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3. oldal Aláírták azt a 725 mil-
lió forintról szóló támogatási szer-
ződést, amelynek révén folytatód-
hat a belvárosi utcák felújítása. A
beruházásnak köszönhetően a vá-
rosközpont még vonzóbbá válik.

4. oldal Győr a gyereknevelésre
is alkalmasabb hely Budapestnél –
mondta lapunk Miért szeretem
Győrt? rovatában Tóth Péter szocio-
lógus, a Széchenyi-egyetem munka-
társa, a Keret egyesület elnöke.

13. oldal Valós történetet, a Salemi boszorkányok című drámát
állítja a 2013/2014-es évadban elsőként színpadra a Győri Nemzeti
Színház. A darab 1692-be, Amerikába kalauzol minket, ahol kétszáz
embert vádoltak meg boszorkánysággal, és közülük húszat ki is vé-
geztek. Bagó Bertalan Jászai Mari-díjas rendező humorba ágyazta a
mondanivalókat, az előadás egyszerre lesz nevettető és szívszorító.

Olimpiára készülünk
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  A myoma kezeléséről beszélt la-
punk Vény nélkül rovatában dr. Németh Zoltán
szülész-nőgyógyász főorvos. Dr. Czompó Márta
allergológus az allergiás nátháról számolt be.
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doktori címet adtak át a Széchenyi István Egyetemen
a 20. Akadémiai Nap keretében. A rendezvény legfon-
tosabb eseménye idén is a szenátus ünnepi ülése volt.
A friss doktori címet szerző hallgatók itt vehették át ok-
leveleiket és tették le esküjüket.

30 780 fővel csökkent a bejelentett állástalanok száma me-
gyénkben a tavalyihoz képest. Augusztusban össze-
sen 4.507 üres álláshelyet tartottak nyilván, ebből
2.057-et a hónap során jelentettek be. Az új állásaján-
latok 35,6 százaléka a feldolgozóiparban  keletkezett.

NAPRÓL NAPRA

Szeptember 20.

Szeptember 21.

Szeptember 22.

Szeptember 23.

Szeptember 24.

Szeptember 25.

Szeptember 26.

Árhullám. Estére a készültségi szint alá
apadt a Duna Nagybajcsnál. A folyó szint-
je a reggeli órákban lépte át az első fokú
árvízvédelmi készültség 470 centiméte-
res küszöbét és délben hat centiméterrel
magasabban tetőzött.

Autómentes. A Mobilitási Hét kereté-
ben autómentes napot rendeztek Győr-
ben is. A hagyományos Bringapolisz fel-
vonuláson több százan vettek részt, hogy
a kerékpározást és a környezetbarát köz-
lekedési módokat népszerűsítsék.

Népzene. A Magyar Hagyományok
Fesztiválján ünnepelték városunkban a
magyar népzenét. A Széchenyi téri pálin-
kafesztiválon fellépett többek között a Té-
ka együttes Sebestyén Mártával és Bor-
bély Mihállyal.

Nyelvtanulás. Hatodik éve rendezik
meg a Nyelvi és kulturális sokszínűség a
globális világban című programsorozat
keretében a Nyitott ajtók hetét a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai Csere
János Karán, mellyel a Nyelvek Európai
Napjához kapcsolódik az intézmény.

Nyugdíj.Magyar-Osztrák Tanácsadó Na-
pokat tartottak a győri nyugdíjbiztosítási
igazgatóságon. Az elmúlt években meg-
háromszorozódott az érdeklődők száma,
akik személyre szóló tájékoztatást kaphat-
nak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba
vonulás feltételeiről és az ügyintézésről.

Buszbaleset. A jogerős döntés szerint
szabadlábon védekezhet az az idős férfi,
aki a hónap elején karambolozott a HAT-
AGRO Győr női kosárlabdacsapatot szál-
lító busszal; a balesetben ketten vesztet-
ték életüket.

Irodalom. Műhely-estet tartottak a
Zichy-palotában. Az esemény vendége
Szlukovényi Katalin költő volt, aki Juhász
Attila beszélgetőtársával Hamis nosztal-
giák című új kötetét mutatta be.

Örmény
függetlenségi
nap
Győr Megyei Jogú Vá-
ros Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzata
szeptember 27-én 18
órától tartja ünnepi
megemlékezését az ör-
mény függetlenségi
nap alkalmából a Ró-
mer Flóris Múzeum
dísztermében (Király u.
17.). A rendezvényre lá-
togatók könyv- és baba-
kiállítás keretében
megismerhetik az ör-
ményországi tartomá-
nyokat, valamint ízelí-
tőt kaphatnak az ör-
mény gasztronómiából
is. Az Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat a
rendezvényre szeretet-
tel vár mindenkit, a
programon való részvé-
tel ingyenes.

Szeretet Nap
Böjte Csaba ferences
szerzetes kedden a Püs-
pökvárban vette át dr.
Pápai Lajos győri me-
gyés püspöktől az idei
Szeretet Napokon ösz-
szegyűlt adományt. A 2
millió 650 ezer forintot
egy segesvári épület
rendbehozatalára for-
dítják, amelyben újabb
árvaházat nyitnak. 

Megnyílt a pavilon

Megnyitott a Győr+ Mé-
dia pavilonja a Baross út
elején: munkatársaink
mindenkit várnak, aki je-
lezné az újsággal, a
gyorplusz.hu weboldal-
lal, a tévével vagy rádió-
val kapcsolatos észrevé-
teleit. Hirdetőinket is
várjuk városunk sétáló-
utcáján, hirdetésszerve-

zőnk fogadja kéréseiket.
Ezentúl játékmegfejté-
seiket is leadhatják a
belvárosban és termé-
szetesen lapunkat is
megtalálják az informá-
ciós pontban. Ugyanitt
Győr rel kapcsolatos
köny veket is értékesí-
tünk. Látogassanak el
hozzánk!

Nagy népszerűségnek örvendett a gyermekek kö-
rében a nyáron átadott úgynevezett „vizes játszótér”
a Bisinger sétányon, ami az őszi idő beköszöntével
szeptember 30-án bezár. Október elsejétől a szak-
emberek leengedik a vizet a csövekből, lezárják a
csobogókat és téliesítik a vízgépészeti berendezé-
seket. A játszótér tavasszal nyit ki újra.

Bezár a vizes játszótér
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Természetesen senki sem
ugrott hisztérikus „meg-
lepetés” felkiáltással az
ünnepelt nyakába, mint
az idióta reklámokban,
ám száznál is többen el-
mentek Szekeres Tamás
egyetemalapító rektor 70.
születésnapjára. Egyvala-
ki biztosan távol maradt
volna, ha előzetesen tud
az előkészületekről: ma-
ga az ünnepelt. Szekeres
Tamás – aki soha nem
használta, nem jelölte
rangját, tudományos fo-
kozatait, kivéve, ha elke-
rülhetetlen volt – ugyanis
utálja, ha ünneplik. Halk,
másokat maga elé engedő
ember, de ha valahová be-
megy, ott jelen van. Ott
muszáj figyelni rá. 
Hetvenedik születésnapjá-
ra könyvet írtak neki het-
vennégyen. Köztük a város
vezetői, a köz-, a gazdasági,
a kulturális élet személyi-
ségei, elődei, utódai, mun-
katársai, partnercégeik irá-
nyítói.
Egy ember akkor fontos a
közössége számára, ha ta-
nulni lehet tőle. Szekeres
Tamástól lehet. Sokat, de
mindenekelőtt talán élet -
stratégiát. Azt, hogy mi-
ként lehet jó ügyeket ha-
tékonyan, rokonszenve-
sen képviselni, haragos
vizű folyókon is átvinni a
túlsó partra. Az egyetem-
teremtés folyamatában a
segítők mellett voltak
ugyanis országos rossz-
akarók is, versenytársai
az intézménynek, irigyek
és féltékenyek, gőgösek,
lesajnálók. Különös diplo-
máciai érzék, személyes
hitelesség kellett ahhoz,
hogy a tudományos felté-
telek megteremtése mel-
lett Szekeres Tamás el is
ismertesse azokat. 
Sikerült. A gép forog, de az
alkotó nem pihen. Munká-
val hetvenkedik.
Gy. P.

Hetvenkedik

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Csütörtökön írták alá azt a 725
millió forintról szóló támogatási
szerződést a városházán, amely
révén folytatódhat a belvárosi
utcák felújítása.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta a „Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram Megyei jogú városainak városreha-
bilitációs témájú kiemelt projektjavasla-
taihoz” meghirdetett pályázati konstruk-
ción sikeresen pályázott a „Lüktető bel-
város” – Győr történelmi belvárosának
funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” cím-
mel – jelentette be Breznovits István, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezetője. A projekt támo-
gatási összege 725 millió forint, a támo-
gatás mértéke pedig 100 százalék. A si-
keres Széchenyi téri rehabilitáció
eredményeit újabb fejlesztésekkel
kiegészítő projekt keretében az ön-
kormányzat a konzorciumi partne-
rek együttműködésével valósítja
meg a belváros integrált funkcióbő-
vítő városrehabilitációját. A támoga-
tási szerződést Borkai Zsolt polgár-
mester és Breznovits István látta el
kézjegyével.

Borkai Zsolt lapunknak elmondta, az
Európai Unió és a magyar állam támoga-
tása révén újabb ütemmel folytatódhat a
belvárosi rehabilitáció. „A Széchenyi tér
korábbi felújítása, több sétálóutca meg-
újulása után a mostani fejlesztés a Duna-
kapu téri beruházással együtt teljesíti ki
a belváros rehabilitációját. A Széchenyi
tér felújítása után láthattuk, hogy milyen
pezsgővé váltak a tér mindennapjai, az
újabb fejlesztések révén ez az egész bel-

Indulhat a belvárosi
rehabilitáció újabb üteme

városra kisugározhat, városközpontunk
még vonzóbbá válhat a győriek és a hoz-
zánk látogató turisták számára.” 

A projekt keretében megújul a Király
utca, a Dr. Kovács Pál utca (ezek új közvi-
lágítást is kapnak), a Hal köz, a Káposztás
köz, a Stelczer Lajos utca (a Dunakapu
tér és Apáca u. között), a Szappanos köz
(a Dunakapu tér és Apáca u. között), a Ke-
nyér köz, a Zsák köz útburkolata. A Király
utca kiteresedésénél közteret alakítanak
ki színpad és médiaakna kiépítésével,
ahol egy olyan új közösségi tér jön létre,
amely alkalmassá válik kisebb rendezvé-
nyek megtartására. Itt az előkészítő mun-
ka a közművezetékek cseréjével már
megkezdődött. Még az idén megvalósul
az Esterházy-palota léghűtéses rendsze-
rének kialakítása, így az intézmény min-
den évszakban alkalmassá válik magas
színvonalú rendezvények megtartására.
A projektpartnerek fejlesztéseként meg-

történik a Matróz vendéglő (Dunakapu
tér 3.) és az Apáca utca 16. szám alatti
épület külső homlokzatának felújítása, a
Dunakapu tér 4. szám alatti épület komp-
lex rekonstrukciója és a LaMaréda étte-
rem átalakítása. 

A polgármester hangsúlyozta, a bel-
városi környezet megújítása csak az
egyik része a projektnek, emellett fontos,
hogy a győriek megismerjék városunk
történetét, legendáit, nevezetességeit,
mert ezek ismeretében érezhetik igazán

Győrt a sajátjuknak. A projekthez ezért
„soft elemek” is társulnak, amelynek ke-
retében olyan programokat szerveznek,
mint a tematikus idegenvezetés, a győri
legendák felelevenítése, vagy épp a bel-
városi információs tér kialakítása, a győri
találmányok, a város híres szülöttei, a he-
lyi ételek táblákon történő bemutatása.
A pályázati forrásból lehetőség nyílik civil
szervezetek közvetlen támogatására, a
„miniprojektekre” vonatkozó pályázati fel-
hívás a tervek szerint még ebben az év-
ben megjelenik, és a helyi identitást erő-
sítő programok támogathatók belőle. A
belvárosi funkcióbővítő városrehabilitá-
ció második üteme a tervek szerint 2014
végére fejeződik be.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselője ki-
emelte, örömteli, hogy nem csak a belvá-
ros két központi tere, de az azokat össze-
kötő utcák is megújulnak, ezáltal egy
olyan negyed alakulhat ki Győr szívében,
amely látványosságaival, vendéglátóhe-
lyeivel, teraszaival a győriek és a turisták
népszerű kikapcsolódási helye lehet.

Fekete Dávid alpolgármester, a belvá-
ros másik önkormányzati képviselője
hozzátette, a rehabilitációs projekten kí-
vül, önkormányzati forrásból az útkezelő
szervezet a napokban elkezdte a Sza-
badsajtó u. (Széchenyi tér és Baross u.
közötti) felújítását, közvilágítás-korszerű-
sítését. Ezzel egy időben az E.ON kicse-
réli a burkolat alatt húzódó áramvezeté-
keket a Szabadsajtó u.–Kis Baross út–Ki-
rály utca–Dr. Kovács Pál utca nyomvona-
lon. Az útkezelő szervezet tájékoztatása
szerint az összehangolt munkával várha-
tóan november végéig végeznek, a Kis
Baross út felújítása pedig jövő tavaszra
várható, tovább bővítve ezzel a belvárosi
fejlesztések sorát.

Város-
központunk még
vonzóbbá válhat
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MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Van valami Győr levegőjében, ami hajtja, haladásra
ösztönzi az embert. Amikor a 19. századi kereskedővá-
rosnak befellegzett, jöttek az iparteremtő polgárok, mai
példának meg itt van a vállalkozások feltűnően nagy szá-
ma, a győriek munkához, munkahelyhez fűződő külön-
leges viszonya. Tóth Péter Nádorvárosban élő szocioló-
gus meséli, hogy az Audi-gyár nyílt napján nem egy al-
kalmazott munkaruhában kalauzolta családját, túláradó
szeretettel mutogatták gyerekeiknek, hol dolgoznak, öl-
töznek, ebédelnek. Ez a kötődés tartást ad az ember-
nek, s profitál belőle a kinti világ, a város is.

Tóth Péter a Széchenyi-egyetem Regionális-tudomá-
nyi és Közpolitikai Tanszékének adjunktusaként részese
annak a kutatásnak, amely Győr, a járműipari központ tár-
sadalmának szerkezetét kívánja leírni, a város szellemisé-
gét próbálja megragadni. A nagymintás, kérdőíves vizs-
gálat még zajlik, a kérdezőbiztosok egyebek között az itt
élők munkához, oktatáshoz, fogyasztáshoz, városi terek-
hez való viszonyára kíváncsiak. Adatok egyelőre nincse-
nek, de nézzük ennek is a jó oldalát, következhetnek az
intim részletek egy kreatív kapcsolatról, a szociológus és
szülővárosa viszonyáról. 

Hogy az elején kezdjem, Péter az akkor még Kun Béla
nevét viselő Marcalvárosban tanult meg biciklizni, s azt me-
séli, egy tévében látott nyelvi labor miatt választotta közép-
iskolájának az akkoriban még lánygimnáziumként számon
tartott Kazinczyt. Az csalódás volt, hogy a labort nem hasz-
nálhatták a diákok, de semmit nem kellett megbánnia, a je-
les humán tanodából egyenes út vezetett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemre. Nem kapkodta el, hét évig tanult szo-
ciológiát és történelmet, 2003-ig Budapesten élt. Felesé-
gét rögtön az elején, a zánkai gólyatáborban ismerte meg,

s csak később derült ki, hogy ők ketten Győrben szomszé-
dok. Valahogy elkerülték egymást. 

Azt mondja Péter, a Radó-sziget éttermének kertjében
döntötték el végleg, hogy hazajönnek. A szülőket látogat-
ták, kisétáltak a szigetre, menüt rendeltek maguknak. Kö-
rülöttük a természet, fölöttük a Püspökvár, lábuk alatt a Rá-
ba, a vízen boldog fiatalok eveztek. Nincs az országban má-
sik terasz, ahol így ehet menüt az ember. Ez mindent visz,
s akkor még nem beszéltünk arról, hogy Győr a gyerekne-
velésre is sokkal alkalmatosabb hely Budapestnél.      

Mások is hazajöttek, az egykori gimnáziumi iskolatársak
egy kocsmá-
ban alapítot-
ták meg a Ke-
ret egyesüle-
tet. A volt pes-
ti, berlini, sze-
gedi egyete-
misták kis-
fröccsöt ittak,
s addig sorolták Győr hiátusait, amíg rá nem jöttek, rájuk
vár, hogy haladjanak, csináljanak valamit. Sokan máig zöld-
nek hiszik a kulturális egyletet, pedig ők egyszerűen csak
„aha” élményt akartak szerezni az embereknek. Ez az, ami-
kor a homlokunkra csapunk, hát persze, hogy lehet más-
képp, lehet például kerékpárral közlekedni autó helyett.

A Keret tagjai nem estek csapdába, nem nyitottak irodát,
nem lettek főállású, megélhetési civilek, aminek persze az lett
a vége, hogy a társaságot megfogyasztották a hétköznapok.
Az idei Mobilitási Hetet Tóth Péter már egyedül csinálta végig
az önkormányzat keretes partnereként. A Mobilitási Hét első
napjának reggelén négyszáz kakaós csigát és sajtos kiflit osz-
tott ki önkéntesek segítségével a kerékpárral munkába, isko-
lába járók között. Ez nagyon sok sütemény és nagyon sok bi-
ciklis, merthogy mindenki csak egyet kapott. 

Tóth Péter: Ez mindent visz 

A városhoz
kötődés

tartást ad

Karrier 
„Az Apáczai-karon taní-
tottam szociológiát, ami-
kor a Keret egyesület be-
szállt az Európa kulturá-
lis fővárosa címre pályá-
zó győri csapatba. Egyez-
tettünk, jókat vitatkoz-
tunk és nem nyertünk,
de én ennek a munká-
nak köszönhettem a
doktori iskolámat, a ku-
tatói állásomat az MTA
regionális intézetében, a
tanársegédit a Széche-
nyi-egyetem gazdaság-
tudományi karán. Millió
Győrhöz, településfej-
lesztéshez kapcsolódó
kutatásban vehettem
részt, ez a mostani a leg -
izgalmasabb. Jövőre már
arról beszélgethetünk,
hogyan tagozódik Győr
társadalma.”       

Kerékpár
„A kerékpár nemcsak
praktikus közlekedési
eszköz, hanem jelkép is,
a környezettudatos élet-
vitel jelképe. Ha jól em-
lékszem, 2006-ban ren-
deztük az első felvonu-
lást, mostanában már
kétszer, az autómentes
napon és a Föld napján
mutatjuk meg, hogy mi,
győri biciklisek sokan
vagyunk.” 
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KÖZÉLET HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az újvárosi rehabilitáció ke-
retein belül pihenő- és
KRESZ-parkkal újul meg a
Bercsényi liget, amely hama-
rosan két városrész közked-
velt találkozási pontja lehet.

A Bercsényi ligetben folyó,
összességében 115 millió fo-
rintos beruházás állásáról Fe-
kete Dávid alpolgármester la-
punknak elmondta, a több mint
egymilliárd forintos európai

uniós támogatást élvező újvá-
rosi rehabilitáció részeként kez-
dődött a Bercsényi liget egyes
és hármas teknőjének felújítá-
sa. Az előbbiben pihenőpark lé-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az idén hetedik alkalommal hirdette meg az önkor-
mányzat a „Szép környezet – jó közérzet” környezet-
szépítő versenyt. Simon Róbert Balázs alpolgármes-
ter elmondta, a családi ház és társasház, illetve lakás-
szövetkezeti lakótömb kategóriában közel hetven ne-
vezés érkezett. A zsűri a porták közül azokat részesí-
tette előnyben, ahol a gondozott környezetben a
praktikussági szempontok is domináltak a kert kiala-
kításában és láthatóan a lakók, a család, a lakóközös-
ség kényelmét, életvitelét szolgálták. Külön értékel-
ték azokat a kerteket, ahol a környezetvédelmi szem-
pontokat előtérben tartva megoldották a komposz-
tálást és szelektív hulladékgyűjtést is.

