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3. oldal Októberi ülésén három
európai uniós pályázat benyújtá-
sáról döntött a közgyűlés. Az ösz-
szességében 11 milliárdos pro-
jekt harminc új hibrid autóbusz
beszerzését is tartalmazza.

5. oldal Rekordidő alatt készült
el a győri Audi Hungaria Motor Kft.
új járműgyárát kiszolgáló logiszti-
kai park Győrben. Tízmilliárd forint-
ba került, háromszáz embernek ad
munkát.

13. oldal „Másnap bevittek szervezkedésért. Mondtam, ez a vö-
rös kendő az országot jelképezi. Ha megszűnik a sok fehér pötty raj-
ta, akkor lesz az igazi. Ők sem hitték el, de ekkora hülyeséggel nem
tudtak mit kezdeni. Heten figyeltek meg, folyamatosan jelentéseket ír-
tak rólunk, de a zenekarral nem foglalkoztunk ezzel” – többek között er-
ről az esetről is mesélt Nagy Feró a Szabadhegyi Találkozásokon.

Hőseinkre emlékeztünk
Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

20–21. oldal  Hogyan befolyásolja a lélek
egészsége és az alvás a test hogylétét? Többek
között erre a kérdésre is választ kapunk szakér-
tőnktől lapunk Vény nélkül mellékletében. 
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IMPRESSZUM

útszakasz újul meg öszesen megyénkben tavaszig. A fel-
újításokra 1,8 milliárd forintot fordítanak. A program ke-
retében eddig a Nyúl–Ménfőcsanak összekötőút 2,9, a
Pápa–Szilsárkány összekötőút 3,2 kilométeres szakaszát
korszerűsítették. 

23 308 fővel csökkent egy hónap alatt a munkanélküliek szá-
ma megyénkben. A kedvező adatok mögött a győri
járműipari beruházás, valamint az ehhez kapcsolódó,
egyre szélesedő beszállítói kör által kínált munkalehe-
tőségek állnak.

NAPRÓL NAPRA

Október 18.

Október 19.

Október 20.

Október 21.

Október 22.

Október 23.

Október 24.

Zsarolók. Elfogtak és előzetes letar-
tóztatásba helyeztek két nőt, akik telefo-
non csaltak ki pénzt idősektől és az
egyik áldozatot unokája bántalmazásá-
val fenyegették meg. A harmincas éve-
ikben járó nők azzal hívtak fel nyugdíja-
sokat, hogy valamelyik hozzátartozójuk-
nak kellene kölcsönadni.

Egészségnap. Különféle szűrővizsgála-
tokkal, például mammográfiás szűréssel
várták az érdeklődőket a Győr Plaza egész-
ségnapjára. A sportolni vágyókat Péntek
Enikő fitnesztréner mozgatta meg, este pe-
dig a Neoton Família sztárjai énekeltek.

Lebukott. „Próbakörön” bukott le az a
36 éves hajléktalan férfi, aki jogosítvány
és a gépkocsi tulajdonosának tudta nél-
kül autózott, kabátjában pedig kábító-
szergyanús anyagot találtak. Az autót
egy ismerőse bízta rá javítás céljából,
de használatára nem adott engedélyt.

Delegáció. 11 fős dél-koreai delegá-
ció látogatott Győrbe. A befektetési
szakemberek európai ipari parkokba lá-
togatnak el, hogy együttműködési lehe-
tőségekről informálódjanak.

Kitelepítés. Repeszgránátot találtak a
Kossuth híd lábánál felújítás közben. A
tűzszerészi munkálatok idejére 150 mé-
teres sugarú körben lezárták és ki -
ürítették a környéket: a hidat, a Dunaka-
pu teret, kilenc társasházat, egy temp-
lomot, egy kávézót, valamint az egyik
sétálóutcát.

Megemlékezés. Számos megemlé-
kezést tartottak városunkban az 1956-
os forradalom hősei tiszteletére.

Könyvszalon. „Nulladik nappal” nyi-
tott a könyv győri ünnepe. A XIII. Győri
Könyvszalon vasárnapig vár mindenkit
izgalmas előadásokkal, beszélgetések-
kel, bemutatókkal. Az esemény fő hely-
színe a Győri Nemzeti Színház épülete.

Korszerűsítés

A város útkezelő szervezete október 22-én kezdte az
Ipar út–Puskás Tivadar utca 14 éves jelzőlámpás be-
rendezésének korszerűsítését. A 13 millió forint érté-
kű felújítás során teljesen új vezérlőberendezést, ká-
belezést, energiamegtáplálást, jelzőfejeket kap a cso-
mópont. A forgalom nagyságának érzékeléséhez a
jelzőlámpákat tartó oszlopokra szerelt, úgynevezett
videodetektorokat fognak alkalmazni. A régi jelzőlám-
pákat teljesen lebontják, az emelőkosaras munkagé-
pek sávlezárások mellett fognak dolgozni. A zökkenő-
mentes közlekedés érdekében a reggeli és délutáni
csúcsforgalomban rendőrök irányítják a forgalmat –
közölte Máthé-Tóth Péter, Győr Megyei Jogú Város
Útkezelő Szervezetének műszaki vezetője.

Virágokkal ültették be a
Fidelitas győri tagjai Ady-
városban a Kuopio park
sarkánál lévő tábla kör-
nyékét. A közelben élők-
nek, az erre sétálóknak
esztétikai élményt nyújt,
hogy a korábbi földes te-
rületet mostantól színes
virágok borítják – mond-
ta Radnóti Ákos, a Fideli-
tas győri elnöke, önkor-
mányzati képviselő. A
park a mostani akciónak,
valamint a korábban el-
végzett fejlesztéseknek
köszönhetően a város-

Virágosít a Fidelitas

Ügyelet
November 1-jén, pénte-
ken reggel nyolctól más-
nap reggel nyolcig a
Szent György patika tart
ügyeletet a Bem tér 14/b
szám alatt. Tel.: 414-004.

Elérhető
a Hazánk
A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér digitalizálta és hon-
lapján közzétette az 1956-
os győri ellenállás orgá-
numát, a Hazánk című
napilap teljes, 27 számát. 
Az első lapszám 1956. no-
vember 4-én jelent meg,
az utolsó pedig decem-
ber 9-én. Felelős kiadója
Szigethy Attila, szerkesz-
tője pedig Simon Lajos
volt. A lap szerkesztősége
az 1956. november 4-e
után a Kádár-rezsim elle-
ni győri ellenállás szelle-
mi központja volt. A digi-
talizált lapszámok online
olvashatók, letölthetők
és kinyomtathatók a
könyvtár weboldaláról
(www.gyorikonyvtar.hu).

Győr könyv-
akció
A Győri Könyszalon ideje
alatt, október 25–27. kö-
zött a Győri Látogató -
központban (Baross G. u.
21.) kedvezményes áron,
4.490 forintért vásárolha-
tó meg a Győr könyv.

rész egyik közösségi teré-
vé vált, aminek biztonsá-
gára térfigyelő kamera is
ügyel. A Fidelitas tagjai
nem először tettek a kör-
nyezetért. Egy korábbi ak-
ciójuk során közel tíz zsák
szemetet gyűjtöttek ösz-
sze a fiatalok a Barátság
park, a Kuopio park, az
adyvárosi tó és a környe-
ző utcák mentén. Ahogy
a szemétszedési akciót,
úgy a virágosítást is foly-
tatni fogja a szervezet
más városrészekben –
ígérte Radnóti Ákos.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Az október sok helyütt a vi-
lágon borongós, szomor-
kás, viharvert hónap. So -
kaknak az egyedüllété, a le-
mondásé, talán még az el-
múlásé is, másoknak pedig
jelentéktelen hónap, ame-
lyen inkább túllendülne az
ember, de van a világon
egy talpalatnyi föld, ahol
az október maga a remény!
Ez a kis föld épp a miénk,
mert ez a föld Magyaror-
szág. Sokan legyintenek,
hogy nekünk októberben
csak 1849 szenvedése ju-
tott. Tekinthetjük persze
az aradi tizenhármat a
bresciai hiéna értelmetlen
áldozatának, de tekinthet-
jük úgy is, ahogy Pölten-
berg Ernő tekintette, mi-
szerint válogatott küldött-
ség volt az, amely a Jóisten-
hez indult a magyarok
ügyében reprezentálni. És
ha végképp átadnánk ma-
gunkat a csüggedésnek, ak-
kor említsük meg 1956-ot
is! Hát mi volt október 23.,
ha nem maga a remény?
Egy fénysugár a sötétség-
ben, egy rémálomból való
hirtelen ébredés, egy büsz-
ke és elszánt mondat az ég
felé: Élünk és élni aka-
runk! Október olyan, mint
a magyar nemzet maga. Ki-
csit borongós, olykor szo-
morkás és viharvert, de
büszke és elszánt, ha kell.
Hiénák mindig is lesznek,
de amíg vannak, akik képe-
sek a Jóisten előtt a magya-
rok ügyében reprezentálni,
addig mi is leszünk! Már
csak azt kellene megfogad-
nunk, amit az idei Győri
Könyvszalon alkotói díjasa,
Lackfi János üzen: „A ma-
gyarok évszázadokon ke-
resztül hozzászoktak, hogy
szépen haljanak meg hazá-
jukért, így sokszor nem jut
eszükbe az az egyszerű ötlet,
hogy élni is lehetne érte.”
Hát éljünk érte, van miért!

Papp Zsolt

A remény
hónapja

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városi közgyűlés októberi ülé-
sén három európai uniós pályá-
zat benyújtásáról döntött, ame-
lyek Győr fenntartható közleke-
désfejlesztését szolgálják. Az
összességében 11 milliárdos
projekt harminc új hibrid autó-
busz beszerzését is tartalmazza.

Győr korábban már sikeresen pályá-
zott a városi és elővárosi közösségi
közlekedés fejlesztése témájában, a
mostani közgyűlés arról döntött, hogy
három további pályázatot nyújt be a
fenntartható közlekedésfejlesz-
tés érdekében. Borkai Zsolt pol-
gármester a közgyűlésen úgy
fogalmazott, a pályázatok segít-
ségével hosszú távon is kezel-
hetővé válhatnak a tömegközle-
kedést körülvevő jelenlegi prob-
lémák, annak fenntartása gaz-
daságosabbá válhat, az olyan
programelemek révén pedig, mint a
hibrid buszok beszerzése, jelentősen
környezetkímélőbb lesz közösségi köz-
lekedésünk. Hozzátette, az Új Széche-
nyi Terv Közlekedés Operatív Program-
ja által nyújtott lehetőség révén az ön-
kormányzat hatszázmillió forintos hoz-
zájárulásával mintegy 11 milliárdos fej-

Harminc hibrid busz segítheti
a közösségi közlekedést

lesztés történhet meg a sikeres elbírá-
lás esetén városunkban.

