egész országban tanítja a
gyerekeknek, tanítványainak száma több
ezer. Közel két évtizedes tapasztalatai alap-
ján vitathatatlanul sikeres a módszer.

Hogyan lehet rávenni a gyereke-
ket, hogy egy ilyen nagyon tudo-
mányosnak hangzó módszerben
együttműködjenek?

Minden gyerek jó szeretne lenni
A szülők egy része valami probléma

miatt keres meg, és vannak, akik egy kü-
lönleges lehetőséget akarnak adni a gyer-
mekük kezébe. Természetesen minden
hozzám érkező gyereknek más és más az
indíttatása. Van, aki szeretne könnyebben
elaludni esténként, vagy könnyebben, vi-
dáman ébredni iskolai napokon is. Van, aki
a tanulásban szeretne előbbre jutni, köny-
nyebben tanulni, jobb dolgozatokat írni.
Van, aki fejlesztené memóriáját, megszün-

tetné fej- és hasfájását, szeretne elérni kü-
lönböző célokat, megszabadulna rossz
szokásaitól. Más javítana egészségén,
vagy csak szeretné jobban kihasználni a le-
hetőségeit, képességeit. Mindegyik kis-
gyerek arra vágyik, hogy „jó gyerek”, sike-
res legyen, a szülei büszkék és elégedettek
legyenek vele. 

Mivel sikerül meggyőzni a gye-
rekeket?

A módszer lényege nem kizárólag a
verbális meggyőzés, hanem különböző
technikák elsajátítása. Sokat beszélge-
tünk, játszunk, új dolgokat tanulunk, re-
laxálunk, speciális összehangoló gyakor-
latokat végzünk. Sok játékkal, mozgás-
sal dolgozunk együtt. Megismerkedünk

a rajzos vázlatkészítéssel, megosztunk
sok történetet egymással. Örömmel ve-
szem, ha a szülők is elkísérik a gyerekei-
ket, hogy közösen szerezhessenek ta-
pasztalatokat, otthon közösen is tudja-
nak tevékenykedni, és saját életükben is
alkalmazhassanak néhány módszert. Hi-
szek abban, hogy igazi változást gyer-
mek és szülő együttműködése hoz.

Milyen változásokat remélhet-
nek a szülők és a gyerekek?

A gyerekek nagyobb önismeretre
tesznek szert, nyugodtabbak, összesze-
dettebbek, magabiztosabbak lesznek.
Nő az önbizalmuk, javul az egészségük.
Emberi kapcsolataikban türelmesebbek
lesznek, javul önmagukhoz, másokhoz
való viszonyuk is.

A pedagógusok mennyire támo-
gatják a módszert?

Nagyon sok pedagógus elvégezte a
felnőttagykontrollt, és sokan alkalmaz-
zák is a módszert. Számukra ez akkredi-
tált továbbképzési lehetőség, rájönnek,
mi mindenre használható, ajánlják a ta-
nítványaiknak is. Nyilván egy iskolai kö-
zösség is akkor tud hatékonyan mű-
ködni, ha kiegyensúlyozottak a gyerekek.
Tanítottam már gyerekeket úgy, hogy
egy-egy iskolai osztály végezte el az agy-
kontrollt. Vannak orvosok, akik szintén
ajánlják a tanfolyam elvégzését. Sokan
vannak, akiknek a szülei, nagyszülei elvé-
gezték a felnőtt-tanfolyamot, rájöttek,
mennyire hasznos nekik, és szeretnék
megadni gyereküknek, unokájuknak is
ezt lehetőséget.

A tanulásnak létezik a szokvá-
nyosnál sokkal eredményesebb
formája. A memória is százszor
jobbá tehető, ha hajlandóak va-
gyunk trenírozni agyunkat, és
megismerünk néhány „trükköt".

Gondold végig, és lehetőleg
írd is le egy papírra, hogy mi min-
den miatt hasznos számodra az
adott tantárgyat megtanulni!
Amikor éppen nagyon nem fűlik
a fogad a tanuláshoz, vedd elő
fió kod mélyéről a listát, s fusd át!

A tanulás megkezdése előtt
gondold végig, hogy mit tudsz
arról a témáról, amit hamarosan
elkezdesz tanulni! Rajzolj sok
képet és kevés szót tartalmazó,
színes, áttekinthető vázlatot! Ta-
nulás közben gyak ran tarts szü-
netet! 20 perc tanulás, 5 perc
szünet. Tanulás előtt néhány per -
cig hallgass Mozart-zenét!

De mi is az
agykontroll? 

A stanfordi egyetem ku-
tatói szerint elménk ké-
pességeinek csupán
néhány százalékát hasz-
náljuk – mond ja Kovács
Erika. – A Silva-fé le agy-
kontroll egy tudományo-
san megalapozott, egy-
szerű, praktikus, köny-
nyen el sa já tít ha tó, ké-
pességfejlesztő, szemé-
lyiségfejlesztő módszer,
ami lehetővé teszi, hogy
sokkal jobban használ-
juk ki lehetőségeinket,
és így sikeresebben old-
junk meg minden faj -
ta problémát. 
Ébrenlét és alvás ha-
tárán van egy harmadik
fontos élettani állapot,
az úgynevezett relaxált
vagy ellazult állapot,
melyben csupa pozitív
dolog megy végbe az
emberi szervezetben.
Ilyenkor agyunk alfa
agyhullámot termel. 

Tanulás
és memória

Elérem a céljaimat
Dóra 18 éves, hétéves volt, mikor meg-

ismerkedett Kovács Erikánál az agykontrol-
lal. – Már általános iskolában sokat segí-
tett, mind az önbizalom, mind a tanulás
terén. Szerintem a legfontosabb a gondo-
lat-nagytakarítás és a pozitív gondolkodás
beépülése a mindennapi életbe. Eszembe
sem szokott jutni annak a lehetősége,
hogy valami balul sül el. Általános iskola
alatt az átlagom mindig 4,7 felett volt, a
fontosabb tantárgyakból  mindig ötös vol-
tam, 3. osztályos koromban országos 2.
lettem matekversenyen, utána sokszor
nyertem városi és megyei versenyeket. Ez-
után hatosztályos gimnáziumban folytat-
tam matematika tagozaton az iskolát. Átla-
gom 4,8 felett volt, akadt olyan év is, ami-
kor kitűnő lettem. Kitűzött céljaimat vi-
szonylag hamar elérem. Idén érettségizek,
mostanra két középfokú nyelvvizsgám és
két előrehozott érettségim van, melyekből
a középszintű informatika 100%-os, amire
az iskolánkban még nem volt példa. Mate-

matikaversenyeken további sikereket
értem el, tavaly szereztem jogosítványt,
minden vizsgán elsőre átmentem, autóm
is van már. Ezenfelül egészségem kitűnő,
rengeteg barátom van, családommal jó a
viszonyom, társat is találtam másfél éve.
Bárki mondhatja, hogy ezek nem az élet
legnagyobb, legnehezebb dolgai. Igazuk
van. Viszont ennél nagyobb kihívásokkal
szerencsére nem találkoztam.

Ébrenlét és alvás között: miben segít az agykontroll?
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  TÁRLATVEZETÉS FIATALOKNAK. A Vá-
rosi Művészeti Múzeum minden hónap utolsó
vasárnapján interaktív előadásra várja a művé-
szet iránt érdeklődő fiatalokat. Az egyedi tárlat-
vezetések a múzeum állandó és aktuális idő-
szaki kiállításaihoz kapcsolódnak. Elsőként
most vasárnap négy órától a Magyar Ispitában
a Piranesi álma: Architectura. Rézkarcok és réz-
metszetek a XVII–XVIII. századból című kiállítás
tekinthető meg.  

AZ ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ októ-
bertől angol, orosz, lovári nyelvtanfolyamokat,
gyermekszínjátszó csoportot, kosárfonó szak-
kört, bőrdíszműves és önvédelmi tanfolyamot,
énekkart, baba-mama klubot és kyokushin ka-
rate edzéseket indít. 

GYŐRBŐL LONDONBA. Tandemkerékpárral a paralim -
piá ra címmel hallhat előadást október elsején fél hatkor a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastély közönsége. A kétezer kilo-
méteres útra az előadó Mittnacht József társaságában Ba-
ráth Mária, Matis Mónika és Horváth Norbert, vak és gyen-
gén látó sportolók vállalkoztak. Nem egészen három hét
alatt tették meg a távot, a paralimpia megnyitója előtt érkez-
tek Londonba. Céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a sé-
rült emberek teljesítményére és az összefogás fontosságára.

ALMA ÉS FÁJA. Generációk napja lesz a szombat a Városi
Művészeti Múzeumban. Tíz órától délig a gyöngyözést, a
csuhézást, a papírjáték készítését próbálhatják ki az érdek-
lődők, délután háromtól a Radnai Gyűjteményben várja mű-
vészeti vetélkedő a családokat. A fél ötkor kezdődő program-
ban Szombathelyi Szaniszló és családja, valamint a Vámossy
család zenei produkcióval mutatkozik be, Novák Olivér
mesét mond, Füzi Rozi interaktív játékra hívja a gyerekeket,
Beke István és Kovács Mihály verset mond, Petőczné Szabó
Márta és Jankovits Györgyné saját műveikből adnak elő.

A MAGASHEGYI UNDERGROUND táncol-
tatja meg a Bridge Hallgatói Klub közönségét
szeptember 28-án, pénteken este 22.20-tól. A
zenekar a legnagyobb slágerei mellett a Rázz
fel című dalt is előadja, amely a késő őszre vár-
ható új dupla albumon szerepel majd. Az egyik
legizgalmasabb hazai zenekar az elmúlt évek-
ben olyan slágerekkel lett népszerű, mint a
Metróhuzat, a Szeplős váll, az Anglia, vagy
éppen a Szívtakarítás. Bocskor Bíborka éne-
kesnő és folyton kísérletező zenésztársai a
klubkoncerten ritkábban játszott szerzeménye-
ket is elővesznek.

FAZAKAS SÁNDOR kiállítása látható a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban október
12-ig. A neves gyökérszobrász Zilahon szü-
letett, a nagyváradi műszaki főiskolán vég-
zett, 1993-ban költözött családjával Egyedre.
Itt kezdett komolyabban szobrokat készíteni.
Sokféle anyagot kipróbált, de a gyökerekhez
vonzódik leginkább. 

KÉZ, MELY RINGAT ÉS ALKOT címmel
szentiváni amatőr alkotók munkáiból nyílik
kiállítás a Kossuth Lajos Művelődési Házban
október 5-én, pénteken 17 órakor.  

A ZENE VILÁGNAPJÁN rendezi a Győri Fil-
harmonikus Zenekar a Richter János bérletso-
rozat nyitó hangversenyét. A műsoron nép-
szerű művek és egy eddig soha nem hallott he-
gedűverseny szerepel. Az est hegedűszólistája
napjaink egyik legvirtuózabb művésze, a pe-
kingi születésű, osztrák Lui Chan. Műsoron
Mozart Figaro házassága-nyitány, Frenzel: He-
gedűverseny (ősbemutató) Kodály: Felszállott
a páva (változatok egy magyar népdalra) és
Bartók: Tánc-szvit. Vezényel Berkes Kálmán. A
koncert október elsején 19 órakor kezdődik a
Richter Teremben.

A GYŐR ARRABONA LIONS CLUB tizedik, ju-
bileumi jótékonysági gyaloglást szervez szeptem-
ber 29-én, szombaton a „Süss fel Nap” Alapítvány
és a mindszentpusztai autistaotthon fogyatékos
gyermekei megsegítésére. Gyülekező és regiszt-
ráció Pannonhalmán, a Hefter Galériánál 9 és 10
óra között. A táv 8 kilométer, a visszaérkezést kö-
vetően gulyásparti várja a résztvevőket.
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

SZEPTEMBER 29., SZOMBAT
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Az Este (ism.)
06:00 Magyar gazda
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Mozdulj! 
09:30 Pecatúra
10:00 Noé barátai
10:30 Aranymetszés
11:25 KorTárs  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Miről van szó? 
12:35 Zöld Tea
13:05 Tetőtől talpig  
13:35 Úticélok 
13:55 Telesport 
15:55 Úticélok 
16:10 Így készült  
16:40 Doc Martin  
17:30 Gasztroangyal  
18:30 SzerencseSzombat
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Erkel Ferenc: Hunyadi László 

(2012) 
22:50 Szeretettel Hollywoodból  
23:20 A kínai  
00:55 Enigma  

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:00 Lego Ninjago  
10:25 Asztro Show
11:20 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
11:55 Házon kívül  
12:25 Autómánia
13:00 Steven Seagal - Az igazság-

osztó  
13:35 Kung-fu  

14:40 Lököttek háza  
16:35 Perzselő vihar  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 Fókusz Plusz  
19:30 X-Faktor 
21:00 Tisztítótűz  
23:00 Az ügynökség  
01:45 Fókusz Plusz  

06:00 Az idő örvényében 
06:25 Tv2 matiné
09:50 EZO.TV
10:20 Babavilág  
10:50 9 hónap  
11:20 Tequila és Bonetti legújabb 

kalandjai  
12:20 Duval és Moretti  
13:20 Autóguru  
13:50 Sheena, a dzsungel királynője 
14:50 Bűbájos boszorkák  
15:50 Áldott jó nyomozó  
16:50 Sas kabaré  
17:55 Activity  
18:30 Tények
19:00 Aktív Extra  
19:35 Taplógáz: Ricky Bobby 

legendája  

21:35 Hudson Hawk - Egy mester-
tolvaj aranyat ér  

23:35 Luxusdoki  
00:35 A médium  
01:35 EZO.TV

06:25 Ki ez a lány?  
07:15 Zsírégetők  
08:10 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
09:05 Viharmadarak  
10:50 Astro Boy  

Astro Boy látszólag egy átla-
gos kisfiú, valójában a pozitív
kék energia segítségével mű-
ködő android. A fiatal robotfiú
felfedezőútra indul, hogy meg-
találja helyét az igazi emberek
között.

12:20 Szex és New York light  
13:05 Szex és New York light  
13:40 Szívek szállodája  
14:30 Szívek szállodája  
15:25 Benny és Joon  
17:20 Tulipános Fanfan
19:10 Képtelen képrablás  
21:00 Aki legyőzte Al Caponét  
23:20 Kedvencek temetője  
01:20 Eladó az igazság  
03:00 Vészhelyzet  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:30 Szentföldi szent helyek üzenete
06:45 Századfordító magyarok 
07:40 És még egymillió lépés 
08:25 Duna anzix 
08:45 Élő egyház
09:10 Isten kezében 
09:40 8. Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
10:40 Székely kapu 
11:10 Daktari  
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Maradt a tánc 
12:50 Ízőrzők: Nagyszakácsi 
13:20 Meztelen diplomata  
14:45 Hagyaték 
15:15 Önök kérték!
16:15 Álmodozni mindig lehet  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Röpülj pávától a Fölszállott 

a páváig 
19:30 Hogy volt!?
20:25 A dunai hajós
21:20 Napok, évek, századok  
22:15 Dunasport
22:30 MüpArt - New Orleans Swing 
00:35 Aranypálca 
01:55 Himnusz
02:00 Koncertek az A38 hajón 

SZEPTEMBER 28., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Fábry  
10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:30 Négy szellem  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Poén Péntek  
21:10 Mindenből egy van  
22:10 Az Este
22:45 Sikersorozat  
23:20 Mi ketten  
01:05 Maradj talpon!  
02:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 Reflektor Reggel  
07:45 Reggeli - Csak csajok  
08:25 Mindörökké szerelem  
09:30 Mindörökké szerelem  
10:30 Top Shop
12:10 Asztro Show
13:15 Az éden titkai  

Evát beidézik, hogy tanúskod-
jon Kiriakosz ügyében, de Pet-
rosz vezényletével úgy dönte-
nek, hogy Eva visszavonja a
vallomását és elmondja az iga-
zat, így talán börtönbe tudják
juttatni Kiriakoszt.