A kategóriák első három helyezettje a város által
készíttetett „Szép környezet – Jó közérzet” 2013
táblát, valamint vásárlási utalványt vehetett át, ame-
lyet kertészeti és barkácsáruházban lehet felhasz-
nálni. Családi ház kategóriában első helyet ért el és
100 ezer forintos vásárlási utalványt nyert Csete

Szép környezet – jó közérzet

A feltöltődés tere lesz
a Bercsényi liget

Miklós, második Tichy János, harmadik Nagy Mi-
hály lett, ők 75 ezer, illetve 50 ezer forintos utalványt
vehettek át. Társasház, lakásszövetkezeti lakótömb
kategóriában első a Kodály Zoltán utca 34–44. la-
kóközössége lett és 250 ezer forintos vásárlási utal-
ványt kapott, a második Malomsok sétány 53., a
harmadik Szabadi u. 13. lakói lettek, ők 200 ezer és
150 ezer forintot költhetnek a környezetük szépíté-
séhez szükséges eszközökre. Az ünnepségen több
mint 30 értékes különdíjat is átadtak.

tesül padokkal, játszóeszközök-
kel, sétánnyal és zöldterülettel.
A várhatóan idén november
elejére elkészülő fejlesztés ré-
szeként egy úgynevezett zöld-
ház is megvalósul, amelynek
egyik részében nyilvános WC, a
másikban pedig a Győr-Szol
Zrt. városüzemeltetési felada-
taihoz szükséges helyiségek
kapnak helyet. A hármas teknő-
ben egy KRESZ-parkot alakíta-
nak ki, ahol a gyerekek kisau-
tókkal, kerékpárokkal sajátít-
hatják el a közlekedés szabálya-
it. Az alpolgármester hozzátet-

te, a kettes teknőben már meg-
valósult műfüves focipályával
együtt egy minden igényt kielé-
gítő szabadidőparkká változik a
Bercsényi liget.

Szeles Szabolcs, a terület ön-
kormányzati képviselője kifejtet-
te, egy szimbolikus beruházásról
van szó, hiszen a leromlott állapo-
tú, funkció nélküli Bercsényi lige-
tet csak úgy emlegették, mint
Sziget és Újváros határvonalát. A
fejlesztések révén határvonalból
igazi találkozási ponttá, közössé-
gi térré változik a terület, ahol két
városrész lakói kapcsolódhatnak
ki, pihenhetnek, sportolhatnak, a
gyerekek pedig játszva tanulhat-
nak. Hozzátette, az újvárosi reha-
bilitáció és számos más nagybe-
ruházás építése révén nyerheti
vissza régi fényét Sziget és Újvá-
ros, és ennek a folyamatnak egy
jelentős állomása a Bercsényi li-
get átalakítása is.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. el-
nök-vezérigazgatója hozzáfűzte,
az iskola és a templom felújítása
mellett az újvárosi rehabilitáció
keretében a Kossuth Lajos utca
hat műemléki védelem alatt álló
háza újul meg, amelyek közül
négy épület még az idén elké-
szül. Hozzátette, a Győr-Szol a
projekten kívül elvégzi a Kossuth
utca 17. homlokzati rekonstruk-
cióját is, és a korábban magára
hagyott Kossuth u. 30. is közel
van a befejezéshez. Az épületet a
cég a tulajdonosokkal közösen
fejezte be, a tetőtérben pedig öt
további lakást alakított ki. 
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HIRDETÉS  IPAR

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Vonzóvá kell tenni a lányok, a
nők számára a műszaki pályá-
kat. Ez derült ki azon a pályaori-
entációs fórumon, melyet a me-
gyei kormányhivatalban ren-
deztek. A város dinamikusan
fejlődő ipari üzemeinek egyre
több jól képzett munkaerőre van
szüksége, ezért a nők számára
is az ipar igényei szerinti képzés
lehetőségeit kínálják.  

A munkaügyi központ, a kereskedelmi
és iparkamara, valamint a győri tanke-
rület júniusban írt alá együttműködési
megállapodást a pályaorientációs fel-
adatok közös ellátására. A szerdai fó-
rumon a három szervezet közösen
mutatta be programját.

Győrfi Lászlóné, a győri tankerület
szakképzési referense elmondta, a
tankerülethez tartozó intézmények

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Mintegy 800 négyzetméterrel kibővítette
fröccsöntő üzemcsarnokát a győri Grana
Kft. – jelentette be az avató ünnepségen
Nagy Péter, a cég ügyvezetője, aki szerint a
beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a cég a
járműipar fontos szereplője maradjon.

Az ügyvezető kifejtette, a világszínvonalú fejlesz-
tés, amelyhez az Új Széchenyi Terv keretében
100 millió forintot nyert a Grana Kft., javítja az el-
sősorban fröccsöntött műanyag alkatrészeket
előállító cég hatékonyságát. Az elsősorban inf-
rastrukturális beruházás keretében 2.500 négy-
zetméterről 3.300 négyzetméterre bővítették az
üzemet.

www.elektrosomogyi.hu

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

Térjen be hozzánk, szakembereink segítenek a választásban!

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

univerzális
távirányítók

szén-monoxid-
érzékelők

hősugárzók

szobaantennák

csengők

kábelek, csatlakozók, hangtechnika és sok minden más...

Kibővítette fröccsöntő üzemcsarnokát a Grana Kft.

Lányokat vár az ipar
képzési palettája sokszínű, változatos.
Minden általános iskolát befejező diák
számára képességeinek, érdeklődési
körének megfelelő tanulási lehetősé-
get biztosítanak. Akik a hiányszakmák
közül választanak, azokat a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal szakiskolai tanul-
mányi ösztöndíjjal támogatja. Me-
gyénkben jelenleg ilyen hiányszakma
az ács, az épület- és szerkezetlakatos,
a gépi forgácsoló, az ipari gépész, a
hegesztő, a kőműves és hidegburko-
ló, a szakács, a szociális gondozó és
ápoló, a villanyszerelő, valamint a szer-
számkészítő.

Dinnyés Előd, a megyei kamara tit-
kára szerint egyik feladatuk az, hogy
megfelelő számú szakember álljon
rendelkezésre a vállalkozások számá-
ra. Ezért kiemelten fontos, hogy a pá-
lyaorientáció során a tanulók megta-
lálhassák a számukra legmegfelelőbb
szakmát, amelyik biztosítja megélhe-
tésüket. A kamara kiadványt jelentet
meg a 7. és 8. osztályos diákok és szü-

leik hasznára, ebben bemutatják a
szakmákat, a karrierlehetőségeket,
segítve a pályaválasztást.

Major Ernő, a munkaügyi központ
igazgatója elsősorban a szülők figyel-
mét kívánja felhívni arra, hogy a lá-
nyok a hagyományos női szakmák
mellett a helyi gazdasági igényekhez
alkalmazkodó műszaki pályák közül is
választhatnak. A munkaügyi központ
lányoknak is ajánlja az autószerelő, az
autógyártó, a szerszámkészítő, a gépi
forgácsoló, a műszaki informatikus, a
CAD-CAM informatikus, az erősára-

mú elektrotechnikus, az automatikai
technikus, a mechatronikai technikus,
a gépgyártás-technológiai technikus
és az autóelektronikai műszerész
szakmákat. 

A lányok november 8-án az egyetemi
csarnok pályaválasztási kiállításán, no-
vember második felében a „Szakmák
napja lányoknak” című rendezvényen is-
merkedhetnek meg a műszaki szak-
mákkal. Több cég, köztük az Audi Hun-
garia, a Borsodi Műhely és a Jankovich
Hidraulika üzemlátogatásra várja a lá-
nyokat is.

Simon Róbert Balázs alpolgármester példaértékű-
nek nevezte azt a munkát, amivel a cég elérte, hogy a vi-
lág szinte minden autómárkájában feltűnnek a Grana Kft.
termékei, alkatrészei, valamint hogy betörtek az Amerikai
Egyesült Államok és Dél-Afrika piacaira. Hozzátette, a fej-
lesztés azért is fontos a város életében, mert nyolc új
munkahelyet teremt, a második ütem után pedig további
plusz 15-20 főt tud majd foglalkoztatni a cég.

Ehhez kapcsolódva Nagy Péter elmondta, a má-
sodik ütemben nagyobb technológiai fejlesztést va-
lósítanak meg, s újabb 750 négyzetméterrel bővül
a társaság üzemterülete, amihez a 200 millió forin-
tos támogatást már elnyerték. Ez az összeg a költ-
ségek negyven százalékát fedezi majd.

Az üzemcsarnok avatásán dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem rektora hangsúlyozta az
autóipari beszállítók fontosságát a régió, s ezen be-
lül is kiemelten Győr gazdasági életében.
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KÖZÉRDEKŰ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Többek között a 35 éves győ-
ri színházépületről szóló ki-
állítással mutatják be váro-
sunk XX. századi építészeti
és kulturális örökségét, de
rendeznek például szocreál
autók találkozóját is azon
projekt keretében, amely
Győrt egy különleges útvo-
nalhoz kapcsolhatja.

Lezajlott az a kísérleti program,
melynek keretében a Széchenyi
István Egyetem és Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata egy
olyan, a XX. század építészeti és
kulturális örökségéhez kapcsoló-
dó turisztikai programsorozatot
állított össze, amely bekerülhet
az Európai Kulturális Útvonalak
javasolt eseményei közé. 

„Az ATRIUM – A XX. századi to-
talitárius rezsimek építészetének
kezelése a város-menedzsment-
ben” című projekt a Délkelet-Euró-
pai Transznacionális Együttműkö-
dési Program keretében valósult
meg, az Európai Unió támogatásá-
val. A nemzetközi együttműködés-
ben 11 délkelet-európai ország 18
szervezete dolgozott együtt a 20.
század építészeti örökségének
megóvásán, hasznosításán. Utób-
bin belül kiemelt szerepet töltenek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr MJV Önkormányzata a tu-
lajdonában lévő nem lakás célú he-
lyiségeit bérleti díjra történő nyílt
pályáztatással hirdetmények útján
bérbe adja.

Részletes hirdetmények  a  Polgármesteri
Hivatal  9021 Győr, Honvéd liget 1. sz.
alatti épület  hirdetőtábláján  (üvegfalon),
a Győr-Szol  Zrt.  központjában  (9024
Győr, Orgona u. 10.),  valamint  a  www.
gyor.hu  honlapon  tekinthetők  meg
2013. október 11-ig, ahonnan a pályázati
nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgár-
mesteri Hivatal (9021 GyŐr, Városház tér,
Gazdálkodási FŐosztály Vagyongazdálko-
dási Osztályán, ügyfélfogadási idŐben
vagy telefonon:  (96) 500-277-es és (96)
500-236-os számon.

Részletes ismertetés a pályázati
hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2013. október 11. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza,
Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. terem 

Győr XX. századi építészeti
és kulturális örökségét mutatták be

be a turisztikailag értékesíthető
módok. Az ATRIUM projekt végső
célja egy „európai kulturális útvo-
nal” elismertetése az Európa Ta-
nács Kulturális Útvonalak Európai
Intézeténél. A projektben résztve-
vő partnerek célja, hogy a 20. szá-
zadi totalitárius rezsimek építésze-
ti örökségének kulturális és törté-
nelmi vonatkozásait, illetve a kor-

társ építészeti értékeket bemutas-
sák a nagyközönség számára, ez-
zel is elősegítve Délkelet-Európa
turisztikai, gazdasági fejlődését. A
különböző európai helyszíneken
található turisztikai csomagokat a
helyi turisztikai szakma képviselői-
nek bevonásával népszerűsítették,
fórumokat, egyeztetéseket tartot-

tak. A győri partnerek egy esetta-
nulmányban összesítik majd a pi-
lot projekt eredményeit, tapaszta-
latait: vizsgálják a létrejött turiszti-
kai termék fogadtatását az érdek-
lődők körében.

A projekt kiemelten foglalko-
zott a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér Her-
man Ottó utcai épületével, az ön-
kormányzat engedélyezési és ki-
viteli szintű építészeti terveket ké-
szíttet el.

A rendezvények között helyet
kapott az „Építészeti emlékek a
XX. század második feléből” című
konferencia, melyen olyan témák-
ról értekeztek például, mint a tota-
litárius rezsimek építészetének
történeti távlatai vagy Győr mo-
dern építészetének online bemu-
tatása. A „Totally Lost” kiállításra –
mely méltatlanul elhagyatott épü-
leteket mutat be – október 3-ig
még várják az érdeklődőket. Pén-
teken rendezik meg a szocreál au-
tók találkozóját a Mobilisben, illet-
ve a Kutatók éjszakáját a Széche-
nyi István Egyetemen, szombaton
pedig a Győri Nemzeti Színház-
ban nyílik tárlat az épületről, amely
idén 35 éves. Aznap buszos kirán-
dulásra is invitálják az érdeklődő-
ket a budai Memento Parkba, illet-
ve a „Szocreál tanösvényre Duna-
újvárosba. Jelentkezni az építész-
kamara titkárságán lehet.

Árvízvédelmi védvonalak készülnek
szerző: gy. p.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Új Szé-
chenyi Terv keretében több mint 13 kilométernyi ár-
vízvédelmi védvonalat épít ki a Marcal folyó, vala-
mint a Bornát-ér mentén Koroncó közelében. A be-
ruházás közvetlenül érinti Koroncó bel- és külterü-
leteit, valamint Győr és Tét külterületeit. A „Marcal
jobb parti árvízvédelmi rész öblözet árvízvédelmi
biztonságának javítása” tárgyú projekt célja, hogy
a jó árvízvédelmi gyakorlatnak megfelelően a Mar-
cal jobb parti és a Bornát-ér menti védvonalak biz-
tonságát a szükséges szintre emelje, az árvízvédel-
mi biztonságot javítsa, biztosítsa a védvonalak meg-
közelítését és a védvonalakon történő folyamatos
közlekedés lehetőségét. A majd 4 milliárd forint eu-
rópai uniós támogatásból megvalósuló projekt kivi-
telezési munkáit a „HSZK Marcal Konzorcium”

kezdte meg idén nyáron a tervek készítésével, ame-
lyet követően még ősszel megkezdődhetnek a tény-
leges kivitelezési munkák.

A fejlesztés során a Marcal jobb partján 6.620
méter, a Bornát-ér bal partján 2.732 méter, a jobb
partján pedig 2.160 méter hosszan felújítják és
megerősítik az árvízvédelmi töltést. Azokon a sza-
kaszokon, ahol a helyi adottságok miatt nem épít-
hető töltés, az úgynevezett „magas partok” meg-
erősítésével alakítják ki a megfelelő árvízi bizton-
ságot és műszaki védelmet. A kivitelezés során a
töltéstestben található zsilipeket és szivattyúállá-
sokat korszerűsítik. Új helyen épül meg a Holt-
Marcalt tápláló zsilip. Felújítják a koroncói, vala-
mint gyirmóti gátőrházakat és felülvizsgálják az ár-
vízvédekezéskor használt informatikai rendszer ki-
építettségét, hogy „éles” helyzetben megfelelően
láthassa el feladatát.
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HIRDETÉS  PR-CIKK

A legújabb fejlesztésekkel,
termékekkel várja vásárlóit
a Sony Center. A cég az Ár-
kád bevásárlóközpontban
nyitott exkluzív üzletet, ahol
igazi szakemberek segítsé-
gével a vásárló többet kap-
hat, mint egy-egy terméket.

A hónap elején nyitott az Árkád be-
vásárlóközpontban a Sony Center.
Az exkluzív üzletben megtalálható
a Sony teljes választéka, a polco-
kon felsorakoznak a márka leg -
újabb tabletjei, laptopjai, telefonjai,
4K-s és 3D-s televíziói, valamint
NFC-s eszközei. Sok újdonságot itt
mutatnak be először – vezetett kör-

Exkluzív környezetben a Sony Center
be a centerben Barabás Zsolt üz-
letvezető. Kifejtette, a friss fejlesz-
tések, az új termékek már megjele-
nés előtt megrendelhetők az üzlet-
ben különféle akciókkal.

Barabás Zsolt rámutatott, az üz-
let többet ad a termékeknél, a tele-
víziókra például öt év gyártói garan-
cia jár. Ez a kedvezmény csak a
Sony Centerben érhető el. Prémi-
um szolgáltatásokat is nyújtanak,
például kibővíthető garanciát, illet-
ve biztosítást lehet kötni a termé-
kekre. Ha balesetből adódóan
megsérül a tévé, a Sony javítja.

Túllépnek a multik szemléletén,
árban mégis versenyképesek a pia-
con. Igény esetén egyedi megoldá-

sokat is javasolnak az érdeklődők-
nek, egyedi árajánlattal, ami mellett
folyamatos akciókat is kínálnak.

A vásárlókat igazi szakértők
várják, akik ismerik a termékek
minden paraméterét. A készülé-
kek mindegyike kipróbálható az
üzletben, úgy – olyan háttér előtt
és fényviszonyok között – mutat-
ják be az eszközöket, ahogy az
otthoni körülmények között is
működni fog. Ezzel garantálják
azt is, hogy a vásárló nem csaló-
dik, mikor hazaviszi az árut. 

Ahogy a boltban látható szlo-
gen is hirdeti: Élményt, tanulást
és támogatást adnak.

(X)
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szerző: sz. t.
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Összesen több mint száz önkén-
test vont be programjaiba a
Győri Egyetemért Közhasznú
Egyesület. A szervezet 2012. ok-
tóber 1. és 2013. szeptember 30.
között valósította meg „A közös
jó érdekében” – Önkéntesség
szellemének elterjesztése a
győri fiatalok körében, ezzel
hozzájárulva egyéni karrierút-
juk fejlesztéséhez című projekt-
jét a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-
0021 konstrukció keretében,
amely a magyar állam és az Eu-
rópai Unió által 17.190.722 forint
támogatásban részesült.

A program keretében létrejött az Ötte-
vényi Önkéntes Pont, amely többek
között karrier-, életpálya-, valamint jogi
tanácsadásokkal és életvezetési tré-
ningekkel várja az érdeklődőket.  Az
önkéntes ponton keresztül tovább hir-
detik az önkéntes lehetőségeket, az
ott dolgozók segítik a kapcsolatfelvé-
telt önkénteseket fogadó szervezetek-
kel, önkénteseket toboroznak, felkészí-
tenek az önkéntes munkára. Azért,

JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: A szabá-
lyozás az élettársi kapcsolatok

esetében megkülönbözteti a
tényleges élettársakat, a bejegyzett élettársakat, valamint
a nyilvántartásba vett élettársakat. Tényleges élettársak

kategóriáját a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvényünk szabályozza, miszerint „élettársi

kapcsolat áll fenn két olyan házasságkö-
tés, vagy bejegyzett élettársi kapcso-

lat létesítése nélkül közös háztar-
tásban érzelmi és gazdasági

közösségben (életközösség-
ben) együtt élő személy kö-
zött, akik közül egyiknek
sem áll fenn mással házas-
sági életközössége, bejegy-

zett élettársi közössége vagy
élettársi kapcsolata, és akik

nem állnak egymással egyenes
ági rokonságban vagy testvéri,
féltestvéri kapcsolatban.” Gya-
korlailag a  tényleges együttélés
tényével jön létre, nem szüksé-

ges hozzá hatósági aktus.
A bejegyzett élettársi

kapcsolat intézményét ha-
zánkban 2009. július 1-jétől

vezették be, amely a házasság-
hoz hasonlóan állami szerv előtti

akaratnyilvánítással, s az azt követő

nyilvántartásba vétellel jön létre. A bejegy-
zett élettársi kapcsolat sok hasonlóságot
mutat a házasság intézményével, alapvető
és legfontosabb különbségek a névviselés,
örökbefogadás kapcsán állnak fenn.

2010. január 1-jétől mind az azonos,
mind pedig a különnemű párok kérhetik
élettársi kapcsolatuk nyilvántartásba vételét
a közjegyző előtt. Érdemes tudni, hogy a nyil-
vántartásba vétel az élettársi kapcsolathoz
képest új jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztet. Élettársi kapcsolatról beszélünk
akkor, ha két személy együtt él, közös háztar-
tást vezetnek, érzelmi és gazdasági közös-
ség áll fent közöttük. Gyakran választják a
párok az élettársi kapcsolatot a házasság in-
tézménye helyett. Úgy gondolják: az élettársi
kapcsolatuk fennállása alatt szerzett vagyon
vonatkozásában – szemben a házasság in-
tézményével – nem lehet tulajdoni igénye a
másik félnek, ám az élettársi életközösség is
keletkeztet közös tulajdont. 