Az első pályázat lehetőséget ad meg-
tervezni és engedélyeztetni az intermo-
dális közösségi közlekedési csomópont
kialakítását Győrött. A fejlesztés célja,
hogy a 130 ezres városban és kiterjedt,
közel háromszázezres vonzáskörzeté-
ben oly módon fejlesszék a közösségi
közlekedést, hogy az vonzó és biztonsá-
gos alternatívát kínáljon a személygép-
jármű-forgalommal szemben. A pályá-
zat összköltsége meghaladja az 1,7 mil-
liárd forintot, amelynek támogatási in-
tenzitása százszázalékos, vagyis nem
igényel önkormányzati önrészt. A máso-
dik pályázat Győr városi és elővárosi kö-

zösségi közlekedési rendszerének átala-
kításáról szól, célja hasonló az előzőhöz,
azonban ez a projekt kifejezetten a kap-
csolódó kötött pályás, illetve helyi és
helyközi autóbuszos fejlesztésekre fóku-
szál. A közel kétmilliárd forintos pályázat
ugyancsak önrész nélküli, száz százalék-
ban finanszírozott.

A harmadik pályázat az intelligens
közlekedésirányítás kialakítását céloz-
za. Az úgynevezett Smart City prog-
ram eredményeként csökkenhet a köz-
utak terheltsége és a balesetek száma,
ezzel párhuzamosan nőhet a közössé-
gi közlekedés kihasználtsága és szol-
gáltatási színvonala, sőt, a helyi autó-
buszos közösségi közlekedés is gazda-
ságosabban üzemeltethetővé válik. A
pályázat sikeres elbírálása esetén a vá-
rosban kijelölik az úgynevezett „0”
emissziós zónát, ahol a közösségi köz-
lekedést környezettudatos eszközök
szolgálják majd. A kijelölt zónát körül-
vevő területekről érkező vonalakra har-
minc hibrid autóbuszt állítanak üzem-
be, amelyből 28-29 forgalomba is áll,
egy-kettő pedig tartalék jármű lenne.
Az új járművek kiszolgálására új telep-
hely is létesülne, de a projekt tartal-
mazza a Smart City rendszerek beve-
zetését, köztük az intelligens városirá-
nyítási döntéstámogatást, eszköz- és
helynyilvántartást, kamerás érzékelést,
incidenskezelést, lakossági bejelenté -
sekre alkalmas okostelefon-alkalmazá-
sokat is. A pályázat összköltsége meg-
közelíti a 7,5 milliárd forintot, támoga-
tási intenzitása pedig 92 százalékos,
vagyis az önkormányzat részéről mint -
egy 600 millió forintos önrészt igényel.
A pályázatok 2015 nyaráig valósulná-
nak meg.

Gazdaságosabbá
válhat a tömeg-
közlekedés



4 / + / 2013. október 25.

MIÉRT SZERETEM GYŐRT?  

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

Az ember fia két okból áll szakácsnak. Vannak, akik azt mesélik,
már óvodásként a mama körül sertepertéltek a konyhán, má-
sok meg úgy emlékeznek, a szüleik választották a szakmát, ar-
ra gondolva, történhet bármi, egy szakács soha nem marad
éhen. Pető István története sem kezdődik sokkal másként, ná-
luk az egész család örömmel és kitűnően főzött, a félig profi
nagymama a Gellért szálló sztárszakácsainak keze alá dolgo-
zott. A nagy séfek becsülték az efféle munkát, mert tudták, a
jó étel titka a hibátlan, szakszerűen előkészített hozzávaló. Az
már az apai nagymama unokának szánt útravaló bölcsessége,
hogy az alapanyag csak a dolog egyik fele. Amit az ember hoz-
záad, attól lesz kerek a világ. Így születnek az olcsó és egyszerű,
mégis élményszámba menő fogások a magyar háztartások
konyháiban.      

Pető István Bácsán született, kedvenc mondása szerint
a falut a jeles esemény után szinte azonnal Győrhöz csatol-
ták. A család úgy élt, ahogy az ötvenes években lehetett, a
lánygyerekre szép jövőt ígérő tanulmányok vártak, a fiúnak
szakmát kellett választania. A jó étkű István már kisdiákként
gulyást főzött az osztálykirándulásokon, így adva volt a
megfelelő pálya, egyike lett annak a hat szerencsés kisinas-
nak, akik helyet kaptak a Vörös Csillag, a mai Rába Hotel
konyháján. Itt csak hírből ismerték a hiánygazdálkodást, ez
volt Győrben az egyetlen hely, ahova külföldiek jártak, s
mindig akadt borjú, vad, belsőség a jégszekrényben. A diá -
kok napi tizenkét órában tanulták a szakmát és legalább
olyan jól ismerték kötelességeiket, mint a maiak a jogaikat.

Néhány hónap kellett ahhoz, hogy a végzett tanulóból
elismert szakember legyen, kinevezzék helyettes vezetőnek

a Karmelita étterem napi kétezer adagos konyháján, majd
vállalati instruktornak, rábízva három megye vendéglátó-
helyeit. Igaz, csak Mongóliába, de külföldre is eljutott, egy
geológusexpedíció, hat év jurtakonyhai szolgálat hozadé-
kából nyithatta meg Győr első magántulajdonú vendéglő-
jét, a Kuckót. Siker volt, az emberek olyan türelemmel vár-
tak szabad asztalra, mintha orvosi váróterem folyosóján ül-
nének. Aztán jött a rendszerváltás, a kilencvenes évek új
adói meg járulékai, amit a Kuckó esetében tizennégy alkal-
mazott után kellett fizetni. Pető István számolt és az jött ki
neki, hogy ez így nem megy, vagy a vendéget vagy magát
csapja be. Így
hát panziós-
nak állt, s ma
már két épü-
let, egy belvá-
rosi meg egy
újvárosi kis
hotel dolgozik
neki, családi
felügyelet alatt.  

Pető István jó ideje nyugdíjas panziósnak mondja magát,
de a szaklapok hírei még mindig róla szólnak. A legfrissebbek
szerint elnyerte a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke címet és örökös tagjává választotta
a szakácsok egyesületeinek világszövetsége. Itthon a maszek
világ beköszönte óta érdekképviselőként dolgozik, azt mond-
ja, azért, hogy jó irányba menjen a szakma, boldoguljanak a
becsületes vendéglátók, vehesse minél több hasznukat a vá-
ros. Elszánt lokálpatriótaként nem hagyott föl a helyi közös-
ségért végzett munkával, az önkormányzat néhány héttel ez-
előtt tüntette ki az Újvárosért díjjal. 

Pető István: Amit az ember
hozzáad, attól kerek a világ  

Azért dolgozom,
hogy jó irányba

menjen a szakma

A vendéglátás
„A rendszerváltás a győ-
ri vendéglátásban is
megtörtént. A határok
megnyíltak, az emberek
igényesebbek lettek, a
minőségi alapanyagok
beszerezhetők, egyre ke-
vesebb az unalmas étlap.
A verseny jót tesz, de
közben hajlamosak va-
gyunk elfelejtkezni a
magyar valóságról, a ma-
gyar fizetésekről, a házi-
as magyar konyha érté-
keiről, a hagyománya-
inkról. A vállalkozói
mentalitásnak csak
mértékkel van helye a
vendéglátásban.” 

A gyűjtemény
„Katalin lányom és fér-
je viszi az üzletet, én fő-
zőiskolát vezetek hob-
biszakácsoknak és ren-
dezgetem a gyűjtemé-
nyemet. Több ezer köte-
tes szakmai könyv -
táram és több ezer da-
rabos konyhai, vendég-
látó-ipari gyűjtemé-
nyem van az elmúlt
száz évből. Abban bí-
zom, hogy a Krúdy-is-
kola befogadja.”  

A város
„A vendégeim azt
mondják, Győr az or-
szág legszebb városa.
Alighanem igazuk van,
helybéliként én is lá-
tom, hogy erősödünk,
fejlődünk, szépülünk,
egyre több vonzó ren-
dezvényünk van és
élénkül az idegenforgal-
munk. A gazdagodás-
nak persze ára van,
Győr gyűjtőváros lett,
fogynak a hozzám ha-
sonló lokálpatrióták.”



2013. október 25.   / + / 5

IPAR HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Öt hónap leforgása alatt,
vagyis rekordidő alatt ké-
szült el a győri Audi Hunga-
ria Motor Kft. új járműgyá-
rát kiszolgáló logisztikai
park Győrben. Tízmilliárd
forintba került, háromszáz
embernek ad munkát. 

– Futballhasonlattal élve az autó-
ipari logisztika jelenti a Bajnokok
Ligáját – jelentette ki az ünnepé-
lyes avatón Rüdiger Buss, a Pano-
pa Logistik-csoport elnöke, érzé-
keltetve azt, hogy csak felkészült,
kiválóan képzett csapat képes tel-
jesíteni a feladatot. Ez jelen eset-
ben azt jelenti, hogy a Győri Ipari
Parkban felhúzott, hetvenötezer
négyzetméteres csarnokból szol-
gálják ki alkatrészekkel az Audi
győri járműgyárában készülő A3 li-
muzin és A3 Cabriolet típusokat.
Évente harmincezer kamion fordul
majd meg, szállítja a beépítésre vá-
ró alkatrészeket, naponta pedig öt-
venezer göngyöleget kell meg-
mozgatni ahhoz, hogy minden idő-
ben a gyártás helyszínén legyen.

A logisztikai parkot az Audi ti-
zenöt éves időtartamra bérli a
csarnokot felépítő A-K Projekt Ép-
log Kft.-től, míg a logisztikai szol-

szerző: ozsvárt  tamás
fotó: marcali gábor

Második alkalommal hirdetett
együttműködési fórumot az ipari
parkban tevékenykedő vállalko-
zások számára a Győri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. A kezdemé-
nyezés célja, hogy a cégeket kö-
zelebb hozza egymáshoz és se-
gítse a vállalkozásokat az együtt-
működésben, kapcsolataik to-
vábbépítésében. A fórumon kö-

Felavatták az Audit kiszolgáló
logisztikai parkot

gáltatást a Panopa Logistik Ma-
gyar Kft. végzi, amelynek anyavál-
lalata dél-afrikai tulajdonban van. 

Az építők nevében Tallosi Ká-
roly ügyvezető idézte fel a beru-
házás fázisait. A februári régé-
szeti feltárás után kezdődött a
munka dandárja, csúcsidőben
egyszerre 500-600 ember vé-

gezte a kivitelezést. A 75 ezer
négyzetméteres csarnokhoz 30
ezer négyzetméter külső burko-
lat is épült, hogy a logisztikai
szolgáltatás minden feltétele
adott legyen.

A győri Audi nevében Axel
Schifferer pénzügyekért felelős
ügyvezető igazgató méltatta a
LOC-ot, ahogy a logisztikai par-
kot nevezik. Elmondta, az új
jármű gyárban naponta két mű-
szakban termelnek, alkatrészigé-

nyük naponta harminc kamion-
nak vagy vasúti kocsinak megfe-
lelő mennyiség. 

Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester arról beszélt, a most át-
adott logisztikai park legnagyobb
előnye, hogy optimalizálja a szál-
lítmányozási és raktározási felada-
tokat, s lehetővé teszi a logisztikai

szakemberek továbbképzését.
– Fontosnak tartom elmondani,
hogy a Győri Ipari Park Kft. beru-
házásában elkészült és üzemel az
új vasúti iparvágány, amely kiszol-
gálja az ipari parkban működő cé-
geket és a logisztikai parkot egy -
aránt – fogalmazott. Simon Róbert
Balázs beszédének végén öröm-
mel nyugtázta, hogy újabb há-
romszáz új állás jött létre a város-
ban, tovább erősítve jelmondatát:
A jövő Győrben épül. 