14:25 Kutyakomédia  
16:20 Marichuy - A szerelem diadala 
16:50 Riválisok  
17:20 Teresa  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 A gyanú árnyékában  
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 CSI: A helyszínelők  
22:30 Gyilkos elmék  
23:40 Odaát  
00:35 Reflektor  
00:55 Törzsutas 
01:25 Döglött akták  
02:20 Autómánia 

06:00 Alexandra Pódium  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:40 Stahl konyhája  
09:50 Babapercek  
10:00 Teleshop
11:05 EZO.TV
12:10 Rex felügyelő  

13:05 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Rejtélyes vírusok nyomában  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Ne szórakozz Zohannal  
23:35 Aktív  
00:05 Tények Este
00:40 EZO.TV
01:40 Ne szórakozz Zohannal  

05:45 Tuti gimi  
06:30 Kincsek a padláson  
07:00 Kincsek a padláson  
07:25 A nagy házalakítás  
08:15 Tuti gimi  
09:05 Harmadik műszak  
10:00 Eladó az igazság  
11:45 A nagy házalakítás  
12:35 Monk - Flúgos nyomozó  
13:30 Monk - Flúgos nyomozó  
14:25 CSI: Miami helyszínelők  
15:20 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:10 CSI: Miami helyszínelők  
18:05 Mike és Molly  
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Viharmadarak  
23:00 Zuhanás  
01:35 Miami trauma  
02:20 Harmadik műszak  
03:05 Zsírégetők  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Slovenski Utrinki
07:00 Kvartett
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Szerelmes földrajz 
09:05 Közbeszéd 
09:30 A Habsburgok és Magyarország 
10:30 Mesélő cégtáblák 
11:05 A világ felfedezése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:30 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 Ness Hungary NBII. labda-

rúgó-bajnokság 
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 40 éves a táncházmozgalom
20:00 Montalbano felügyelő  
21:05 Lévay Szilveszter Nemzetközi 

Musical Énekverseny gálaestje 
a Budapesti Operett Színházban

Viasat3, szeptember 28., péntek, 21:20

Viharmadarak
Amerikai–francia–angol akciófilm

Amíg apja és négy bátyja a világ megmentésével van-
nak elfoglalva, a legkisebb fiú, Alan feladata, hogy jó bi-
zonyítványt hozzon az iskolából. Alan apja és a bátyjai
egy szupertitkos szervezet tagjai, akik szupergépeikkel,
a Viharmadarakkal indulnak bevetésre. Egyik akciójuk

során a gonosz Kanef kelep-
cébe csalja Jeffet és a fiúkat.
Alanen és barátain a sor, hogy
legyőzzék Ganefet, és meg-
mentsék a Tracy családot. 

RTL Klub, szeptember 28., péntek, 14:25

Kutyakomédia
Amerikai vígjáték

Charlie (Brendan Hines)
minden vágya, hogy rátalál-
jon az igaz szerelem. Egy
este végre megismerkedik
álmai nőjével, Daphnével

(Malin Akerman), aki azonban éppen a kutyáját gyá-
szolja. Charlie számára hamarosan kiderül, hogy a
célba az újdonsült kutyán át vezet az út, méghozzá
szó szerint. Csakhogy Babydoll, az eb sem adja fel
könnyen a Daphne kegyeiért vívott harcot.

Duna Televízikó, szeptember 29., szombat, 13:20

Meztelen diplomata
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand
Hotelban c. regénye alapján ké-
szült a parádés szereposztású
film. Kis Lagondán bubópestis-
járványra hivatkozva lezárták a
Grand Hotelt. Félix azon veszi észre magát, hogy mezítláb,
pizsamában ücsörög és nyomában megjelenik egy kövér és
egy nyakigláb gengszter, de vannak itt diplomaták, banká-
rok is, és mind egy füzetért törik magukat, mely állítólag a
kincseket érő olajlelőhelyek titkos térképét tartalmazza.

• Ôszi angol-, németnyelv-tanfolyamok
• ÖSD, TársalKODÓ, ECL, EURO, Zöld Út, BGF 

nyelvvizsgára felkészítés magánbérletes rendszerben is
• 20 órás francia, spanyol, orosz, olasz nyelvi kurzusok minden

nyelvi szinten
• Gazdasági, turisztikai szaknyelv 
• X. 08-tól 60 órás, 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamok

álláskeresôk számára kezdô és haladó szinten 
Szuperakció! 450 Ft/óra áron!

WWW.HATOS.HU
NÉMET: 3630/9862800 ANGOL: 36-30/2548521

ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: 36-30/5201895
FORDÍTÁS: 06-20/2539190

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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TÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 2., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Hacktion Újratöltve  
10:00 Mozdulj! 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:30 Poén Péntek  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:25 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Párizsi helyszínelők  
21:05 Borvacsora  
22:05 Az Este
22:40 Borgiák  
23:35 A rejtélyes XX. század  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  

16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Castle  
22:30 Döglött akták  
23:35 XXI. század - a legendák velünk 

élnek  
00:05 Reflektor  
00:25 Ments meg!  

05:25 TeleShop
06:00 TotalCar  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:35 Babapercek  
09:40 Teleshop
10:45 EZO.TV
11:50 Az élet iskolája  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Pitch Black - 22 évente 

sötétség  
A nem túl távoli jövőben egy
űrhajó kényszerleszállást hajt
végre egy ismeretlen bolygón.
A negyven utas közül néhá-
nyan élik túl a landolást.

23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Az ember, aki nappal aludt  
02:50 TotalCar  
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:15 Tuti gimi  
06:00 Christine kalandjai  
06:25 Christine kalandjai  
06:55 A nagy házalakítás  
07:50 Tuti gimi  
08:45 Harmadik műszak  
09:40 Képtelen képrablás  
11:30 Zsírégetők  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Robin Hood, a tolvajok 

fejedelme  
00:15 A nagy csapat  
02:15 Harmadik műszak  
03:00 Christine kalandjai  
03:25 Christine kalandjai  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Mesélő cégtáblák 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Rátka 
19:35 Tálentum
20:10 Öregberény  
20:45 Öregberény  
21:25 Híra
21:30 Dunasport
21:35 Az oberwaldi titok  
23:45 Kultikon  
00:00 Lamantin Jazz Fesztivál  
00:40 Koncertek az A38 hajón 
01:30 Koncertek az A38 hajón 
02:25 Vers
02:30 Himnusz

OKTÓBER 1., HÉTFŐ
M1
05:23 A Lényeg (ism.)
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:05 Magyarország, szeretlek!  
10:15 Család-barát
11:30 Napirend előtt
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Roma Magazin
12:55 Domovina
13:30 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:25 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Hacktion Újratöltve  
21:10 Kékfény  
22:10 Az Este
22:45 Átok  
23:15 KorTárs  
23:45 Mesterkurzus
00:20 Aranymetszés
01:10 Maradj talpon!  
02:05 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkaiv
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  

Jucus és Palika 20 évig voltak
házasok. Jucus nem bírta Pa-
lika félrelépéseit, az ivászato-
kat és egyéb hülyeségeit, ezért
el akar válni. Már meg is találta
az új férjjelöltet, Ernőt, aki egy
balfácán.

15:05 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dr. Csont  
22:30 Hazudj, ha tudsz!  
23:30 PokerStars.net - Big Game  
00:30 Reflektor  
00:50 Ments meg!  

05:25 Teleshop
06:00 Aktív Extra  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:45 Stahl konyhája  
09:55 Babapercek  
10:05 Teleshop
11:10 EZO.TV
12:15 Szent Iván napja  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 NCIS  
22:20 NCIS: Los Angeles  
23:20 Bostoni halottkémek  
00:20 Tények Este
00:55 EZO.TV
01:30 NCIS  
02:25 NCIS: Los Angeles  
03:20 Aktív Extra  
03:45 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:05 Tuti gimi  
05:50 Kincsek a padláson  
06:20 Kincsek a padláson  
06:45 A nagy házalakítás  
07:40 Tuti gimi  
08:30 Harmadik műszak  
09:30 Gyagyások serege  
11:35 A nagy házalakítás  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Az utolsó mohikán  
23:35 Töketlenek  
01:25 Harmadik műszak  
02:20 Zsírégetők  
03:05 Kincsek a padláson  
03:30 Kincsek a padláson  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Heti Hírmondó 
07:00 Felelet az életnek  
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Székely kapu  
09:05 Közbeszéd
09:30 Élő egyház 
10:00 Isten kezében 
10:30 Élő világegyház 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:30 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Erdélyi kalandozások - Iskola 

a Hargitán 
20:10 Mint oldott kéve  
21:15 Híradó
21:20 Dunasport

SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP
M1
05:30 Hajnali gondolatok
05:34 Magyar gazda
06:00 Esély
06:30 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Tanúságtevők
10:05 A sokszínű vallás
10:25 Református magazin
10:50 Ortodox ifjúsági műsor
11:00 Őszi hálaadó unitárius 

istentisztelet
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Múlt-kor  
12:35 Angi jelenti
13:05 Zegzugos történetek
13:35 Visszatérés Bharatpurba
14:15 A bor dicsérete 
14:50 Akli Miklós 
16:25 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek!  
21:30 Egyszer volt, hol nem volt  
22:15 Álmatlanság  
00:15 MüpArt Classic - Haydn-est 

a Művészetek Palotájában 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
10:05 Trendmánia
10:35 Teleshop
11:30 Törzsutas 
12:05 Tuti gimi  
13:00 Gossip girl - A pletykafészek  
14:00 112 - Életmentők  

14:35 112 - Életmentők  
15:05 Tru Calling - Az őrangyal  
16:10 A Paradicsom foglyai  
18:30 RTL Klub Híradó
19:00 I love Gjoni  
20:00 X-Faktor 
22:05 Heti hetes  
23:25 Otthon, biztonságban  

05:45 Reggeli gondolatok
06:15 Zöld világ 
06:45 Tv2 matiné
10:05 Beyblade  
10:35 EgészségMánia  
11:05 EZO.TV
11:35 Kalandjárat  
12:05 Borkultusz  
12:35 Stahl konyhája  
13:05 Több mint TestŐr  
13:35 A kiválasztott - Az amerikai 

látnok  
14:35 Monk - Flúgos nyomozó  
15:35 Bűbájos boszorkák  
16:35 Taplógáz: Ricky Bobby 

legendája  
18:30 Tények
19:00 Napló  
20:05 Spangol - Magamat sem 

értem  
22:35 Frizbi Hajdú Péterrel  
23:45 Szellemekkel suttogó  

Az Álmosvölgy legendájának
fej nélküli lovasa kísérteni
kezdi Melindát, aki Aiden biz-
tonsága miatt aggódik, mikor
a legenda könyvváltozata fel-
bukkan a kisfiú tantermében.

00:45 Összeesküvés  
01:45 EZO.TV
02:20 Napló  
03:10 Vers éjfélkor - magyar versek  

06:00 Zsírégetők  
06:50 Gordon Ramsay - A konyha 

ördöge  
07:50 Divatdiktátorok modelljei  
08:15 Véznák kontra dagik  
09:15 EgészségŐr 
09:45 Szex és New York light  
10:15 Szex és New York light  
10:40 Utazóna 
11:10 A nagy házalakítás  
12:00 A nagy házalakítás  
12:55 Astro Boy  
14:40 Gyagyások serege  
16:50 Patch Adams  

19:00 Fátylat rá! 
20:10 CSI: Miami helyszínelők  
21:05 A célszemély  
22:00 Töketlenek  
23:45 Jackie nővér  
00:20 Kés/alatt  
01:15 CSI: Miami helyszínelők  
02:10 A célszemély  
02:55 Kés/alatt  
03:40 Jackie nővér  

VIASAT3
06:00 Gazdakör
06:25 Szentföldi szent helyek üzenete 
06:45 Kávéház  
07:15 Kávéház  
07:40 Világ-nézet
08:35 Önkéntesek  
09:05 Hagyaték 
09:30 Felelet az életnek  
10:00 Száműzött magyar irodalom 
10:30 Határtalanul magyar 
11:00 Élő világegyház
11:30 Beavatás
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:15 Vers
12:20 Magyar elsők 
12:35 Ízőrzők: Olaszfalu 
13:05 Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? 
14:30 Talpalatnyi zöld
15:00 Hazajáró 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Három csengő  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Heti Hírmondó
19:05 Önök kérték!
20:00 Székely János: Caligula 

helytartója  
21:45 Klubszoba
22:40 Dunasport
22:55 Gyökerek  
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 4., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Gasztroangyal  
09:55 A mi erdőnk
10:25 Család-barát
11:40 Útravaló
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Mindenből egy van  
14:20 Édes élet olasz módra  
15:10 A korona hercege  
16:20 MM
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 DTK  
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Négy szellem  
23:35 Angi jelenti  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:40 Top Shop
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  

Benita nagyon örül, amikor
megtudja, hogy mégis lesz es-
küvő. Narda beszámol Toledo
nyomozónak arról a gyanújáról,
miszerint Ivana ölte meg a fér-
jét. Valentinának fogalma
sincs, ki lehet az a Brenda
nevű nő, aki őt kereste.

17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!
20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Halálos fegyver 3.  
23:45 Brandmánia  
00:20 Totál szívás  
01:25 Reflektor  
01:40 Infománia  

05:25 Teleshop
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:30 Stahl konyhája  
09:40 Babapercek
09:50 Teleshop
10:55 EZO.TV  
12:00 Rex felügyelő  
13:00 Rex felügyelő  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Apádra ütök  
23:25 Aktív  
23:55 Tények Este
00:30 EZO.TV
01:05 Apádra ütök  
02:50 Segíts magadon!
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:15 Tuti gimi  
06:00 Christine kalandjai  
06:25 Christine kalandjai  
06:55 Zsírégetők  
07:50 Tuti gimi  
08:45 Harmadik műszak  
09:40 A nagy csapat 2.  
11:35 Zsírégetők  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelők  
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Vörös szikla  
00:15 A nagy csapat 3.  
02:10 Harmadik műszak  
02:55 Christine kalandjai  
03:20 Christine kalandjai  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Horvát krónika
07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Száműzött magyar irodalom
09:05 Közbeszéd
09:30 Szolgabarát  
10:30 Élj velünk!  
11:00 Híres zeneszerzők nyomában 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:15 Magyar elsők 
12:25 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A nagy hasadék 
15:45 Világvédett lehetne 
16:00 Arcélek
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Létavértes 
19:35 Tálentum

OKTÓBER 3., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
08:00 Híradó
08:08 Sporthírek
08:10 Időjárás-jelentés
08:15 India - Álmok útján  
09:00 Párizsi helyszínelők  
09:55 Zöld Tea
10:25 Család-barát
11:30 Átjáró
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:30 Borvacsora  
14:25 Édes élet olasz módra  
15:15 A korona hercege  
16:25 MM
17:30 Jövő-időben
17:40 Heartland  
18:30 Maradj talpon!  
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Bosszú  
21:00 Pesty Fekete Doboz  
22:00 Az Este
22:35 Miről van szó? 
23:05 Múlt-kor  
23:35 Történetek a nagyvilágból  
00:05 Maradj talpon!  
01:00 MM

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:05 Jó reggelt, skacok!  
07:35 RTL Klub Híradó
08:05 Reflektor Reggel  
08:15 Reggeli - Csak csajok  
09:00 Mindörökké szerelem  
10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show
12:50 Az éden titkai  
14:00 Fókusz  
14:40 Pasik  
15:10 Bűnös szerelem  
16:15 Marichuy - A szerelem diadala 
16:45 Riválisok  
17:15 A gyanú árnyékában  
18:30 RTL Klub Híradó
19:10 1 perc és nyersz!