A polgári törvénykönyvünk szerint ugyanis
az élettársak az együttélésük alatt a szerzés-
ben való közreműködésük arányában szerez-
nek közös tulajdont, szemben a házassági élet-
közösséggel, ahol a vélelem a fele-fele arány-
ban való szerzés mellett szól. Attól tehát, hogy
a felek között nincs hatóság által elismert csa-
ládi kötelék, a vagyonjogi következmények ha-

Olvasói kérdés: 
Élettársi kapcsolat esetén

hány év múlva számít
közösnek az együtt

szerzett vagyon?

sonlóak a házasság intézményéhez, azonban
a szerzési arányokat bizonyítani lehet. Azért
fontos tudni, hogy mi minősül élettársi kapcso-
latnak, mert amikor valaki volt élettársával
szemben a bíróság előtt igényt érvényesít, a
legfontosabb az, hogy az élettársi kapcsolat
fennállását bizonyítani tudja. Igazolni kell a kap-
csolat előtt külön-külön fennálló és annak
megszakadásakor meglévő közös vagyont, s
hogy melyik fél mivel járult hozzá a szerzéshez. 

Ha a szerzés aránya nem állapítható
meg, úgy azt azonos mértékűnek kell tekin-
teni. A jogszabály az otthon gyermeket ne-
velő és munkát nem végző anya védelmé-
ben úgy rendelkezik: a háztartási munka, a
gyerekek nevelése a szerzésben való közre-
működésnek számít.

További különbség a házassági életkö-
zösség, valamint az élettársi kapcsolat kö-
zött, hogy míg házasság esetében az a kü-
lönvagyonhoz tartozó tárgy, amely a min-
dennapi közös életvitelt szolgáló, valamint a
szokásos mértékű berendezési és felszere-
lési tárgy helyébe lép, 15 évi házassági
együttélés után közös vagyonná válik, addig
élettársak esetében erről nem beszélhetünk.

Dr. Rákosfalvy Zoltán

jogtanacs@gyorplusz.hu

Hány év múlva lesz közös a vagyon?

Mindenkinek segítenek az önkéntesek
hogy a fiatalokhoz könnyebben köze-
lebb hozzák az önkéntesség fontossá-
gát, a Széchenyi István Egyetemen is
elérhetőek az önkéntespont munka-
társai az Önkéntes Irodán keresztül.
Ezenkívül létrehozták az onkentes.gye-
ke.hu honlapot, ahol folyamatosan tá-
jékoztatnak a lehetőségekről.

A Győri Egyetemért Közhasznú
Egyesület a projekt keretében négy al-
kalommal rendezte meg az Önkéntes-
ség Napját, ahol többek között az ön-
kéntesség társadalmi, gazdasági je-
lentőségéről, valamint gyakorlati ta-
pasztalatokról esett szó. De sikeres
volt a több alkalommal megtartott

adománygyűjtő akció is, amelybe el-
sősorban a Széchenyi-egyetemre járó
fiatalokat vonták be.

A beiratkozó elsősöket célozta
meg az Önkéntes Sátor program. Raj-
tuk kívül más korcsoportokat is sike-
rült azonban megmozgatnia az egye-
sületnek, így közel 150 bevont önkén-

tes segítségével több mint 4.000 ön-
kéntesórát regisztrált az Önkéntes
Pont az elmúlt egy évben. Az önkénte-
seket például óvodafestésre, idősott-
honban tartott programokban való
közreműködésre tudták kiközvetíteni,
de segítettek a Győrkőcfesztivál szer-
vezésében is.

2M Beauty Gyôrben
Stiletto Mûköröm

ALAPANYAG
Kereskedés és Szalon

2M Beauty Referencia Szalon
GYÔR, BEM TÉR 12/A
www.facebook.com/stiletto.
mukoromalapanyagkereskedes

Kozmetika

Pedikûr
Mûköröm

Manikûr



HIRDETÉS  SZOCIÁLIS

10 / + / 2013. szeptember 27.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Egyre ügyesebbek és kreatí-
vabbak a nyúli Márton Lakóott-
hon fiataljai, s a lakók kézműves
termékei hamarosan már az in-
terneten is megvásárolhatóak
lesznek – számolt be lapunknak
dr. Fekete Gáborné, a „Híd a jö-
vőbe” Alapítvány koordinátora.

Többször írtunk már a nyúli Márton La-
kóotthonról, ahol 2004 óta 12 autista
és értelmi sérült fiatalt gondoznak csa-
ládias körülmények között. Az intéz-
ményt a dr. Fekete Gábor és felesége
által létrehozott „Híd a jövőbe” Alapít-
vány építette. A lakóotthonban az ápo-
lás-gondozás és fejlesztés mellett
2006-tól napi 4-6 órában munka-reha-
bilitációs foglalkoztatás is működik.
„Tudjuk, hogy lakóink életük végéig
támogatásra szorulnak, azonban
igyekszünk megtenni mindent annak
érdekében, hogy kevésbé legyenek
kiszolgáltatottak. Alapvető célunk ön-
állóságuk fejlesztése, valamint a tár-
sadalomba történő integrációjuk elő-
segítése” – hangsúlyozta dr. Fekete
Gáborné.

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Sportkóstoló napot tartottak szomba-
ton az ETO Parkban, hogy a mozgáskor-
látozott emberek megismerhessék a ré-
giójukban elérhető sportolási lehetősé-
geket és kedvet kapjanak a mozgáshoz,

a rendszeres sportoláshoz. Az érdeklő-
dők többek között kipróbálhatták a ko-
sárlabdát, a teniszt, a dzsúdót, a bocciát,
de megismerkedhettek az evezéssel és
a kajak-kenuval is. A látogatók vívóbe-
mutatót is láthattak, melyet Osváth Ri-
chárd és Krajnyák Zsuzsanna paralimpi-
konok, valamint Boczkó Gábor világbaj-

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. október 16-án licit útján értékesíti a
• Győr, Fehérvári úti (81-es főút) vasúti felüljáró melletti ép. telkét (kereskedelmi,

szolgáltató, gazdasági övezet); Hrsz: 260/9; Teleknagyság: 2.337 m2;
Kikiáltási ár: 21.100.000 Ft+27% áfa,

• Győr, Reptéri u. 4 db ép. telkét (egyéb ipari övezet); Hrsz: 5524/5-8;
Teleknagyság: (2 db) 2.097 és (2 db) 2.938 m2; Kikiáltási ár: 1.700.000 Ft+27%
áfa-tól és 5.900.000 Ft+27% áfá-ig,

bérbe adja a
• Győr, Kispásztor u. 1. sz. alatti lakóház, udvar ingatlanát; Teleknagyság: 418 m2;

Épület: 2 szoba, komfortos; Energetikai besorolása: G; Kikiáltási ár: 40.000 Ft/hó
bérleti díj.

A hirdetmények a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1.,
telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu Önkormányzat/Vagyon-
hasznosítási felhívás) tekinthetŐk meg.

Lépj közelebb!
nok párbajtőrvívó mutattak be. A Regio-
nális MERI napot a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületeinek Országos Szövetsé-
ge (MEOSZ), a Magyar Paralimpiai Bi-
zottság  és a CAMELOT Mozgássérült
Fiatalok Győri Egyesülete szervezte.

Dani Gyöngyi vívó paralimpikon a
MEOSZ nevében köszöntötte a résztve-
vőket. Elmondta, a fő céljuk, hogy meg-
mutassák, mennyi sportolási lehetőség
kínálkozik a mozgássérült embereknek
is. Az ilyen közösségekben rengeteg ér-
tékes embert ismerhetnek meg, akik
motiválhatják őket. „A rendezvény mot-
tója: Lépj közelebb! Szeretnénk, ha ép-
kézláb emberek is közelebb kerülnének
hozzánk, ismerjék meg, mennyi lehető-
ségünk van közösen” – hangsúlyozta. 

A rendezvényt Győr önkormányzata
is támogatta, védnöke Somogyi Tivadar
alpolgármester volt. A megnyitón Borsi
Róbert önkormányzati képviselő kiemel-
te, Győr határozott úton halad a sport te-
rületén is, és a város sportélete az ilyen
rendezvények miatt is sikeres. Hozzátet-
te, figyeljünk mozgássérült társainkra,
hiszen ők a mindennapokban is példát
állítanak egészséges társaik elé, olyan
fontos dolgokat tanítanak például, mint
a kitartás, a küzdeni akarás.

Interneten is rendelhetők
a lakóotthon termékei

Az évek során kitapasztalták, melyik lakó
milyen kézműves tevékenységben a leg-
ügyesebb, így a kézműves műhelyekben
egyre csodálatosabb tárgyak születnek
a szorgos kezek között: szőnek, gyertyát
öntenek, papírvirágot készítenek, fado-
bozokat díszítenek. Azáltal, hogy kézzel-
fogható eredményeket produkálnak, ér-
zik, hogy ők is fontosak és ügyesek, javul
az önértékelésük és az önállóságuk.

Az elkészült kaspókat, teásdobozokat,
ceruzatartókat, tolltartókat, kulcstartókat
eladják, ebből gazdálkodnak. Termékei-
ket például a Baross úti Látogatóközpont-
ban, alkalmi vásárokon, rendezvényeken
árusítják, illetve virágboltokban, újabban
pedig a Malom liget szomszédságában
lévő Virágsziget polcain is találkozhatunk
velük. Azonban a válság kirobbanása óta
egyre több erőfeszítést igényel az alapít-
ványtól a termékek értékesítése, ezért az
említett virágbolt által az online kereske-
delembe is belekóstolnak. „A foglalkozta-
tás fenntarthatósága szempontjából el-
engedhetetlen, hogy a termékek gazdára
találjanak, ezért ha szép, egyedi ajándék-
kal szeretnék meglepni hozzátartozóju-
kat, ismerőseiket, keressék a Márton La-
kóotthon termékeit”  – biztatott  dr. Feke-
te Gáborné, majd hozzátette, egyéni meg-
rendeléseket is fogadnak.
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A közelmúltban városunkba láto-
gatott Orsós Zsolt, a Szolidaritás
Nagykövete. A vak sportoló, volt
paralimpikon a kazinczysoknak
mutatta meg, milyen sokat tehet-
nek a fogyatékkal élőkért. 

Orsós Zsolt gyermekkorában vesztet-
te el látását, de kitartásával és akarat -
erejével példaképe lehet a „látóknak”
is. Látássérültként végezte a gimná -
ziu mot és a főiskolát, sportpályafutá-
sa során pedig nem csak Európa-baj-
noki címet szerzett, de két paralimpi-
án is képviselte hazánkat. Sportága a
vakok kézilabdájának is nevezett csör-
gőlabda. Orsós Zsolt küldetésének
tartja, hogy minél többen megértsék,

e l f o g a d j á k ,
egyenlő partner-
nek tekintsék a
fogyatékkal élő-
ket. A Szolidari-
tás Nagykövete a
közelmúltban vá-
rosunkban járt,
ebből az alkalom-
ból beszélget-
tünk vele.

Mi a célja győ -
 ri látogatásának?

A Kazinczy Ferenc Gimnázium di-
ákjaihoz érkeztem azért, hogy tartsak
nekik két rendhagyó tanórát. Az első
negyvenöt percben beszélgettünk
egy kicsit, meséltem magamról, arról,
hogy én hogyan látom, hogyan érzé-
kelem a világot. A második órán a fia-
talok kipróbálhatták a csörgőlabdá-
zást, persze bekötött szemmel, hogy
megtapasztalják mindazt, amiről előt-
te beszéltünk.

Mit szeretne elérni az elő-
adással és a bemutatóval?

A középiskolások abba a korosz-
tályba tartoznak, amikor a legbefoga-

Az esélyegyenlőséget
hirdeti Orsós Zsolt

dóbb az ember. Ilyenkor sok fiatalt el
lehet vinni rossz irányba, de a pozitív
dolgokra is ugyanúgy nyitottak. Azt
szeretném megmutatni nekik, hogy a
fogyatékkal élő is ugyanolyan ember,
mint bárki más. Arra törekszem, hogy
ne csak beszéljek ezekről a dolgokról,
hanem gyakorlati tapasztalást is nyújt-
sak a számukra, ezáltal levetkőzzék
gátlásaikat, és ne habozzanak majd,
ha például át kellene segíteni egy vak
embertársukat az úton.

Mióta járja az ország iskoláit?
A programot Soltész Miklós szociá-

lis államtitkár hívta életre pontosan há-
rom éve. Azzal, hogy ez a tevékenység
minisztériumi szintre emelkedett, szé-
les körűvé vált a lehetőség, hogy az is-
kolai nevelés során erősítsük a társa-
dalmi szolidaritást, hogy megváltoztas-
suk a fogyatékossággal élőkről kiala-

kult képet. Bár en-
nek eredménye
egzakt módon
nem mérhető,
rengeteg pozitív
visszajelzést ka-
pok. Azokkal a fia-
talokkal, akik már
részt vettek órái-
mon, a Faceboo-
kon is tartom a
kapcsolatot, és

mindig kérik, hogy értesítsem őket, ha
újra városukba érkezem. Olyan diákról
is tudok, aki már három alkalommal ké-
redzkedett be a programomra. Valószí-
nűleg ezeknek a gyerekeknek felnőtt-
korukban sem fog problémát okozni a
fogyatékkal élőkkel való interakció,
akár az együttdolgozás sem. Győrben
és a Kazinczyban is többször jártam
már, de mindig új osztályokkal találko-
zom, akik egy kis bepillantást nyerhet-
nek az életünkbe, azokba a nehézsé-
gekbe, amikkel mi nap mint nap meg-
küzdünk, és egy kicsit át is élhetik
mindezt szeretett sportágamon, a
csörgőlabdán keresztül.

A csörgőlabdát kétszer három já-
tékosból álló csapat játssza, legfel-
jebb három cserejátékossal. A já-
ték célja, hogy a csapatok gólt gu-
rítsanak az ellenfélnek, a szemben
álló csapat pedig ezt próbálja meg-
akadályozni. A labda kemény gu-
miból készül, belsejében csörgők
találhatók, ennek hangja hallható
a labda mozgása közben, ezért a
mérkőzések alatt a közönségnek a
játékot teljes csendben kell figye-
lemmel kísérnie.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Próbájukat félbeszakítva mutat-
koztak be az Experidance Produc-
tion táncosai a RaM Colosseum-
ban tartott sajtótájékoztatón. Kü-
lönleges előadásra készülnek
ugyanis: az újszerű stílusáról is-
mert társulat a 100 Tagú Cigány-
zenekarral közösen hívja a publi-
kumot egy álombeli utazásra. A
Fergeteges című produkciót de -
cemberben Győrben is előadják.

A 100 Tagú Cigányzenekar és az Expe-
ridance társulata úgy döntött, hogy itt
az ideje a közös munkának: megalkot-
ták a Fergeteges – A királyné, a gróf és
a cigánylány című darabot, amelyben
az 1800-as évek második felének elfe-
ledett világa elevenedik meg.

Miközben a színpadon a negyven ci-
gány muzsikus hangszeréből olyan
klasszikus dallamok kelnek életre, mint
Liszt rapszódiái, Monti csárdása és a Pa-
csirta, a táncosok egy álomszerű mulat-
ságba repítenek minket. Román Sándor,
az együttes művészeti igazgatója, kore-
ográfusa elmondta, az Andrássy gróf és
Sissi között lévő szerelmi legendából ké-
szítettek egy fergeteges produkciót. A
darab egésze a szerelmet járja körül, a fő-
hősök, egy gyönyörű királyné, egy daliás
gróf és egy csodaszép cigánylány eltán-
colják a sokak által megélt, soha be nem
teljesülő szenvedély felfokozott, gyötrel-
mes, majd belenyugvó pillanatait.

Az Experidance-nek ez lesz a 15.
egész estés előadása, fennállásuk 13

szerző: gaál józsef 
fotó: marcali gábor

A sakk is sport, szögezte le Vizi E.
Szilveszter a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Apáczai-karának
dísztermében, ahova az elmúlt
hét keddjén ünnepelni hívták. A
rendezvény egy hazai premiert,
egy vadonatúj főiskolai tantárgy
indulását köszöntötte, idén szep-
temberben negyvenhat önként
jelentkező hallgatóval kezdődött
meg Győrben a sakkpedagógu-
sok képzése.

A sakkünnep közönségét Szabó Péter,
a kar dékánja köszöntötte, elmondva,
hogy az új tantárgyat a vártnál több hall-
gató választotta, s a képzés remélhető-
en népszerű lesz a levelezők, a már vég-
zett pedagógusok körében is. A sport-
ág nemrégiben lett a nemzeti alaptan-
terv része, a magyar általános iskolák
alsó tagozatos diákjai március óta vá-
laszthatják tantárgynak. Simon Róbert
Balázs, Győr alpolgármestere is házi -
gazdaként üdvözölte a vendégeket,

Sakkünnep
az Apáczai-karon

hangsúlyozva, hogy a város életében
főszerepet játszik a sport. Az önkor-
mányzat éves költségvetésének egy
százalékával támogatja a sport számos
műfaját, köztük a szellemieket is.   

Vizi E. Szilveszter, a jeles orvos, far-
makológus és agykutató, a Magyar Tu-
dományos Akadémia egykori elnöke
Győr dicséretével kezdte előadását, el-
mondva, hogy a szellem embereként
mindig örömmel érkezik a sport váro-
sába. A sakk is sport, hiszen verseny-
helyzetet teremt s az ember valameny-
nyi fontos agyi központját működteti.
Karbantartja az idegsejteket, fejleszti

egyebek között a memóriát, a döntés-
képességet, a kritikus gondolkodást,
a kockázatvállalási hajlandóságot. A
sakk öröm, boldogsághormont szaba-
dít fel, a sakkozó hosszú, egészséges
és eredményes életre számíthat. Ez
olyan gyógyszer, ami öregedő társa-
dalmunk számos problémáját orvosol-
hatja. A professzor a sakkünnep zárá-
saként bemutató partit játszott Por-
tisch Lajos nemzetközi nagymesterrel,
olimpiai bajnokunkkal.  

Fergeteges szerelem

A Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. GYÔRI TELEPHELYÉRE keres

TARGONCAVEZETÔKET

Érdeklôdni lehet 8—15 óráig: Fördôs Beáta és Németh Krisztina
Tel.: 70/378-4369, 70/339-6662 vagy e-mail: allas@rudolph-log.com

Amit kínálunk: versenyképes jö-
vedelem, béren kívüli juttatások,
stabil munkahely. Utazáshoz útikölt-
ség-térítést és több településrôl is
szerzôdéses járatokat biztosítunk. 

Feladatok: tehergépkocsi le-
és felpakolása, raktárba beér-
kezô áru anyagmozgatása és
tárhelyre történô betárolása

Elvárások: • elektromos targoncave-
zetôi jogosítvány (Új típusú jogosítvány
esetében vezetôüléses vagy vezetôállá-
sos) • két mûszakos munkarend vállalása

éve alatt 1500 telt házas előadást adtak.
Az együttes a magyar néptáncra építkez-
ve számos technikát ötvöz színházszerű
produkcióiban. Román Sándor szerint a
tánc nyelvezete egy olyan kommunikáci-
ós erő, ahol nem kell verbalitás vagy di-
rekt eszközök, a tánc nyelve képes érzel-
meket, cselekményeket, karaktereket, vi-
szonyokat kifejezni.

Ezt erősíti az a zenei alap, melyet a 100
Tagú Cigányzenekar 40 zenésze szolgál-
tat. Buffó Rigó Sándor elnök-művészeti
vezető elmondta, kihívásként élik meg a
közös munkát. Előadásaikon jellemző az
improvizáció, most azonban figyelniük
kell a táncosokra, hiszen rajtuk is múlik,
hogy pörög a lábuk. „Ha a kihívásnak
meg tudunk felelni, az újabb bizonyíték ar-
ra, hogy a 100 Tagú Cigányzenekar mu-
zsikusai sok mindenre képesek, hiszen
annyi mindent kipróbáltunk már.”