Együttműködési fórum másodszor

zel húsz vállalkozás majd negy-
ven képviselője vett részt. 

A meghívottakat házigazdaként
Görög Tibor, az Ipari Park kft.
ügyvezető igazgatója köszöntötte,
aki elmondta: az első összejövetel
azt bizonyította, szükség van az
ilyen jellegű egyeztetésekre, a vál-
lalkozások a legkülönbözőbb terü-
leteken tudnak együttműködni. A
fórum meghívott vendége volt Si-
mon Róbert Balázs, Győr alpolgár-
mestere. Előadásában képet adott

az önkormányzat legjelentősebb
beruházásairól, fejlesztéseiről és ki-
emelte az ipari és szolgáltatói vál-
lalkozások szerepét Győr életében.

A fórumon a meghívott munka-
erő-közvetítő cégeknek és az
aktuá lis helyzetnek köszönhetően
főként a szakképzett munkaerő-
utánpótlás biztosításának nehézsé-
gei és a hatékony szakképzés kér-
dései kerültek előtérbe. A munka -
adók egyetértettek abban, hogy fo-
kozottan figyelni kell a leendő mun-
kavállalók szakképzésére, hogy
hosszú távon biztosítani lehessen a
letelepedett cégek számára a meg-
felelő színvonalú utánpótlást. Eb-
ben a cégek közös fellépésére is
szükség lehet. A jelenlévők az Ipari
Park kft. és a Medicover egészség-
ügyi szolgáltató jóvoltából a találko-
zó ideje alatt egészségügyi szűrő-
vizsgálaton is részt vehettek.
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OKTATÁS  ÓVODA, ISKOLA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kívül-belül megújult a Bisinger
Óvoda. Amellett, hogy kicserél-
ték a burkolatokat, az ablako-
kat, korszerűsítették a biztonsá-
gi rendszert, létrehoztak egy
foglalkoztatósarkot, amely egy
kitűnő helyszíne lehet a tehet-
séggondozásnak. 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselő-
je elmondta, közel tízmillió forintos ön-
kormányzati támogatásból megvaló-
sult az udvari és a belső burkolatok
cseréje, megtörtént a folyosók

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Példás összefogásnak köszönhetően
újult meg a Győri Speciális Szakiskola
udvara, a diákok immár kulturált körül-
mények között, szebb, élhetőbb és
balesetmentes környezetben tölthetik
el szabadidejüket. 

Az iskolaudvar átadásán Simon
Róbert Balázs alpolgármester a civil
szervezetek, a Rotary klubok segítő-
készségét méltatta, elmondva, hogy
az oktatási intézmények felújítása,
szépítése, az épületek kezelése válto-
zatlanul önkormányzati feladat. Győr-
ben kilencszáz civil szervezet műkö-
dik, közülük is kiemelkedő munkát vé-
gez a Rotary Club Győr-Rába. Az al-
polgármester bízik abban, hogy a tá-
mogatók jóvoltából más intézmények-

Összefogás a Speciális Szakiskoláért

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat segítségével, mintegy öt-
millió forintból újították fel a Manóvár Óvo-
dát, amit a ménfőcsanaki gyerekek mosoly-
nappal ünnepeltek meg.

Az átadáson Borkai Zsolt polgármester elmondta,
öröm számára, hogy szinte hétről hétre sikerül egy-egy
beruházást végrehajtani a város intézményeiben. Hoz-
zátette, a Ménfőcsanakon tapasztalható jelentős gyer-
meklétszám-növekedés miatt évekkel ezelőtt nagysza-
bású óvodabővítés történt, és a mostani fejlesztés is
azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek a lehető legjobb
körülmények között tölthessék óvodai éveiket. A pol-
gármester külön köszönetet mondott a győri intézmé-
nyekben dolgozó pedagógusoknak, akik nem csak

Megújult a Bisinger Óvoda
ablakai nak cseréje, emellett fejlesztet-
ték az épület biztonsági berendezése-
it és az udvari játékok is megújultak.

A képviselő kiemelte, azért is örül a
fejlesztésnek, mert 65 évvel ezelőtt ma-
ga is az akkor még Bisinger Alapítványi
Kisdedóvoda névre hallgató intézmény-
be járt, bár az akkor még egy másik bel-
városi helyen működött. Mint mondta,
egyvalami azóta sem változott: hogy az
intézmény maximálisan a gyermekek
megfelelő testi, lelki fejlődését tartja
szem előtt. Hozzátette, az önkormány-
zat nagy figyelmet fordít a fenntartásá-
ban működő óvodák színvonalának fo-
lyamatos javítására, amit ez a beruhá-
zás is bizonyít. Emlékeztetett arra, hogy
a napokban a Szivárvány Óvodában

Buzánszky Jenővel, az Aranycsapat
egykori kiválóságával közösen adtak
át egy speciális, multifunkciós ovifoci-
pályát, és a tervek szerint jövőre a vá-
ros két újabbra is pályázhat, amelyik-
ből az egyik épp a Bisinger Óvodát
gazdagítaná.

Az óvoda vezetője, Pallós Erzsébet
kifejtette, a győri intézmények sokat
köszönhetnek az önkormányzatnak,
hiszen minden segítséget megkap-
nak, amire szükségük van. Hozzátette,
büszke arra, hogy a Bisinger Óvoda az
önkormányzat, az intézmény dolgozói
és a szülők összefogása jóvoltából év-
ről évre jelentősen fejlődik. Az intéz-
ményvezető kiemelte, a mostani tá-
mogatás révén nem csak esztétiku-

sabb és komfortosabb lett az óvoda,
de kialakítottak például egy foglalkoz-
tatósarkot is, amely egy kitűnő helyszí-
ne lehet az óvodai tehetségfoglalkozá-
soknak. 

Mosolynap a Manóvár Óvodában
nagy szakmai tudással, de a gyerekek iránti végtelen
szeretettel végzik munkájukat a mindennapokban.

Korsós Jánosné, az óvoda vezetője kifejtette, az ön-
kormányzat segítségével, mintegy ötmillió forintból
újultak meg az épület vizesblokkjai, a bejárati ajtó, va-
lamint kimeszelték a helyiségeket, lejárólapozták a me-
legítőkonyhát. Hamarosan elkészülnek az intézmény
lépcsőjének felújításával is. A vizesblokkok átalakításá-
ra azért volt szükség, mert a korábban iskolai oktatást
szolgáló épület mosdóit az óvodások méreteihez kel-
lett igazítani. Az óvodavezető hangsúlyozta, ezzel befe-
jeződött az a folyamat, amely a három óvodai csoport
Győzelem útra való költöztetésével kezdődött. Szabó
Jenő önkormányzati képviselő lapunknak elmondta,
Takács Tímeával, a terület másik képviselőjével szív-
ügyüknek tekintik a körzet intézményeinek fejlesztését,
mert ezáltal a városrész gyermekei jobb körülmények
között tölthetik mindennapjaikat. 

nél is sor kerülhet hasonló avató ün-
nepségekre. 

Nagy Attila, a Rotary Club Győr-
Rába alelnöke hangsúlyozta, a szerve-
zet kiemelten kezelte a „Gyermekek a
gyermekekért” projektet, melynek cél-
ja az volt, hogy befejezzék a Speciális
Szakiskola udvarának felújítását, s rá-
irányítsák a figyelmet azokra a fiata-
lokra, akiknek hétköznapjai nehezeb-
ben telnek, akik több törődést, segít-
séget igényelnek.

Az alelnök elmondta, tavaly novem-
berben felejthetetlen jótékonysági estet
szerveztek a Bartók Béla Művelődési
Központban. Az est bevételéből és a tá-
mogatók jóvoltából készülhetett el a
több millió forintos beruházás. A kivite-
lezésben az iskola oktatói, pedagógusai,
dolgozói, valamint az építészet szakma-
csoport tanulói vettek részt.
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FEJLESZTÉS, EMLÉKEZÉS HIRDETÉS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Pihenő- és sétálóövezetet alakítottak ki a
Mihálkovics sétányon és a Rába utca
melletti töltésen. Az átadón Fekete Dávid
alpolgármester, a terület önkormányzati
képviselője elmondta, az új sétányon ti-
zenöt pad, tíz szemetesedény és két ku-
tya-WC elhelyezésével tették komforto-
sabbá a Rába-parthoz érkező, sétálni, pi-
henni vágyó városlakók kikapcsolódását.
Az Újvárosi Településrészi Önkormányzat
elnöke hozzátette, a másfél millió forintos
beruházást egyrészt az újvárosi rehabili-
tációs projekt, másrészt pedig a részön-
kormányzat finanszírozta. A képviselő ki-
emelte, a városrehabilitáció munkálatai

jól haladnak, a közeli Bercsényi liget pihe-
nő- és KRESZ-parkja is hamarosan elké-
szül, várhatóan november közepén már
át is adhatják a lakóknak.

Szeles Szabolcs, a városrész másik
önkormányzati képviselője, az Újvárosi
Részönkormányzat alelnöke hangsú-
lyozta, sok olyan megkeresés érkezik a
körzetből, amelyek nem a nagyléptékű
fejlesztésekkel vannak összefüggésben,
hanem apróbb, de az itt élők minden-
napjait jobbá tevő beavatkozásokról
szólnak. A mostani sétányfelújítás is ha-
sonló igény nyomán valósult meg. Hoz-
zátette, az újvárosi rehabilitációhoz ha-
sonlóan a kisebb volumenű fejlesztések
is azt a célt szolgálják, hogy a városrész
visszanyerje régi fényét.

Győr, Szent Imre út 88.
Győrszemere, Győri út 73.

Pannonhalma, Szabadság tér 26.

Megújult a sétány 

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

A város és a megye együtt em-
lékezett október 23-án az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc eseményeire és hőseire.

A Golgota-emlékműnél tartott ünnep-
ségen Borkai Zsolt polgármester úgy
fogalmazott, „szerte a nagyvilágban ih-
letett meg írókat, költőket, ahogyan egy
kis nemzet halált megvető bátorsággal
belevágott a lehetetlenbe. Ez a bátor-

ság a világ minden pontjára elvitte a hí-
rünket. Felnéztek ránk elszántságunk,
bátorságunk és önfeláldozásunk miatt,
és azért, mert kinyilvánítottuk, hogy
egyvalamit sosem vehetnek el tőlünk:
a hitet a magyar nép erejében és sza-
badságában!” Sokat tettünk ezért a
szabadságáért! 1848-ban és 1956-
ban is küzdöttünk az ellen, hogy a világ-
ban a zsarnokoskodás, az elnyomás, a
másik leigázása és megfélemlítése ne
hatalmasodhasson el! – hangsúlyozta
Borkai Zsolt. A polgármester leszögez-
te, „Magyarország erős, mi, magyarok

1956 hőseire
emlékeztünk

tesszük azzá! Győr pedig talán a legerő-
sebb, mi, győriek tesszük azzá, akik nap
mint nap dolgozunk saját magunk, csa-
ládunk és Győr fejlődéséért! A győriek
mindig számíthatnak egymásra, legyen
szó árvízről, jótékonyságról, szurkolás-
ról, munkabírásról!” 