20:10 Fókusz  
20:50 Barátok közt  
21:25 Dallas  
22:30 Házon kívül  
23:05 Reflektor  
23:20 Levelek Ivo Dzsimáról  

05:25 Teleshop
06:00 Babavilág  
06:25 Tények Reggel
07:00 Mokka  
09:25 Stahl konyhája  
09:30 Babapercek  
09:35 Teleshop
10:40 EZO.TV
11:45 Nagy ember, kis szerelem  
14:00 Tények Délután
15:00 Marina  
15:30 Walker, a texasi kopó  
16:30 Hal a tortán  
17:25 Update Konyha  
17:30 Tiltott szerelem  
18:30 Tények
19:35 Aktív  
20:05 Jóban Rosszban  
20:35 Jóban Rosszban  
21:20 Doktor House  
22:20 Született feleségek  
23:20 Én is szép vagyok  
23:50 Tények Este
00:25 EZO.TV
01:00 Doktor Housev
01:55 Született feleségek  
02:50 Babavilág  
03:15 Vers éjfélkor - magyar versek  

05:15 Tuti gimi  
06:00 Christine kalandjai  
06:25 Christine kalandjai  
06:55 Zsírégetők  
07:50 Tuti gimi  
08:45 Harmadik műszak  
09:40 A nagy csapat  
11:40 Zsírégetők  
12:30 Monk - Flúgos nyomozó  
13:25 Monk - Flúgos nyomozó  
14:20 CSI: Miami helyszínelőkv 
15:15 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
16:10 Esküdt ellenségek: Bűnös 

szándék  
17:05 CSI: Miami helyszínelők  
18:00 Nyered, ha mered 
18:35 Mike és Molly  
19:05 Mike és Molly  
19:30 Jóbarátok  
20:00 Jóbarátok  
20:25 Két pasi - meg egy kicsi  
20:55 Két pasi - meg egy kicsi  
21:20 Ragadozók  
23:30 Lépéselőnyben  
00:20 Ragadozók  
02:20 Harmadik műszak  
03:05 Lépéselőnyben  

VIASAT3
05:25 Gazdakör
05:40 Híradó
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó
06:35 Unser Bildschirm
07:00 Srpski Ekran
07:30 Híradó
07:35 A fekete város  
08:30 Híradó
08:35 Határtalanul magyar
09:10 Közbeszéd
09:35 Napok, évek, századok  
10:30 Közlekedés XXI. 
11:00 Civilizált vadonok - Európa 

nagy folyóvidékei 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli
12:10 Vers
12:25 A Tenkes kapitánya
13:00 Kívánságkosár 
15:00 A Himalája ösvényei 
16:00 Múzeumtúra - Francia módra 
16:30 Térkép  
17:00 Duna anzix 
17:20 Életképek  
18:00 Híradó - 18:00
18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd
19:05 Ízőrzők: Györköny
19:35 Tálentum 
20:10 T.I.R.  

RTL Klub, október 4., csütörtök, 21:25

Halálos fegyver 3.
Amerikai akció-vígjáték

Riggs és Murtaugh komoly problémával
kerül szembe. Egy rendőrből lett banda-
főnök támad a városra. Őrült tetteiben nincs rendszer:
lopott fegyverekkel kereskedik, de árujának java részét
saját maga használja. Azokat a házakat és autókat, me-
lyeket a nyomában lévő rendőrpáros véletlenül épen
hagyna, ő teszi a földdel egyenlővé. Robbanások, üldözé-
sek és utcai lövöldözések követik egymást.  És hogy a fel-
fordulás teljes legyen, a túlbuzgó ingatlanügynök Getzen
kívül egy harcias rendőrnő is színre lép.

Viasat3, október 4., csütörtök, 21:20

Vörös szikla
Kínai háborús filmdráma

A harmadik század elején a gyengekezű Han császárt meg-
győzi az agyafúrt tanácsosa, Cao Cao, hogy az egyetlen módja
Kína egyesítésének, ha hadat üzennek a nyugati Xu és a ke-
leti Wu királyságnak. Cao Cao vezetésével hatalmas sereg
indul Wu meghódítására. Wu uralkodója, Sun Quan szövet-

ségre lép a rivális hadúrral, Liu
Bei vel, hogy együtt vegyék fel a
harcot az ellenséggel. A Wu sereg
vezére, Zhou Yu rájön az ellenség
gyenge pontjára. 

TV2, október 3., szerda, 11:45

Nagy ember, kis szerelem
Török–görög–magyar filmdrádma

A Nagy ember, kis szere-
lem egy történet, mely az
emberi kapcsolatok leg-
mélyebb titkait tárja
elénk. Hejar, a hatéves

kurd kislány egész családját elveszti a Délkelet-
Törökországban fekvő szülőfaluja elleni támadás
során. Az ellentmondást nem tűrő Rifat Bey, nyu-
galmazott bíró indulásra kész, hogy beköltözzön
egy isztambuli öregek otthonába.
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FESZTIVÁL ÁLLATKERT, KÖZLEMÉNY

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Több száz kerékpárost vonzott a
Mobilitási Héthez kapcsolódó I.
Győri Bringafesztivál, amelyen
a kétkerekű közlekedés számta-
lan formáját kipróbálhatták az
érdeklődők.

A háromnapos rendezvény program-
jait a győri önkormányzat és a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ közösen
szervezte. A Mobilisban péntek reggel
„Kontra-Fék” címmel kezdődött kerék-
páros konferencia, amelynek fókuszá-
ban a biztonságos kerékpáros közleke-
dést szolgáló fejlesztések és intézkedé-
sek álltak. Az eseményen Borkai Zsolt
úgy fogalmazott, Győr büszke lehet
arra, amit a kerékpáros közlekedés ér-
dekében tesz. A számos szemléletfor-
máló program mellett jelentős infra -
strukturális beruházásokat – kerékpár -
utak, biztonságos csomópontok épí-
tése – valósít meg. Hozzátette, Győr
kerékpárosbarát település, és fejleszté-
seit ennek megfelelően valósítja meg. 

Ehhez a megállapításhoz csatlako-
zott Holnapy László, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium főosztályvezető-he-

A kerékpárosoké volt a város

lyettese, aki kiemelte, a cél, hogy vala-
mennyi magyar település ebbe az
irányba mozduljon, infrastrukturális be-
ruházásaiknál fontos szempontként ke-
zeljék a kerékpárosok biztonságát. Hoz-
zátette, a hazai szabályozás éppen efelé
kívánja terelni az önkormányzatokat is.

A városban egyébként jelenleg is
zajlanak a kerékpárosokat kedvezően
érintő beruházások az Új Széchenyi
Terv keretében több mint 200 millió fo-
rintos európai uniós támogatással

megvalósuló „Győr Megyei Jogú Város
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesz-
tése” című projekt keretében. A fejlesz-
tések révén a város négy településré-
szének – Nádorváros, Adyváros, Gyár-
város, Marcalváros I. – kerékpáros köz-
lekedése válik biztonságosabbá, köz-
vetlenül kerékpározhatóvá. Összessé-
gében 5,8 km kerékpárút épül, 20 ki -
emelt forgalmi csomópontot alakíta-
nak át a kerékpáros közlekedés előny-
ben részesítésének érdekében, emel-

lett 7 közintézmény közelében 75
darab kerékpártámaszt helyeznek ki. 

A Bringafesztiválhoz kapcsolódóan
az önkormányzat „Mozdulj a jó irányba”
címmel hirdetett pályázatot az óvodák
között, amelynek lényege az volt, hogy
az intézmények mutassák be, mit tesz-
nek a gyerekek környezettudatos szem-
léletének kialakításáért, a kicsik és szü-
leik környezetbarát közlekedésre neve-
léséért. A legjobbaknak járó díjakat a
rendezvény keretein belül Borkai Zsolt
polgármester adta át. A Bringafesztivál
persze magáról a kerékpározásról, an -
nak legkülönbözőbb formáiról is szólt.
Lapunk kérdésére Polgári István, a pol-
gármesteri hivatal stratégiai csoportve-
zetője elmondta, a kicsik körében a leg-
népszerűbb program a kerékpáros Ki-
mit-tud? volt. A már hagyományosnak
nevezhető kerékpáros felvonuláson az
idén is több százan vettek részt, mint
ahogy a szombati alley-cat kerékpáros
tájékozódási verseny is sok érdeklődőt
vonzott. A Kisalföld Volán az idén is le-
hetőséget teremtett az autóbuszos re-
likviák, például egykori járattáblák, me-
netrendek megvásárlására. Többen
csatlakoztak Boros Dánielhez, aki, ha
ezúttal nem is egész Európát járta be,
de kerékpártúrát vezetett Ásványráróra.

kép és szöveg: xantus-állatkert

A szeptemberi napsugarak újabb meglepe-
tést hoztak az állatkert életében. Egy napsü-
tötte délutánon bátran kószált az állatkert út-
jain egy aprócska görögteknős, nem kis
meglepetést okozva. Felfedező útja nem tar-
tott sokáig, mert épp egy ápolóval sétált
szembe. Ez volt az ő szerencséje, hiszen így
rögtön pártfogásba került. Futótűzként ter-
jedt a hír, hogy kibújt egy kis teknős, hiszen
már évek óta nem történt ilyen esemény a
győri állatkertben. 

A görög és mór teknősök kifutójukat a
gyűrűsfarkú makikkal osztják meg, akik ér-
deklődve figyelték a nem várt eseménysoro-
zatot: másnap két kis testvérke is kiásta
magát a földből. Minden kis teknősnek első
próbatétele, hogy átküzdje magát a földréte-
gen és a felszínre törjön, hiszen a nőstény
teknősök egy természetes keltetőt hoznak
létre: mély üregbe rakják le tojásaikat, majd
betemetik és a nap melegére bízzák őket. A
kicsik 2-3 hónap alatt fejlődnek ki, amihez
közel 30⁰C-os talajhőmérsékletet igényel-
nek. Több hüllőhöz hasonlóan az ő esetük-
ben is igaz, hogy ha melegebb az idő, több-
nyire nőstények, hűvösebb időben többsé-
gében hímek látnak napvilágot. Az idei

Görögteknősök keltek
meleg nyár különösen kedvező volt, hiszen
két hét alatt összesen 25 kis páncélos bújt
elő. Mivel az ennyire pici teknősök különle-
ges törődést igényelnek, a gondozók kezei
közt cseperednek. Naponta többször, egye-
sével itatják és etetik őket. 

Velük és az állatkert többi lakójával is talál-
kozhatnak, akik október 7-én délután az állat-
kertbe látogatnak. Assisi Szent Ferenc, az ál-
latok védőszentjének ünnepét követő vasár-

napon 15 órakor Ferenc-napi állatáldásra vár-
juk a győri állatkert kőszínpadánál a látogató-
kat, akik ezen a napon magukkal hozhatják
házi kedvenceiket is. Látogasson el hozzánk,
és hozza magával ön is kedvencét!

KÖZLEMÉNY
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Telepü-
lésfejlesztési Főosztály bemutatja az Épített környezet alakítá-
sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. trv. 9 § (2) bekezdés
értelmében az alábbi rendezésiterv-módosítási javaslatot:
Győr, Tompa utcai közterület rendezése 
tárgyú módosítás – SZTM 2012-019.
A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető:
2012. szeptember 24–október 9-ig.
A megjelenéstől számított 15 napon belül javaslatok, észre-
vételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen,
vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen. 

Fejlesztette szociális képzési rendszerét a Nyugat-magyarországi
Egyetem egy projekt által, melynek keretében a szakemberek kép-
zésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére is sor került. Az
intézmény győri egysége, az Apáczai Csere János a soproni Be-
nedek Elek Pedagógiai Karral együttműködve kidolgozott egy, a
szociálpedagógus szakhoz kapcsolódó, de szociálismunkás-kép-
zésben is hasznosítható, kompetenciamérő számítógépes szoft-
vert, valamint egy új típusú, modulrendszerű szociálpedagógia
alapszakot. Ehhez gyakorlati órák is társulnak, amik által a képzés-
ben részt vevők már hallgatóként látják és kipróbálják a tanultak
gyakorlati oldalát is. Ezek többsége terepen történik, ezért kidol-
gozták a „Szociális munka tereptanár” szakirányú továbbképzési
szakot is, amelyet akkreditáltak és 2011 szeptemberétől elindítot-
tak. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Fejlődött a győri
szociálpedagógia szak
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Elsősorban a magas koleszterinnel küz-
dők számára készült ez a kiváló élet-
módjavító program, hogy segítségével
12 hét alatt akár 30%-kal csökkenteni
tudják megemelkedett koleszterinszint-
jüket. Az útmutatásait követve csök-
kentheti a szívinfarktus, a stroke, a cu-

szerző: dr. drozgyik csaba szülész-nőgyógyász
főorvos
fotó: gy. p.

Az extrauterin graviditások, azaz a méhen kívüli ter-
hességek száma az elmúlt évtizedekben világszerte
emelkedett. Az Egyesült Államokban 1970–90 kö-
zött a kórkép gyakorisága hatszorosára nőtt. Ha-
sonló irányú és mértékű tendencia jellemzi a többi
fejlett ipari országot is. A megtermékenyült petesejt

méhen kívüli beágyazódása még napjainkban is a
fogamzóképes nők terhességgel kapcsolatos meg-
betegedésének és halálozásának jelentős forrása.

korbetegség, a rák vagy az Alzheimer-
kór kialakulásának kockázatát. Az Élet-
módjavító Programot a Yale Egyetem
belgyógyász professzora dolgozta ki. 
A Reader’s Kiadó gondozásában meg-
jelent könyv segít kiválasztani a megfe-
lelő étrendkiegészítőket, megváltoz-

Hajlamosító tényezők között szerepel: a korábbi kis-
medencei gyulladások, endometriosis, a méhen be-
lüli eszközök, illetve az asszisztált reprodukciós
technikák.