Az október 4-i budapesti premiert kö-
vetően a produkció országos turnéra in-
dul, természetesen Győrbe is elhozzák,
december 16-án az egyetemi csarnok-
ban lépnek színpadra. Heim Gábor, a tur-
nét szervező Prodior Produkció vezetője
szerint olyan fergeteges csapattal állunk
szemben, akik egyedülállóak az ország-
ban, sőt, egész Európában. Stílusukat
Michael Flatley-éhez, illetve a Győri Ba-
lettéhez hasonlította, amit most meg-
spékeltek a 100 Tagú Cigányzenekar in-
tenzív zenéjével. „A két együttes annyira
egyedi, hogy utolérhetetlen lesz a közös
produkciójuk. Meggyőződésem, hogy
egy olyan színpadi élményt tud nyújtani
a Fergeteges előadás, amit nagyon so-
káig minden néző első helyen fog emle-
getni” – hangsúlyozta Heim Gábor.
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SZÍNHÁZ HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Valós történetet, a Salemi boszor-
kányok című drámát állítja az
évad ban elsőként színpadra a
győri színház. A darab 1692-be,
Amerikába kalauzol minket, ahol
kétszáz embert vádoltak meg bo-
szorkánysággal, és közülük hú-
szat ki is végeztek. A történetet
Arthur Miller jegyezte le, akit a 20.
század egyik legjobb színdarab -
írójának tekintenek. A drámát a
Jászai Mari-díjas Bagó Bertalan
rendezi, vele beszélgettünk.

Nagyon nyomasztó előadás elé
nézünk?

Szeretném, ha rendkívül sokat nevet-
nének a nézők. A szörnyűségeket csak
úgy lehet ábrázolni, ha szélesre húzzuk a
rátát. A fénynek és az árnyéknak együtt
kell működniük, különben nem lehet el-
viselni a nyomást. A keserű pirulát is úgy

lehet bevenni, ha az ember beburkolja
ostyával, így csak később érzi a valós ízt.
Én humorba ágyazom a mondanivaló-
kat, a néző később jön rá, min is nevetett.
A játéktechnika groteszk megfogalma-
zása pedig nagyon hasonlít az életre, hi-
szen az ember néha kínjában nevet. Meg
fognak lepődni a nézők, hogy miken le-
het nevetni. Közben pedig megszakad a
szív, hogy ilyen butaság létezik. Az ideo-
lógia mentén olyan dolgokat tettek meg,
amikre később azt mondjuk, lehetetlen.
De az emberi butaság végtelen.

Salemben már öt évvel a tör-
téntek után bocsánatot kértek
az ítélethozók.

Igen, Miller pedig úgy írta meg a da-
rabot, hogy általános érvényű lett. Azt
hisszük, a múlt nem ismétlődhet meg,
mert az ember fejlődik, okosodik. De saj-

Bertleff Rita

bertleff.cosmetic@gmail.com

06 96/516-910

9021 Gyôr, Zechmeister u. 1. 
(Klastrom Szálloda)

{06 30 310 0785}

kozmetikus, 
elektrokozmetikus

klastromcosmetic.hu
www.facebook.com/KlastromCosmetic

www.carmenetterem.hu

HOTEL KÁLVÁRIA 
Győr, Kálvária u. 22/D •  +36 96/510-800  
info@carmenetterem.hu

XI. Szarvasgomba
vadászat a Bakonyban

a Bott pincészet boraival

és Brill pálinkákkal
Október 5-én, szombaton

A PROGRAM
13:45 Érkezés a Carmen Étterem udvarába,

pálinkás-pogácsás köszöntő
14:00 Indulás a Bakonyba busszal
15:00 Pálinkakóstoló a Hódos-éri vadászház udvarán
15:30 Kutyás szarvasgomba vadászat az őszi erdőben

17:30 Ötfogásos borvacsora a kandalló mellett 
20:15 Visszaindulás a Carmen Étteremhez

A program részvételi díja: 14.500 Ft/fő,
mely tartalmazza az ételek és a kóstolt italok árát, a korlátlan 
ásványvíz fogyasztást, valamint a buszköltséget.

Örök érvényű darab
a Salemi boszorkányok

nos újra tudjuk produkálni a szörnyűsé-
geket. Azért érdemes ilyen darabokat
létrehozni, hogy felhívjuk a figyelmet: vi-
gyázzunk, mert bármikor felütheti a fejét
az emberi butaság.

Többféle okot találtak a törté-
nészek a salemi boszorkányül-
dözésre – hallucinogén anyagok,
gombafertőzés, indiánokkal va-
ló háború –, ebben a történet-
ben hogyan fajulhatnak a törté-
nések odáig, hogy 20 embert
meggyilkolnak?

Az érdek által. Egy magánéleti kérdés-
ből kovácsolnak közügyet: Abigail – aki el
akarja csábítani egy asszony férjét – olyan
hisztériát gerjeszt, amire mások mint egy
hullámra ráülnek, hogy saját érdeküket ér-
vényre juttassák. Ehhez kell egy közeg,
mindez nem történhetett volna meg, ha
nincs egy elnyomott, túlszabályozott,
rendkívül megnyomorított ideológia, ahol
nem lehet táncolni, tilosak az olyan világi
dolgok, amik az ember életét megédesí-
tik. Egy ilyen szigorú világban eljuthatunk

addig, hogy komolyan vesszük, hogy
megszállja az ördög a lányokat, és ezért
máglyára küldünk embereket.

Ez az ideológia pedig a purita-
nizmus volt. Mi járult még hozzá
a tébolyhoz?

Ellenséges közegben éltek, az indiá-
nok sanyargatták a telepeseket. Káosz
uralkodott, mert a bíróság és a frissen ala-
kított társadalmi rend még gyerekcipő-
ben jár. Ezek és az erős ideológia együt-
tesen hozták létre azt a közeget, ami bár-
mikor felütheti a fejét. Ugyanezt megtet-
ték a 20. században, a fasizmusban és
kommunizmusban is, csak akkor nem Is-
ten, hanem a vörös csillag vagy a horog-
kereszt nevében. És koncepciós pereket
is csináltak azért, hogy a hatalom meg
tudja őrizni az erejét. Ami ellenállt, éssze-
rűvé vált, azt tűzzel-vassal irtották.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló

A ZENE világnapján, október 1-
jén 19 órakor tartja következő
koncertjét a Győri Filharmonikus
Zenekar a Richter Teremben. Mű-
soron: G. Rossini: Olasz nő Algír-
ban – nyitány, Szokolay S.: Hege-
dűverseny, A. Dvorák: VII. (d-moll)
szimfónia, op. 70. Vezényel: Ber-
kes Kálmán, közreműködik: Sop-
hia Anna Szokolay – hegedű.

GYALOGOS TELJESÍTMÉNYTÚRÁTszervez a NyME Apáczai-kara és a győ-
ri cserkészek október 5-én, szombaton. A rajthely a nyúli templom 8–8.30 között,
cél a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély, a szintidő 8 óra, a táv 27 km. Előzetes nevezés
nem szükséges, a nevezési díj 200 Ft. A rajtnál csatlakozni lehet tapasztalt túrá-
zókhoz. További tájékoztatás az 516-762-es telefonszámon vagy a csoka@atif.hu
címen kérhető.

APRÓSZENTEK
címmel látható Kár-
páti Tamás Mun-
kácsy-díjas festő-
művész tárlata a
Múzeumházban. A
kiállítás, amelyet a
Hor váth-gyűjte-
ményből válogattak,
október 30-ig, na-
ponta 10 és 16 óra
között látogatható. 

A HANGRAFORGÓ KLUB kortárs költők
énekelt verseivel várja a közönséget október
4-én, pénteken 17 órától a Kovács Pál Me-
gyei Könyvtár klubjában. A „Könny és neve-
tés közt árad az idő" című műsor vendége
Bodroghalmi László gitáros-énekes Paksról.

A MAGYAR NÉPMESE HETE tiszteletére
szeptember 30-án 11 órakor hirdetik ki a Bene-
dek Elek meseillusztrációs rajzpályázat eredmé-
nyét a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély könyvtá-
rában. Ezen a napon Meserétest is  készítenek a
kisiskolások, gyerekek és tanárok mondhatják el,
olvashatják fel kedvenc meséiket. Október 2-án,
szerdán 13 órakor mesemondó verseny kezdő-
dik 1–6. osztályos tanulóknak. Október 3-án 10
órakor óvodáscsoportok mondanak verseket,
pénteken 15 órakor játszóház várja a gyerekeket. 

MESTEREK ÉS TA-
NÍTVÁNYOK. Dr.
Winkler Gábor épí-
tésszel, egyetemi ta-
nárral dr. Géczy Nóra
egyetemi docens és
Rosta Csaba építész
beszélget október 3-
án 17 órától az Ester-
házy-palotában.  

PERZSASZŐNYEG.
A Bizsan perzsasző-
nyeg-galéria a kézi cso-
mózású szőnyegek vilá-
gát mutatja be október
5. és 19. között az Apát -
úr-házban. A kiállítást és
vásárt előadások és vetí-
tések színesítik. 

RAKONCZAY GÁBORkétszeres Guinness-világrekorder óceáni evezős,
az amerikai Év Kalandja és a Magyar Formatervezési díjak tulajdonosa lesz
a kamarai szalon első író-olvasó találkozójának vendége szeptember 28-
án három órától az iparkamarában. A beszélgetőtárs Horváth Tibor, az Ad-
junk álmokat a gyermekeknek elnevezésű oktatási program alapítója. 

FELKÉRÉS TÁNC -
RA címmel ad koncer-
tet Filipp Szubotyin és
Jana Szubotyina szep-
tember 28-án 15 órától
a győri zsinagógában.
A moszkvai zongora-
művész házaspár az
Orosz-Magyar Egyesü-
let meghívására érkezik
városunkba, s többek
között Brahms, Mosz-
kovszkij, Grieg műveit
mutatja be. 

40 ÉVES AZ IFIHÁZ. Születés-
napi partira várja egykori és mai
barátait a negyvenéves Petőfi
Sándor Művelődési Ház. A legen-
dás épületben több generációnyi
győri fiatal nőtt fel, a tervek szerint
korosztályok találkozója lesz a
szeptember 27-én 19 órakor kez-
dődő ünnepi est. A program múlt -
idéző kiállításokat, visszatekintő
színpadi beszélgetéseket és Opra
Vili Analóg visszaállás című bake-
litdiszkóját ígéri.

ÚJVÁROSI ESTÉK. Vígságok és balgaságok
című előadásukkal a soproni Petőfi-színház mű-
vészei lépnek fel az Újvárosi Művelődési Házban
szeptember 28-án 18 órától. Az előadók Csoko-
nai borverseinek illatát vizsgálják meg, majd Pe-
tőfi borverssorainak színét veszik szemügyre, s
apránként kortyolgatva végigkóstolják a gazdag
magyar borköltészetet. 

HÁZNYITOGATÓ és népme-
seünnep várja az érdeklődőket a
Gyermekek Házában szeptem-
ber 29-én, vasárnap 15 órától. A
program mesét, játékot, dalt és
alkotó foglalkozást ígér. A színpa-
don 17 órától Füzi Rozi interaktív
mesejátékát, 18 órától Rosta Gé-
za verses-zenés gyermekkon-
certjét láthatja a közönség.  JÓGA. Tégy az

egészségedért cím-
mel szerveznek fog-
lalkozásokat csütör-
tökönként fél hattól
a Bartók Béla Me-
gyei Művelődési Köz -
pontban.

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu).

GYŐR ÖNKORMÁNY-
ZATA október 4-én 14
órakor tartja a Batthyány
téri Batthyány-emlékosz-
lopnál az 1848–1849-es
forradalom és szabad-
ságharc vértanúira emlé-
kező koszorúzási ünnep-
ségét. Megemlékezést tart
Simon Róbert Balázs al-
polgármester.
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SZEPTEMBER 27., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 Capri - Az álmok szigete 
10:00 Jó tudni! 
10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 P'amende
12:55 Esély
13:25 Történetek a nagyvilágból 
14:00 Madagaszkár 
14:55 Család csak egy van 
15:45 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Mr. Balhé 
22:00 Az Este
22:30 Szeretettel Hollywoodból 
23:00 Híradó
23:15 A lekoptathatatlan 
00:50 Munkaügyek - IrReality Show 
01:15 Család csak egy van 
02:00 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - 

Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra
13:40 Éjjel-nappal Budapest
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A bosszú angyala 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos elmék 
23:40 Kemény motorosok 
00:45 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 
02:00 Műsorszünet

04:00 Segíts magadon!
04:25 Műsorszünet
06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel 
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Túl jó nő a csajom 

Közben: Kenósorsolás
23:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:35 Briliáns elmék 
00:35 Tények Este
01:10 Astro-Világ Éjjel
02:15 Túl jó nő a csajom 
03:55 Hősök 

07:00 Slovenski Utrinki
07:30 Híradó 7:30
07:35 Tájtitkok tudói
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Akadálytalanul
09:00 Közbeszéd 
09:30 A papiros története
09:45 Szerelmes földrajz
10:15 Angyali érintés 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Vers 
12:30 Univerzum 
13:30 Liszt Ferenc 
13:55 Liszt Ferenc 
14:30 Kívánságkosár
16:30 Térkép 
17:05 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Örökzöld dallamok
19:00 NB I-es labdarúgó-mérkőzés
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Monte Cristo grófja 
22:10 Közbeszéd
22:40 Kultikon 
22:55 Leleplezések 
00:35 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:20 Vény nélkül 
09:40 Épí-tech 
10:10 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Pomodoro
19:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
20:00 Nyugdíjas Egyetem
21:05 Híradó
21:35 Konkrét 
21:45 Pomodoro 
22:00 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
22:05 Nyugdíjas Egyetem
23:10 Híradó
23:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 28., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este
05:55 Nemzeti Nagyvizit - 

Az Erdélyi Fejedelemség
06:25 Magyar gazda
06:55 Család-barát Hétvége
09:05 Itthon vagy! 
10:00 Noé barátai
10:30 Pecatúra
11:00 Itthon vagy! 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Másfélmillió lépés 

Magyarországon
13:00 Itthon vagy! 
13:30 Zöld Tea
14:00 Itthon vagy!
15:00 Vad Magyarország 
15:55 Itthon vagy!
17:30 Gasztroangyal - Hortobágy
18:30 SzerencseSzombat 
19:10 Itthon vagy!
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Itthon vagy!
21:05 Poligamy 
22:25 Szimfonik Liv3 
00:25 A rejtekhely 
01:56 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub
Benne:
– Björn mackó kalandjai
– Szilveszter és Csőrike kalandjai 
– Dóra, a felfedező
– Frédi és Béni, avagy a kőkorszaki buli 
– Yakari
– Hupikék törpikék 
– Babar
– Újabb bolondos dallamok, 

együtt a csapat
– SpongyaBob Kockanadrág
10:25 Míg a halál el nem választ 
10:55 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:25 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Cobra 11 
14:05 Eastwicki boszorkák 
15:05 A hős legendája 
16:05 Dolgozó lány 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
21:20 Eredet 
00:20 Szerelemért szerelem 
02:10 Műsorszünet

04:40 Magyarország, jövünk! 
04:45 Alexandra Pódium 
05:10 Műsorszünet
06:00 Az idő örvényében
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:25 Astro-Világ
11:30 Kalandjárat 
12:00 Kalandjárat Extra 
12:30 Babavilág 
13:00 Fogyótúra 
13:30 Stílusvadász 
14:00 Xena 
15:00 A férjem védelmében 
16:00 Luxusdoki 
17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 Ilyen a formám 
21:45 Bűntény a támaszponton 

Közben: Kenósorsolás
23:50 Karantén 
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Propaganda 
03:25 A férjem védelmében 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Hol volt, hol nem volt... 
06:40 Teremtő szorgalom
07:30 Élő egyház
08:00 Isten kezében
08:30 Határtalanul magyar
09:00 Itthon vagy!
10:05 Akadálytalanul
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:10 Vers
12:20 Ízőrzők: Balatonboglár
12:50 Zöld Jelzés
13:25 Hagyaték
13:55 Labdarúgó-mérkőzés
15:55 A világörökség kincsei
16:20 Rokonok 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Itthon vagy!
19:25 Hogy volt!?
20:25 Futótűz 
21:10 Csoda a farkasokkal 
23:00 Dunasport
23:15 MüpArt - Ötéves a Budapest Bár
01:20 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Himnusz
02:15 Kolozsvár - Nápoly és vissza

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:50 TV torna
09:00 Híradó
09:30 Konkrét
09:40 Pomodoro
09:55 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
10:00 Nyugdíjas Egyetem
11:00 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport 
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Ráta 
21:05 Konkrét 
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét ism
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Ráta 
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
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08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr
09:30 KultÓra (ism.)
10:25 Nyugdíjas Egyetem
11:25 Közvetlen ajánlat
17:30 Kecskemét–Győri ETO FC

NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkőzés   

18:50 TV torna 
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Győr+ Sport  
20:35 Híradó (ism.)
21:05 Konkrét (ism.)
21:15 Győr+ Sport                                                         
22:10 Híradó  
22:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

OKTÓBER 1., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Pecatúra 
13:55 Hacktion Újratöltve 
14:50 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai
17:35 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:10 King 
22:00 Az Este
22:30 Gyilkosság 
23:20 Híradó
23:35 A Győri Filharmonikus zenekar 

hangversenye a Richter teremben
00:25 Család csak egy van 
01:10 Bűvölet 
01:35 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:35 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:10 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:20 Műsorszünet

04:10 Magyarország, jövünk! 
04:15 Aktív Extra 
04:40 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Első vasárnap

Közben: Kenósorsolás
23:40 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:45 Zsaruvér 
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 A fény ösvényei 

SZEPTEMBER 30., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Aranyfeszt 2013
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:15 Az Este
22:50 Aranymetszés
23:45 Híradó
00:00 KorTárs 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Bűvölet 
01:40 Bűvölet 
02:10 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:35 A főnök 
00:40 Reflektor 
01:00 Remington Steele 
01:50 Műsorszünet

04:25 Napló 
05:15 Műsorszünet
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:40 NCIS: Los Angeles 
23:40 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:45 Összeesküvés
00:45 Tények Este
01:20 Astro-Világ Éjjel
02:25 NCIS 
03:20 Hősök 

06:30 Híradó
06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Krisztus vándorai 
08:10 Kultikon
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Isten kezében 
10:00 Élő egyház
10:30 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 
11:00 Klubszoba
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:27 Napirend előtt
12:50 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
19:55 Őrjárat az égen 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Taxival a tengeren 
22:45 A nemzet tehetségeiért 

díj átadása a Nemzeti Színházban
23:15 Közbeszéd

SZEPTEMBER 29., VASÁRNAP
M1
07:10 Sporthírek
07:15 Katolikus krónika
07:55 Hét szentség - A bérmálás
08:10 Kérdések a Bibliában
08:20 Református magazin
08:50 Evangélikus ifjúsági műsor
09:00 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
10:30 Szent Mihály-napi ünnepi 

búcsús szentmise 
11:30 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
12:55 Négyesfogathajtó Európa-

bajnokság 2013 
15:30 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
17:00 Indul a bakterház 
18:10 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
19:30 Híradó este
20:00 Sporthírek
20:05 Időjárás-jelentés
20:15 Magyarország, szeretlek! 
21:30 Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
22:00 Borvacsora 
23:00 Solti 100 
00:55 A Nyolcak nyomában 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 EgészségKalauz 
10:35 Teleshop
11:30 Gasztrotúra
12:00 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
12:40 Érd-FTC női bajnoki 

kézilabda-mérkőzés
14:25 Futótűz 
16:30 Mindent bele, fiúk! 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:55 A Sziget
00:35 Portré 
01:10 A szállító 
02:05 Műsorszünet

04:20 Kalandjárat 
04:45 Műsorszünet
06:00 Időnyomozó 
06:25 Zöld világ 
06:50 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:00 EgészségMánia 
11:30 Stahl konyhája 
12:00 Több mint TestŐr 
12:30 Aktív Extra 
13:00 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
14:00 Békétlen békítő 
15:00 Sue Thomas - FBI 
15:55 Ilyen a formám 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Dick és Jane trükkjei 
21:50 Charlie Wilson háborúja 
23:50 A hercegnő
01:50 Astro-Világ Éjjel
02:55 Napló 
03:45 Műsorszünet

04:05 Határtalanul magyar 
04:30 Táncvarázs 
05:25 A lomha jószág 
05:40 Gazdakör 
06:10 Világ-nézet - Női szemmel
07:05 Római riportok
07:30 Törzsasztal 
08:25 Nyelvőrző 
09:00 Itthon vagy!
10:30 Római katolikus szentmise 

közvetítése Veszprémből
11:30 Itthon vagy!
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 A múmia közbeszól 
13:45 Hazajáró 
14:15 Csellengők 
14:45 Egy pikoló világos 
16:20 Labdarúgó-mérkőzés
19:05 Híradó - 18:00
19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés.
19:35 Önök kérték! 
20:30 Ida regénye 
21:40 Eldorádó 
23:20 VIII. Négyesfogathajtó 