Kara Ákos, a megyei közgyűlés alel-
nöke kiemelte, Győr – Mosonmagyar -
óvár mellett – azon települések közé tar-
tozik, ahol meghatározó események zaj-
lottak 1956 őszén. Kara Ákos hangsú-
lyozta, nagy gondolkodók szerint is az
1956-os forradalom és szabadságharc

a huszadik század kiemelkedő esemé-
nye, amelynek hatását még ma sem tud-
juk egészében felbecsülni. Ami jó 1956
óta történt, nemigen következhetett vol-
na be, ha a magyar nép azon az emléke-
zetes őszön nem fejezi ki oly félreérthe-
tetlenül felfogását és nem cselekszik. Az
emlékező azt kérte az ünneplőktől, „le-
gyünk büszkék elődeink tetteire, példá-
juk nyomán legyünk egy kicsit mindig
erősebbek, okosabbak, összetartóbbak
a mindennapokban, ezzel tudjuk legjob-
ban közvetíteni 1956 igazi üzenetét!”

Bővebben: gyorplusz.hu
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A Rudolph Logistik Gruppe magyar leányvállalata
közel 20 éve van jelen Magyarországon. Fő tevékeny-
sége a teljes körű logisztikai tevékenység, melynek ke-
retében termelővállalatok belső és külső logisztikai fel-
adatait végzi a megrendelő telephelyén vagy külső te-
lephelyükön, illetve hozzáadott értékű szolgáltatáso-
kat is vállal. A komplex szolgáltatás keretében a vállal-
kozás szállítmányozással is foglalkozik.

A Rudolph Ipari Logisztikai Kft. 2012-ben pályáza-
tot nyújtott be a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0393
konstrukció keretében „Egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmód programok” megvalósítására. 

Az elnyert pályázat célja az egészséget szolgáló
egyéni magatartásminták és közösségi értékek el-
terjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés

Egészségfejlesztés a Rudolph Ipari Logisztikai Kft.-nél

színterein megvalósuló közösségi programok elter-
jesztése, az életminőség javítása.

A meghozott támogatói döntés alapján a TÁ-
MOP-6.1.2-11/1-2012-0393 azonosítószámú pá-
lyázatban a cég 100%-os, 9.999.991 Ft támogatás-
ban részesült.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A projekt keretében a vállalkozás munkavállalói
részt vettek stresszkezelő, lelki egészség megőrzé-
sére irányuló egészségfejlesztési, illetve egészsé-
ges táplálkozás, energia-egyensúly (táplálkozás és
testmozgás egyensúlya) megtartása és visszaállítá-
sa érdekében kidolgozott programokon, melyek
eredményesen befolyásolják többek között a meg-

felelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia-
bevitel csökkentését.

A Rudolph Ipari Logisztikai Kft. mindig is elhiva-
tott volt az egészséges életmód tudatosításával
kapcsolatban, melyek megvalósításához nagy se-
gítséget nyújtott a pályázat. A havonta több alka-
lommal megvalósuló programok új szemléletet hoz-
tak a cég életébe, hiszen a különböző témákban
előadást tartó neves szakértők eltérő nézőpontok-
ból tudták megközelíteni az egyes egészséges élet-
módhoz köthető területeket.

A vállalat feltett szándéka, hogy a 10 hónapos
projektidőszakot követően, hosszabb távon is fenn-
tartják az egészségtudatos életmód támogatását
munkavállalóik körében.  

A Rudolph Ipari Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 9.999.991 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a TÁMOP-6.1.2-11/1 „Egész-
ségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A közel 10 millió
forint költségvetésű projektben a vállalkozás munkavállalói egészségre nevelő programban vettek részt.  

Rudolph Ipari Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0393.
Cím: 9027 Győr, Kardán u. 10. E-mail: info.gyor@rudolph-log.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

JOGTANÁCS

Forduljon hozzánk bizalommal!

A jogász válasza: Magyaror-
szág Alaptörvénye a szülőtartást alkotmányos szintre

emelte, a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szü-
leikről gondoskodni. Az Alaptörvényünk alkotmá-

nyos szabállyá változtatta a kölcsönös gon-
doskodást, ami mind a szülőnek, mind a

gyermeknek kötelezettsége. Az
Alaptörvény a fentiek alapján a

nagykorú gyermekre ró köte-
lezettséget, amely alapján
köteles rászoruló szüleiről
gondoskodni.
A szülőtartás azonban nem
új jogintézmény, hiszen tar-

tási kötelezettség már a há-
zasságról, családról és a

gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvény alapján is fennállt, ro-
kontartás cím alatt. Eszerint az
jogosult tartásra, aki magát el-

tartani nem tudja és akinek tar-
tásra kötelezhető házastár-
sa vagy bejegyzett élettár-
sa nincs. A szülőtartás vi-

szonzott tartás, a kötelezett-
ség akkor áll fenn, ha a szülő

rászorult, a megélhetéséhez
szükséges összeggel nem ren-

delkezik, ilyen esetben a gyermekre, gyer-

mekekre hárul a tartás-kiegészítésének
kötelezettsége. 
A szülőtartás esetében az életkornak, ezen
belül is a nyugdíjkorhatár betöltésének je-
lentősége van, azonban önmagában a
nyugdíjkorhatár betöltése nem alapozza
meg a tartásra való jogosultságot.
A rászorultság vizsgálatánál a tartást
igénylő szülő keresetét, keresőképességét,
jövedelmi, vagyoni viszonyait is szükséges
figyelembe venni. A szülőtartásra való jo-
gosultság akkor is fennáll, ha arra a szülő
önhibájából kifolyólag szorul rá. Nem te-
kinthető rászorultnak az a szülő, aki életko-
ra, egészségi állapota miatt önmaga eltar-
tására elégséges jövedelemmel ugyan
nem rendelkezik, de olyan ingó és ingatlan-
vagyonnal bír, amelynek értékesítése vagy
egyéb módon való hasznosítása rászorult-
ságának megszüntetése vagy csökkenté-
se érdekében tőle elvárható. Nem szorul
tartásra az a szülő, akinek megélhetését
tartási vagy öröklési szerződés biztosítja.
A mostohaszülő és a nevelőszülő tartási jo-
gosultsága azonos, alapja a felek között
hosszabb időn át fennálló családi kötelék,
ilyen esetben a gyermek a mostohaszülő,
valamint a nevelőszülő érdemtelenségére
nem hivatkozhat.

Olvasói kérdés: 
A jelenlegi szabályok
szerint kötelezhető-e

a felnőtt gyerek arra, hogy
magára maradt,

idős szüleit segítse,
és hogyan?

Kötelezhetô-e a felnôtt gyerek
magára maradt szülôje segítésére?

Nem jogosult a tartásra a nagykorú, ha
magatartása miatt arra érdemtelenné vált,
de a gyermek a szülő érdemtelenségére ál-
talában nem hivatkozhat, ha a szülő a tar-
tási, gondozási kötelezettségének eleget
tett. Alappal abban az esetben lehet ér-
demtelenségre hivatkozni, ha a szülő a
gyermekével szemben olyan kirívó maga-
tartást tanúsított, ami alapján a társadalmi
elvárhatóság szerint sem méltó a tartásra. 
Több gyermek esetén a szülőtartás kere-
seti, jövedelmi, vagyoni viszonyaik arányá -
ban, a teljesítőképességük, valamint a szü-
lőtartásra köteles tartásra szoruló saját
gyermekei számának figyelembevételével,
fentiek pontos feltárását követően oszlik
meg, melyből kifolyólag a gyermekek szülő-
tartási kötelezettsége különböző lehet.  A
szülőtartás megvalósulhat természetben, a
saját otthonban nyújtott tartással, illetve a jo-
gosult kérheti azt is, hogy a kötelezett a tar-
tást havonta pénzben szolgáltassa részére. 
Nem köteles viszont szüleit eltartani az, aki
a saját minimális életszínvonalát a szülőtar-
tás miatt nem tudná biztosítani, ezáltal sa-
ját szükséges tartását veszélyeztetné.

Dr. Rákosfalvy Zoltán
jogtanacs@gyorplusz.hu
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EGYETEM HIRDETÉS

Öregdiákok a Széchenyi István Egyetemről

Óraadóként ma is visszajár
Az esztergomi érettségi után saját

bevallása szerint „lustaságból” jelent-
kezett műszaki pályára és a Széche-
nyi-egyetemre, felvételizni ugyanis
nem kellett, elég volt a hozott pont.

– Életem egyik legszebb időszakát
töltöttem Győrben, nagyon megsze-
rettük a várost is, az egyetemet is –
idézi fel a főmérnök, aki fiatal kora el-
lenére látványosan felfelé ívelő pályát
mondhat magáénak. Ambíció mellett
az is kellett, hogy öt év alatt magas
szintű képzésben részesült, jó tanárok
vették körbe.

– Bátran kijelenthetem, a Széchenyi-
egyetem építőmérnöki diplomája ver-
senyképes tudást biztosít, az itt szerzett
diploma legalább olyan értékes, mint
bármely másik tradicionálisabb műszaki
egyetem oklevele – fogalmaz Deák Al-
bert, aki nem szakított az egyetemmel,
óraadóként ma is visszajár, hogy erősít-
se a gyakorlatorientált képzés jellegét.

– Öröm és megtiszteltetés, hogy ott
oktathatok, ahol a diplomát szereztem,
s szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az
itt végzett fiatalok hozzánk hasonlóan
megállhassák helyüket az életben – zár-
ta nyilatkozatát Deák Albert. 

szerző: koloszár tamás

Új sorozatot indítunk útjára. A
győri Széchenyi István Egyete-
men végzett egykori hallgató-
kat mutatunk be, mi lett velük,
hol, hogyan találták meg számí-
tásaikat. Első riportalanyunk
Deák Albert, a Betonsped Kft.
főmérnöke.

2006-ban szerzett diplomát Győr-
ben. Az, hogy a végzés után hét évvel
már egy majdnem tízmilliárd forintos
árbevételű cégnél főmérnök, sok
mindent elárul kibocsátó egyetemé-
ről, az itt folyó képzésről. S persze sa-
ját ambícióiról is.

– Mi voltunk az első egyetemi év-
folyam, különleges érzés volt, na-
gyon odafigyeltek ránk, igaz, egyete-
mi tapasztalat híján egy kicsit kísérle-
ti nyuszik is voltunk – avat be a rész-
letekbe a történelmi nevet örökölt
Deák Albert. Sokszor, sokan megkér-
dezték már tőle, fűzik-e rokoni szálak
a haza bölcséhez. A rutinos kérdésre
rutinos választ ad, nem, de büszkén
viseli a nevet.
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Emlékműkötet az iskolának
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Weöres Sándor életművének széles
körben való megismertetése a célja
annak a programsorozatnak, amely a
XX. század egyik legjelentősebb költő-
jének munkásságát helyezi fókuszba.
A 2013-as Weöres Sándor centená -
riumi év programjait a KIM Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkár-
ság koordinálja. 

Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter, miniszterelnök-
helyettes elkötelezett az aktivitásra, al-
kotásra ösztönző programok szervezé-
se, támogatása mellett. A célok megva-
lósulása érdekében a KIM minden me-
gye egy középiskolájának reprezentatív

Weöres Sándor-emlékműkötetet aján-
dékoz, melyet a kormánymegbízottak
adnak át. Megyénkben a kötetet Széles
Sándor kormánymegbízott javaslatára
a Kazinczy Ferenc Gimnázium kapta.
Az intézmény öt évvel ezelőtt ünnepelte
fennállásának 100. évfordulóját. Orszá-
gos elismertségét a Kazinczy Ferencről
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” ver-
senynek is köszönheti, melyet Péchy
Blanka színművésznő alapítványa indí-
tott el. A megmérettetésre a szomszé-
dos országok magyarlakta vidékeiről is
érkeznek diákok, így az iskola a határon
túli magyar nyelv ápolásának egyik fel-
legvára lett. De az anyanyelvi versenyek
is hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola ar-
culatát a nemzeti kultúra,  az anyanyelv
ápolása és védelme határozza meg.

kép és szöveg: gy. p.

A Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi
Társaság Mosonszentmiklóson, októ-
ber 19-én a helyi Széchenyi István Ál-
talános Iskolával karöltve Kormos Ist-
vánnak, a XX. századi magyar iroda-

lom kiemelkedő alakjának az emléké-
re, születésének 90. évfordulója alkal-
mából emléknapot rendezett.

Az ünnepségen Bedő Csaba polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, majd
versmondók, írók a költő több alkotásá-
nak elszavalásával emlékeztek Kormos
István munkásságára. Az érdeklődők
betekintést nyerhettek a Lírai riport Kor-

Kormos Istvánra emlékeztek
mos Istvánnal című filmbe, majd a költő
életébe dr. Vasy Géza irodalomtörténész
kalauzolta a megemlékezőket. 

Ságiné Takács Lívia középiskolai
tanár az 1976-ban gyermekként írt
gyűjtőmunkájával, s a Szentmiklósi
Lilla néven publikált, a költővel való

személyes találkozást középpontba ál-
lító későbbi írásával ismertette meg a
hallgatóságot.

A nap megható részeként a Kor-
mos Istvánt mesterüknek tekintő jeles
költők – Borbély János, Bőröndi Lajos,
Kemsei István, Kerék Imre, Pátkai Ti-
vadar, Tóth László, Villányi László – ol-
vasták föl hozzá írt verseiket.
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JÓTÉKONYSÁG HIRDETÉS

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

Jövő szeptemberben már az
óvodát kezdi a súlyos betegség-
gel, a Smith-Lemli-Opitz szind-
rómával született Burján Han-
na. Ahhoz, hogy integrált óvo-
dába kerülhessen, még le kell
küzdenie több akadályt. Segít-
ség nélkül sajnos nem sikerül-
het, a kislánynak újabb német-
országi kezelésre van szüksége.
Hogy Hanna szakértő kezek kö-
zé kerülhessen, támogatásra
van szüksége a családnak.

Újabb, de talán az utolsó németországi
kezelésre van szüksége a Smith-Lemli-
Opitz szindrómával küzdő Burján Han-
nának. A kislány rengeteg műtét ellené-
re normál úton táplálhatatlan volt, hasi
szondán keresztül jutott élelemhez. A
család minden lehetőséget megraga-
dott, hogy Hanna esélyt kapjon a nor-
mális életre. Így kerültek Németország-
ba is, ahol már több speciális kezelésen

Hanna jövőjét döntheti el 
a németországi kezelés

esett át a bátor kislány. Az eredmények
magukért beszélnek, Hanna megérteti
magát a környezetével, a folyadékot és
a könnyen fogyasztható ételeket elfo-
gadja, de rágni még nem tud – meséli
Burjánné Farkas Zsuzsanna.

Az édesanya kifejtette, most
újabb akadályt kell leküzdenie Han-
nának, jövő szeptemberben elhagyja
a bölcsődét és óvodába kerül. Ah-
hoz, hogy integrált intézmény befo-
gadja, s ne olyan óvodába kelljen jár-
nia, ahol középsúlyos értelmi fogya-
tékos gyermekek járnak, rövid idő
alatt sok lemaradást kell pótolnia.
Többek között meg kell tanulnia rág-
ni, hogy a hasi szondát végleg eltá-
volíthassák kis testéből.

A németországi centrum november
elején két hétre újra fogadná a kislányt.
A kijutáshoz és az ott tartózkodáshoz
azonban segítségre van szüksége a
családnak, alig két hét alatt 500 ezer
forintot kellene összegyűjteniük. Ez tá-
mogatók nélkül nem sikerülhet, a szü-
lők újra azokhoz fordulnak, akiknek
módjukban áll segíteni őket. 

A család számlaszáma: OTP Bank 11773377-00773878. Aki szeretné
támogatni Hannát a gyógyulásban, szerkesztőségünkön keresztül is
segíthet. Elér bennünket a 96/511-620-as telefonszámon vagy iro-
dánkban, a Kodály Zoltán utca 32/A szám alatt.

• HÉTVÉGÉN •
30% KEDVEZMÉNY

az étlap áraiból.

• HÉTKÖZBEN •
HÁROMFOGÁSOS
déli menü 950 Ft-tól.

www.carmenetterem.hu

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

BAJOR
ételkülönlegességek
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HIRDETÉS   KULTÚRA

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

szerző: gaál józsef 

A két szomszédvár, a város Rákóczi és a megye Liszt
Ferenc utcai levéltára tizenhat évvel ezelőtt rendezett
először nyílt szakmai napot, bemutatva a helytörté-
net műkedvelő és profi kutatóinak legfrissebb ered-
ményeit. Az idei, tizenhatodik levéltári napon már hét
intézmény képviseltette magát, az alapítókhoz a
sop roni, a győri egyházmegyei, az evangélikus és a
közjegyzői levéltárak mellett a Széchenyi István
Egyetem projektcsapata is csatlakozott. A megnyi-
tón Simon Róbert Balázs az összefogást méltatta,
hazánkban még nem volt példa arra, hogy az összes
helyi levéltár karöltve rendezzen konferenciát. 

Az idei konferencia újdonsága a Széchenyi-
egyetem megjelenése volt, az intézmény által fel-
kért kutatók a győri járműipari körzet létrejöttének
előzményeit  tárták fel tanulmányaikban. Bana Jó-
zsef, a győri levéltár igazgatója a rendszerváltás
hősi korszakának iparáról tartott előadást, adalé-
kokkal szolgálva a kárpótlásból kimaradt város va-
gyonvesztéséről, elemezve az átalakulás nem rit-
kán tragédiákkal együtt járó folyamatát. Az igaz-
gató elmondta lapunknak, hogy az  elhangzott
előadások közül jó néhány már nyomtatva is elér-
hető, a Győri Tanulmányok című városi tudomá-
nyos szemle friss kötetét és a Levéltári Füzetek le-
gújabb számát a hétvégi Győri Könyvszalonon
mutatják be a szerkesztők és a szerzők.

Mesél a múlt  

A Hödlmayr Hungária Logistics
Kft. kapacitásbôvítés miatt
gyôri munkavégzéssel, 
2 mûszakos munkarendbe 
új munkatársakat keres

KAROSSZÉRIA- 
LAKATOS, 
FÉNYEZÔ
munkakörbe az alábbi 
feltételekkel:
• szakirányú végzettség 
• szakmai gyakorlat
• letöltött katonai szolgálat 

és jogosítvány
• megbízhatóság, csapatszellem, 

rugalmasság.

Kérjük, küldje el pályázatát 
a következô címre:
szemelyugy@hoedlmayr.com
Hödlmayr Hungária Logistics Kft.
9024 Gyôr, Szérûskert u. 2—10.
Tel.: 96/510-280

A Ráth Mátyás-gyűjtemény 
szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Huszonötezer kötetes könyvtár, százhúsz irat-
folyóméter levéltári dokumentum és több
száz múzeumi darab, festmény, kegytárgy al-
kotja a győri Ráth Mátyás-gyűjteményt. Az
evangélikus konvent épületegyüttesében
megbújó kincsekről kevesen tudnak. 

A győri gyülekezet Magyarország egyik legrégebbi
és legjelentősebb evangélikus közössége, napjaink-
ban is a nagyobbak közé tartozva hatezer lelket
számlál. Világi Dávid történész és levéltáros szerint
a Ráth Mátyás-gyűjtemény nem tudatos fejlesztés
eredménye, a kincsek a közösség tagjainak ajándé-
kaként, hagyatékaként gyarapodnak a 17. század
óta. Legrégebbi darabjai 16. századi magyar nyom-
tatványok, múzeumi értékű dokumentumok, a ma-
gyar pietizmus nyomdatermékei.

Világi Dávid első főállású elődjét a 19. században
iktatta levéltári hivatalba a gyülekezet. A hívek 1949-
ig a könyvtár szolgáltatásait is élvezhették.  A biblioté-
ka a 20. század második felében bezárt, de a pártál-
lam illetékesei nem tudtak a könyvekről, így egyben
maradhatott. Az anyakönyvek 1685 óta őrzik a gyüle-
kezet adatait. Csupán három évtizednyi hiátus mutat-
kozik, ugyanis 1749-ben Mária Terézia megtiltotta az
egyház működését, a hívek csak titokban gyakorolhat-
ták vallásukat, nem volt anyakönyvezés sem. Manap-
ság a családfakutatás népszerűsége okán a kutatókat

elsősorban ezek a könyvek érdeklik. Nem csalódnak,
hiszen evangélikus körökben maradva a soproni után
a győri feljegyzések a legrégebbiek. Kis ideje már nyil-
vánosan kutatható itt minden irat. 

A könyvtár gerincét a teológiai munkák képezik. A leg-
régebbi könyvek közül való az 1530-ból származó Ágos-
toni hitvallás korai kiadása, valamint az 1527-es keltezé-

sű protestáns János evangéliuma, magyarázattal, latin
nyelven. Az érdekességek, ritkaságok, nyomdászati ku-
riózumok közül említést érdemelnek a 19. századi törté-
nészek, irodalmárok első kiadású kötetei. Ilyen Arany Já-
nos Toldija és Vajda János gyűjteményes verseskönyve.
Az eredeti kéziratok között a legféltettebb darab a győri
evangélikus öregtemplom avatásakor elmondott Ráth
Mátyás-beszéd leirata 1785-ből. A könyvtár számos né-
met és egzotikus nyelvű kiadványt is őriz, s teljesnek
mondható több mint ezerdarabos bibliagyűjteménye.

Világi Dávid egy éve kezelője a gyűjteménynek. A le-
véltári anyagokat már feldolgozta, most a könyvtári állo-
mány jegyzékét viszi számítógépre, de a munka több
évig eltarthat. Azt mondja, izgalmas a dolog, mert teljes
bizonyossággal nem lehet tudni, mit rejtenek a polcok. 



2013. október 25.   / + / 13

SZABADHEGYI TALÁLKOZÁSOK HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Telt ház előtt mesélt Nagy
Feró a Szabadhegyi Talál-
kozások programsorozaton,
Simon Róbert Balázs alpol-
gármester immár huszadik
alkalommal várta a közön-
séget egy izgalmas beszél-
getésre a József Attila Mű-
velődési Házba.