Mikor kell gondolni rá? 
Amennyiben fogamzóképes nőnél vérzéskimara-

dást követően terhességi gyanújelek tapasztalhatók
(émelygés, hányinger), illetve pozitív terhességi teszt
(hCG-teszt) után alhasi fájdalom, pecsételgető vér-
zés jelentkezik. A mai modern diagnosztikus lehető-
ségekkel korán diagnosztizálható, és ez lehetőséget
ad arra, hogy elkerüljük az életveszélyes, sokszor
végzetes késői szövődményeket. A korai és pontos

diagnózisban szerepe van a nagy felbon-
tású hüvelyi ultrahangvizsgálatnak. 

Mi a teendő a bizonytalan ese-
tekben? 

A méhen kívüli terhesség felismerésé-
ben és kezelésében forradalmi változást
hozott a nőgyógyászati laparoszkópia ro-
hamos fejlődése és elterjedése. A mód-
szer lényege, hogy altatásban a köldö-

kön keresztül bevezetett optikai eszköz segítségé-
vel nagyítva jól áttekinthetővé válik a hasüreg. A
módszer kézi eszközök alkalmazásával a diagnosz-

tikán túl komolyabb műtéti beavatkozásokra is lehe-
tőséget teremt. Ez a műtéti technika magában hor-
dozza azt a lehetőséget is, hogy a pontos diagnózis
megállapítását követően azonnal, ugyanazon alta-
tásban a műtétet is elvégezzük.

Műtéti megoldások 
Alapvetően két csoportba oszthatók: a sérült pe-

tevezető eltávolítása a terhességgel együtt, illetve a
kürt hosszanti megnyitása és a méhen kívüli terhes-
ség célzott eltávolítása, mely lehetőséget ad a szerv-
megtartásra. Hogy melyik műtéti típust választjuk,
az függ a méhen kívüli terhesség elhelyezkedésétől
és a beteg későbbi családtervezési szándékától. A
végleges megoldás mindig műtét közben, a fentiek
figyelembevételével, egyénre szabottan dől el.

A laparoszkópia előnyei
Korai és pontos diagnózist biztosít, gyakorlott

team kezében a műtéti idő lényegesen rövidebb.
Műtétet követően számottevően kevesebb gyógy-
szerre, fájdalomcsillapítóra van szükség. A beteg
rövid időn belül, akár a műtétet követő nap hazabo-
csátható, jelentősen csökken a táppénzzel eltöltött
idő. Az úgynevezett minimál invazív beavatkozás
nagy előnye, hogy a hasfalon szinte látható hegek
nélkül történik a gyógyulás.  

tatni táplálkozási szokásainkat, segít a
megfelelő mértékű testmozgás betar-
tásában és a főzésben, több tucat ízle-
tes receptötlettel. Az életmódváltás
nem nagy fáradság, csupán odafigye-
lést kíván, ami örömteli is lehet! Kezdje
el még ma!

Olvasni jó!
Hogyan csökkenthető a koleszterinszint? 

A hét orvosi témája:

Forradalmi változást hozott
a laparoszkópia rohamos
fejlődése és elterjedése

A méhen kívüli terhesség
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A hét kérdése: a gyomorfekélyről

Válaszol: Dr. Dancs Nóra gasztroenterológus
adjunktus

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Hogyan, milyen úton kerül szervezetünkbe a
Helicobacter, mely a gyomorfekélyek egy ré-
szét okozza?

A Helicobacter pylori a leggyakoribb emésztőrend-
szeri kórokozó, az idősebb korosztály mintegy felénél
megtalálható. Emberről emberre terjed. A baktérium
emésztőszervi váladékkal, széklettel szennyezett dolgok
szájüregbe kerülése útján jut a gyomorba. A fertőzések
ezért rendszerint gyermekkorban és rossz szociális-hi-
giéniás körülmények közt következnek be. A Helicobac-
ter-hordozók körülbelül 10-15 százalékánál fekélybeteg-
ség alakulhat ki a nyombélben vagy a gyomorban. 

Miként lehet megelőzni a nem szteroid gyul-
ladáscsökkentők által kiváltott gyomorfekélyt?

Az izom- és ízületi panaszok kezelésére használt
fájdalomcsillapító készítmények a nem szteroid gyul-
ladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) nagy család-

A szorongás lehetséges okai

jába tartoznak. Egy részük
recept nélkül is kapható. Ki-
váló fájdalomcsillapító hatásuk mellett azonban a gyo-
mornyálkahártyát károsítják, így fekély kialakulására
hajlamosítanak, melynek fő tünete a gyomortáji fájda-
lom. A fekélyből súlyos gyomorvérzés is felléphet, kü-
lönösen idős betegeknél, vérhígító gyógyszerek
együttes szedése mellett. Gyomorvérzésnél a széklet
fekete színűvé válik a megemésztett vértől, ezért fe-
kete széklet esetén feltétlenül forduljunk orvoshoz. Az
NSAID-fekély kialakulását, illetve a fekélyvérzést meg-
előzhetjük, ha a nem szteroid gyulladáscsökkentők
használatakor savcsökkentő gyógyszert is szedünk.

Elérhető-e Győrben a kapszulás bélvizsgá-
lat, s milyen esetekben ajánlják?

A vékonybélkapszulás endoszkópia a rejtett vérzések
diagnózisára a legpontosabb és legkorszerűbb vizsgá-
lómódszernek számít. Nyolc-kilenc óra alatt mintegy 55
ezer különálló felvételt készít a vékonybélről, és a beteg
oldalára helyezett vevőegységben a képeket rögzítik. Ezt
követő többórás szakértői, elemzői munkával lehet meg-
állapítani, hogy van-e a vékonybélben vérzést okozó el-
változás, akár értágulat, fekély vagy daganat.

A pánikbetegség a leggyakoribb
szorongásos tünetegyüttes,
amivel az orvosi gyakorlatban
találkozni lehet. Minden előz-
mény és bevezető nélkül, várat-
lanul fellépő szorongásos tüne-
tek jellemzik a pánikrohamot. 

Tünetek
Erős vagy felgyorsult szívdobogásér-
zés, mellkasi fájdalom, légzési nehéz-
ség, remegés, verejtékezés, bőrpír, for-
róságérzés, szédülés, hányinger jel-
lemzi a testi tünetek oldaláról. Pszichés
tünetei között a megőrüléstől, illetőleg
a haláltól való félelem szerepelhet. A
fenti tünetek hirtelen, másodpercek
alatt lépnek fel, mintegy tíz perc alatt el-

érik maximális intenzitásukat, majd
egy órán belül meg is szűnnek. Rend-
kívül kínzóak, és aggodalomra, féle-
lemre adnak okot, hiszen súlyos szervi
elváltozás gyanúját keltik. 
Félelem a következőtől
Egy-egy roham lezajlása után már az
előrevetített szorongás rontja a közér-
zetet, hiszen egy újabb roham jelentke-

zési ideje kiszámíthatatlan. A pánikro-
hamtól való félelem sokszor házhoz
köti az embert, megakadályozza, hogy
bát ran közlekedjen az utcán, egyedül
intézze el dolgait. Nem egy szorongó
beteg csupán kísérettel meri elhagyni
lakását. 
Oka és kezelése
A pánikrohamokért az agy bizonyos te-
rületein lévő hormonok egyensúlyának
megbomlása tehető felelőssé. Ennek a
felborult hormonális egyensúlynak a
visszabillentésére irányulnak a terápiás
beavatkozások. A megfelelő ideig és dó-
zisban alkalmazott speciális készítmé-
nyek kedvezően befolyásolják a tünete-
ket. Amennyiben a beteg mozgásköre
már korlátozottá vált, úgy célszerű pszi-

choterápiás gyógykezelés bevezetése
is. Az érintetteknek és a hozzátartozók-
nak is tudniuk kell: a pánikbetegség be-
tegség, a gyógyszer pedig az okok meg-
szüntetését célozza, amelyhez hosszú
távú gyógykezelés szükséges. 
Következményei 
Akik nem részesülnek megfelelő
gyógy kezelésben, sokan önmagukat
gyógyítják. A szorongásoldásra a leg-
gyakoribb és legrosszabb megoldás
az alkoholfogyasztás. Mellékhatásai az
idegrendszer károsítása, és a belső
szervek, különösen a máj állapotának
romlása. A szorongás okát nem szün-
teti meg, ugyanúgy, mint a nem kellő
javaslat alapján megválasztott és ada-
golt nyugtatók. 

Akupunktúra 
fájdalomcsillapításra
Az akupunktúra valóban
enyhíti a krónikus fej- és
hátfájást, valamint az ízü-
leti fájdalmakat – állapí-
totta meg elemzésében
egy nemzetközi kutatócsoport. A pácien-
sek fájdalmának átlagos értéke 100-as ská-
lán szubjektív megítélésük szerint 60 volt,
ez átlagosan 30-ra csökkent az akupunk-
túra hatására.

Új vakcina 
a szénanátha ellen
Olcsóbb és jobb módszerrel állítottak elő és
alkalmaztak szénanátha elleni vakcinát
brit kutatók. Az új módszerrel a polleneket

a bőr azon rétegé be
fecskendezik, ahol sok
található az immun-
rendszer részét képező
fehérvérsejtekből. Ez

lehetővé teszi, hogy kevés pollent használ-
janak. Az összesen hat injekciót két hetes
időközönként kapták meg a résztvevők és
az eredmények nagyon ígéretesek.

Tojássárgája 
és érelmeszesedés 
A tojás sárgájának a fogyasztása

azonos kockázatot jelent az érelmeszesedés
kialakulásában, mint a nikotinélvezet, állapí-
tották meg a kanadai tudósok. Azoknál, akik
hetente legalább há rom tojást esznek meg,
magasabb az atherosclerosis rizikója, szem-
ben azokkal, akik csak kettőt fogyasztanak.
Különösen azoknak kell a tojásmennyiségét
kontrollálni, akik más kardiovaszkuláris rizi-
kófaktorral is rendelkeznek, mint például a
cukorbetegség vagy az elhízás.
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Bár Visken az óvodától a középiskoláig biztosít-
ják a magyar anyanyelvi nevelést, helyhiány
miatt több száz gyerek nem járhat a magyar
óvodába. A győri önkormányzat segíti az intéz-
mény bővítését.

A közelmúltban dr. Sík Sándor önkormány-
zati képviselő, a városstratégiai bizottság el-
nöke vezetésével győri delegáció járt a kárpát -
aljai Visk településen. A 3.000 magyar lelket
számláló község a Huszti járás egyetlen ma-
gyar középiskolával rendelkező helyisége, ahol
az óvodától a középiskoláig biztosítják a ma-
gyar anyanyelvi oktatást. Az óvoda magyar cso-
portja jelenleg 60 fővel működik, de helyhiány
miatt mintegy 240 gyermek nem részesülhet
magyar nyelvű óvodai nevelésben.

A kárpátaljai Visk település református egy-
házközsége nevében Jenei Károly református
lelkész vette fel a kapcsolatot Borkai Zsolttal az
óvoda bővítésének támogatása érdekében. A
polgármester javaslatára a győri közgyűlés egy-
millió forintot szavazott meg a munkálatok se-
gítésére. Az intézmény tehát az anyaországi fel-
ajánlások – többek között a győri támogatás –
révén újulhat meg.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és a győri pol-
gármesteri hivatal hagyományteremtő, közös -
ség építő szándékkal ismét megrendezi a Nem-
zetközi Betlehemes Találkozót, melyre együtte-
sek, iskolai csoportok jelentkezését várják.
Az immár ötödik találkozót december 7. és 9. kö-
zött tartják Győrben. A programra október 31-ig
lehet jelentkezni, melyhez a jelentkezési lapot a
www.petofiporta.hu honlapról lehet letölteni. A
jelentkezési lapokat határidőre kell visszaküldeni
postai úton a Petőfi Sándor Művelődési Házba
Fazekasné Kovács Viktória nevére (9022 Győr,
Árpád u. 44.), e-mailben az f.viki@hmk.hu címre,
vagy faxon a +36-96/327-466-os számra.
A jelentkező csoportoknak a jelentkezési lapon
túl magukról és a bemutatandó betlehemes já-
tékról 1-2 oldalas bemutatkozó írást kell mellé -
kelni. A szervezők november 16-ig határoznak a
jelentkezések elfogadásáról, a döntésről min-
denkit írásban értesítenek.
A találkozón résztvevő csoportoknak a szervezők
Győrben és a környékbeli településeken bemu-
tatkozási lehetőséget, közös programokon való
részvételt, a távolról érkezőknek az egyeztetett na-
pokra szállást, illetve étkezést biztosítanak.

A munkatársak gyengéden felkarolták, szilárdan tartot-
ták, és puhán az ágyra helyezték a mindenkori vendéget
jelképező szereplőt a győri Ibis Hotel születésnapi ünnep-
ségén rendezett kedves kis performance-on, mellyel de-
monstrálták, milyen gondoskodó figyelemmel bántak a
szálloda megnyitása óta eltelt öt évben az ide érkezőkkel.
A jelenet egyúttal alkalmat adott a párnát idéző új logó,
az új arculat, valamint azoknak az új ágyaknak a bemuta-
tására, melyekre – az Accor csoporthoz tartozó másik
1600 tagszállodához hasonlóan – az elmúlt hónapokban
cserélték le a régi fekvőhelyeket, s amelyeken még kom-
fortosabb, még kellemesebb a pihenés. A 96 légkondi-
cionált szobával rendelkező hotel megnyitása óta sikere-
sen kapcsolódott be Győr idegenforgalmi vérkeringé-
sébe, a kikapcsolódást, szórakozást kereső látogatások
mellett az üzleti célú turizmus ismert és elismert célállo-
másává vált. Ahogyan azt Tóth Tamás igazgató az ese-
ményen elmondta, az eredményes működés kulcsa a
motivált csapat lelkiismeretes munkája és az a szakérte-
lem, amely az igényekhez igazodó, magas színvonalú
szolgáltatást nyújt a vendégeknek. Ennek megfelelően
különleges fogásokkal és rendhagyó műsorral szórakoz-
tatta a hotel az ötödik születésnapi ünnepség résztvevőit.

Győr segíti a kárpátaljai
magyar nevelést

A helyiek köszönetet mondtak a győri polgár-
mesternek, hiszen az óvodafejlesztéshez való hoz-
zájáruláson túl Borkai Zsolt kétszázezer forinttal
támogatta a Zöld Falusi Turizmus Egyesületet is,
mellyel Visk település szépen fejlődő idegenfor-
galmának további kibontakozását segítette.

A győri delegáció a Kárpátaljai Felső-Tisza
Vidéki Magyarok Találkozójára is ellátogatott,
ahol a résztvevők nemcsak a határon túli tele-
pülések kultúráját ismerhették meg, hanem tár-
gyalásokat folytattak a kapcsolat építésének to-
vábbi lehetőségeiről. Itt vetődött fel a diákok
csereüdültetésének kérdése, amelyre a felek a
jövőben akár pályázati forrásokat is igénybe
vennének. A csereüdültetés révén a fiatalok ha-
tárokon átívelő magyar–magyar kapcsolatokat
alakíthatnának ki.

A küldöttség találkozott dr. Nagy Ignác be-
regszászi konzullal, akivel további kapcsolatok
lehetőségéről tárgyaltak a győriek. A témák kö-
zött még a gasztronómia is szóba került, a kár-
pátaljai borászok és a borlovagrend alakítana
ki együttműködést városunkkal. Az Európai
Borlovagrend Győri Legátusa nyitott a kezde-
ményezésre, és az egyeztetések már meg is
kezdődtek, amelynek révén hamarosan Győr-
ben is bemutatkozhatnak a kárpátaljai borok. 