EB. - Izsák
23:50 Heti Hírmondó
00:20 Klubszoba
01:10 Dunasport
01:25 Vers

06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:50 TV torna (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:40 Győr+ Sport 
10:35 Közvetlen ajánlat
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Épí-Tech
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Győr+ Impro
19:55 Kitekintő
20:25 Ráta 
20:50 KOMP – bűnmegelőzési percek
21:00 Híradó
21:30 Vény nélkül 
21:50 Győr+ Impro
21:55 Kitekintő
22:25 Ráta 
22:50 KOMP
23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül  (ism.)
10:35 Ráta
11:05 Közvetlen ajánlat
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
19:30 KultÓra (ism.)
20:25 Nyugdíjas Egyetem
21:25 Pomodoro (ism.)
21:40 Konkrét (ism.)
21:50 Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztivál Győr (ism.)
22:00 KultÓra (ism.)
23:00 Nyugdíjas Egyetem
20:00 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

05:25 Gazdakör
05:40 Híradó 5:40
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 6:30
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 7:30
07:35 Krisztus vándorai 
08:10 Kultikon
08:30 Híradó 8:30
08:35 Hazajáró
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Bözsi és a többiek 
21:15 Hírek
21:20 Dunasport
21:30 Tükreim 
23:20 Közbeszéd
23:50 Kultikon 
00:10 Koncertek az A38 hajón 
01:00 Vers
01:05 Himnusz
01:10 Hírek 
01:15 Concerto Budapes
02:00 Akadálytalanul
02:30 Hagyaték
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• LAST MINUTE AKCIÓK EGYES NYELVTANFOLYAMOKON
• TOEFL, TOEIC és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út nyelvvizsga-

felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô német kurzusok 
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Szombati angol gyermektanfolyamok
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

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

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

OKTÓBER 2., SZERDA
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát 
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 A hangyák mindent tudnak 
13:55 Gasztroangyal - Hortobágy
14:50 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Egyszer volt, hol nem volt 
21:05 On the Spot - Thaipusam 

Fesztivál 
22:05 Az Este
22:40 Summa - Euroszkepticizmus
23:10 Angi jelenti 
23:40 Híradó
23:50 Történetek a nagyvilágból 
00:20 A Győri Filharmonikus zenekar 

hangversenye a Richter Teremben

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:20 Reflektor 
23:35 Bakkermann 
01:05 Műsorszünet

04:00 Hősök 
04:50 Magyarország, jövünk! 
04:55 Super Car 
05:20 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A Búra alatt 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Ringer - A vér kötelez 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 A Búra alatt 
03:30 Hősök 

07:30 Híradó 7:30
07:35 Krisztus vándorai 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 8:30
08:35 Határtalanul magyar
09:10 Közbeszéd
09:35 Kultúra a nagyvilágból 
09:50 Angyali érintés 
10:40 Bözsi és a többiek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Vers
12:25 Az utolsó remény 
13:00 Pannóniától a csillagokig
13:30 Liszt Ferenc 
13:55 Liszt Ferenc 
14:30 Kívánságkosár
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Linda 
21:00 Hírek
21:05 Dunasport
21:15 Barátom a nyakamon 
22:40 Közbeszéd
23:10 Kultikon 
23:25 Beavatás
23:45 Koncertek az A38 hajón 

08:00 Híradó (ism.)
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:50 Győr+ Impro
09:55 Kitekintő
10:25 Ráta 
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
15:10 Rába ETO FC–Tango Sarajevo

futsal BL-mérkőzés 
16:30 A nő kétszer (ism.)
17:15 ETO-SZESE–MKB Veszprém

NB I-es mérkőzés I. félidő
17:55 Híradó 5 percben
18:00 ETO-SZESE–MKB Veszprém

II. félidő
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:45 Programajánló
19:50 Győr+ Impro
19:55 KultÓra
20:50 KOMP
21:00 Híradó (ism.)
21:30 Konkrét
21:45 Programajánló
21:50 Győr+ Impro
21:55 KultÓra
22:50 KOMP

GYŐR+ TV

OKTÓBER 3., CSÜTÖRTÖK
M1
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:25 Átjáró
13:50 Leonardo, Vinciből - 

A zseni származása 
14:45 Család csak egy van 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Poén Péntek 
21:20 Munkaügyek - IrReality Show 
21:50 Az Este
22:25 Nemzeti Nagyvizit
22:55 A rejtélyes XX. század 
23:25 Híradó
23:40 Elhallgatott gyalázat 
00:35 Család csak egy van  
01:20 Bűvölet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:30 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 - Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:50 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:20 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Bankcsapda 
23:20 Brandmánia 
0:00 Reflektor 
0:20 a'la CAR 
01:00 Remington Steele 
01:55 Műsorszünet

04:20 Magyarország, jövünk! 
04:25 Babavilág 
04:50 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon!
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Monk - Flúgos nyomozó 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
17:00 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 MrÉs Mrs 

Közben: Kenósorsolás
23:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:35 Vágy és vezeklés 
01:55 Tények Este
02:30 Astro-Világ Éjjel
03:35 Hősök 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét
09:45 Programajánló
09:50 Győr+ Impro
09:55 KultÓra
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
17:15 Rába ETO FC–Várna

futsal BL-mérkőzés I. félidő
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Rába ETO FC–Várna II. félidő
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Győr+ Impro
19:55 Városvezető
20:25 Széchenyi Híradó
20:50 KOMP
21:00 Híradó
21:30 Vény nélkül 
21:50 Győr+ Impro
21:55 Városvezető
22:25 Széchenyi Híradó
22:50 KOMP
23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
07:30 Híradó 7:30
07:35 Krisztus vándorai 
08:10 Kultikon  
08:30 Híradó 8:30
08:35 Nyelvőrző
09:05 Közbeszéd 
09:30 Csellengők 
10:00 Kultúra a nagyvilágból 
10:15 Angyali érintés 
11:05 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó - Déli kiadás
12:20 Vers
12:30 Amrita Sher-Gil 
13:30 Liszt Ferenc 
13:55 Liszt Ferenc 
14:30 Kívánságkosár
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó - 18:00
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Angyali érintés 
20:00 Angyalbőrben 
20:55 Hírek
21:00 Dunasport
21:15 Vörös föld 
22:55 Közbeszéd
23:20 Kultikon 
23:40 MüpArt classic
01:25 Koncertek az A38 hajón 

További információ: www.hatos.hu

A hirdetés
felmutatója

2.000 Ft
engedményre

jogosult!

Szombatonként a Hatos nyelviskolában
ANGOL nyelvtanfolyamok kedvező áron

9 és 12 év közötti gyermekek számára.

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384) FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
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szerző: gaál józsef
fotó: kelemen miklós

A Szigetköz Lelke Pálinkaház duplázni tudott, Rácz Fe-
renc és csapata idén is hazavihette Tejfaluszigetre a
Győr pálinkája díjat. A tulajdonos főzőmester elárulta
lapunknak, hogy számított a győzelemre, a szomolyai
fekete cseresznyéből készült ital már a legrangosabb
hazai és európai versenyeken is sikert aratott. A cse-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Aki némi izgalomra vágyik s ki-
csit is érdekli a történelem, ugor-
jon be a Széchenyi téri Apátúr-
ház legújabb kiállítására, mely
az erényöv titkos történetét mu-
tatja be. A nem hétköznapi tárlat
Rómából érkezett Győrbe. 

Ha belép, rejtelmes budoárban érez-
heti magát a látogató. Feketére, sötét-
vörösre festett falak, a mennyezetről
lelógó, fehér prémbe burkolt hinták,
fölöttük baldachinok, alsószoknyára
emlékeztető brokátok, kukucskálásra,
leselkedésre csábító tárgyak. 

Grászli Bernadett múzeumigazga-
tó szerint a legnépszerűbb külföldi ki-
állítások ma már nem a tárgybőségről

Győr pálinkája, Szigetköz lelke 

Mi van a szoknya alatt? 
szólnak, van viszont egy jó sztorijuk,
egy történetük. Egy alaposan kidolgo-
zott kutatási téma, amely olyan lát-
ványvilággal párosul, ami elvarázsolja
a látogatót. A sztori ezúttal az erényöv
mítosza, melyről Varga Benedek, a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
igazgatója lebbentette le a leplet. A
tárlat kétezer év képi, szöveges és tár-
gyi emlékeinek felvonultatásával kere-
si a mítosz mögötti igazságot. 

A legenda szerint a középkori ke-
resztes lovagok mielőtt szentföldi
hadjáratra indultak, erényövet csatol-
tak asszonyaik ágyékára, s annak kul-
csát magukkal vitték, így remélték
biztosítani hitvesük hűségét. A világ
számos múzeumában ma is őriznek
vasból kovácsolt erényöveket, ame-
lyeket e történet tárgyi bizonyítékai-
ként mutogatnak.

Az orvos-történészek orvosi és tör-
ténelmi szempontból is vizsgálták az
erényövet, s arra a megállapításra ju-

tottak, hogy hordhatatlanok. Ha a ma
múzeumokban őrzött erényöveket an-
nak idején viselték volna a hölgyek, rö-
vid időn belül vérmérgezés végzett vol-

na velük. Nem csak a higiéniával, a tör-
ténelmi hűséggel is akadtak gondok,
az anyagvizsgálat során kiderült, az
összes vizsgált erényöv hamisítvány,
18–19. századi anyagokból készültek.

A valóság tehát az, hogy az erényöv
mítosza a 18. század közepén szüle-
tett, a felvilágosodás idején vált a kö-
zépkori barbárság jelképévé. Jellem-
ző, hogy a 19. század emberei való-
ban használták a középkori, képzelt
erényövek szelídebb változatát, egy-
részt a fiatalkori önkielégítés, más-
részt a nemi erőszak orvosilag javal-
lott ellenszereként.

A győri tárlat felfedezésre, a részletek
közötti bujkálásra csábít, az angol és ma-
gyar nyelvű táblák megbízható kalauzok.
A kiállítást 16 éven felüliek látogathatják
november 30-ig, hétfő kivételével na-
ponta 10 és 18 óra között.   

resznye ízben, illatban szerény gyümölcs, talán csak a
legrégebbi magyar fajtának számító szomolyai a kivé-
tel e szabály alól. Pálinkájában a cseresznyevirágra és
a friss gyümölcsre ismerhetünk, a zamat marcipános
lecsengése a fekete, lédús húsnak köszönhető. A tej-
faluszigeti látványfőzde csak szigetközi, frissen szedett
gyümölcsöt használ alapanyagnak. A helyiek cigány-
cseresznyének hívják a rövidszárú szomolyait, s rétest
készítenek belőle június első heteiben.

A szigetközi alapanyagokból Tejfaluszigeten készí-
tett pálinkák első számú piaca Győr, így nem csoda, ha
Rácz Ferenc nagyra becsüli a város fesztiválján kapott
díjat. A Szigetköz Lelke Pálinkaház komoly népszerű-
ségnek örvendett a Széchenyi téren, mindenki Győr
pálinkáját akarta megkóstolni. A tulajdonos szerint
hosszabb távon is aranyat ér a díjjal együtt járó figye-
lem. Tavalyi tapasztalat, hogy a lokálpatrióta győriek
egész évben a város pálinkáját isszák és ajándékozzák,
többet rendelnek belőle a szállodák, az éttermek, meg-
élénkül a látványfőzde pálinkaturizmusa, s a palackok
az önkormányzat reprezentációs italaként is messze el-
viszik Szigetköz lelkének jó hírét. 

A csepergős idő ellenére is több százan gyűltek
össze a hétvégén a Széchenyi téren, ahol pénteken
este Simon Róbert Balázs és Fekete Dávid alpol-
gármesterek nyitották meg a Magyar Hagyomá-
nyok Fesztiválját, benne a hatodik győri pálinkafesz-
tivált. Az érdeklődők 18 kiállító párlatait ízlelhették
meg, mellette pedig prémium sajtokat is kóstolhat-
tak. A hangulatról kiváló zenekarok gondoskodtak.
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pozícióba, hosszú távú munkavégzésre keresünk munkatársat 

Rába Jármû Kft.
A Rába csoport tagja

GYÁRTÁSTERVEZÔ / TECHNOLÓGUS

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdését, küldje el fényképes, magyar és angol nyelvû önéletrajzát 
a pozíció feltüntetésével a következô e-mail címre: kornelia.nagy@raba.hu

További bôvebb információk: Nagy Kornélia, +36-96/624-415, vagy látogasson el weboldalunkra: www.raba.hu

Elvárások
• Felsôfokú mûszaki végzettség. 
• Elsôsorban gépgyártás-technológiai szakirány. 
• Kiváló számítógépes ismeretek (MS Office).
• Technológiai folyamattervezési ismeretek.
• Német nyelvtudás min. középfokú, mellette angol elôny.
• Stressztûrés, csapatmunka, munkabírás.
• Felelôsségvállalás, problémamegoldó képesség. 
• Szervezôkészség, pontosság, precizitás.
• Elôny: autóipari/fémipari technológia területén szerzett
gyakorlat, tapasztalat.

• AutoCad-, ProE-ismeret.

Kit keresünk?

Mit kínálunk?
• Stabil, változatos munkahelyi lehetôség  •  Határozatlan idejû munkaszerzôdés  •  Szakmai fejlôdés, képzési lehetôség  •  Magas színvonalú választható béren kívüli juttatás

Fô feladatok
• Gyártástervezôi feladatok elvégzése. Rajzdokumentációk alapján a gyártási dokumentáció kidolgozása,
karbantartása. A gyártmányba beépülô alkatrészek, segédanyagok, csomagolóeszközök meghatározása,
elôírása.

• Számítógépes anyagjegyzékek, mûvelettervek, mûveleti utasítások készítése.
• Új gyártmányhoz, illetve módosítás esetén gyártási dokumentáció kidolgozása, az érvényes rajzok
gyárthatósági vizsgálata.

• Gyártmányba beépülô alkatrészek, elôgyártmányok számítógépes jegyzékének elkészítése, karbantartása.
• Gyártmányhoz szükséges segéd-, csomagoló- és kikészítô anyagok számítógépes felvétele, karbantartása.
• Darabjegyzék és mûszaki rajz alapján a számítógépes struktúra elkészítése, adatbázisba történô
felvétele, karbantartása.

• Árajánlatok kidolgozása külsô cégektôl, társgyáraktól árajánlatok, technológiai feldolgozások kérése.
• Változások, módosítások indítása.
• Beruházások engedélyeztetése és nyilvántartása.

szerző: földvári gabriella 
fotó: o. jakócs péter

A Richter Terem felújított
nézőterén tartották meg
évadnyitó sajtótájékozta-
tójukat a Győri Filharmo-
nikus Zenekar vezetői. A
beruházásra több mint 50
millió forintot fordított a
város. Az új fapadló és a
fából készült, vörös bár-
sonnyal bevont félezer
szék a terem esztétikájá-
nak és akusztikájának
egyaránt jót tesz. 

Az évad első sajtótájékoztatóján
Fűke Géza igazgató bejelentet-
te, a megújulás folytatódik, jövő-
re a színpadot és az oldalfalakat
is kicserélik, s beépítenek egy
harmincéves, Duisburgból ér-
kező orgonát. A következő évad-
ban már orgonaesteknek is he-
lyet adhat a Richter Terem. Az
idei munkálatokra visszatérve
az igazgató elmondta, Mező
András bécsi mester felújította
a zenekar hangversenyzongorá-
ját, amelynek tavaly készült el a
tárolója. A zenészek kényelmét
mostantól egy harminc négy-
zetméteres közösségi tér is szol-
gálja. Fűke Géza megköszönte
az önkormányzat támogatását,
és bejelentette, a megújult né-
zőteret Borkai Zsolt polgármes-

Hírességek fala a Richter Teremben
terrel az október 1-jei zene világ-
napja alkalmából rendezett
hangverseny előtt adják át.

Nyolc új taggal bővült a zene-
kar, négy hölgy és négy férfi mu-
zsikus erősíti a csapatot. Három
hölgy Japánból, a Musashino
Zeneakadémiáról érkezett,
egyéves, határozott szerződést

írtak alá, a gyesen lévő győri ze-
nészeket helyettesítik. Berkes
Kálmán, a filharmonikusok mű-
vészeti titkára, aki immár több
mint húsz éve a Musashino Ze-
neakadémia tanára és szimfoni-
kus zenekarának vezető kar-
mestere, elmondhatta, nagyon
jó a kapcsolat a győri és a tokiói
intézmény között. A végzett ja-
pán növendékek az együttmű-
ködés keretében érkeztek Győr-
be, ahol megismerhetik az euró-
pai zenei kultúrát.

Fűke Géza hírei szerint a tava-
lyihoz képest 15 százalékkal nőtt
az eladott bérletek száma, így
Győrben már 7.500 bérletessel
dicsekedhetnek a filharmoniku-
sok. A közönség is elégedett le-
het, mostanra biztossá vált, hogy
a világhírű tenorista, Dario Volon-
té lesz Verdi Trubadúrjának fősze-
replője. A koncertszerű előadá-
son Lukács Gyöngyi, Wiede-
mann Bernadett és Alexandru
Agache partnereként lép fel az
argentin világsztár. Az évad kü-
lönlegessége lesz Sztravinszkij-
tól A katona története, melyet a
zenekar hét kiválósága ad elő
Keller András vezényletével, Ko-
vács István színész közreműkö-
désével. A győri és a hazai fellé-
pések mellett osztrák, német és
egy tavaszi, háromhetes kínai tur-
né is vár a zenekarra.

Ősz Gábor igazgatóhelyettes
közölte, a Richter Terem előcsar-
nokában mostantól megtekint-
hető a hírességek fala. Egyelőre
harminc, korábban Győrben fel-
lépő sztár portréja, üzenete, alá-
írása látható a falon. Bejelentette,
a Magyar Televízió október else-
jén, a zene világnapján tűzi műso-
rára a zenekar Ránki Dezsővel ját-
szott, áprilisban rögzített hang-
versenyét. A koncert első része
kedden 23.35-től, a második
szerdán 0 óra 20 perctől látható
az m1 műsorán.

szerző: papp zsolt
fotó: gy. p.

A hétvégén több orszá-
gos rendezvénybe be-
kapcsolódik városunk:
szombaton az egyik
központja lesz az Itthon
vagy! Magyarország,
szeretlek! programnak,
vasárnap pedig az or-
szág közös tábortüze
keretében fellobban a
Mobilis-láng.

Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek! címmel indít ha-
gyományőrző programsoro-
zatot Szent Mihály napja al-
kalmából a közmédia, kor-
mányzati támogatással, a
Magyar Turizmus Zrt. részvé-
telével a szeptember 28–29-i

hétvégén. A kampány célja,
hogy jobban megismerhes-
sük egymást, hazánkat,
mindazon szépségeket, amit
Magyarország magában
hordoz. Győr az egyik köz-
pontja lesz a programnak, a
Magyar Televízió több ízben
jelentkezik be a Barátság
parkban zajló sport- és
egészségnapról, ahol olyan
hírességek beszélnek majd
a városunkról, annak sport-
életéről vagy épp a győri ren-
dezésű 2017-es Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválról,
mint az olimpiai bajnok tor-
nász, Borkai Zsolt polgár-
mester, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, az olimpiai
bajnok labdarúgó és nem-

Magyarország,
szeretlek – Győrből

zetközi játékvezető, Palotai
Károly, vagy éppen a győri
kézilabdázás egyik legna-
gyobb alakja, Görbicz Anita.

A programok nem érnek
véget szombaton, vasárnap
este varázslásra hívják a győ-
rieket a Mobilis mellé, ahol
különleges módon mi is ré-
szesei leszünk az országban
ugyanazon időpontban
meggyújtott, közös tábor-
tűznek. A Mobilis Máglya-
mágiája este kilenckor lob-
ban fel tűzoltási bemutató-
val, látványos kísérletekkel
és tűzzsonglőrökkel, fél tíz-
kor, az országos tűzgyújtás-
sal egy időben pedig látható
lesz az óriás tűztornádó.
Akik látványos módon sze-
retnének többet megtudni a
városról, azok számára Győr

fényei címmel ingyenes él-
mény-idegenvezetés indul a
városháza előtti térről 19
órakor magyar és német
nyelven, mely során a Mobi-
lishez érkeznek az érdeklő-
dők este 21 órára. Az esti vá-
rosnézésre előzetes regiszt-
ráció szükséges a Baross úti
Látogatóközpontban, a
gyor@tourinform.hu e-mail
címen vagy szombaton, a Ba-
rátság parkban megtalálható
Látogatóközpont standján.