Nagy Feró Letenyén született, de
hamar Budapestre költöztek er-
délyi szüleivel. „Apám nem akart
román katona lenni és a magya-
rok ellen szolgálni. Egy kocsiszín-
ben laktunk négyen a húgommal,

majd egy pincelakásba kerültünk”
– emlékezett vissza „a nemzet
csótánya”, akit meglepett a Sza-
badhegyi Találkozások népes kö-
zönsége, mint mondta, más váro-
sokban nincs ekkora érdeklődés.
Feró édesapja hőszigetelő szak-
munkásként dolgozott, majd kis-
iparos lett. „Csoda, hogy gimnázi-
umba kerültem, a szüleimnek kö-
szönhetem a karrierem.”

A zenei szárnybontogatásai
már az általános iskolában elkez-
dődtek, az édesipar kórusával jár-
ta a keleti blokkot. Esze ágában
sem volt azonban zenésznek állni,
középiskolai tanárnak készült,
matematikát és fizikát szeretett
volna oktatni az ifjúságnak. Egy
iskolai bálon viszont a lányok min-
dent megváltoztattak: „Kettőnek
is udvaroltam, de egyik sem fi-
gyelt rám. Bánatomban italozni
kezdtem, majd felmentem a szín-
padra a zenekar legnagyobb döb-
benetére és énekelni kezdtem.
Mikor lejöttem, a két lány meg-

„Nem igaz, hogy minden
rockzenész vadállat!”

kérdezte: Te énekes vagy? Mond-
tam, aha. Rájöttem, ez az út vezet
a csajokhoz.” Ezzel eldőlt a sorsa,
persze ezt akkor még nem vette
komolyan, azt gondolta, pár évig
zenélget, majd jelentkezik a főis-
kolára. Fel is vették, a diplomát
azonban nem szerezte meg, igaz,
csupán egy államvizsga hiányzik
hozzá. „Ha akkor leteszem, elvit-
tek volna katonának, nem akar-
tam két évet kidobni az életem-
ből.” Nemsokára a zenélés is egy-
re komolyabbá vált, a lakótelepen
megismerkedett ugyanis az első
hazai női zenekar tagjaival. „Ne-
kem volt két kis hangfalam, nekik
meg éppen ez hiányzott az együt-
tesből. Bevettek a Beatricébe. Öt

lánnyal utazhattam szerte az or-
szágban. Tetszett. Két év múlva
már én voltam a vezető, de az
együttes Mónikáról szólt, aki ké-
sőbb a feleségem lett. Sikeres
időszak volt, ekkor írtuk a Gyere,
kislány, gyere című számot is” –
emlékezett vissza Feró. Ekkori-
ban már vágyott egy saját együt-
tesre, mellyel elmondhatja a
problémáit. „A lányok kikoptak,
Mónika is rám unt, egyéni karriert
kezdett. Azt mondta, nagyon saj-
nállak, Ferike, nem tudom, mi
lesz veled nélkülem. Én ezt annyi-
szor hallottam életem során” –
nevetett. Ezután alapította a fiú-
zenekart, azt a bizonyos hírhedt
Beatricét. „De nem mi akartuk,
hogy hírhedtté váljon. Azt hittem,
hogy a világot egyszerű megvál-
toztatni, csak szóvá kell tenni, ami
rossz. De az a rendszer nem volt
toleráns, a Beatrice a lázadás jel-
képévé vált.” Ferót heten figyelték
meg, de nem foglalkoztak ezzel.
„A zenekarnak mondtam, hülye-

séget ne beszéljenek. Bárki ide
jön, mi meg vagyunk elégedve
mindennel. Tetszik a rendszer, en-
nél jobbat el sem tudunk képzelni.
Minél cinikusabban mondod, an-
nál jobb, mert nem tudnak vele
mit kezdeni.” A jelképükké vált ba-
bos kendő is ezt szolgálta. Feró
először egy lila kendőt talált az
ócskapiacon a fekete bőrmellé-
nyéhez és nadrágjához. „Azért öl-
töztünk úgy, mert gusztustalanul
nézett ki. De a kedvesem hozott
egy babos kendőt, a nagyanyjáé
volt, aki a gyárban használta.
Rögtön tudtam, itt a botrány. Az
első babos kendős buli után egy
hónappal a közönség 99 százalé-
ka is a „munkavédelmi eszközt”
hordta. Egyszer be is vitték ezért
Ferót a rendőrségre, ő ugyanis a
kendővel játszotta el egy koncer-
ten a zászlófelvonást, s ezt meg-
spékelte a következő mondattal:
legyen ez a zászló az összetarto-
zásunk jelképe. „Másnap bevit-
tek szervezkedésért. Mondtam,
ez a vörös kendő az országot jel-
képezi. Ha megszűnik a sok fehér
pötty rajta, akkor lesz az igazi. Ők
sem hitték el, de ekkora hülye-
séggel nem tudtak mit kezdeni.”
Máskor pedig azért jöttek érte,
mert miközben a gitáros szóló-
zott, Feró rámutatott: „ideiglene-
sen ihaj-csuhaj!”

Azt is elárulta, „a nemzet csó-
tánya” nevet valójában ő találta
ki. „Egy időben nem szerettem,
de múltunkat ne tagadjuk meg” –
tette hozzá.

Feró ma is járja az országot a
Beatricével. „Gatyába ráztam a
koncertet, például a vége Ady-
verssel, imádsággal zárul.” Na-
gyobbik fia technikusként kezdte
a zenekarnál, ma már mindent ő
intéz, a kisebbik pedig hatéves
kora óta tag, ő a dobos.

Feró az X-Faktor-beli szerep-
vállalásáról is beszélt. „Sokat kö-
szönhetek a műsornak, van egy
olyan korosztály, ami csak rosszat
tudott rólam. Így eljutott a közön-
séghez, ami én vagyok, láthatták,
nem igaz, hogy minden rockze-
nész egy vadállat.” Hozzátette,
mindent elért, amit akart, hisz
ennyien kíváncsiak rá. „Szerintem
a világ jó felé halad. Az ember ne
elégedetlenkedjen a sorsával, te-
gye meg a tőle telhető legtöbbet”
– hangsúlyozta végül.

Hívja irodánkat! 
Kapuvár, Fô tér 27. Hanság sor 
Nyitva tartás: H—P. 8—16
Tel.: 96/595-080, 30/7540-260 
E-mail: info@galbusz.hu 

Adveni egynapos kirándulások:
november 30., december 7., 14. Advent Bécsben 5.000 Ft/fô
Shopping City Süd, Hofburg, Christkindlmarkt
november 30., december 15. Advent Mariazellben 5.900 Ft/fô
december 1., 8., 15. 
Advent Bécsben — Schönbrunni kastély 5.000 Ft/fô
december 7. Advent Salzkammergutban 10.000 Ft/fô

december  7. Advent Grazban 7.200 Ft/fô
december 8. Advent Szentendrén és Budapesten 6.500 Ft/fô
december 14., 21. Steyr — Steinbach A. D. Steyr 7.700 Ft/fô
december , 21. Parndorf—Kittsee csokoládégyár—Pozsony 4.500 Ft/fô

Színházlátogatások
november 9. Belvárosi Színház — A szív hídjai 7.400 Ft/fô
(jegy 3.900 Ft+útiköltség 3.500 Ft)

november 17. Belvárosi Színház — Hippolyt avagy 
a nagypolgári villa mellé jár az ezüst kiskanál 7.400 Ft/fô 
(jegy 3.900 Ft+útiköltség 3.500 Ft)

november 23. Operettszínház — Csókos asszony 5.500 Ft/fô
(jegy 2.000 Ft+útiköltség 3.500 Ft)

Október 17-tôl teljes nyitva tartással várjuk kedves utasainkat!

www.galbusz.hu

PICUR fenyô  ágykeret
matraccal és ágynemûtartóval 

52.900 Ft 

Alváskultúra felsôfokon!
EGYEDÜLÁLLÓ 
VÁLASZTÉK 
MATRACOKBÓL!

Új helyen! Nyitási akció!
Gyôr, József Attila út 10.
(bejárat a József Attila út felôl)
Tel.: +36 96/950 075
Nyitva: h–p. 9.30–17.30, szo. 9.30–13 óráig

PHILADELPHIA tömör bükk 
ágykeret minden méretben
ágyrács és matrac nélkül

76.600 Ft
Fenyô ágynemûtartós  
ágykeret minden 
méretben, matrac nélkül

79.800 Ft

• Lakástextíliák széles választékban!

• Ariana matracok a készlet erejéig!

160x200

160x200

20% engedménnyel



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után
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ÉREMGYŰJTŐ-TALÁLKOZÓ 
helyszíne lesz október 27-én, vasárnap 8-
tól 13 óráig a Veres Péter Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola. A nemzetközi esemény lehetőséget kínál
érmék, fém- és papírpénzek, plakettek, jelvények, metszetek, 
részvények, telefonkártyák, régi képeslapok cseréjére, adásvételére. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

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

KULTURÁLIS 
kínáló ÁLOM. Különleges élményt ígér a Győri Filharmonikus Ze-

nekar a Varga Tibor bérlet tulajdonosainak. A Richter Terem-
ben október 26-án 19 órakor kezdődő koncerten Chabrier,
Rodrigo és Mendelssohn-Bartholdy muzsikáját Cakó Fe-
renc kíséri homokanimációval. Gitáron közreműködik Csáki
András. Vezényel Hámori Máté.

NÉPTÁNCGÁLA. A tízéves Szitakötő néptáncegyüttes jubi-
leumi műsora október 26-án 17 órakor kezdődik a József Attila
Művelődési Házban.

HALOTTAK NAPJA. Megemlékezést és koszorúzási
ünnepséget tart a győri önkormányzat október 31-én 15
órától a nádorvárosi köztemetőben, a Deim Pál alkotta
„Hősi halottak" emlékműnél. A világháborúk és az 1956-
os forradalom hősi halottjai előtt a várost képviselve dr.
Somogyi Tivadar alpolgármester tiszteleg, s katolikus,
református, evangélikus, valamint baptista lelkészek tar-
tanak megemlékezést. A résztvevők főhajtással, gyertya-
gyújtással tisztelegnek a város elhunyt polgármesterei-
nek sírjai, az I., a II. világháború áldozatai, az ’56-os par-
cella halottjai előtt.

GALGÓCZI KÁROLYNÉ több évig
tartó levéltári kutatások nyomán írta meg
a Bezerédj család és Ménfő település kö-
zös történetét. A szerző a kiadásra váró
monográfiáról tart előadást október 29-
én 17 órától a Bezerédj-kastélyban.   

KÉPESLAPOK A MÚLT-
BÓL. Békefi Péter képeslap-
gyűjteményéből látható kiállí-
tás az Apáczai Csere János Kar
AKI Galériájában. A tárlat a sze-
relem, a divat, az ünnepek és a
régi győri belváros témakörből
válogat. A kiállítás hétfőtől
szombatig, 8 és 20 óra között
tekinthető meg. 

BOOGIE WOOGIE PARTY.
Dániel Balázs és zenekara egy kü-
lönleges koncerttel várja október
26-án 20 órától az Aréna étterem-
be látogatókat. A trió vendége a
hazai bluesélet kiválósága, Szabó
Tamás (szájharmonika).

TÖKFARAGÁS. A pinnyédi
művelődési ház udvarán októ-
ber 31-én 18 órától Halloween-
bulit tartanak tökfaragó ver-
sennyel. A legötletesebb és
legszebben kifaragott tököket
díjazzák. A résztvevőket forralt
bor és szalonnasütés várja.  