Betlehemes
találkozóra várják
a jelentkezőket

Ötéves a győri Ibis Hotel

A közönség a szeptember 13-i színházi nyílt
napon már kapott ízelítőt a Győri Balett leg -
újabb darabjából, a Zorbából, melynek bemu-
tatója október 13-án lesz. A társulat azt állítja,
elvarázsolják a közönséget. A Kossuth-díjas ifj.
Harangozó Gyula koreográfus elmondta, a
darab Zorba pozitív életszemléletét, életigen-
lését hozza el a közönségnek.

Elvarázsolják
a közönséget

Hamarosan új rovatot indítunk lapunk
hasábjain Főzzünk együtt finomat! cím-
mel. Ha olyan ételreceptje van, amit szí-
vesen megosztana másokkal, olyan
praktikát ismer, amit a tapasztalt nagy-
mamától lesett el, esetleg olyan újító
trükköt tud, amit a háziasszonyok hasz-
nosíthatnak reggeli, ebéd vagy vacsora
készítése közben, küldje el – lehetőleg
fotóval – az alábbi elérhetőségekre:
Győr Plusz, 9002, Győr, Pf. 78., vagy 
fozzunkfinomat@gyorplusz.hu.

Főzzünk együtt 
finomat!

Hamarosan induló új televíziójához
keres műsorvezetőket a Győr+ Média.
Ha már elmúltál 18, de még nem vagy
40, és szívesen kipróbálnád magad a
kamerák előtt, akkor jelentkezz a
tv@gyorplusz.hu e-mail címen, és ve-
gyél részt az új televízió castingján!
Kommunikációs végzettség előnyt je-
lent, de nem feltétel!  

Arcokat keresünk!
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BAJNOKOK  SPORT

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A magyar olimpikonok fantasz-
tikus sikereket értek el a nyári
játékokon, teljesítményük sok
fiatalt sarkallhat arra, hogy a
sporttal, a mozgással komo-
lyabban is foglalkozzanak. A
napokban több olimpiai bajnok
és sportvezető is Győrben be-
szélt a londoni élményeiről.

A Fészek Klub Borkai Zsoltot kérte fel
arra, hogy számoljon be a magyar
sport jelenéről, jövőjéről a londoni
olimpia eredményeinek tükrében. A
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ki-
emelte, az elmúlt két évben jelentős
változások történtek a hazai sport irá-
nyításában. A MOB hatásköre kibő-
vült, és az átalakulás zökkenők nélkül
zajlott le. Az olimpiai sikerekhez azzal
tudott hozzájárulni a szervezet, hogy
mindent megtett a sportolók zavarta-
lan felkészülésének biztosításáért. Az
elnök az ötkarikás szerepléssel kap-
csolatban úgy fogalmazott, a magyar
csapat túlszárnyalta azt, amit elvárni
lehetett. 

A nagy meneteléshez hozzájárult,
hogy a judósok és Szilágyi Áron sze-
replése révén az egész küldöttség
már az elején felfokozott hangulatba
került, és egy erős, összetartó közös-
ség kovácsolódott, miközben a ver-
senyzők úgy szorítottak egymás sike-
réért, mint saját magukért. Hozzá-
tette, sportolóinkra nemcsak a 17
megszerzett érem, illetve a nemzetek
rangsorában elért kilencedik hely
miatt lehetünk büszkék, hanem azo-
kért a megnyilatkozásokért, amik a vi-
lágsajtót is bejárták – utalt a MOB el-
nöke Gyurta gesztusára, amit a tragi-
kusan elhunyt egykori rivális, Alexan-
der Dale Oen családja irányába tett,
vagy éppen Baji Balázs sportszerűsé-
gére a gátfutópályán. Borkai Zsolt ki-
tért a magyar szurkolókra is, akik sok-
szor szinte hazai pályát teremtettek
versenyzőinknek, és emiatt bizony
számos ország küldöttsége irigyelte a
mieinket.

A klub vendége volt Kammerer Zol-
tán győri kajakozó is, aki hozzáfűzte,
az egyik legemlékezetesebb olimpiája
a londoni, mert végre nem csak az
aranyérem váltott ki elismerést az em-
berekből. Úgy érzi, végre megértették
a szurkolók, hogy adott esetben
mondjuk egy olimpiai hatodik hely
mögött is mekkora munka húzódik. A
2012-es olimpia éppen azért lett igazi

Olimpiai bajnokok Győrben 
ünnep, mert mindenki együtt szorí-
tott, és örült a sikereknek, függetlenül
attól, hogy az adott versenyző éppen
aranyat, ezüstöt vagy ötödik helyet
szerzett. 

Borkai Zsolt kitért a magyar sport
jövőjére is. Mint mondta, a MOB elké-
szítette azt a nyolcéves stratégiát,
amely meghatározza a honi sportszer-
vezés irányvonalait, finanszírozását,
és hosszú távra kiszámíthatóvá teszi a
viszonyokat. Hozzátette, a kiemelt, tra-
dicionális és eredményes sportágak
terén újra ki kell alakítani a széles körű
háttérbázist, erősíteni kell a szakmai

műhelyeket, hogy a megfelelő után-
pótlás biztosított legyen. Hangsú-
lyozta, nem csupán az élsportról van
szó, hiszen a legfontosabb, hogy fia-
taljaink egészségesen éljenek, a sok
haszontalan tevékenység helyett a
sportolást válasszák. Ehhez járulnak
hozzá nagymértékben az ideihez ha-
sonló sikerek. A példaképek motivá-
ciót, lökést adhatnak a gyerekeknek,
hogy maguk is sportolni kezdjenek.

A fiatalok motiválásában nagy sze-
repet játszhat az is, hogy példaképei-
ket élőben is láthatják, kezet foghat-
nak, beszélgethetnek velük. Éppen
ezért szerveztek találkozót a Móra Fe-
renc Általános és Középiskolában,
amelyen a diákok olimpiai bajnokok-
kal tölthették a napjukat. 

A Móra-iskola mindig híres volt
sportéletéről, a múltban is számos

bajnokot neveltek – itt tanult többek
között Borkai Zsolt és Csollány Szil-
veszter –, és a jelenben is több tehet-
ség bontogatja az intézményben szár-
nyait. A közelmúltban kajak-kenu ma-
raton felnőtt világbajnokságot nyert
Farkasdi Ramóna, az ifjúságiak között
pedig Takács Tamara szerzett arany-
érmet, míg Varga Patrik kenu egyes-
ben lett bronzérmes.

A találkozón Gyurta Dánielt nagy
ováció fogadta, és a gyerekek a spor-
tolóval együtt idézték fel újra a londoni
döntőt. A bajnok elmondta, ez mind-
össze a harmadik alkalom, hogy visz-

szanézi a futamot, ami belülről jóval
szorosabbnak tűnt. „A nehézsége
abban állt, hogy a saját fegyveremmel,
az utolsó métereken akartak meg-
verni, de ez szerencsére senkinek
nem sikerült!” A világcsúccsal olim-
piát nyerő mellúszó szerint felemelő
érzés volt a győzelem, és az is fel-
emelő, ami azóta vele itthon történik.
„Minden ifjú sportolónak azt kívánom,
hogy dolgozzon keményen, és élje át
ezt az érzést, mert ez minden munkát,
minden szenvedést megér!” Az úszó
azt is elárulta, őt is példakép moti-
válta, kilencévesen, Rózsa Norbert tel-
jesítményét látva döntötte el, egyszer
ő is olimpiai bajnok lesz.

Gyurta edzői közül a győri progra-
mon jelen lévő Kovácshegyi Ferenc és
Virth Balázs, valamint a szövetségi ka-
pitány Kiss László egyetértett abban,

hogy az úszó kitartásának, céltudatos-
ságának és hihetetlen szorgalmának
köszönheti sikerét. Hozzáállásáról
mindent elárul, hogy a fiatal ver-
senyző 13 évesen már a 16 évesek re-
kordját tartotta, 15 évesen pedig olim-
piai ezüstérmes lett. Dr. Szabó Tünde,
az úszószövetség főtitkára is – aki
egyébként maga is olimpiai ezüstér-
mes úszó – elismerően szólt Gyurta
teljesítményéről. 

Kammerer Zoltán 1997 óta verse-
nyez győri színekben, 18 évesen már
olimpiai résztvevő volt, Sydneyben
kettő, Athénban egy aranyérmet szer-

zett. A kajakos az iskola olimpiai nap-
ján kifejtette, a londoni ezüstre úgy te-
kint, mintha az a negyedik, amolyan
„fehér arany” lenne. Hozzátette, kemé-
nyen megdolgoztak ezért az eredmé-
nyért, és a néhány perces döntőben
egy 25 éves pályafutás minden mun-
kája benne volt. Társaival kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, jót tett neki,
hogy fiatalokkal versenyezhetett, de
büszke rá, hogy az ifjaknak sok újat
mutathatott. Megtanította őket a ren-
des bemelegítésre, és talán a menta-
litásából is átadott valamit. 

Az iskola aulájában helyet foglaló
gyerekek tátott szájjal hallgatták baj-
nokainkat, és csillogó tekintetük arról
árulkodott, többekben megfogalma-
zódott a vágy, hogy egyszer majd ők
is ott ülhessenek a színpadon, és me-
sélhessenek az olimpiai sikereikről.



A szelektíven gyűjthető hulladékoknak nem csak egy életük
van. De vajon mi történik az üres műanyag palackokkal, üve-
gekkel, fémdobozokkal, kiolvasott újságokkal, miután azokat
a szelektív hulladékgyűjtőbe dobtad? Most nyílt nap kereté-
ben a saját szemeddel győződhetsz meg arról, hogy minden
egyes hulladék jó helyre kerül.

2012. szeptember 29-én 10 és 15 óra között üzemlátogatásra
nyílik lehetőség a GYŐR-SZOL Zrt. üzemeltetésében lévő
győr-sashegyi Hulladékkezelő Központban. A csoportok a
megadott időintervallumban egész órakor indulnak.

Cím: 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.
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HIRDETÉS PIAC

kép és szöveg: nagy csaba

A méz különösen értékes természetes táplálé-
kunk. Felhasználható sütemények, teák, kávék
édesítésére, de ajánlható közvetlen fogyasz-
tásra is. A méznek a házi patikában is előkelő
helye van, hiszen jó ellenszere a meghűléses
betegségeknek. Kevesen tudják, hogy beltar-
talmának köszönhetően a méz segíti a vágott,
a horzsolt és az égési sebek gyógyulását. Be-
tegségmegelőző hatása is kiemelendő, hiszen
tartalmazza szinte az összes ásványi anyagot. 

A csalóka időjárásban, közeledve a meghűlések idő-
szakához a városréti piacon Magyar Árpádnál jártunk
méznézőben. A hétközi árusítási napon az őstermelő
elmondta: gyermekkora óta foglalkozik a méhekkel, és
immár huszonegy éve a főállása is a méhészet. Győr-
Gyirmóton 320 méhcsalád segítségével állítja elő a ki-
zárólag természetes anyagokat tartalmazó mézet. A
termék különböző méretű üvegekbe történő kiszere-
lését szintén maga végzi. Kitartását a vásárlók is meg-
hálálják, hiszen vannak olyan vevői, akik húsz éve jár-
nak vissza hozzá. Nekik a hűséget, az új vevőknek a bi-
zalmat köszöni meg az őstermelő, akinek kínálatában
megtalálható az akác-, a hárs-, a virág- és a repceméz
is. A tárolásra rátérve Magyar Árpádtól megtudtuk,
hogy a mézet nem kell hűtőben tárolni. Az őstermelő
standjánál a különböző mézek mellett tojás is kapható.

Piaci kosár:

Akácméz 1800 Ft/kg
Hársméz 1800 Ft/kg
Virágméz 1400 Ft/kg
Repceméz 1400 Ft/kg
Tojás 35–40 Ft/db

Mézet a piacról
Kutya- és cicaszépségversennyel, bemutatók-
kal, lovagoltatással várják az állatbarátokat
Győrben október 6-án 13 órától az I. Állatok
Világnapja Fesztiválon. A Királyszék úton lévő
Tesco hipermarket parkolójának szélén és
füves területén tartott programon vitathatat-
lanul az állatoké lesz a főszerep: a legszebb ku-
tyák és cicák kiválasztása után megmutatják
a menhely lakói, mit tanultak az Okos Kutya
Programon, majd szakemberek adnak felvilá-
gosítást az állatok helyes gondozásáról. Tájé-
koztatót tart az érdeklődőknek állatorvos,
kutya-fizioterapeuta, kutyaoktató, kutyakoz-
metikus, valamint egy terápiás kutyás tanonc.
A programon a Győri Állatmenhely munkatár-
sai folyamatosan információkkal szolgálnak az
örökbe fogadható kutyákról és cicákról, be-
mutatkozik az Angyal Egylet, valamint egy kül-
földi állatmentő szervezet is.
A segíteni szándékozók a Győri Állatmenhely
sátrához fordulhatnak, az árva állatok számára
gyűjtenek kutya- és cicaeledelt, takarókat,
ágyneműhuzatokat, törölközőket, de a tombo-
lavásárból befolyt összeget is a gazdátlan ál-
latok javára fordítják.
A fesztivál állatbarát, tűzijátékmentes forga-
taggal és tombolasorsolással zárul.

Az állatoké lesz
a főszerep
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzájut-
hatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló játékos a Vaskakas is talál szelet című könyvet nyerheti meg.
Címünk: Győr Plusz, 9002 Győr, Pf. 78. vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Ke-
resztrejtvény. Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Bármit mondok neked,
tíz perc, és rajta van az interneten. Nyertes: Szatmári Erzsébet (Miskolc). Nye-
reményét a szerkesztőségben (Orgona u. 10., B épület, tetőtér) veheti át.

SUDOKU

Ünnepnapok

A sudoku japán eredetű, napjainkban
egyre népszerűbb logikai játék. Szabálya
egyszerű. A nagy négyzet üresen hagyott
kis négyzeteibe számokat kell elhelyezni
1-től 9-ig. Egy sorban, egy oszlopban és egy
3x3-as négyzetben mindegyik szám csak
egyszer fordulhat elő. Feladványaink ne-
hézségi fokát „+” jelzi.    
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

szerző: nagy csaba
fotó: n. cs.

A GYŐR-SZOL Zrt. városüzemeltetési
üzletágának munkatársai a hét elején
megkezdték a nyári fesztiválok ideje
alatt a szokásosnál nagyobb haszná-
latban lévő belvárosi utcák tisztítását.
A köztisztasági program során út-
mosó autóból és seprőgépből álló
géplánccal történik a takarítás. Az út-
mosó autóból a burkolatra kijuttatott
víz feloldja az odaragadt, lerakódott
szennyeződéseket, a seprőgép pedig
a fellazított kosz hatékony összetaka-
rítását végzi el. A munka többek kö-
zött a Széchenyi térre vezető kisebb
utcákban, illetve a korábbi fesztiválok
során sokak által igénybe vett Baross
Gábor, Arany János és Kazinczy Fe-
renc utcákban aktuális. A beavatko-
zásnak köszönhetően az említett terü-
leteken tisztább lesz a burkolat.