A programsorozathoz
kapcsolódva szeptember
28-án és 29-én a Rómer
Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum minden kiállí-
tóhelye ingyenesen láto-
gatható.
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Az elhízás nem csupán esztétikai problé-
ma, hanem számos betegség kialakulá-
sának forrása lehet: cukorbetegség, ma-
gas vérnyomás, ízületi bántalmak stb.
Rohanó életvitelünk következtében egy-
re kevesebbet mozgunk, ezért az elfo-
gyasztott pluszkalóriákat szervezetünk
elraktározza. A testsúlycsökkentő prog-
ramok – a könyvben bemutatott példák
tanulsága alapján – szakszerű segítsé-

szerző: dr. németh zoltán szülész-
nőgyógyász főorvos  

fotó: illusztráció

A harmincadik életév után sok nő számára
válik a havi vérzés egyre erősebbé vagy
fájdalmasabbá. A háttérben gyakran a
méh izomzatában kialakuló myoma megje-
lenése áll. Kialakulásuk pontos mechaniz-
musa és a növekedésüket befolyásoló té-
nyezők még nem pontosan ismertek. A gö-
bök mérete igen változó, lehetnek pár mil-
liméteresek, de akár a hasüreg jelentős ré-
szét is kitölthetik. 

Tünetek
A myomák gyakran tünetmentesek, csak nőgyó-

gyászati vizsgálat során, hüvelyi ultrahanggal fedezhe-
tők fel. A nagyobb elváltozások azonban elhelyezkedé-
süktől függően számos kellemetlen tünetet okozhat-
nak, mint például a rendszertelen ciklus, görcsös fáj-
dalom, erős havi vérzés, meddőség, terhességi komp-
likációk. Nyomhatják a húgyhólyagot, így gyakoribbá
válhat a vizelési inger, súlyosabb esetekben a hólyag
kiürítése is lehetetlenné válhat.

get nyújtanak a testsúly normalizálásá-
ban, és ezáltal a már kialakult betegség
is könnyebben kordában tartható. A test-
súlycsökkentő program megtanítja,
hogy milyen módon számíthatjuk ki ka-
lóriaszükségletünket, hogyan főzzünk,
hogy az ételeink az élvezeti érték megtar-
tása mellett kevesebb kalóriát tartalmaz-
zanak. A receptek tápanyagtartalmának
ismeretében nyomon követhetjük az el-

Kezelés
A myomák kezelése nem minden esetben szüksé-

ges, tünetmentes esetekben elégséges lehet méreté-
nek rendszeres ultrahangos kontrollja. A panaszokat
okozó elváltozásokkal azonban foglalkozni kell. A mo-
dern endoszkópos technikák jelentős szerepet játsza-
nak a gyógyításban. A méh ürege felé növő elváltozá-
sokat, melyek a meddőségért, a vérzészavarokért le-
hetnek felelősek, méhtükrözés segítségével lehet eltá-
volítani, a hasüreg felé növőket, illetve a méh falában
lévőket hasi tükrözéssel. Az egész méhet a legtöbb
esetben ma már a myomák miatt nem kell eltávolítani.
Kivételt képeznek azok a gyorsan növő da-
ganatok, melyeknél rosszindulatúság gya-
núja merül fel (kb. 1%), melyek méretüknél
fogva a környező szervek (húgyhólyag,
végbél) funkcióit zavarják, illetve azok, me-
lyek egyéb úton nem kezelhető, rendelle-
nes vérzést okoznak. 

Myoma-embolizáció 
A beavatkozás során a méhdaganathoz vezető

vérereket (artériákat) szemcsékkel zárják el, amely
jelentősen csökkenti a myoma vér- és oxigénellá-
tottságát. A myoma ezt követően a szövetelhalás
miatt veszít térfogatából. Sajnos a beavatkozást

gyakran napokon keresztül tartó jelentős fájdalom
kíséri és azok számára, akik még gyermeket szeret-
nének, nem ajánlható.

Gyógyszeres kezelés
A gyógyszerek eddig nem sok sikerrel kecsegtettek

a myomák terápiájában. Az eddig alkalmazott hormon-
kezelések mesterséges változókort idéztek elő, ennek
az állapotnak megfelelő tünetegyüttessel (hőhullám,
alvászavar stb). Hosszabb alkalmazásuk csontritkulás-
hoz vezethetett. Jelenleg egy új, ígéretes gyógyszer áll
a myomákat kezelő orvosok rendelkezésére. Ez a

gyógyszer gátló
hatást fejt ki a
szervezetben ta-
lálható egyik hor-
mon, a méh mű-
ködését szabá-
lyozó progeszte-
ron receptorán,
ezáltal hatáso-

san csökkenti a havi vérzés mennyiségét és a myomák
nagyságát. Az ösztrogénhormon szintje nem változik
jelentősen, így a kezelés nem jár hőhullámokkal és
csontritkulással. Szedése az eddig rendelkezésre álló
adatok alapján biztonságos és jól tolerálható.

fogyasztott kalóriamennyiséget. A recep-
tek között találhatunk húsmentes és hús -
ételeket, salátákat és finom édességeket
egészségmegőrző módon elkészítve, ke-
vesebb kalóriával. A könyv a SpringMed
Diétás Könyvek sorozatban jelent meg,
szerzői segítséget nyújtanak az egészsé-
ges életrend és életmód kialakításában
és a testsúly rendezésével a betegségek
megelőzésében is.

Olvasni jó!
Fogyni vágyóknak és túlsúlyos cukorbetegeknek
Testsúlycsökkentő program

A hét orvosi témája:

Amit a myomáról
tudni kell

A betegség
görcsös

fájdalommal jár
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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A hét kérdése: az allergiás nátháról

Válaszol: Dr. Czompó Márta allergológus,
a Petz-kórház pulmonológiai gondozójának
vezető főorvosa

szerző: kovács veronika
fotó: gy. p.

Hogyan különböztethetjük meg, hogy allergi-
ás eredetű vagy megfázás okozta náthában
szenvedünk?

Indokolt a kérdés, mert szeptemberben mind-
két betegség nagy számban jelen van. A megfázás
általában hőemelkedéssel, lázzal, éjszakai izzadás-
sal is jár, míg az allergia is okoz ugyan rossz közér-
zetet, de ezeket a tüneteket nem váltja ki. A meg-
fázás során sűrűbb az orrváladék, az allergiára –
mely sorozatos tüsszögéssel is jár – a vizes orrfo-
lyás a jellemző. 

Kullancsveszély
A szabadba kimozdulók számára egy-
re nagyobb terhet jelent a kullancsve-
szély. Ezek a nemkívánatos élőlények
nagyon elszaporodtak, ezért érdemes
a megelőzés és a kezelés lehetőségeit
időben átgondolnunk. 

Csípés esetén
Ha szerencsénk volt, akkor a kullancs

nem volt fertőzött vagy túl rövid ideig volt
a bőrben és így nem tudott megfertőzni
bennünket. Ha kevés kór okozó került
csak be és az immunrendszerünk elég
erős, akkor sem fog történni semmi.
Hogy bejutott-e baktérium vagy vírus, az
nem a csípés észrevételén múlik. Sajnos
az esetek igen jelentős részében bekerül
akkor is a Borrelia vagy más kórokozó,

ha nem éreztünk vagy nem emlékszünk
semmilyen szúrásra és annak a nyoma
sem látszik. A tünetek egy jó része – a
bejutott és szunnyadó kórokozók ké-
sőbb történő aktiválódása miatt – akár
hónapok múlva alakul ki.  

Időben felismerni
Mivel a vérből 6-8 hét múlva lehet az

ellenanyagokat kimutatni, az azonnali vér-
vétel értelmetlen. Kullancsfertőzés ese-
tén az orvos előírásai szerint kell eljárni, de
általában 4-5 mg/kg az antibiotikum napi
adagja és minimum 3-4 héten át. Időn-
ként kombinált kezelés is szükséges,
mert a társfertőzések nem mindig kezel-
hetők egy szerrel. Ám vizsgálatok és orvo-
si előírás nélkül önkényesen antibiotiku-

mot senki se szedjen. Ha nem tudni, hogy
mi konkrétan a kórokozó, akkor azt sem
tudja senki, melyik az arra a megfelelő
szer. A legfontosabb az időben történő fel-
ismerés, és az esetleges társfertőzések ki-
derítése, illetve azok célzott kezelése. 

Biztonságos eltávolítás
A kullancseltávolítás általános sza-

bályai a következők: • A kullancsokat
minél előbb el kell távolítani! • A kul-
lancs kivételekor sohase használjunk
kenőcsöt, alkoholt vagy más, a kullan-
csot károsító anyagot. • A kullancscsí-
péskor nyílt seb keletkezik, ezért ha a
kullancs lágy részét megnyomjuk, a kór -
okozót bepréseljük a bőrbe. • Az eltá-
volítást követően fertőtlenítsük a sebet.

J ó l  t u d j u k ,
hogy szeptember
vége után az allergiásokra jobb idők várnak?

A parlagfű az első fagyokig virágzik, utána könnyebb
lesz a sorsuk az erre érzékenyeknek. Két szezonális
csúcsról szoktunk beszélni: az egyik augusztus 20-a, a
másik szeptember 10. Most ez az utóbbi elhúzódott s
látványosan megnőtt a betegek száma. Az allergia  ki-
alakulása egyébként nem függ az életkortól, a pici gye-
rektől az idős emberig mindenkit érinthet. 

Milyen következményekkel, szövődmények-
kel járhat a kezeletlen, elhanyagolt allergia?

Az esetek 15-20 százalékában asztma alakul ki
belőle, amennyiben éveken át fennáll az allergiás ál-
lapot. Az igazsághoz persze hozzátartozik: nem csak
az allergiából lehet asztma. Mindenképpen vizsgál-
tassa ki magát, akinek ilyen tünete van, hogy aztán
szakszerűen kezelni lehessen.

• A kullancs biztonságos, fertőzésve-
szély-mentes eltávolítására a kullancsel-
távolító kanál vagy csipesz alkalmazható. 

Védekezés a kullancsok ellen
Védelem lehet a zárt ruházat és a kü-

lönböző kullancsriasztók használata. A
leghatékonyabb azonban a védőoltás,
amely csak a kullancs-encephalitis ellen
véd, és egyéves kor fölött bárkinek bead-
ható. Minél idősebb korban következik
be a megbetegedés, annál súlyosabb le-
folyású, így az idősek számára különö-
sen ajánlott. Az oltóanyag elölt kórokozó-
kat tartalmaz. Az oltási sorozatot érde-
mes télen megkezdeni, hogy a kora nyári
kullancstámadás idejére kialakuljon az
immunitás, de nyáron sem felesleges.

Gyógyító fokhagyma
A fokhagyma nem csak ételeinknek ad kel-
lemes, pikáns ízt, de számos gyógyászati
haszna is van. Gombaölő tulajdonságának

köszönhetően sike-
resen vehetjük fel
vele a harcot egyes
húgyúti fertőzések
ellen. A fokhagyma
kénvegyületei erősí-
tik az immunrend-

szert és segítenek leküzdeni a fertőzéseket.
Vértisztító, vérnyomáscsökkentő hatású,
magas a tápanyagtartalma és segíti az
emésztést is. Az artéria falába lerakódó ko-
leszterin mennyisége is szignifikánsan ke-
vesebb lesz a fokhagyma rendszeres fo-
gyasztásával, így az érelmeszesedést is
megelőzhetjük vele.

Gyümölccsel
a cukorbetegség ellen
Több gyümölcs, különösen az áfonya, alma
és szőlő fogyasztása csökkenti a 2-es típusú
cukorbetegség kockáza-
tát, ám a gyümölcslének
nincs ilyen hatása – álla-
pította meg egy friss
nemzetközi kutatás. A
kutatók szerint a gyü-
mölcslevekben kevesebb jótékony hatású
összetevő található, mint a teljes gyümölcs-
ben. Ezen felül a folyadékot gyorsabban
emészti a szervezet, így az italok cukortartal-
ma sebesebben emeli a vércukor és az inzu-
lin szintjét. A hivatalos ajánlás napi öt adag
zöldség és gyümölcs fogyasztását javasolja.
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HIRDETÉS   PR-CIKK, ÁLLATKERT

kép és szöveg: xantus-állatkert

Év elején számoltak be a győri állat-
kert munkatársai „párkeresési”
akció jukról, melynek keretében az
egyedülálló lakók kapnak társat.
Már akkor bebizonyosodott a dolog
sikeressége, hiszen Donna és Pippo,
a két törpevíziló, Chico és Zoia, a ja-
guárok mellett párra találó tigrisek
már szaporulattal is megörvendez-
tették a park munkatársait és látoga-
tóit. Különlegesnek számított az
esemény, hiszen a kis csíkos volt az
első tigriskölyök, aki a folyók városá-
ban látta meg a napvilágot. 

Szeptember elején megérkezett a
következő új lakó, és ki talált párra?
Dárius, a szavannai varacskos disz-
nó több mint öt éve él a győri állat-
kertben, ugyan magányosnak eddig
sem volt mondható, hiszen kifutóját
páviánokkal és sörényes juhokkal
osztotta meg, viszont fajának egye-
düli képviselőjeként igazi egyedülál-
ló öregúrként élte eddig napjait. A
fia tal nőstény varacskos disznó, akit
gondozói Ludmillának neveztek el,
Hollandiából érkezett és a héten ta-
lálkozott először új lakótársaival.

Párkeresés az állatkertben
Ezek az állatok új helyükkel szemben
eleinte igen bizalmatlanok. Nem volt
elegendő tehát kivárni a szokásos
karanténidőszakot, hanem ahhoz is
idő kellett, hogy megismerkedhes-
sen új helyével és a többi állattal. A
szavannai varacskos disznó  a termé-
szetben csapatokban él, Közép-Afri-
ka nyílt szavannáin, illetve Afrika ke-
leti és déli részein. Az állatok hossza
120–150 centiméter, marmagassá-
ga 65-80 centiméter, testtömege
60–140 kilogramm. Az állat szürkés-

barna színű. Fejének mindkét olda-
lán 2-2 szemölcsszerű kinövést visel,
illetve az alsó állkapcsán is egy párat.
Jellegzetes még a felkunkorodó fel-
ső pár agyar, ami akár a 30 centimé-
teres hosszúságot is elérheti. 

Dárius társa egyelőre környezeté-
vel ismerkedik, sok figyelmet még
nem fordít a neki szánt férjre. Látoga-
tóink már szemügyre vehetik az állat-
kert legújabb párját a páviánkifutó-
ban. A  régi és új lakók mindenkit sze-
retettel várnak. www.zoogyor.com

Megérkezett a műtét nélküli or vos-
esztétikai arcplasztika a Medi -
Shape Esztétikai Szalonba, meg-
tudhatja, mi Madonna és Gwyneth
Paltrow fiatalos arcbőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a napo-
zás és a környezeti ártalmak mind a bőr
károsodásához és öregedéséhez vezet-
nek. Ilyenkor már nem segítenek a ha-
gyományos kozmetikai eljárások, a me-
zoterápia, dermaroller, a mikrotűs eljárá-
sok és a thread lifting csak nagyon rövid
ideig tartó átmeneti megoldást nyújta-
nak, ugyanakkor az áruk ehhez képest
nagyon magas. Egy új, műtét nélküli el-
járásnak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza Má-
lovics Bertold, a MediShape Esztétikai
Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabadalom-

mal védett technológia, amely megfiata-
lítja, lágyítja és helyreállítja a bőr eredeti
állapotát. Egyedülállóan ötvöz öt külön-
böző eljárást: az infravörös lézer, magas
frekvenciás fókuszált ultrahang, a koron-
dumkristályos mikrodermabrázió, a váku-
um- és a mélymasszázs technológiákat.
Nagyon sokan gondolkoznak arc -
plasztikai műtéti beavatkozáson, azon-
ban ez nagyon drasztikus és költséges el-

járás, fájdalmas, szövődményekkel járhat
és a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, akik folyamato-
san keresik a műtét nélküli, magas szín-
vonalú, professzionális technológiákat,
mint ahogy ezt tette a cardiffi klinikán Ma-
donna és Gwyneth Paltrow is. Mindkét
sztár folyamatosan, több alkalommal is
részt vett kezeléssorozaton.

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szaklap-
ban megjelent publikáció bizonyítja,
hogy a mikrodermabrázió akkor a leg-
eredményesebb, ha azt infravörös lézer-
rel és ultrahanggal kombinálják. A világ
vezető orvosai közül sokan ezen komplex
technológiát preferálják az orvosi lézer
vagy a vegyi hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos ese-
tekben végleges hegesedést is okozhat,
a szén-dioxid lézeres hámlasztás pedig
igen fájdalmas eljárás, amit általában alta-
tásban végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan megoldás,
amely eredményesen, fájdalom- és mel-
lékhatásmentesen képes látványos és
hosszú távú megoldást biztosítani.

Műtét nélküli orvosesztétikai arcplasztika a Medishape szalonban 
Milyen elváltozásokra bizto-

sít látványos megoldást?
Az egyedülálló eljárás sikeresen kezeli

a bőr hibáit és elváltozásait az arcon és a
testen egyaránt. Ezen tünetek közé tar-
toznak a ráncok, bőrhibák, öregségi
vagy nap által okozott foltok, hiperpig-
mentáció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas az arc, toka,
nyak, dekoltázs, kéz és kézfej kezelésére.

Milyen a bőr a kezelés után és
milyen utóápolásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvásá-
ra és utókezelésére a technológiához
egyedileg kifejlesztett professzionális
krémek állnak rendelkezésre.

Mit mond a világsajtó?
A Daily Telegraph szerint a legma-

gasabb szintű high tech arcápolás. Az
Eva magazin azt írja, high tech kezelés
ak ne prob  lémákra. A The Sunday Times
– Style Magazine pedig a kezelést kris-
tálytiszta gyógyításnak nevezi.

(X)

Iskolás leszel? Szeretnél a német
nyelvvel játékosan megismerked-
ni? Vár rád egy nagyszerű lehető-
ség! A Kovács Margit Német Nem-
zetiségi Általános Iskola játékos
német foglalkozásokat szervez,
melyekre vár minden iskolába ké-
szülő nagycsoportos óvodást! A
foglalkozásokra a kovacsmargit@
mfgyor.hu e-mail címen lehet je-
lentkezni szeptember 30-ig. Tájé-
koztató megbeszélés október 2-án
16 órakor a Kovács Margit Német
Nemzetiségi Általános Iskolában
(Győr, Répce u. 2.) A foglalkozások-
ról érdeklődni lehet a 96/428-033-
as telefonszámon a szervezőknél.
A foglalkozások ingyenesek!



SUDOKU
A sudoku japán eredetű, napjainkban egy-
re népszerűbb logikai játék. Szabálya egy-
szerű. 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 egy-
szer fordulhat elő. Feladványaink nehézsé-
gi fokát „+” jelzi.    

SUDOKU+++

SUDOKU+++
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8 7 4

9 2 6 7
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KERESZTREJTVÉNY SUDOKU

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá-
juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését
jövő hét szerdájáig eljuttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsé-
sebbnek bizonyuló megfejtő egy könyvet nyerhet. Címünk: Győr Plusz, 9023
Győr, Kodály Zoltán u. 32/A vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény.
Legutóbbi keresztrejtvényünk megfejtése: Azt hiszem, túl sok krimit néz a kolléga.
Nyertes: Pécsújhelyiné Göltl Zsuzsanna (Győr). Nyereményét a szerkesztő-
ségünkben veheti át.
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Néhány nap múlva véget
ér a zártkerti hulladékok
zsákos elszállításának
időszaka. Mint ismeretes,
Győrben helyi önkor-
mányzati rendelet szabá-
lyozza a lakossági közszol-
gáltatási hulladékszállítás
rendjét. Ennek értelmé-
ben április 1. és szeptem-
ber 30. között a város köz-
igazgatási területén belül,
a zártkerti besorolásba
eső ingatlanok esetében
a Győr-Szol Zrt. szerve-
zett, rendszeres zsákos
hulladékszállítást biztosít
az említett időszakban.
Október elsejétől a zárt-
kerti zsákos hulladékszál-
lítás szünetel, az utolsó
zsákos szemétszállítás a
korábban meghirdetet-
teknek megfelelően szep-
tember 30-án, hétfőn
lesz, utána április elején
jelennek meg újra a zsá-
kokat gyűjtő kukásautók.
Sárás és Győrszentiván-
Kertváros zártkerti része-
in, ahol kukás hulladék-
szállítás van, télen is folya-
matos a szolgáltatás.

A Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt. illegálisan
lerakott hulladékokat szállított el
szerdán Győr-Újvárosból. A Tűz
utca–Iszkápa köz környékén
mintegy 100 köbméter zugsze-
mét gyűlt össze ismét, amely-
ben többek között földdel kevert
építési törmelék, elhasznált bú-
torok, szétszerelt elektronikai
cikkek és lakossági vegyes hul-
ladék volt. A szemétkupac el-
szállításához a szolgáltató kom-
bi rakodógépet és nagy teljesít-
ményű platós autót is bevont.
Ugyaninnen áprilisban és július-
ban is hasonló nagyságrendben
vittek el zugszemetet.

Az illegálisan lerakott hulladé-
kok elszállítása szinte egész évben
aktuális feladat, bizonyos helyszí-
nekre évente 2-3 alkalommal szük-

szerző: pannon-víz 

Vízcsőtörés javítása miatt bontották fel az útburko-
latot kedden Győrben, a Külső Baross út és a Wes-
selényi utca csomópontjánál. Ezen a szakaszon
szombatig útszűkületre, sebességkorlátozásra kell
számítani, így aki teheti, válasszon más útvonalat.
Győr-Szigetben, a Botond utcában csatornacsere
miatt számíthatnak útszűkületre az arra járók. A
szakemberek az utcai gerincvezetéket cserélik a
Köztelek utca felőli oldalon. A csőcserével még a
héten végeznek. 

Révfaluban, az Ady Endre utcai szennyvízáteme-
lőnél elkezdődött a csatorna felújítása, 27 méter ve-
zetéket sajtolnak a föld alá. A munkálatokhoz meg
kellett bontani a szennyvízátemelőt, így a forgalom -
elterelés mellett a környéken átmenetileg csatorna-
bűzre is számíthatunk. Az okozott kellemetlensége-
kért kérjük a lakók és az arra közlekedők türelmét,
megértését.

szöveg: tóth lászló
fotó: daszkalopulosz thanaszisz

Több mint százan ismerkedtek meg a kulturális örök-
ség napja alkalmából a révfalui vízművel, a győri vízel-
látás történetével. Két szerencsés nyertes, Henye Zol-
tán és Göndör Éva egy-egy szódagépet vihetett haza,
hogy a finom győri csapvízből készíthessen szódát. 

A több mint százéves gépház pincéjében az elő-
adás idejére leállították a szivattyúkat, itt rendezték
be a vetítőtermet. Az előadás során a kiskúti vízmű

A Győr-Szol Zrt. a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezése érdekében gyűjtőpontot üzemeltet
szeptember 28-án, szombaton 8–18 óra között a Győr-Sza-
badhegyi Közoktatási központ (Konini út 2.) udvarán (bejárat
a Vak Bottyán utca felől). Elhelyezhető elektronikai, fém-, pa-
pír-, műanyag hulladék, nyesedék, építési törmelék, csoma-
golóanyag, bútorok, berendezési tárgyak stb., kivéve a veszé-
lyes hulladéknak számító anyagokat. A hulladék elhelyezése
Győr Kártya vagy  lakcímkártya vagy hulladékdíjszámla felmu-
tatásával lehetséges.

Százan a révfalui vízműben 
1884-es és a révfalui vízmű 1905-ös indításától kezd-
ve követhették nyomon a látogatók a városi vízellátó
hálózat fejlődését. A körséta során megtudhatták, ho-
gyan lesz a parti szűrésű kutak vizéből ivóvíz és mi-
lyen szivattyúk juttatják a lakossághoz az ivóvizet. A
víztároló medence előterében Harcsás László falikút-
gyűjteményében gyönyörködhettek látogatóink.

A szolgáltató várja a nyílt napon készült felvéte-
leket, a fotósok közt pannon-vizes fémkulacsokat
sorsolnak ki. Eddig a legjobb képeket Daszkalopu-
losz Thanaszisz küldte be. 

Csőtörés
és csatornacsere

Kihelyezett lomtalanítás
lesz Szabadhegyen

Véget ér
az idei
zártkerti
hulladék-
szállítás

Begyűjtötték
a zugszemetet

séges visszatérni. 2013 első félévé-
ben a Győr-Szol Zrt. a város külön-
böző területeiről összesen 285
köbméter zugszemetet szállított el
108.310 kilogramm súlyban. 

Jelentős azon kommunális
hulladék mennyisége is, amely a
szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek edényei mellett jelenik meg.

Az illegális hulladék egy ré-
sze olyan lom jellegű hulladék,
amely a megfelelő jogosultság
igazolása után – Győr Kártya
vagy a közszolgáltatásról szóló
befizetett hulladékszállítási
számla felmutatásával – a hulla-
dékudvarokban ingyenesen, a
szelektív gyűjtés szempontjai
alapján elhelyezhető. A hulladék-
udvarok pontos helyszínei és
nyitva tartásuk megtekinthető a
www.gyorszol.hu weboldalon



piercingek, kozmetikai sminktetoválás
a Szépségházban! (Gyôr, Liszt F. u. 8.)

Bevezetô áron, egyes kezelésekre
50%-OS KEDVEZMÉNY!
Simigla Edina 20/407-3693, Kovács Zsuzsa 20/952-0305

Testtetoválás,
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APRÓ HIRDETÉS

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

Élvezze a langyos 
őszi napsütést az

Amstel Hattyú Fogadó
Duna-parti teraszán!

Ősszel is finom ételekkel, 
kiváló italokkal

várjuk kedves vendégeinket!

Veszprémi, két lakásból
álló, egyszintes, felújított családi háza-
mat 360 m2-es telken eladom vagy el-
cserélem győri lakásra+ráfizetéssel!
Tel.: 30/906-0850.

Budapesten, XII. kerület-
ben, Mese közben 27 m2-es, jó ál-
lapotú, cirkófűtéses la-
kás tulajdonostól eladó.
Irányár: 10,5 M Ft. 
Érdeklődni: 20/329-6877.

Balatonalmádiban eladó kétszin-
tes ikernyaraló egyik része. A nagy
strandtól 700 m-re, 75 m2-es, két
és fél szobás, berendezéssel, kis
ker ttel, terasszal, kocsibeállóval.
Irányár: 11,9 M Ft. Telefon:
20/327-8603

LAKÁSCSERE 

Szabadhegyi, 3 szobás, 59 m2-es,
távfűtéses, felújított, csendes kör-
nyezetben lévő, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne két
kisebb bérleményre, Bán Aladár út
kizárva (hirdetésszám: 345). Érdek-
lődés: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 3 szobás, 69 m2-es, kom-
fortos (gáz-, illetve cserépkályhás),
határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3 vagy 2 szoba+hallos,
65–80 m2-es, határozott-határozat-
lan idejű, külön WC-vel rendelkező,
adyvárosi, illetve marcalvárosi bér-
leményre (hirdetésszám: 346). Ér-
deklődés: Győr-Szol Zrt., 96/511-
420.

GARÁZS 

Eladó Gyárvárosban, zárt udvarban 16
m2-es garázs! Irányár: 1,6 M Ft. Tel.:
30/8569-664

INGATLAN

Győri, akár eladásra szánt
és/vagy némi felújítást igénylő, de min-
denképp teljesen bútorozatlan, 40-50
m2-es, egyedi órákkal, fűtéssel rendel-
kező, alacsony rezsijű, jó energetikai
besorolású, csendes, dohányfüstmen-
tes téglalakást hosszú távra, kedvező
áron, tulajdonostól bérbe vennék! Tel.:
20/575-8819.

EGYÉB

Babakocsik, járókák, kiságyak, etető-
székek, utazóágyak, autó- és kerékpár -
ülések, márkás játékok, babakellékek,
télizsákok, anorákok átvételét meg-
kezdtük! Mini Bizi, Győr, Déry T. u. 16.
20/918-0643

Magas áron vásárolok an-
tik varrógépet, bútorokat, vitrintárgya-
kat, porcelánokat, festményeket, pénz -
érméket, teljes hagyatékot! Díjmente-
sen házhoz megyek! 
Tel.: 30/458-7765

Lomtalanítást válla-
lok, ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Feleslegessé vált holmi-
ját elszállítom. Tel.: 70/500-1291.

Győri, középkorú, megbízható hölgy ta-
karítást vállal. Feleslegessé vált, lakás-
ban használható dolgaikat megköszön-
ném, ha felajánlanák számomra! Pedi-
kűrt is vállalok! 20/211-7884

Lomtalanítás! Vállalunk minden tí-
pusú lomtalanítást igény szerint rakodók-
kal, teljes körű elszállítással, akár díjmen-
tesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

COFIDIS gyorshitel 48
órán belül (max. 800 E Ft), Új
SZOCPOL, támogatott la-
káshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjte-
ményeket, képeslapokat, pénze-
ket, pénzgyűjteményeket, plaketteket,
kitüntetéseket, könyveket, egyéb régi-
séget vásárolok gyűjteményembe. Hét-
végén is! Pál István. Tel.: 20/947-
3928.

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

Hajat veszek 50 cm felett, vágottat
vagy vágni valót, jó áron. Tel.: 20/497-9197 

Vásárolok régi búto-
rokat, órákat, festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat! Né-
meth Csaba, 20/937-9671.

ÜZLET
Győr-Belvárosban 60 m2-es helyiség
kiadó. Érd.: 70/218-9408

Győr, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2,
70 m2-es irodák hosszú távra kiadók.
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

SZOLGÁLTATÁS

Egyéni és 
párkapcsolati
problémáidban
a megoldás érdekel,
a kiút és a lehetőségek 
megtalálása? Akkor 
tudok segíteni.
www.jobblesz.hu
70/391-8836

Áruterítői munkára, ra-
kodáshoz jó fizikummal rendelke-
ző kollégát keresünk.
Jelige: Áruterítés. Az önélet-
rajzokat a következő címre várjuk:
ugyintezes@laphir.hu.

Bankhitelek!
Személyi kölcsön:
– nyugdíjasoknak akár 80 éves ko-
rig, BAR-lista nem akadály
– alkalmazottaknak, min. 6 hóna-
pos munkaviszony szükséges
Tel.: 20/922-3330

Fűnyírás, kaszálás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, sövénynyírás, bozótirtás,
kertásás, fametszés. 96/826-322,
30/403-6810

Épületek bontását, földmun-
kát, festő-, burkoló-, szigetelési és te-
tőfedési munkát vállalok.
Tel.: 70/428-1785

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

Csontkovács Győrben! Hátfá-
jással, gericpanaszokkal, ülő vagy ál-
ló munkahelyi panaszokkal, tartáshi-
bával forduljon hozzám bizalommal!
Ár: 5.000 Ft/kezelés. Tel.: 20/418-
0181, Csontkovács Frank

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomta-
lanítást vállalok. Tárolóját, garázsát ki-
takarítom. Feleslegessé vált holmiját
ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
30/217-0848 

ÉPÍTŐANYAG

AGÁRDON, a Velencei-tó-
nál, a gyógyfürdő közelében, zöld-
övezetben, zárt területen, szövet-
kezeti házban 2 szobás (4+1 férő-
hely), 41 m2-es, teraszos apart-
manlakás évente 2×2 hetes üdü-
lőhasználati joga eladó. Az 5 fő el-
szállásolására alkalmas apartman
saját fürdővel, WC-vel, kompletten
felszerelt teakonyhával, hűtőszek-
rénnyel, színes TV-vel és telefonnal
rendelkezik. A 2013-as évre ese-
dékes üdülőhasználati díj pénz-
ügyileg már rendezett, így az eb-
ben az évben még esedékes 2 he-
tes pihenés ingyen lehet az öné. 
Irányár: 360.000 Ft. 
Érdeklődni: 
20/55-38-545

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

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

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

3 fajta SZÉP-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Októberi kedvezményes ajánlatok

Asztalfoglalás: 96/431-330 vagy személyesen az étteremben!

(A kedvezmények ünnepnapokra nem érvényesek.)

Péntek esténként akciós halvacsorával
várjuk kedves vendégeinket!
Ízelítőül: halfilé Orly módra,
főtt-sült burgonya:
2.000 Ft helyett 1.000 Ft

Szombat esténként
kedvezményes ételeket
kívánunk! Ízelítőül:
hagymás rostélyos
hasábburgonyával: 
2.150 Ft helyett 1.400 Ft

Keddenként
a 2 személyes
MARCAL-TÁL
4.200 Ft helyett 2.100 Ft

Nádorvárosi, összkomfortos, 43 m2-es,
1 szobás, távfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 1+fél szo-
bás, 50 m2-es, határozott-határozatlan
idejű, adyvárosi, nádorvárosi bérle-
ményre  (hirdetésszám: 348). Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, 1+fél szobás, 50 m2-es, össz-
komfortos, felújított, zárt, udvari parko-
lóval rendelkező, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 3 szo-
bás, legalább 55 m2-es, saját tárolóval
rendelkező, határozott-határozatlan
bérleti szerződéses, megvásárolható,
belvárosi, nádorvárosi marcalvárosi
bérleményre. Tízemeletes kizárva (hir-
detésszám: 347). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

OKTATÁS 

Közbeszerzési referens
140 órás OKJ-s képzést október 4-én
– péntekenként –, pályázatírói
képzést október 5-én indítjuk –
szombatonként – a TIT-ben. Érdeklő-
dés: 96/525-060, 70/321-3763,
gyor@titpannon.t-online.hu, www.tit-
pannon.hu. Nysz.: 08-0218-05

Többéves gyakorlattal
rendelkező középiskolai tanár fizikából
és matematikából korrepetálást és fel-
készítést vállal minden szinten.
30/3747-776

Marketing, marketingkutatás, kommu-
nikáció, szociológia tantárgyakból gya-
korlati szakember korrepetálást, vizs-
gára felkészítést vállal. Tel.: 20/922-
5716.

Matematika-felkészítés
egyetemistáknak, főiskolásoknak! Felké-
szítés emelt szintű, középszintű matema-
tika érettségire. Tel.: 70/253-9304

FOTÓSTANFOLYAM!
Kezdőknek és hala-
dóknak, gyerekek-
nek-felnőtteknek va-
sárnap délelőttön-
ként. 

www.laposafoto.hu,
70/286-3665

Korrepetálás: matematika, fizi-
ka, kémia, általános és középiskolások-
nak! Felvételi előkészítő
középiskolába! Időben kezdje
el, biztos a siker! Tel.: 30/928-7711

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246

HETILAP,
ONLINE

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

HARTMANN-NÉ VIKI 
+36 20 437 8485

RÁDIÓ,
TELEVÍZIÓ
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szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Ünnepélyes sajtótájékoztató
keretében köszöntötte hétfőn a
MOB az idei Ausztrál és Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
szerepelt érmes, ifjúsági sporto-
lókat. Az eseményen a 2017-es,
győri EYOF előkészületeiről is
hangzott el tájékoztatás, vala-
mint felcsendült a magyar Him-
nusz legújabb változata.

A Magyar Olimpiai Bizottság nevében
Borkai Zsolt, a szervezet elnöke kö-
szöntötte Budapesten az idei Ausztrál
és Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon szerepelt érmes sportolókat, vala-
mint edzőiket. A magyar fiatalok az ut-
rechti Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon (EYOF) nyert 14 éremmel (8
arany, 3 ezüst, 3 bronz) az országok
versenyében negyedikek lettek, ezzel
az elmúlt 22 év második legsikere-
sebb szereplését mutatták fel. A ja -
nuá ri Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon most először vett részt Magyar-
ország, ott szintén 14 dobogós helye-
zést (6 arany, 1 ezüst, 7 bronz) gyűjtöt-
tek be az ifjú sportolók. A jutalmazot-
tak között szép számmal voltak győri-
ek is, Sydneyben a kajak-kenusok kö-
zül Khaut Kristóf, Takács Tamara, Bor-
dács Blanka és Czéllai-Vörös Zsófia
állhatott a dobogóra. Utrechtben az
úszó Varga Dominik szerzett ezüst -
érmet, edzőként Farkas Roland az
atlétákat, Hatos Zsuzsanna a judó-
sokat, Szentendrei Áron pedig a
bronzérmes kosárlabdacsapa-
tot segítette. 

„Szükség van ezekre a
megmérettetésekre, hiszen a
mindennapos kemény edzé-
sek után a fiatalok láthatják,
hogy hol állnak a világ többi
részéről érkező versenyzők-
höz képest. Másrészről szük-
ség van a kisebb vagy ép-
pen nagyobb sikerekre, me-
lyek további motivációt je-
lentenek. Mindkét verse-
nyen fantasztikus eredménye-
ket értek el a fiataljaink, bízom ben-
ne, hogy később közülük kerülnek ki
azok az olimpikonok, akik a felnőttek
között is képesek lesznek érmet sze-
rezni vagy éppen győzni – fogalmazott
Borkai Zsolt, aki a győri sportolók
eredményeire polgármesterként is
büszke volt.

„Amellett, hogy a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökeként is dolgozom, el-
sősorban polgármester vagyok, szü-
letett győriként pedig különösen büsz-

Bemutatkozott az EYOF kabalafigurája
kén láttam, hogy fantasztikus eredmé-
nyeket érnek el versenyzőink. Mindezt
ráadásul nemcsak csapatban, hanem
egyéni sportágakban is teszik, többek
között kajak-kenusaink és atlétáink is
remekül szerepelnek. Az önkormány-
zat mindent megtesz annak érdeké-

ben, hogy a sport továbbra is népsze-
rű legyen Győrött, minél több fiatal
tudjon sportolni és ők minél szebb
eredményekkel térjenek haza a világ-
versenyekről.”

A sajtótájékoztatón a győri EYOF-
rendezés előkészületeiről is tájékoz-

tatást adott Borkai Zsolt, városunk
polgármestere. Kifejtette, Győr el-

kezdte a felkészülést az ifjúsági
olimpia megrendezésére. A ma-
gyar kormány mintegy tízmilli-
árd forinttal támogatja a lebo-
nyolításhoz szükséges sport-
infrastruktúra-fejlesztést, en-
nek első elemeként az új váro-
si versenyuszoda építése már
elkezdődött, azt jövő ősszel ve-
hetik birtokba a sportbarátok.
Borkai Zsolt bemutatta az ese-
mény hivatalos weboldalát is,
amely a gyor2017.hu címen ér-
hető el, és hasznos információk-

kal szolgál Magyarország első

olimpiai rendezvényével kapcsolat-
ban. A sajtótájékoztató résztvevői
megismerhették a program kabala-
figuráját, a kakast is, amelynek ne-
vére a szervezők ötletpályázatot ír-
tak ki. A névjavaslatokat az említett
honlapon keresztül lehet beküldeni.

„Egészen jól belelendültünk, hiszen
az uszoda már épül, emellett nagyon
komoly infrastrukturális fejlesztések
várhatóak a közeljövőben, biztos va-
gyok benne, hogy 2017-re teljes mér-
tékben elkészülünk. Már látható a ka-
balafigura, amely a győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál szimbóluma
lesz, neve ugyan még nincs, de remé-
lem, hogy a kiírt ötletpályázatra minél
több javaslat érkezik” – tette hozzá a
polgármester.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnö-
ke a rendezvényen megemlékezett a
száz esztendővel ezelőtt született Ta-
rics Sándorról, aki a világ legidősebb
élő olimpiai bajnoka. A rendezvényen
először hangzott el a Himnusz leg -
újabb változata, amely kifejezetten a
világversenyek eredményhirdetési ce-
remóniáihoz készült. Bejelentették to-
vábbá, hogy a Poli-Farbe festék- és
vakolatgyár a MOB arany fokozatú tá-
mogatója lett, az erről szóló szerző-
dést Borkai Zsolt és Szabó Antal, a
cég ügyvezető igazgatója írta alá. A
Poli-Farbe és a MOB közös pályázatot
is hirdetett sportszervezetek részére
a júniusi árvízben megrongálódott
sportlétesítmények felújítására.