A VASKAKAS
BÁBSZÍNHÁZ ok-
tóber 26-án 11 órá-
tól a Mindent látó ki-
rálylány című mesét
mutatja be a Győri
Nemzeti Színházban
a Könyvszalonba lá-
togató gyerekeknek. 

MINI ZENEI FESZTIVÁL. Musicalek, retro ma-
gyar és világslágerek csendülnek fel a Marcal étte-
remben október 26-án 19 órától. A műsorban  köz-
reműködik Bogdán Eszter fesztiváldíjas énekes,
Pörneczi Attila, a Győri Nemzeti Színház művésze
és Somogyi Ferenc zongorista, műsorszerkesztő.

JÁTSZÓHÁZAK.
A Gyermekek Házá-
ban október 28–31.
között 10 órai kez-
dettel várják az őszi
szünidőző lurkókat
hasznos, kreatív el-
foglaltsággal. Hét-
főn baglyos kitűzőt,
kedden halloween-
tökfejet, szerdán pa-
rafa figurát és házi-
kót, csütörtökön
gombos képkeretet
készíthetnek a je-
lentkezők. 

JAPÁN KLUB. A Magyar-Japán
Baráti Társaság győri csoportjá-
nak soros összejövetele október
29-én 17 órakor kezdődik a Dr.
Kovács Pál Könyvtár klubjában. A
téma ezúttal a kultúra japán napja
és a papírhajtogatás. A házigazda
Horváth Ferenc klubvezető.  

H A L LO W E E N .
Kézműves foglal-
kozás és játszóház
várja a szünidőző
gyerekeket októ-
ber 30-án, szer-
dán 10 órától a
ménfőcsanaki Be-
zerédj-kastélyban.
A foglalkozást Ak-
kermann Katalin
vezeti. 

TEMETŐI SÉTA. A közte-
mető jeles győri polgárainak
sírjait mutatja be dr. Kőrös
Erzsébet november 2-án,
szombaton 14 órától. Talál-
kozó a régi ravatalozónál.

A GYERMEK-
KÖNYVTÁR vár-
ja az alkotni szere-
tő lurkókat októ-
ber 31-én, csü-
törtökön 10 órá-
tól szellemlufik és
őszi díszek készí-
tésére.
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• TOEFL 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 németkurzusok

november 4-tôl több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• 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)

Adventi kirándulások
Gyertyagyújtás Mariazellben ....................................................................... nov. 30...........6.200 Ft/fő
Bécsújhely–Fraknó ................................................................................................... nov. 30...........5.200 Ft/fő
Bécs–Hofburg ............................................................................... nov. 30., dec. 7., 14...........5.300 Ft/fő
Parndorf–Bécs ............................................................................................................. nov. 30...........5.000 Ft/fő
Bécs–Schönbrunn ..................................................................................... dec. 1., 8., 15...........5.300 Ft/fő
Schlosshof–Pozsony ...................................................... dec. 1., 15...........4.500 Ft/fő
Bruck an der Leitha.............................................................. dec. 7...........5.000 Ft/fő
Shopping City Süd–Bécs.................................................dec. 7., 14...........5.000 Ft/fő
Graz adventi díszben .................................................... dec. 7., 21...........7.500 Ft/fő
Advent Salzkammergutban ................................................ dec. 7........10.300 Ft/fő
Advent a Bécsi-erdőben ...................................................... dec. 8...........5.200 Ft/fő
Advent Szentendrén és Budapesten................................... dec. 8...........6.200 Ft/fő
Steyr-Steinbach A.D. Steyr.......................................... dec. 14., 21...........8.000 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell.............................................dec.15...........6.200 Ft/fő
Parndorf/Kittsee csokoládégyár–Bécs................................dec. 21...........5.000 Ft/fő

ajánlja:

BŐvebb információval,
társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal
várja irodánk 
Győr, Árpád u. 51/b.
Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999.

www.volantourist.hu

OKTÓBER  26., SZOMBAT
M1
05:23 Hajnali gondolatok
05:25 Az Este 
05:55 Magyar gazda
06:25 A mi erdőnk
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Noé barátai
09:35 Boxutca 
10:10 Forma-1 Indiai Nagydíj 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Pecatúra
12:35 Zöld Tea
13:05 KorTárs 
13:35 Az élő örökség  
13:55 Telesport 
16:00 A világörökség kincsei 
16:20 Újrakezdők Ócsán
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Artúr király 
22:25 Budavári Palotakoncert 
23:25 Menedék 
01:00 Leleplezések 
02:42 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:10 Chima legendái 
10:35 Míg a halál el nem választ 
11:10 XXI. század - 

a legendák velünk élnek 
11:45 a'la CAR 
12:15 4ütem 
12:55 Magyarország 
14:45 A hős legendája 
15:45 Jóbarátok 
16:25 A bambanő 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:05 Könyörtelen csapás 
00:05 Transmorphers - 

Az alakváltók 
01:40 Műsorszünet

04:10 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:35 Astro-Világ
11:40 Kalandjárat 
12:10 Babavilág 
12:40 Fogyótúra 
13:10 Tűsarok 
13:40 Stílusvadász 
14:10 Xena 
15:10 A férjem védelmében 
16:15 Majomszeretet 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra
19:30 Jégi dicsőségünk 

21:30 Különvélemény 
0:20 Hullámhegy 
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:15 A férjem védelmében 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 27., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
05:55 Magyar gazda
06:25 Nemzeti Nagyvizit 
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Katolikus krónika
09:40 Kérdések a Bibliában
09:55 Forma-1 Indiai Nagydíj 
12:45 Hírek
12:50 Református magazin
13:15 Református ifjúsági műsor
13:20 Az utódok reménysége
13:50 Hétköznapi kifutó 
14:20 Telesport - Sport 7
14:50 A Maharadzsa lánya 
16:20 Telesport 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Szabadság, Szerelem 
23:35 Testvérek 
01:20 MüpArt classic 
02:55 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:00 EgészségKalauz 
10:30 Teleshop
11:25 Gasztrotúra 
11:55 Magyarország 
13:45 X-Faktor 
15:50 Jóbarátok 
16:30 Az utolsó Mimic 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:10 Vundersőn és Zuperszexi 
22:45 Showder Klub 
23:55 Portré 
00:35 X-Faktor 

04:15 Kalandjárat 
04:40 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Kalandjárat 
13:05 Aktív Extra 
13:35 Falforgatók 
14:05 A kiválasztott 
15:05 Békétlen békítő 
16:05 Jégi dicsőségünk 
18:00 Tények
19:00 Napló 
20:00 Egyszerűen bonyolult 

22:30 Elcserélt életek 
01:15 Egy csodálatos elme 
03:40 Astro-Világ Éjjel

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Zooo+ (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Épí-tech (ism.)
10:20 Győr+ Impro Maraton (ism.)
10:35 Győr+ Sport (ism.)
11:30 Konkrét (ism.) 
11:40 Vény nélkül  (ism.) 
12:05 Ráta (ism.) 
12:30 TV shop
17:15 ETO-SZESE–Vác  NB I-es

férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
18:35 Pomodoro (ism.) 
18:50 TV torna (ism.) 
19:00 Városvezető (ism.)
19:30 Konkrét (ism.) 
19:40 KultÓra (ism.) 
20:15 Kitekintő (ism.)
20:45 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
21:40 Pomodoro (ism.) 
21:55 Konkrét (ism.) 
22:05 KultÓra (ism.)
22:40 Találkozás Nagy Feróval (ism.) 
23:35 TV shop

GYŐR+ TV

07:20 Pecatúra
07:50 Élő egyház
08:15 Isten kezében 
08:45 Magyarok a Duna-deltában
09:15 Nóvum 
09:40 Határtalanul magyar 
10:10 Akadálytalanul 
10:35 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:05 Vers
12:10 Kultúra a nagyvilágból 
12:30 Zöld Jelzés
13:00 A budapesti rém 
14:15 Hagyaték
14:45 Sírjaik hol domborulnak... 
15:10 Önök kérték!
16:10 Éjfélre kiderül 
17:30 Szeretlek Ágnes!
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:05 A világörökség kincsei 
20:25 Futótűz 
21:15 Én, Don Giovanni 

05:25 Élő népzene
06:00 Gazdakör
06:25 Városrajzolatok - Budapest 
06:50 Világ-nézet - Női szemmel
07:55 Római riportok
08:20 Törzsasztal 
09:15 Nyelvőrző
09:45 Székelyek nagy menetelése
13:00 Híradó 
13:10 Sári bíró 
14:20 Hazajáró 
14:50 Csellengők 
15:20 Hogy volt!? 
16:15 Hattyúdal 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Heti Hírmondó
19:30 A világörökség kincsei 
19:50 Önök kérték! 
20:45 Régimódi történet 
21:40 Tízezer nap 
23:25 Heti Hírmondó 
00:20 Klubszoba
01:15 Dunasport
01:30 Vers
01:35 Himnusz
01:40 Törzsasztal 

07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:30 Programajánló (ism.)
08:35 Győr+ Impro (ism.)
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Pomodoro (ism.)
10:05 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
11:00 TV shop
17:30 Zooo+ (ism.)
18:00 Épí-tech (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton (ism.)
18:45 Made in Hungary (ism.)
19:00 Konkrét (ism.) 
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.) 
20:15 Vény nélkül  (ism.) 
20:40 Ráta (ism.)
21:10 Konkrét (ism.) 
21:20 Győr+ Sport (ism.) 
22:15 Konkrét (ism.) 
22:25 Vény nélkül  (ism.) 