Ezt erősíti meg a Baross Gábor út
közepén az újságospavilonban dol-
gozó Hancz Tiborné, aki munkájából
adódóan sokat tartózkodik a sétálóut-
cában. Amint a minap mondta, örül a
burkolattakarításnak. A központi sétá-
lóutcában egyébként rendszeresen
látja a GYŐR-SZOL takarító embereit

Burkolattisztítás Győr belvárosában
és tisztítógépeit. Tar Jánosné a szín-
ház előtt, a II. János Pál téren mondta
el, hogy fontos a tisztaság. Szerinte
nemcsak most, a különtakarítás alkal-
mával, hanem a mindennapok során
is sokat tesz a GYŐR-SZOL a tiszta vá-
rosképért. Az eredmény megtartásá-
hoz szükségesnek látja a lakosság
együttműködését is. Szász Zsolt egy,

az Arany János utcában található
ajándéküzlet vezetője. Ahogy fogal-
mazott: a takarítás egy véget nem érő
munka. Örül az említett sétálóutcák
fokozott őszi tisztításának. A belváros-
ban sok időt eltöltőként rendszeresen
és gyakran látja a GYŐR-SZOL em-
bereit, akik a szemeteseket is sűrűn
ürítik.

Rendhagyó módon emlékezik
a hősökre a Történelmi Igaz-
ságtételi Bizottság és a Győri
Öregcserkész Baráti Kör. Ha-
gyományos utcai stafétára hív-
ják azokat, akik le akarják róni
tiszteletüket az aradi vértanúk
és a világháborúkban bátorsá-
gukkal kitűntek előtt.

A stafétára 10 fős csoporto-
kat várnak október 6-án a rajt
helyszínére, az Országzászló-
emlékműhöz. A csapat min-
den tagja egy kört fut a park
körül. A leggyorsabb csapat
vándordíjat kap, aminek erede-
tijét Schima Bandi aranykoszo-
rús iparművész készítette még
1926-ban. A verseny előtt a
Pro Urbe-díjas Vi téz Fehérváry
Zoltán tart megemlékezést. A
futás után pedig a Péterfy Sán-
dor-iskola tanulóival együtt
megkoszorúzzák a karmelita
templom falán elhelyezett, ara -
di vértanúk tiszteletére állított
emlékművet, amit Lebó Fe-
renc szobrászművész készített.

Futással
emlékeznek



ÁLLÁS

Győri kisvendéglőbe
szakácsot felveszünk, heti 5
napos munkaidővel. Tel.: 96/416-
629.  

Érettségizett ügyfélkapcsolati és te-
lefonos munkatársat biztosítóhoz fel-
veszünk. Rugalmas munkaidő, cafe-
téria. 06-70/2678-190, furyliza@
gmail.com. 

EGYÉB

COFIDIS gyorshitel
48 órán belűl (max. 800 e Ft),
Új SZOCPOL, támoga-
tott lakáshitel. Tel.: 20/951-
0235   

BABAKOCSIK, kiságyak, já-
rókák, biztonsági ülések, etetőszé-
kek, bébikompok, hinták, babakellé-
kek adása-vétele. Téli lábzsákot, ano-
rákot átveszünk. MINI BIZI Győr,
Déry T. u. 16. 0620/918-0643

Jelképes összegért átadnám a
BME biomérnöki szakán 1996–
2001 között használt tankönyvek és
jegyzetek egy részét. 30/504-7194,
96/422-207. 

Hajat veszek 50 cm felett, vá-
gottat vagy vágni valót, jó áron. Tel.:
30/990-9530. 

Olcsó áruszállítás, költöz-
tetés ponyvás autóval. Tel.: 30/9057-
819. Építési törmelék, tűzifa, szén
szállítása billencsautóval. Tel.:
20/455-2233  

Lomtalanítást vál-
lalok, ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát. Felesle-
gessé vált holmiját elszállítom. 
Tel.: 70/500-1291.  

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást igény sze-

2012. szeptember 28.   / + / 27

Győr-Szigetben, a Semmelweis u.
8. sz. alatti bérházban utcafronti, 27
m2-es üzlethelyiség kereskedelmi,
szolgáltatói tevékenységre vagy iro-
dának hosszú távra kiadó. Érdek-
lődni: GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-
420.

LAKÁSCSERE

Győr-Szigeti, 1 szobás, 32 m2-es,
gázfűtéses, határozott bérleti jogvi-
szonyú lakást cserélne gyárvárosi,
belvárosi, nádorvárosi vagy szabad-
hegyi, 1,5-2 szobás lakásra 2–4
emeletes épületben 2. emeletig (hir-
detési szám: 145). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Marcalvárosi, 1+2 fél szobás, 53 m2-
es, távfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses
lakásra Újváros kivételével (hirdetési
szám: 155). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne adyvárosi,
marcalvárosi vagy szabadhegyi,
1+fél szobás, távfűtéses lakásra. Er-
kélyes lakás előnyben (hirdetési
szám: 157). Érd.: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Marcalvárosi, 2 szoba-hallos, 53
m2-es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1
+fél–2 szobás, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra Újváros és
Bácsa kivételével (hirdetési szám:
158). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 m2-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne belvárosi, nádor-
városi, 2 szobás, 50–55 m2-es, gáz-
fűtéses lakásra  (hirdetési szám:
159). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Szigeti, 1 szobás, 31 m2-es, gázfűté-
ses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 30–45 m2-
es, komfortos lakásra Belváros és
Révfalu területén (hirdetési szám:
160). Érdeklődni: GYŐR-SZOL Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi, 1 szobás, 40 m2-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-

déses lakást cserélne 1+2 fél, 2+fél
vagy 3 szobás, egyedi fűtésű bérle-
ményre (hirdetési szám: 301). Érd.:
GYŐR-SZOL Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 3 szoba+hallos, 62 m2-es,
távfűtéses, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szoba+hal-
los, 50–55 m2-es bérleményre Szi-
get, Újváros, Likócs  kivételével (hir-
detési szám: 302). Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

GARÁZS 

GARÁZS, 15 m2-es (5,2
mx2,9 m), kitűnő állapotban, saját vil-
lanyórával, Győr-Szigetben eladó! Ér-
deklődni: 06-30/9370-230.     

SZOLGÁLTATÁS

Izomsorvadást, bénu-
lást, isiászt, porcko-
rongsérvet gyógykeze-
lek. Samodai Péter gyógymasszőr,
30/7543-114,  www. egesz -
seg ovo.hu   

OKTATÁS

E G Y I P T O M I
MASSZ Á ZS TANODA
Gyere, tanuld, birtokold az ősi tudást!
www.masszazs ta no -
da.hu, 06-70/237-6097.  

Klasszikusgitár-oktatás indul kezdők
és középhaladók részére Győrben,
13 éves kor felett. A hétvégi okta-
tásra is lehetőséget biztosítunk. Je-
lentkezés telefonon vagy e-mailben.
Tel.: 30/594-2285. E-mail: clas-
sica.gitar@freemail.hu.

ÉPÍTŐANYAG 

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

HIRDETÉS APRÓ

Készpénzért antik bútort,
festményeket, Herendi és
Zsolnay-porcelánt, ezüsttár-
gyakat, könyveket, régi fali-
és asztali órákat, dísztárgya-
kat, teljes hagyatékot vásá-
rolunk. Tel.: 70/640-5101.  

rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
Tel.: 20/944-6667.  

Tetőjavítás, átrakás, lapos-
tető-szigetelés és homlokzatjavítás
és -festés. 30/376-2712.

Bélyeget, bélyeggyűj-
teményeket, képeslapokat,
pénzeket, pénzgyűjteményeket, pla-
ketteket, kitüntetéseket, könyveket,
egyéb régiséget vásárolok gyűjtemé-
nyembe. Hétvégén is! Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.   

Üdülési csekk, SZÉP-
KÁRTYA elfogadása és bevál-
tása. Tel.: 70/564-2280.   

Költöztetés, fuvarozás,
lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező
áron, 2.900 Ft-tól. 30/422-
6164. 

INGATLAN

Győr-Nádorvárosban, a Bem tér kö-
zelében, csendes, családi házakkal
tarkított részen, fiatal, rendezett tár-
sasházban 1. emeleti, 76 m2-es,
nappali+2 szobás, klímás, egyedi fű-
téses, világos, szép állapotú téglala-
kás, 4 m2-es erkéllyel, zárt udvari
gépkocsibeállóval eladó. Ár:
18.900.000 Ft. Érdeklődni: 06-
20/3939-349.

Győr-Sashegyen, Volán ut-
cában 800 m2-es zártkert 30 m2 té-
liesített, alápincézett, beépíthető te-
tőterű téglaházzal eladó. Víz, villany
van. Ár: 3,8 M Ft. 20/801-5541.

Építési telek Győrzá-
molyon, Tölgyfa út elején
ELADÓ! Közművesített, bekerí-
tett, 820 m2-es, 18 m utcafronttal,
családi házas övezetben. Érd.:
30/9370-230.     

Győrszentiván-Kertvárosban, Auditól
5 km-re téliesített, 23 m2-es nyaraló
eladó. Irányár: 3.200.000 Ft. Érd.:
30/267-2201.

ÜZLET 

Győr, Kálvária utcában 120 m2-es
konferenciaterem hosszú távra vagy
alkalmakra kiadó. Érd.: GYŐR-SZOL
Zrt., 96/511-420.

Ár: 15 millió forint
Érd.: gymt74@gmail.com

Tel.: 06-30/936-2517

Gyôr belvárosától 7 percre autóval, egy
1416 m2-es dupla telek. A telek gyönyörû
környezetben, közel a Mosoni-Dunához, a töl-
tés mellett, csendes családi házas övezetben
helyezkedik el. Ideális dupla telekként bará-
toknak vagy testvéreknek, rokonoknak. A
telekre a képen látható látványterv készült!

200 m2 alapterületen 15 éve működő szolárium
és szépségszalon – az emeleten egészségház-
zal – bérleti joga eladó! Négy darab professzio-
nális szoláriumgéppel, számítógépes rendszer-
rel, teljes berendezéssel, fodrászattal, egyedileg
tervezett bútorokkal és dekorációval eladó.

Érdeklődni az alábbi számon lehet:

06-30/9362-517

ELADÓ BÉRLETI JOG!

• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Lomtalanítás
• Fuvarozás

Megbízható minôségi
munka, garanciával!

Dombi Szabolcs, 06-30/529-7589

KÖRNYEZETVÉDELEM
MUNKAVÉDELEM

• Vállalati és hatósági ügyintézések
• Szakértések, vizsgálatok, felmérések
(légszennyezés, zaj, rezgés, klíma, fény stb.)

T.: 30/235-1692 F.: 88/590-059
Kv.-i Igazságügyi Szakértôi Iroda

BLAUTECH KFT.
www.blautech.hu    

titkarsag@blautech.hu

Gyôr-Belváros, színház mellett,
Schweidel—Teleki u. sarkán 

üzlet és irodaház I. szintje, 93 m2

KIADÓ.
Alkalmas üzlethelyiségnek,

irodának, rendelôknek, oktatási, 
szolgáltatási célokra stb. (pl. szépség -
szalon — ez esetben helyiségenként is

bérbeadó), kiválóan alakítható.

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Őszi pillanatok az 
Amstel Hattyú Fogadóban! 

Minden a'la carte étkező  
Kedves Vendégünket

meghívjuk egy pohár újborra 
vagy mustra.

Mindenkit szeretettel várunk!
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Varga Roland, a Győri ETO FC támadója
remek formában kezdte a szezont, lendüle-
tes játéka mellett a gólokkal és a gólpasz-
szokkal sem maradt adós. Kiemelkedő tel-
jesítménye ismét meghívót ért az U21-es
válogatottba, ahol két mérkőzésen is pá-
lyára lépett a közelmúltban. 

Varga Roland négyévnyi légióskodást követően
idén januárban igazolt a Győri ETO FC csapatához.
Érdekesség, hogy előző klubja egyáltalán nem mon-
dott le róla, a Bresciának jövő nyáron opciós joga
van visszavásárolni a labdarúgót. A hatalmas lövő-
erejéről is ismert támadó – Olaszországban egy hi-
vatalosan lemért lövése meghaladta a 115 km/órás
sebességet – gyorsan bejátszotta magát a győri
csapatba és meghatározó játékossá lépett elő. 

– Örültem az ETO megkeresésének, és mivel ko-
rábban az U21-es válogatottal az olaszok ellen már
futballoztam Győrben, tudtam, hogy csodálatos az
itteni létesítmény. Profi körülmények fogadtak,
ezért sem bánom, hogy három és fél éves szerző-
dést írhattam alá – nyilatkozta év eleji érkezését kö-
vetően Varga Roland. 

A csatár egészen fiatalon került külföldre,
mindössze 18 évesen szerződtette az
olasz másodosztályban szereplő Brescia.
Varga Roland úgy vágott bele a légiós -
életbe, hogy előtte egyetlen mérkőzést
sem játszott a magyar élvonalban. Fut-
ballberkekben máig komoly vitát folytat-
nak arról, hogy mikor éri meg külföldre
szerződni – van, aki szerint nem lehet
elég korán, míg van, aki úgy véli, előbb ér-
demes a hazai bajnokságban némi
meccsrutint szerezni. 

– Minden téren sokat fejlődtem Olasz-
országban, úgy gondolom, hogy meg-
érte belevágni a légióskodásba ilyen fiatalon is.
Sokat tanultam és rengeteg tapasztalatot szerez-
tem a kint töltött évek alatt. Akkor úgy éreztem,
hogy ez jó döntés volt, és ha visszamehetnék az
időben, akkor sem biztos, hogy másként határoz-
nék. Nem bántam meg, hogy külföldre szerződ-
tem, de nem szeretnék másoknak tanácsokat
adni arról, hogy kövessék-e a példám vagy sem,
ezt a kérdést nem én fogom eldönteni – mondta
tapasztalatairól a támadó. 

Varga Roland tagja volt a közelmúlt legnagyobb
magyar labdarúgósikerét elérő U20-as válogatott-
nak, amely 2009-ben bronzérmes lett az egyiptomi
világbajnokságon. A csatár a Costa Rica elleni
bronzmérkőzést tartja pályafutása legemlékezete-
sebb mérkőzésének, amelyen 1–1-es döntetlent
követően büntetőpárbajban dőlt el a harmadik hely
sorsa. A magyarok 2–0-ra nyerték az idegek harcát,
a mindent eldöntő tizenegyest pedig éppen Varga
Roland értékesítette. 

– Ugyan kellemes emlék az a bronzérem, de már
rég túlléptem az Egyiptomban történteken. Akkor
nagyon nagy élmény volt, de úgy érzem, nem sza-
bad ezzel foglalkoznom, hiszen már három éve tör-
tént, azóta pedig sok minden megváltozott, többek

Lendületes nehézbombázó
között én is – mondta a labdarúgó a korosztályos
válogatott sikeréről, amelynek a Győri ETO FC-ből
részese volt Dudás Ádám, Kiss Máté és Zámbó
Bence is. 