A kabalafigura
nevére
ötletpályázatot
írtak ki
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A magyar futsalválogatott 5–4-re ugyan
legyőzte Ukrajnát az Európa-bajnoki
pótselejtező visszavágóján, 6–6-os ösz-
szesítéssel, idegenben lőtt több góllal
mégis az ukránok jutottak ki a konti-
nensviadalra. A magyar csapatban a
Rába ETO négy játékosa szerepelt, kö-
zülük Dróth Zoltán kétszer, Harnisch
Ákos egyszer volt eredményes. 

A válogatott mérkőzések miatti há-
romhetes szünet után ismét a klubfut-
ballé lesz a főszerep, a Rába ETO októ-
ber első napjaiban az UEFA Futsal Cup
csoportkörében szerepelhet hazai pá-
lyán. A győri csoportban a grúz Iberia
Star Tbilisi, a bolgár FC Grand Pro Varna
és a bosnyák KMF Tango Sarajevo sze-
repel a házigazda Rába ETO mellett. Az
első két helyezett folytathatja az úgyne-
vezett elitkörben, a zöld-fehérek célja
természetesen a továbbjutás, lehetőleg
újra csoportelsőként. A csapat nem so-
kat tudott együtt edzeni az elmúlt hetek-
ben, hiszen Balázs Zoltán, Lódi Tamás,
Harnisch Ákos és Dróth Zoltán a váloga-
tottal készült, de remélhetőleg ez nem
látszik majd a győriek játékán. 

A Rába ETO kedden 19 órakor a KMF
Tango Sarajevo ellen kezdi meg szereplé-
sét, majd szerdán 19 órakor a Grand Pro
Varna ellen lép pályára David Madrid le-

A magyar amerikaifutball-elitliga (HFL) harmadik fordulójában rendkívül izgalmas
mérkőzésen 21–20-ra nyert a Docler Wolves a Győr Sharks vendégeként, így a fő-
városi csapat őrizte meg veretlenségét. A hazai csapat az irányító Kövecses Attila és
Schwarz Ferenc révén két futott touchdownt ért el, a jutalomrúgásoknak köszönhe-
tően pedig már 14–0-ra vezetett két negyed után. A címvédő budapestiek azonban
nem adták fel a küzdelmet és három futott touchdownnal, valamint a megszerzett
extrapontokkal 21–14-re fordítottak. Az utolsó pillanatokban Schwartz Ferenc újabb
touchdownt futott, de a győri jutalomrúgás kimaradt, így drámai körülmények között
alakult ki a 21–20-as végeredmény. A Győr Sharks szombaton 15 órakor a Budapest
Hurricanes otthonában, a X. kerületi Építők Sporttelepen lép pályára, majd október
12-én, szombaton 15 órakor az Újbuda Rebels vendégeként zárja az alapszakaszt. 

A címvédő Győri ETO FC 3-0-ra nyert a
vendég Debrecen ellen a labdarúgó
OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának
vasárnapi záró mérkőzésén. Az előző
szezon bajnoka és kupagyőztese már
második alkalommal találkozott a jelen-
legi idényben. A júliusi Szuperkupa-
mérkőzést a győriek nyerték 3–0-ra és
a vasárnap esti meccset is eredménye-
sen kezdték, hiszen a második percben
Völgyi Dániel megszerezte a vezetést.
Húsz perc elteltével a Debrecen ki-
egyenlítettebbé tette a mérkőzést, ezért
a folytatás inkább a küzdelemről, mint a
gólhelyzetekről szólt, a jó iramú mezőny-
játék nem társult ziccerekkel.

A második félidőre élénkebbé vált
a DVSC, de a kidolgozott akciók to-
vábbra is hiányoztak, kapkodó volt a
játék. Miután egy debreceni védelmi
hibát kihasználva a győriek Djordje
Kamber révén ismét betaláltak, tulaj-
donképpen eldőlt a találkozó. A 91.

Kezdődik a Futsal Cup
génysége. A csoportrangadó, ami várha-
tóan az első hely sorsáról is dönteni fog,
pénteken 19.30 órakor kezdődik, ezen a
Rába ETO és az Iberia Star Tbilisi csap
össze. A Magvassy-csarnokba a felnőt-

tek 800 forintért válthatnak belépőt, míg
a tanuló- és nyugdíjasjegyek 400 forintba
kerülnek. A három napra érvényes bérle-
tek ára 2.000, illetve 1.000 forint. 

A női bajnokságban gólzáporos
mérkőzéseken van túl a Rába ETO, a
győri lányok előbb hazai pályán 8–1-
re legyőzték a Szombathelyi Egyetem
csapatát, majd 10–0-ra kikaptak Kis-
kunfélegyházán a legjobbnak számító
Astra otthonában. A hölgyek szomba-
ton 18 órakor az Univerzum együtte-
sét fogadják a Magvassyban. 

Kiütéses győzelem

Közel a meglepetéshez

percben Varga Roland is gólt lőtt, te-
hát az ETO a Szuperkupa-mérkőzés
után ismét 3–0-ra nyert a debreceni-
ek ellen. A zöld-fehérek ezzel a sikerrel
már csak hárompontnyi távolságra
vannak a táblázat harmadik helyére
visszacsúszó DVSC-től. Pintér Attila
együttese szombaton 20 órakor Kecs-
keméten folytatja bajnoki szereplését. 

Az NB II-ben a Gyirmót hazai pá-
lyán 3–0-ra győzött az Ajka ellen,
megszilárdítva ezzel dobogós helye-
zését. A kék-sárgáknak Beliczky Ger-
gő szerzett vezetést a 13. percben,
majd a második félidőben Papp Kris-
tóf duplájával eldöntötték a három
pont sorsát. Sisa Tibor együttese
szerdán Zalaszentgróton lépett pályá-
ra a Magyar Kupa harmadik fordulójá-
ban, az esélyesebb vendégek 2–0-ra
nyertek. A gyirmótiak szombaton 16
órakor Dunaújvárosban játszanak a
bajnokságban. 
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Az ETO-SZESE férfi kézilabdacsapata
hazai pályán 31–19-re maradt alul a
Pick Szeged együttesével szemben. A
zöld-fehérek az első félidőben tartották
a lépést nagynevű ellenfelükkel, a szü-
netben még csak egyetlen találattal, 11–

Hétvégén megkezdődnek a férfi kosár-
labda NB I/B Nyugati csoportjának küz-
delmei, amelyben a Győr-Szol–Széche-
nyi Egyetem csapata már a negyedik
szezonjában vesz részt. Az együttes új
szakmai igazgató, Rátvay Tamás irányí-
tásával vág neki a szezonnak, a csapat
célkitűzése pedig az első négy hely va-
lamelyikének megszerzése. Nem lesz
persze könnyű dolga a nyáron öt új játé-
kossal erősítő egyetemi csapatnak, hi-
szen a másodosztály mezőnye erősebb-
nek ígérkezik az eddigieknél. Gombás
Gábor Sopronból, Hlinyánszky Gábor
Körmendről, Kellner Márton a Buda-
pest Honvédtól, Gál Dominik Zalaeger-
szegről, Vida Tamás pedig Tatáról érke-

zett Győrbe. Mivel a kerethez tartozó 23
játékosból 16 az egyetemen tanul, ezért
a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnok-
ságba is nevezett a klub, így próbálva
még több játéklehetőséghez juttatni az
egyetemistákat. A Győr-Szol–Széche-
nyi Egyetem csapata szombaton 14.45
órakor a PVSK otthonában lép pályára
a nyitófordulóban, majd a hazai debütá-
láson csütörtökön 19 órakor a Sopron
KC-Sportiskola együttesét fogadja az
egyetemi csarnokban. 

A szeptember 7-én közúti balesetet
szenvedett HAT-AGRO UNI Győr női
kosárlabdacsapatának több tagja a
helyszínen tekintette meg a szeren-
csétlenségben elhunyt Tapodi Péter
klubigazgató és Fűzy Ákos vezetőed-
ző emlékére rendezett PINKK Pécsi
424–Uniqua-Euroleasing Sopron
mérkőzést. Az egyetemi csarnokban
múlt csütörtökön játszott találkozón
végig a pécsiek irányítottak, és végül
hét ponttal, 79–72-re győztek. Pén-
teken 18 órától a soproniak a három-
szoros Euroliga-győztes orosz

A Győri Audi ETO KC tartalékosan is
könnyed győzelmeket aratott a női ké-
zilabda-bajnokságban. Szombaton az
MTK-Budapest látogatott a Magvas-
syba, ellenük a sérült Görbicz, Kova-
csics és Bulatovic, valamint a norvég
válogatottal edzőtáborozó Lunde és Lö-
ke nélkül állt ki a győri csapat. A hazai
győzelem egy pillanatig nem forgott ve-
szélyben, 23–14-es félidő után 45–24-
re nyertek a zöld-fehérek. Szerda este
az Eszterházy KFSC csapatát fogadta
a címvédő, amely ezúttal is magabizto-
san, 41–17-re győzött. A folytatásban
szombaton 18 órakor Dunaújvárosban
játszik Ambros Martin együttese. 

Egyelőre még nem dőlt el, hogy
lesz-e, és ha igen, hol a férfiakéhoz ha-
sonló final four a női kézilabda Bajno-
kok Ligája aktuális idényének végén.
Az európai szövetség végrehajtó bi-
zottságának ülésén viszont döntöttek
arról, hogy a következő szezontól
kezdve új szisztémában rendezik meg
a nők elitsorozatát. A végrehajtó bi-

AJÁNLJUK
SZEPTEMBER 28., SZOMBAT
Női futsal
18.00 Rába ETO–Univerzum
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-
csarnok)

OKTÓBER 1., KEDD
Futsal
16.30 Iberia Star Tbilisi–Grand
Pro Varna (nemzetközi mérkőzés,
Magvassy-csarnok)
19.00 Rába ETO–KMF Tango Sa-
rajevo (nemzetközi mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

Férfi kézilabda
20.00 ETO-SZESE–MKB-MVM-
Veszprém (NB I-es mérkőzés,
egyetemi csarnok)

OKTÓBER 2., SZERDA
Futsal
16.30 KMF Tango Sarajevo–Ibe-
ria Star Tbilisi (nemzetközi mér-
kőzés, Magvassy-csarnok)
19.00 Rába ETO–Grand Pro Var-
na (nemzetközi mérkőzés, Mag-
vassy-csarnok)

OKTÓBER 3., CSÜTÖRTÖK
Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol-Széchenyi Egye-
tem–Sopron KC-Sportiskola (NB
I/B-s mérkőzés, egyetemi csarnok)

Tartalékosan is könnyed sikerek

zottság arra jutott, hogy az aktuális
szezon négyes döntőjének rendezésé-
re benyújtott pályázatokat további
vizsgálatoknak kell alávetni. Az EHF
ugyanakkor szűkítette a pályázók kö-
rét, és már csak kettő maradt verseny-

ben: a Magyar Kézilabda Szövetség
és a Hungarofest Kft. közös pályázata,
melynek tervezett helyszíne a Papp
László Budapest Sportaréna, illetve a
Krim Ljubljanáé, amely a Stozice Cen-
terben rendezne. 

Rajtol a férfi 
kosárlabda-
bajnokság

Újra együtt voltak a csapattagok
Szpartak Moszkva ellen léptek pályá-
ra, a találkozót 64–57-re az orosz
sztárcsapat nyerte. A belépők meg-
váltásával Tapodi Péter és Fűzy Ákos
családját, valamint a sérült játékosok
rehabilitációját segítették a kilátoga-
tók, a két nap teljes bevételét ugyan-
is erre fordítja a klub. Az ETO-SZESE
férfi kézilabdacsapata önzetlenül
250 ezer forintot utalt át a Kosárlab-
da 2010 Közhasznú Egyesület Győri
Női Kosárlabda Adományszámlájá-
ra, melynek száma 58600300-
11221715. 

Vastaps járt a helytállásért
10-re vezettek a vendégek. Az előző baj-
nokság ezüstérmese aztán a második
játékrészben magasabb sebességi fo-
kozatra kapcsolt és végül magabiztosan
győzött. A szépszámú közönség a vere-
ség ellenére vastapssal jutalmazta a
győriek teljesítményét, akik egy pillanat-
ra sem adták fel a küzdelmet. 

A folytatásban is két nehéz mérkőzés
vár a zöld-fehérekre, akik pénteken 18
órakor Tatabányán lépnek pályára, majd
kedden 20 órakor az MKB-MVM-Veszp-
rém együttesét fogadják az egyetemi
csarnokban. A Bajnokok Ligájában is az
esélyesek közé tartozó veszprémi
sztárcsapat vendégjátéka tavaly néző-
csúcsot hozott egy Magyar Kupa-mér-
kőzésen, a szurkolók részéről ezúttal is fo-
kozott az érdeklődés a találkozó iránt.
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-
Moson-Sopron megyei Szövetsége
szeptember közepén rendezte meg a
horgászegyesületi tisztségviselők
csapatbajnokságát. Az összejövetel a
horgászaton túl a megyei egyesüle-
teknél tevékenykedő vezetők fóruma
is volt. A megmérettetésnek a győri
Nádorvárosi Sporthorgász Egyesület
kezelésében lévő, szépen karbantar-
tott tó adott otthont. Az egyesületi el-
nökök, titkárok és gazdasági ügyekért
felelős vezetők körében a horgászat
közben többek között az új halászati
törvényről, a SZÁK programmal kap-
csolatos tudnivalókról, az őszi halasí-
tások előkészületeiről és a szerveze-
tek saját horgászrendjeiről esett szó.
Utóbbi témából jól kivehető, hogy egy-
re több megyei horgászegyesület védi

Ezüstérem
a szorítóban

A nagy múltú győri öttusa újjáélesztésé-
re vállalkozott a Győri Öttusa Sportegye-
sület. Ma már minden korosztályból vár-
nak gyerekeket, fiatalokat, akik kedvet
éreznek e sokrétű sportághoz. A Ma-
gyar Vilmos Uszodában hétfőn, szerdán
és pénteken 15 órától várják az érdeklő-
dőket. A gyermekek mellett akár a szü-
lők vagy a szenior korosztály is részt ve-
het az egyesület életében és az edzése-
ken. Idén Budapesten rendezték a Mas-
ters Négytusa és Öttusa Európa-baj-
nokságot, melyen négytusában a győri
Hoffmann Ibolya aranyérmet nyert. A
kétnapos versenyen a négytusázók úsz-
tak, vívtak, lőttek és futottak.

Remekül szerepeltek a Graboplast Győri VSE verseny-
zői a koppenhágai junior, U23-as és felnőtt maratoni ka-
jak-kenu világbajnokságon. A maratoni szakágban ha-
gyományosan erős győri sportolók öt arany-, egy ezüst-
és egy bronzérmet nyertek. A juniorok kajak egyes ver-
senyében Takács Tamara bizonyult a legjobbnak, Czél-
lai-Vörös Zsófia pedig bronzérmet szerzett. A junior férfi
kenu egyesek küzdelmében Khaut Kristóf győzött.

Remekeltek a maratoni kajak-kenusok
Az ifjúsági női kajakpárosok viadalát simán nyerte a Ta-
kács Tamara, Czéllai-Vörös Zsófia duó, míg az ifjúsági
kenupárosok versenyében ezüstérmes lett a Balla Le-
vente, Svajda Vajk alkotta egység. A felnőttek között
Csay Renáta egyesben és a KSI-s Bara Alexandrával
párosban is aranyérmes lett. A magyarok a legjobb
nemzetnek járó trófeát, a fából készült bikát is elnyerték.
A 38 versenyzőből álló válogatott összesen hét arany-,

három ezüst- és öt bronzéremmel zárta a világbajnok-
ságot. „Kiváló hangulatban zajlott a verseny, nagyon jól
működött csapatként is a magyar válogatott” – mondta
Storcz Botond felnőtt szövetségi kapitány. „Hüttner
Csabával együtt mindketten elégedettek vagyunk, az
ifjúsági versenyzők brillíroztak és a felnőtt sportolóink
is nagyon jól szerepeltek. Mindenkinek köszönjük a
részvételt és a sok szép eredményt.”

EB-győztes
négytusázó

Soóky nagyot szakított

A lengyelországi Krynica Zdrojban ren-
dezték meg a kadet és junior kick-box
Európa-bajnokságot. Az Unicentrál
Bulls csapatát Nardelotti Zoltán képvi-
selte a kontinensviadalon, aki a juniorok
között 75 kg-ban, K-1 szabályrendszer-
ben ezüstérmes lett. A győri versenyzőt
Csányi János, Vlasich Róbert és Hor-
váth Gyula készítette fel a megmérette-
tésre. A magyar válogatott összesen
nyolc dobogós – három második és öt
harmadik – helyezést ért el. 

Horgászegyesületi
vezetők versenye

szigorú szabályokkal a nagyobb, gyak-
ran az ősállományt képező pontyokat.
Így több kisalföldi egyesületi vízen
vagy centiméter-, vagy súlykorláto-
zást vezettek be a kapitálisra megnőtt
példányok megóvásáért. Pontyok per-
sze nemcsak szóban, hanem élőben
is akadtak horogra a versenyen, ahol
első helyen a Privát horgászegyesület
végzett (Takács Péter, ifj. Zalán Barna-
bás). Ezüstérmet szerzett a Gönyűi
Horgász Egyesület (Barabás László,
Pityinger Ottó), míg a dobogó harma-
dik fokára a Mofém Rt. Horgász Egye-
sület (dr. Késmárki István, Kudoba La-
jos) vezetősége állhatott fel. A verse-
nyen részt vett még a Mosonmagyar -
óvári, az Erdészeti, a Nádorvárosi, a
Szigetköz, a Kunsziget, a Rábatext és
a Vitnyédi Horgász Egyesület.

Szakításban korosztályos rekordot javítva ezüstérmet szerzett, lökésben a ha-
todik, összetettben pedig ötödik lett Soóky Gergely a juniorkorú súlyemelők
észtországi Európa-bajnokságán. A győri Rekard SE 62 kg-os versenyzője a
két fogásnemben 123, illetve 145 kilogrammig jutott, így lett összteljesítménye
268 kg a tallinni kontinensviadalon. A szakításban produkált 123 kiló új korosz-
tályos országos csúcs, a régit is ő tartotta 118 kilóval. A 20 éves Soókyt már a
junior Eb előtt jelölte a hazai szövetség vezetése az októberi lengyelországi fel-
nőtt-világbajnokságon induló magyar csapat tagjai közé.
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HIRDETÉS KALAUZ Kalauz
Felnőtt- és gyermekorvosi ügye let
Győr, Liezen-Mayer u. 57. Tel.: 96/412-221. Hétfőn, ked-
den és csütörtökön 16 órától más nap reggel 7 óráig.
Szerdán 13 órától 7 órá ig, pénteken 14 órától 7 órá ig.
Munka szü ne  ti és ünnepnapokon az ügyelet folyamatos.

GYŐR-SZOL hiba- és kárbejelentés
0–24 óráig: 96/50-50-55. 

GYŐR-SZOL telefonos ügy fél szol gá lat
a 96/50-50-50-es szá mon munkanapokon 7–16 óráig. 

GYŐR-SZOL ügyfélszolgálatok 
E-mail: info@gyorszol.hu

Jókai út
Nyitva hétfőtől szerdáig 8-16, csütörtökön 7–19 óráig,
pénteken 8–14 óráig. A pénztár 30 perccel előbb zár. 

Orgona utca 
Nyitva h–sz.: 8–16, cs.: 8–17 óráig, p.: 8–14 óráig. A
pénztár 30 perccel előbb zár. Fax: 96/505-099. 

ETO Park GYŐR-SZOL ügyfélszolgálat
Nyitva hétfőtől péntekig 9–17 órá ig. Tel.: 96/815-905. 

PANNON-VÍZ Zrt.  
Hibabejelentés: 96/311-753. Közterületi hibabejelen-
tés a 06-80/204-086-os ingyenes zöld számon. Ügy -
fél szolgálat: 96/ 522-630.  Hétfőtől csütörtökig
7.30–15.30, pénteken 7.30– 13.30 óráig.

M-M Vonal  Ifjúsági Lelkisegély
Ingyenesen hívható hétfőtől szombatig, 16–20 óráig:
06-80/505-001.

Szeptember 30., 
hétfô 9–12 óráig

MSZP Székház,vásárcsarnok 
Gyôr, Herman O. u. 22.