Varga Roland mielőtt az ETO-ba igazolt, fél
évet már játszott az NB I-ben, a Brescia ugyanis
2010 tavaszán Újpestre adta kölcsön. Akkor ti-
zenkét mérkőzésen kapott bizonyítási lehetősé-
get, emellett a Bresciában két bajnokin lépett pá-
lyára a felnőttek között. Győrött így is hamar fel-
vette a ritmust, és állandó tagja lett a zöld-fehé-
rek mérkőzésnapi keretének. 

– Elég gyorsan beilleszkedtem a csapatba,
sokat segített, hogy több játékost ismertem ko-
rábbról, hiszen az utánpótlás-válogatottban
együtt játszottam velük. A kezdeti benyomásaim
kedvezőek voltak, és azóta is nagyon jól érzem
magam Győrben. Ebben a szezonban nem va-
gyok elégedetlen a teljesítményemmel, persze
vannak olyan szegmensei a játékomnak, amelye-
ken szeretnék javítani. Az ETO mindig bajnok -
esélyesként vág neki a bajnokságnak, mindent
megteszünk azért, hogy a dobogó minél maga-
sabb fokára állhassunk fel a szezon végén. Sze-
rintem van esélyünk megnyerni a bajnokságot,
méghozzá nem is kevés. 

Varga Rolandnak a közelmúltban válogatott-
meghívót ért a bajnokságban mutatott jó forma,

Róth Antal szövetségi edző az U21-es csapat-
ban számított a győri játékosra. Magyarország
előbb 2–1-re nyert Írország ellen idegenben,
majd Kecskeméten 2–0-ra győzött Liechten -
stein ellen az Európa-bajnoki selejtezősorozat
utolsó állomásain. 

– Ebben a sorozatban csak az utolsó két
meccsre kaptam meghívót, a továbbjutás szem-
pontjából ezeknek ugyan már nem volt tétje, de az
önbecsülésünk miatt mindkettőt meg szerettük
volna nyerni, és ez sikerült is. Nagyon örültem
annak, hogy Róth Antal beválogatott a keretbe, szá-
momra mindig megtiszteltetés a nemzeti csapat-
ban szerepelni. Az első mérkőzésen kevés lehető-
séget kaptam, de a másodikon már végig pályán
voltam, és szerintem nem is ment rosszul a játék –
elevenítette fel legutóbbi válogatott mérkőzéseit
Varga Roland, aki egyelőre nem foglalkozik a jövő-
vel, csupán a mostani szezonra koncentrál.  

– Nem szeretnék nagyon előremenni az időben,
egyelőre nem foglalkoztat, hogy mi lesz velem
mondjuk öt év múlva. Jelenleg itt vagyok Győrben,
a következő feladataimra összpontosítok, szá-
momra most az a legfontosabb, hogy ez az év jól
sikerüljön a csapatnak és nekem egyaránt.  

Név: Varga Roland • Születési hely: Budapest • Születési
idő: 1990. január 23. • Magasság: 175 cm • Testsúly: 76
kg • Klub: Győri ETO FC • Poszt: csatár • Mezszám: 11 •
Eddigi csapatai: Gödöllői SK, Goldball ’94 FC, MTK Bu-
dapest FC, Brescia Calcio, Újpest FC (kölcsönben), U.S.
Foggia (kölcsönben) • NB I-es mérkőzés/gól: 27/7 • Vá-
logatottság: U21-es • Sikerei: U20-as világbajnoki bronz -
érmes (2009), NB I-es bronzérmes (2012)

Névjegy
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A 9. Krúdy Duatlont rendezik október 4-én, csü-
törtökön 13.30-tól a Krúdy-középiskola mögötti
kiserdőben. A résztvevők győri középiskolák ta-
nulói, nevezni lehet a testnevelőknél vagy az
otto@krudy.gyor.hu címen október 2-ig. A ver-
senytáv: 1000 m futás, 2000 m kerékpár, 1000
m futás. A programban újdonságként páros du-
atlon is szerepel. Díjazás: 1–3. helyezett lány-fiú:
oklevél és tárgyjutalom, 1–3. helyezett győri ta-
nárcsapat: kupa és oklevél, 1. helyezett lány-fiú
csapat (4 fő): vándorkupa díj. A résztvevők kö-
zött értékes díjakat sorsolnak.

A Győri ETO FC az OTP Bank Liga 8.
fordulójában Koltai Tamás góljával
1–0-ra győzött a Videoton otthoná-
ban, s ezzel megszerezte sorrend-
ben hatodik győzelmét, a három
pontot érő találat szerzője pedig fél-
tucat gólnál jár már.

Ami még ennél is nagyobb dolog,
hogy a zöld-fehér gárda utoljára
2002. július 27-én vezette az NB I-es
mezőnyt. Az akkori bajnokság nyitó
fordulójában az ETO 4–2-re nyert a
Békéscsaba ellen, ami akkor elég volt
az éllovas státushoz, és bár a követ-
kező körben is nyertek Tamási Zsolt
tanítványai, jobb gólarányának kö-
szönhetően az FTC beelőzte a győrie -
ket. Aztán mikor a Fradit érte utol az
ETO, az MTK került eléjük. 

Azóta, pontosabban 2002. au-
gusztus 3. óta nem volt az élen a
győri csapat. 

Most Székesfehérváron a Steva-
novic – Svec, Lipták, Takács, Pilibai-
tis – Pátkai, Kamber, Kronaveter –
Koltai, Strestik, Varga tizenegy – ki-
egészülve az Andric, Aleksidze,
Dudás hármassal – röpítette a ta-
bella tetejére az ETO-t, mely pénte-
ken 17 órakor hazai pályán folytat-
hatja menetelését, ráadásul a papír-

A kezdeti nehézségek után kötelező
győzelmet (30–16) aratott a SZESE
Győr csapata az Ajka ellen az NB I/B
második fordulójában, mely a győ-
riek számára az első volt, miután a
nyitányon szabadnaposak voltak
Deáki István tanítványai. Schneider
kapufájával indult a mérkőzés, az el-
lentámadásból megszerezte a veze-
tést az Ajka. Szabó gólját követően
Rivnyákkal szabálytalankodtak a
védők, a büntetőt Hollós értékesí-
tette. A félidő közepén Kovácsovics
góljával 7–3 volt az eredmény, majd
tovább nőtt a különbség (10–4). A
hajrá kiegyenlített játékot hozott, így
hét góllal vezetett harminc perc játék
után az egyetemi gárda (14–7). A má-
sodik játékrész elején kettesével
estek a gólok (42. perc: 18–11). A fél-
idő közepén hétszer vette be ellen-
fele kapuját a SZESE, így ötven perc
után már tizenhárom gól volt a két
csapat közti különbség (25–12). Az
utolsó tíz percben nagy változás nem
történt, felváltva estek a találatok. A
végén Rosta szerezte csapata har-
mincadik gólját. A SZESE ilyen kü-
lönbséggel is megérdemelten nyerte
a mérkőzést, bár játéka még eléggé
idény eleji volt.

Telt ház fogadta a győrieket a Siófok otthonában. Az esélyes
egyértelműen a címvédő zöld-fehér gárda volt, ez az első per-
cekben azonban nem látszott a játékon. Tíz perc elteltével 3–
3-as döntetlennél Ambros Martin időt is kért, s a folytatásban
az emberhátrány ellenére is sikerült elhúzniuk Görbiczéknek
(20. perc: 9–6). A félidő hátralevő perceiben nagy volt a rohanás
mindkét oldalon, így sok hiba is becsúszott a játékba. A szü-
netre 14–10-es győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok.
A második játékrészben felváltva estek a gólok (15–20), az
utolsó tíz percnek viszont már 24–16-os győri vezetéssel indul-
tak neki a csapatok, sőt, az 55. percben Rédei-Soós találatával

Krúdy Duatlon

Tíz év után újra az élen
forma mindenképpen az éllovas mel-
lett szól a tabella hátsó régiójához
tartozó, legutóbb saját közönsége
előtt a Pécstől vereséget szenvedett
Lombard-Pápa ellen.

A pénteki találkozó szünetében a
hagyományoknak megfelelően a
győri klub vezetése a nagyközönség
előtt köszönti az elmúlt idény leg-
jobb, legeredményesebb utánpótlás
játékosait. A dobogós helyen vég-
zett csapatokat, játékosokat, edző-
ket, a posztonkénti legjobbakat a
klub vezetői, legendái jutalmazzák, s
ezen alkalomból adják át a szintén
hagyományos Fehér Miklós-díjat is.

Az ETO egyébként Magyar Kupa-si-
kerrel hangolt a pénteki meccsre: a
győriek 12–0-ra nyertek a Babót ven-
dégeként. A gólokon Dudás (11., 35.,
41.), Andric (14., 17., 29.), Aleksidze
(60., 65., 81.), Völgyi (64.), Dina (75.) és
Nicorec (69.) osztozott. Ezen az össze -
csapáson két újoncot is avatott Pintér
Attila: az NB II-es együttesből Né-
meth László kezdőként kapott lehe-
tőséget a középpályán, Kozma Máté
pedig csereként a hátvédsorban lé-
pett pályára.

Az NB II Nyugati csoportban a
Gyirmót FC Győr 5–2-re kikapott a

Puskás Akadémia otthonában úgy,
hogy a hazaiak a 37. perctől ember-
hátrányban futballoztak. Az ETO II
csapata megyei rangadót játszott

idegenben, de nem túl sok sikerrel:
az SVSE-GYSEV ugyanis 3–2-re
győzött. Javítási lehetőség a hétvé-
gén: a gyirmótiak az SVSE-t fogad-
ják vasárnap 17 órakor, az ETO II
szombaton 16 órától a Baját fogadja.

Idény eleji
forma

Nem fürdött be az Audi ETO
először volt két számjegyű a különbség (28–18), a hátralévő
idő arra volt elég, hogy a házigazdák – melynek edzője, Imre
Vilmos a hét elején a Csurgó férficsapatának kispadjára ült át
– faragjanak a hátrányból, a vége 30–22-es győri siker lett.

Közben eldőlt az is, hogy a Bajnokok Ligája-csoportkör-
ben a szlovén Krim Ljubljana és a horvát Podravka mellett
a Kolozsvár lesz a győriek ellenfele, miután a román gárda
a selejtezőben legyőzte előbb a török Muratpasát, majd a fi-
náléban a szerb Zajecart verő orosz Rostov-Dont. Mindez
azt is jelenti, hogy a kolozsváriakkal Petróczi Viktória ellen-
félként tér vissza a Rába partjára.

* Vékonyított lencsék vásárlása esetén (min. ormix 1,6 crizal réteggel)

* egyéb kedvezményekkel nem vonható össze.*                   keretek nem szerepelnek az akciós ajánlatban. 

9022 Gyôr, Schweidel u. 23.
(a színház művészbejárójával szemben) Nyitva: h–p. 9–18, szo. 9–12 óráig.

OKTÓBERBEN
MINDEN KERET

– 50%* Bejelentkezés:
96/335-119
További kedvezményeinkrôl 
érdeklôdjön üzletünkben!

Akció idôtartama: október 1–31-ig.
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Vasárnap kezdi meg a bajnoksá-
got a Győr-Szol–Széchenyi ESE
NB I/B-s férfi kosárlabdacsapata.
Kozma Tamás legénysége a Vasas
otthonában lép pályára. 

Bár akadnak sérültjei a csapat-
nak, győzni megy a győri gárda,
egy jó rajt ugyanis lökést adhat a
folytatásra.

„Valóban nem mindegy, miként
sikerül a rajt, ugyanakkor nem egy
meccsen dőlnek el a dolgok. A leg-
fontosabb, hogy jól felkészüljünk
az előttünk áll feladatokra. Ez azt
gondolom, sikerült, volt erre nyolc
hetünk. Igaz, az általam elképzelt-
nél kevesebb edzőmeccset tud-
tunk csak játszani. Ennek ellenére
a tizenhatos keretből mára kiala-
kult az a tíz-tizenkét játékosból álló
mag, akikre építeni lehet. Örömteli,
hogy ennek fele egyetemista és a
U23-as bajnokságban is tudnak
játszani” – kezdte Kozma Tamás
vezetőedző, aki a csapat szerkeze-
tének változásairól is beszélt.

„Drevenka Dávid személyében
sikerült egy rutinos irányítót szer-
ződtetnünk, mely mindenképpen a
játékunk előnyére válhat. A többi új
szerzemény többsége előző klubjá-
ban inkább a hatodik-hetedik em-
bernek számított, így nekik kell egy

Jövő héten kezdődik a női kosárlabda-
bajnokság, az UNI Győr már a felkészü-
lés hajrájában jár. A zöld-fehérek múlt
szombaton a szintén Euroligában érde-
kelt horvát Novi Zagreb otthonában lép-
tek pályára, s szenvedtek 74–59-es ve-
reséget. A győrieknél Nagy-Bujdosó
volt a legeredményesebb 17 ponttal. A
tervek szerint a horvát gárda hétfőn vi-
szonozta volna a győriek látogatását,
végül azonban vasárnap késő este egy
e-mailben lemondták a „visszavágót”.
Az idő rövidsége miatt a GYŐR-SZOL–
SZESE NB I/B-s férficsapatát sikerült
megnyerni edzőpartnernek. A szakmai -
lag hasznos találkozón az erősebbik
nem volt a jobb, a fiúk már húsz ponttal
is vezettek, az utolsó negyedre vetkőzte
le lámpalázát az UNI Győr, s a végére fel
is zárkózott (62–73).

A győriek a hétvégén a Göcsej-
kupán vesznek részt. Pénteken 14.30
órakor a ZTE lesz az ellenfél, a másik
ágon az Uniqa-Euroleasing Sopron és
a török Galatasaray csap össze. Szom-
baton a két győztes vívja a döntőt, a
vesztesek a 3. helyért lépnek pályára. 

Címvédésre készül az UNI Győr
Az biztos, aki a törökök ellen mérkő-

zik, délelőtt 10.30-kor kezd, a másik ta-
lálkozón 16.30-kor lesz a feldobás.

Ami a bajnokságot illeti, Fűzy András
elnök beszélt a célokról, mely a tavalyi
szezon után nem lehet más, mint a dön-
tőbe jutás a bajnokságban és a Magyar
Kupában egyaránt, míg az Euroligában
tovább fejlődni. Utóbbi esetén nehéz
megmondani, mire lesz mindez ele-
gendő, de ha méltó partnerei lesznek a
nagycsapatoknak a lányok, s sikerül
több skalpot begyűjteni, mint tavaly,
akkor nem lesznek elégedetlenek.

Ezt erősítette meg Fűzy Ákos veze-
tőedző is, aki szerint a csapat jól dol-
gozott, a múlt héten a keret is teljes
lett, hiszen az ausztrál Natalie Hurst
után az amerikai Chay Shegog is csat-
lakozott a kerethez.

„Most már a finomhangoláson van a
hangsúly, s azon dolgozunk, hogy Hurs-
töt és Shegogot is beillesszük a játék-
rendszerünkbe. Az ismétlés a régi játé-
kosokra is ráfér, de összességében nem
állunk rosszul, s bízom a jó szezonkez-
désben” – fogalmazott Fűzy Ákos.

1. forduló, október 3., 18 óra: Szek-
szárd–UNI Győr. 2. forduló, október
6., 18 óra: UNI Győr–Vasas. 3. forduló,
október 9., 18 óra: UNI Győr–PEAC-
Pécs. 5. forduló, október 18., 18 óra:
Cegléd–UNI Győr. 6. forduló,október
21., 19 óra: DKSK–UNI Győr. 7. for-
duló, október 28., 17 óra: ZTE–UNI
Győr. 8. forduló, november 4., 18 óra:
UNI Győr–BSE. 9. forduló,november
11., 18 óra: Uniqa-Euroleasing Sop-
ron–UNI Győr. 10. forduló,november
18., 18 óra: UNI Győr–Szekszárd. 11.
forduló,november 25., 17 óra: Vasas–
UNI Győr. 12. forduló, december 2.,
18 óra: PEAC-Pécs–UNI Győr. 4. for-
duló, december 6., 18 óra: UNI Győr–
PINKK-Pécs 424. 13. forduló, de -
cember 9., 18 óra: PINKK-Pécs 424–
UNI Győr. 14. forduló, december 15.,
18 óra: UNI Győr-Cegléd. 15. forduló,
december 22., 18 óra: UNI Győr–
DKSK. 16. forduló, 2013. január 6.,
18 óra: UNI Győr-ZTE. 17. forduló, ja-
nuár 12., 17 óra: BSE–UNI Győr. 18.
forduló, január 20., 18 óra: UNI Győr–
Uniqa-Euroleasing Sopron.

A sorsolás

A jó rajt lökést adhat
kis idő, míg beépülnek a csapatba.
Ami még lényeges, hogy a tavalyi
keret kulcsjátékosait megtartottuk,
gondolok itt elsősorban Hegedűsre,
Pankárra vagy Horváthra” – tette
hozzá a szakvezető, aki a nyitányon
biztosan nem számíthat a műtét
után lábadozó Barutára, várhatóan
az ujjsérüléssel bajlódó Halász sem
léphet pályára, míg Csiszár munka-
helyi kötelezettségei miatt nem tud
teljes értékű játékos lenni.

A bajnokságot új rendszerben
bonyolítják le: a Nyugati és a Keleti
csoportban egyaránt 10-10 csa-
pat szerepel. Az alapszakasz
végén mindkét oldalról az első
négy jut a felsőházba, s oda viszik
magukkal az egymás elleni ered-
ményeket. Hasonló mederben
folytatódik az alsóház is az 5–10.
helyezett csapatokkal.

„Jó lenne az első négybe jutni
az alapszakasz végén, de erre leg-
alább hét csapat reális eséllyel pá-
lyázik. Döntő lehet az egymás el-
leni eredmény, így gyakorlatilag
minden pont nagy jelentőségű, he-
lyezések múlhatnak rajta, mert vár-
hatóan sok lesz a körbeverés.
Végig teljes koncentrációra lesz
majd szükség, de állunk elébe” –
mondta végezetül Kozma Tamás.

Menetrend
1. forduló, szeptember 30., 18 óra:
MKB-Euroleasing Vasas–SZESE. 2.
forduló, október 5., 19 óra: SZESE–TF-
Budapest. 3. forduló, október 20., 16
óra: PTE-PEAC–SZESE. 4. forduló,
október 28., 18 óra: SZESE–MTK Tö-
rökbálint. 5. forduló, október 31., 19
óra: SZESE–SMAFC-NYME. 6. for-
duló, november 16., 19 óra: Bonyhád–
SZESE. 7. forduló, november 23., 19
óra: SZESE–Budapesti Honvéd. 8. for-
duló, december 1., 16 óra: MAFC–
SZESE. 9. forduló, december 14., 19
óra: SZESE–Veszprémi Egyetem. 10.
forduló, december 21., 19 óra:
SZESE–MKB-Euroleasing Vasas. 11.
forduló, 2013. január 12., 18.30 óra:
TF-Budapest–SZESE. 12. forduló, ja-
nuár 18., 19 óra: SZESE–PTE-PEAC.
13. forduló, január 26., 17 óra: MTK
Törökbálint–SZESE. 14. forduló, feb-
ruár 1., 19 óra: SMAFC-NYME–SZESE.
15. forduló, február 8., 19 óra: SZESE–
Bonyhád. 16. forduló, február 16., 16
óra: Budapesti Honvéd–SZESE. 17.
forduló, február 22., 19 óra: SZESE–
MAFC. 18. forduló, március 3., 18 óra:
Veszprémi Egyetem–SZESE. 

Vereség és
győzelem

A futsalbajnokságban két mérkőzést
is játszott a címvédő Rába ETO csapata.
A tavalyi ezüstérmes MVFC–Berettyóúj-
falu látogatott Győrbe. Kényelmesen
kezdtek a hazaiak, ezt kihasználta az
MVFC. A 16. percben már 0–4 állt az
eredményjelzőn, amely szünetig nem
változott. Fordulás után viszont rákap-
csoltak Lódiék, Ramada szépített. Aztán
Dróth révén a 28. percben közelebb is ke-
rültek a vendégekhez (2–4). Majd egy
büntető után egy gólra olvadt az MVFC
előnye. Hiába volt ezután a labda gyakor-
latilag csak a hazaiknál, az egyenlítő talá-
latot nem sikerült megszerezniük.

Marcos Angulo tanítványai hétfőn
a 15. fordulóból előrehozott találko-
zón a Rubeola FC Csömör gárdáját
verték 10–0-ra.
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Szabadkán megkezdődött a BoxingOne közép-európai amatőr ökölvívó-csapatbajnokság
2012/2013-as szezonja. A nyitómeccsen a Spartak Subotica „Wolves” szoros csatában
8–7-re verte a győri Patent Gladiators. A középsúly kimaradt, helyette két könnyűsúlyú (60
kg) mérkőzés került programba, az egyik junior korcsoportban. Utóbbiban Horváth Ri-
chárd nem vallott szégyent Florian Sabo ellen, de a szerb ökölvívó vezetést szerzett a ha-
zaiaknak (2:0) Az 56 kilós mérkőzésen Vanja Bacic legyőzte a győri nevelésű Pál Ádámot
(4:0). Könnyűsúlyban Sinkó Zoltán simán verte Babos Lászlót (4:2), míg 64 kilóban Nyéki
Georgian igazi háborút vívott Branimir Stankoviccsal, a meccset végül döntetlenre hozták
ki a pontozóbírók. A Zámbó Dániel–Denis Memetovic mérkőzés eredménye 7:3 lett. A 81
kg-ban Lányi Vitalij (Győr) és Nemanja Uveric (Szabadka) csapott össze. A pontozók dön-
tetlennek ítélték a párharcot (8:4). A már tét nélküli találkozón a nemrég Győrbe igazolt ne-
hézsúlyú Darmos Józsefnek nem kellett mindent kiadnia magából, hogy legyőzze Petar
Maukovicot, s ezzel megszerezze csapatának a „dzsókeres” három pontot (8:7).

Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi
ügyelet Győr, Liezen-Mayer u.
57.  Tel.: 96/412-221. Hétfőn,
kedden és csütörtökön 16
órától másnap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig,
pénteken 14 órától 7 óráig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapo-
kon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbeje-
lentés Éjjel-nappal hívható:
96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél -
szol gá lat A 96/50-50-50-es
számon munkanapokon 7 és
16 óra között hívható. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
E-mail: info@gyorszol.hu
Jókai út Nyitva hétfőtől szer-
dáig és pénteken 8-tól 16
óráig, csütörtökön 20 óráig.  
A pénztár 30 perccel előbb
zár.  Tel.: 96/512-570.  

Orgona utca Az ügyfélszolgá-
lat 8 órakor nyit. Hétfőtől szer-
dáig 16 órakor, csütörtökön
17 órakor, pénteken 14 órakor
zár.  A pénztár 30 perccel
előbb zár.  Tel.: 96/505-051.
Fax: 96/505-099. 

ETO Park Az Információs Pont
hétfőtől péntekig 9–17 óráig
tart nyitva. Tel.: 96/815-905. 
Kodály Z. u. 32/A.

PANNON-VÍZ Zrt.  Hibabeje-
lentés: 96/311-753. Közterü-
leti hibabejelentés a 06-
80/204-086-os ingyenes zöld
számon. Ügy félszolgálat:
96/522-630.  Hétfőtől csütör-
tökig 7.30 és 15.30, pénteken
7.30 és 13.30 között.

Szeptember 28., péntek
Labdarúgás
17.00 Győri ETO FC–
Lombard Pápa

Szeptember 29., 
szombat
Férfi kézilabda
18.00 SZESE Győr–
Várpalota
Labdarúgás
16.00 Győri ETO FC B–
Bajai LSE (NB II-es
mérkőzés, ETO Park)

Szeptember 30., 
vasárnap
Labdarúgás
17.00 Gyirmót FC Győr–
SVSE-GYSEV (NB II-es
mérkőzés, Gyirmót)

AJÁNLJUK

szerző: borbély éva személyi edző

Számtalan  olyan esettel találkozom,
hogy néhány  év kézilabda után le kell
mondania a fiataloknak a labdajáték örö-
méről, ugyanis a rengeteg ugrástól,
eséstől stb. a térdszalagok rongálódtak.
Sajnos a fociról is el lehet mondani ha-
sonlókat, a Speedfitben több focistával
is lehet találkozni, akik befáslizott térddel
edzenek. De edzenek! Ez a lényeg, ők is
tudják, hogy nem adhatják fel, és meg
kell erősíteniük az ízületet stabilizáló  iz-
mokat, főleg a négyfejű combizmot.

A térd egy kéttengelyű csuklóízület,
melynek felépítésében három csont ját-
szik szerepet. E csontok közül is csak
kettő – a comb, valamint lábszárcsont –
alkotja a tényleges ízületet, a szárka-
pocscsont nem tölt be lényeges ízületi
szerepet. A csontos részen kívül a lágy-
részek felelősek az ízület harmonikus
mozgásáért, az ízület stabilizálásáért. 

Az ízület oldalirányú merevítéséért fő-
ként a külső és belső oldalon lévő oldal-
szalagok felelősek. Orvos nem vagyok,
de mint edző azzal tisztában vagyok, ha
valakinek a térde műtött, egy bizonyos
gyógyulási szakaszt ki kell várni, majd
apránként lehet terhelni. Ugyanez vonat-
kozik bármilyen apróbb sérülésre, ami

A HFL (Hungarian Football League) 4. játék-
napján a Budapest Wolves fogadta a Győr
Sharksot. A hazaiak 10–0-ra elléptek, de
Schwarz 8 yardos futásával és Kövecses juta-
lompontjával felzárkózott a győri gárda (10–7).
Két újabb Farkasok-touchdown után ismét
Schwarz jó futásaira építve jutottak el TD-ig a
Cápák (23–13). A végére két sikertelen győri
punt-csel és még egy hazai touchdown ma-
radt, így 30–13-as hazai győzelem született.
Érdekesség, hogy ez volt az alapos változáson
keresztülment Sharks legjobban sikerült, egy-
ben legszorosabb őszi mérkőzése.

A legszorosabb vereségTeke. Folytatta sikeres szereplését
a férfi szuperligában a GYŐR-
SZOL TC tekecsapata. Izgalmas
végjátékban sikerült győzni a baj-
nokságban még veretlen Répcelaki
SE vendégeként. Répcelaki SE–
GYŐR-SZOL TC 3:5 (3.410–3.428).
Kiss Norbert 567 fa, Babos Tamás
580 fa, Németh Gábor 585 fa, Kris-
tyán István 574 fa, Kázár Tibor 570
fa, ifj. Brancsek János 546 fa. Ifjú-
ságiak: Répcelaki SE ifi–GYŐR-
SZOL TC ifi 3:1 (1091–1034).
Szabó Milán 460 fa, ifj. Horváth

Péter 576 fa. Női szuperligában a
jól és eredményesen játszó Pan-
non-Flax SE biztosan szerezte meg
a két bajnoki pontot a tavalyi bajnok
BKV Előre SC otthonában. BKV
Előre SC–Pannon-Flax SE 2:6
(3.199–3.253). Hegedüs Anita 534
fa, Anduska Beatrix 570 fa, Koppá-
nyiné Simon Csilla 508 fa, Németh
Ildikó 570 fa, Kovács Réka 540 fa,
Frank Noémi 533 fa. Ifjúságiak:
BKV Előre SC ifi–Pannon-Flax SE
ifi 0:4 (1022–1042) Csizmazia Ka-
talin 503 fa, Hősi Ramóna 539 fa.

Térdfájás és a sport
például egy esés hatására keletkezett.
Óvatosan kell terhelni a négyfejű comb -
izmot a combfeszítő gépen, kisebb sú-
lyokkal és mindenképp edző jelenlété-
ben. Korlátokat kell szabni a terhelés
mértékére. A térd rendbe hozható, ha-
csak nem tört szilánkosra. 

Ami még nagyon fontos, ha nincs sérü-
lés, de valamilyen szinten érzünk fájdalmat,
érdemes először edzőteremben megerő-
síteni az inakat és a négyfejű combizmot,

és azt követően elmenni aerobikórára. Ter-
mészetesen azt is fokozatosan, és ha lehet,
ne valami ugrálós táncórával kezdjük!

Forrás: www.webbeteg.hu 
Speedfit – Fitnesz mindenkinek!

Nyárias időben köszönt ránk idén a
szeptember vége. Álló- és folyóvizeink
hőmérséklete messze magasabb a
megszokottnál, a tartós szárazság
miatt szinte mindenhol kisebb a víz a
korábban regisztráltaknál. A víz oldott
oxigéntartalma több helyen jelentősen
lecsökkent. Halaink is érzékelik a szo-
katlan helyzetet, ilyen körülmények kö-
zött a kapás is gyakrabban marad el.
Van azonban olyan időszak, amikor a
vízi élővilág mégis megpezsdül, ez
pedig az éjszaka. Ahol a helyi horgász-
rend megengedi, ott érdemes sötéte-
dés után is kiülni a vízpartra horgászni.
Sok más halfaj mellett lehet próbál-
kozni a süllő megfogásával. A módszer
egyszerű, csúszó ólmos fenekező sze-
reléket javasolunk közepes méretű sül-
lőző horoggal szerelve. Eredményes
csali az élő kishal, de jó lehet a halsze-
let is. A kapás kisebb piszkálódásokat
követően erőteljesebb húzásban je-
lentkezik, ilyenkor kell bevágni. A hal ki-
vételéhez használjunk merítőhálót. A
süllőt hosszabb zsinórral ellátott száj-
bilincsre fűzve órákon át életben lehet
tartani. Ragadozó halak éjszakai horgá-
szata során vendégünk lehet még a
horgon jól védekező harcsa, a napköz-
ben nehezen megfogható balin, de
összeakadhatunk csukával is. Fontos,
hogy éjszaka a horgászhelyet jól lát-
ható módon ki kell világítani. 

A vízparton tartózkodás mindig
nagy élményt jelent, ez különösen
igaz az éjszakára. Az este nyugalma, a
sötétség titokzatossága egy újabb fe-
jezet a természet csodálatos könyvé-
ben. Már önmagában ezért érdemes
napnyugta után kint maradni. Ha fo-
gunk halat, azt tekintsük a természet
ajándékának, és bánjunk vele ehhez
méltó módon.

Esti süllők

Kikaptak az ökölvívók