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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06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 Győr+ Sport (ism.)
10:45 Made in Hungary (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Ráta (ism.)
20:30 Kitekintő
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Ráta (ism.) 
22:30 Kitekintő (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

OKTÓBER 30., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska kronika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 100 kép a XX. századból  
13:50 Gasztroangyal 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
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
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Retró kabaré 
21:20 Bábel 
22:20 Az Este
22:50 Summa
23:20 Angi jelenti 
23:50 Híradó
00:05 Történetek a nagyvilágból 
00:35 Újrakezdők Ócsán
01:05 Család csak egy van 

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
12:45 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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:45 Házon kívül 
23:15 Reflektor 
23:35 Vundersőn és Zuperszexi 
01:10 Tengerparti fenegyerek 
01:35 Műsorszünet

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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 A Bura alatt 
22:45 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 Bura alatt 
03:35 Zsaruvér 

OKTÓBER 29., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 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 
14:55 Család csak egy van 
15:40 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
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Párizsi helyszínelők 
21:10 King 
22:00 Az Este
22:35 Gyilkosság 
23:20 Híradó
23:35 Szomszédaink 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Rocca parancsnok 
02:06 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
12:45 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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:40 XXI. század –

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

04:40 Magyarország, jövünk! 
04:45 Aktív Extra 
05:10 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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 Amerikai pite 3. 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 Zsaruvér 
00:50 Tények Este
01:25 Astro-Világ Éjjel
02:30 Szökés Budára 

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Kultikon 
08:30 Híradó
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Itt járt Mátyás király... 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Doc Martin olajra lép 
23:05 Kultikon 
23:20 Ladislav Ballek-Ondrej Sulaj: 

Hentessegéd 
01:20 Koncertek az A38 hajón 
02:10 Vers
02:15 Himnusz

OKTÓBER 28., HÉTFŐ
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 A Lényeg 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt
12:55 Roma Magazin
13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta - vidékek krónikája
14:50 Család csak egy van 
15:40 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:35 Híradó+
16:50 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Hacktion Újratöltve 
21:20 Kékfény 
22:20 Az Este
22:50 Aranymetszés
23:50 Híradó
00:00 KorTárs 
00:30 Család csak egy van 
01:15 Rocca parancsnok 
02:07 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
12:45 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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:35 A Tudorok 
00:45 Reflektor 
01:00 Tengerparti fenegyerek 
01:30 Műsorszünet

04:45 Napló 
05:35 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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 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 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 Én is menyasszony vagyok 
00:20 Elit egység 
01:20 Tények Este
01:55 Astro-Világ Éjjel
03:00 NCIS 
03:50 NCIS: Los Angeles 

06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:05 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték
09:05 Közbeszéd 
09:35 Isten kezében 
10:00 Élő egyház 
10:30 Római riportok 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:27 Napirend előtt
13:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:25 Vivát Benyovszky! 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Oly sokáig szerettelek 
23:35 Kultikon 
23:50 Sportaréna 
00:20 Koncertek az A38 hajón 

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:55 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Ráta
10:30 Kitekintő
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Széchenyi Híradó (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 KultÓra
20:45 Innovella
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 KultÓra (ism.)
22:45 Innovella (ism.) 
23:00 Híradó (ism.)
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

08:50 TV torna (ism.)
09:00 Városvezető (ism.)
09:30 Pomodoro (ism.) 
09:45 Konkrét (ism.) 
09:55 KultÓra (ism.) 
10:30 Kitekintő (ism.) 
11:00 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
12:00 TV shop
17:15 Győri ETO FC–Puskás Akadémia

NB I-es labdarúgó-mérkőzés
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Győri ETO FC–Puskás Akadémia

NB I-es labdarúgó-mérkőzés
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Győr+ Sport
20:45 Made in Hungary
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Konkrét (ism.) 
21:40 Programajánló (ism.) 
21:45 Győr+ Impro (ism.) 
21:50 Győr+ Sport (ism.)
22:45 Made in Hungary (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

07:00 Srpski Ekran
06:35 Unser Bildschirm
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Sportaréna 
10:05 Angyali érintés 
10:55 Itt járt Mátyás király... 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Múzeumtúra - Francia módra 
12:50 Pannóniától a csillagokig 
13:20 Francia tanya 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Linda 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:45 Karácsonyi fények 
23:25 Kultikon 
23:40 Beavatás 
00:00 Koncertek az A38 hajón 



M1., október 30., szerda, 21.20

Bábel
Magyar riportműsor

Rendszeren kívül: két történet emberekről, akik valamiért – a
világ különböző pontjain – a társadalom peremére kerültek.

Egy férfi, akire saját családja is
vadászott Guineában, ahol babo-
nás hiedelmek miatt máig üldö-
zik az albínó embereket. Közü-
lük csak a legszerencsésebbek
jutnak el Kanadáig, ahol egy se-
gélyszervezet dolgozik a meg-
mentésükön. 
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NOVEMBER 1., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:25 Este 
05:55 Angi jelenti 
06:25 Életkerék
06:55 Család-barát Hétvége
09:00 Erzsébet-tábor 
09:30 Európa madártávlatból 
10:25 Hacsi - A leghűségesebb barát  
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Esély
12:35 100 kép a XX. századból  
12:45 Mária út 
13:40 Copperfield Dávid 
15:25 Copperfield Dávid 
17:15 Allegro Barbaro
17:45 A modern Robinson család 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Boxutca extra
20:15 Időjárás-jelentés
20:25 II. János Pál - 

A fehér ruhás vándor 
22:00 Befogad és kitaszít a világ 
22:55 Forma-1 Abu Dhabi Nagydíj 
00:40 Büszkeség 
02:28 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub 
10:30 Míg a halál el nem választ 
11:00 Jack és Jill 
12:40 Pandakaland Kínában 

14:15 Szabadítsátok ki Willyt! 
16:25 Huncutka 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Avatar 
21:55 A bakancslista 
23:50 Négy pasi meg egy seprű 
01:50 Gasztrotúra 
02:15 Műsorszünet

05:00 Magyarország, jövünk! 
05:05 Segíts magadon! 
05:30 Műsorszünet
06:00 Tv2 matiné
08:50 Hattyúhercegnő 2. 
10:00 Stuart Little kisegér 3. 

11:25 My Girl - Az első szerelem 
13:25 Ghost 
15:55 Shopping Királynők 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:00 Shrek 
20:45 Édesek és mostohák 
23:15 Frankenstein 
01:45 A boldogság nyomában

OKTÓBER 31., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:05 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
13:20 Átjáró
13:50 Európa madártávlatból 
14:40 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
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Poén Péntek 
21:30 Munkaügyek - IrReality Show 
22:00 Az Este
22:35 Nemzeti Nagyvizit 
23:05 A rejtélyes XX. század 
23:35 Híradó
23:50 Szomszédaink 
00:45 Család csak egy van 
01:30 Rocca parancsnok 
02:20 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
12:45 Reflektor 
13:05 EgészségKalauz 
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
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Született pusztító 
23:30 Brandmánia 
00:10 Reflektor 
00:25 a'la CAR 
01:00 4ütem 
01:30 Műsorszünet

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Babavilág 
04:55 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 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Shopping Királynők 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:40 MrÉsMrs 
23:20 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:25 Propaganda 
00:25 Tények Este
01:00 Astro-Világ Éjjel
02:05 A sebhelyesarcú 

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:05 Kultikon 
08:30 Híradó 
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 
12:20 Vers
12:25 Közlekedés XXI. 
12:55 Rökk Marica grófnő
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Angyalbőrben 
21:25 Hírek
21:30 Dunasport
21:40 Csillag a máglyán 
23:20 Kultikon 
23:35 MüpArt classic 
01:40 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Konkrét (ism.)
07:40 Programajánló (ism.)
07:45 Győr+ Impro (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.) 
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Konkrét (ism.) 
09:40 Programajánló (ism.)
09:45 Győr+ Impro (ism.)
09:50 KultÓra (ism.)
10:45 Innovella (ism.)
11:00 TV shop
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Credo (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:55 Győr+ Impro
20:00 Széchenyi Híradó
20:30 Díva (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 
21:30 Vény nélkül  (ism.) 
21:55 Győr+ Impro (ism.) 
22:00 Széchenyi Híradó (ism.) 
22:30 Díva (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 
23:30 TV shop

GYŐR+ TV

06:50 Tv torna (ism.) 
07:00 Híradó (ism.) 
07:30 Vény nélkül  (ism.)
07:50 TV torna (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.) 
09:00 Híradó (ism.) 
09:30 Vény nélkül  (ism.) 
09:55 Győr+ Impro (ism.) 
10:00 Széchenyi Híradó (ism.) 
10:30 Díva (ism.)
11:00 TV shop
18:00 Duke Ellington Sacred

Concert (ism.)
19:15 TV torna
19:25 Győr+ Impro
19:30 Konkrét
19:40 Programajánló
19:45 Győr+ Impro
19:50 Pomodoro
20:05 A modern logisztika csapdái
21:10 Konkrét (ism.) 
21:20 Programajánló (ism.) 
21:25 Győr+ Impro (ism.) 
21:30 Pomodoro (ism.) 
21:45 A modern logisztika

csapdái (ism.)
22:50 Duke Ellington Sacred

Concert (ism.)
00:05 TV shop

GYŐR+ TV
05:40 Híradó 
06:00 Udvardi Erzsébet
06:30 Híradó 
06:35 Rondó
07:30 Híradó 
07:35 Az emlékezet helyszínei 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Kisbaconi elégia 
10:10 Angyali érintés 
10:55 Univerzum 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Liliom 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Az öreg halász és a tenger 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Elégia Huszárik Zoltánról
19:00 Labdarúgó-mérkőzés 
21:05 Hírek
21:10 Dunasport
21:20 A kőszívű ember fiai 
22:40 A kőszívű ember fiai 
00:00 Kultikon 
00:20 Éjszakai nap 
02:10 Koncertek az A38 hajón 
03:00 Vers
03:05 Himnusz

DUNA Televízió, október 28., hétfő, 21.35

Oly sokáig szerettelek
Francia–német filmdráma

Tizenöt évnyi börtön után Juliette visszatér a szabad világba
és megpróbál beilleszkedni húga családjába. Látogatói soha
nem voltak, családja kitörölte őt az emlékezetéből – nyilvánva-

ló, hogy valamiféle főbenjáró bűnről
van szó. Miután Juliette-et elítélték, a
szülők megtagadták idősebbik lányu-
kat és a kisebbet is megpróbálták ráven-
ni, hogy felejtse el nővérét, tegyen úgy,
mintha soha nem is élt volna. Léa küz-
dött nővére emlékéért.

TV2, október 27., vasárnap, 22.30

Elcserélt életek
Amerikai filmdráma

1928 márciusának egyik szombat reg-
gelén Los Angelesben Christine Col-
lins elbúcsúzik a kilencéves kisfiától,
akit egyedül nevel, azután munkába
megy. Este, amikor hazaér, a legször-
nyűbb rémálma válik valóra: a kis
Walternek nyoma veszett. Öt hónap-

pal később a rendőrség bejelenti, hogy a kisfiú előkerült és a
nyomozást lezárták. Holott csak rábeszélték az asszonyt, hogy
vigyen haza egy kisfiút, akiről pedig tudta, hogy nem az ő fia. 
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Élet a padlótól a plafonig, faltól fa-
lig. Látvány minden négyzetcentimé-
teren. Ez az, amivel a Víziváros szívé-
ben épülô Víztükör lakóparkot legin-
kább jellemezni tudnánk. Egy olyan új
építésû társasház van születôben,
amire még az sem tud nemet monda-
ni, aki a családi házak pártján áll. Az
elhelyezkedéstôl a kivitelezésig vizs-
gáltuk a projektet, és azt kell monda-
nunk: jelesre vizsgázott.

AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Az üvegpaloták királyaApróhirdetés

Gyôrszentiván legkedveltebb ut-
cájában szép állapotú, 2004-ben
teljesen felújított (még a tetô is),
parkosított udvarban lévô, kétge-
nerációs családi ház garázzsal,
két tárolóval, fedett terasszal, el-
adó! Irányár: 22,5 M Ft. Elérhetô-
ség: 70/977-7841
Écsen kettôszobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár:
7,99 M Ft. Tel.: 70/333-3839
Rábapatonán teljesen felújított, 2
szobás, gáz-, illetve kandalló fû té -
ses családi ház ár alatt, sürgôsen
eladó! Irányár: 8,9 M Ft. Érd.:
70/338-6708
Nyúlon 1300 nm-es építési telek el-
adó. 26 m széles utcafronttal ren-
delkezik, villany bevezetve, a többi
közmû a telek elôtt található. Irány -
ár: 4,8 M Ft. Érd.: 70/977-7837
Gyôr-Nádorváros kedvelt utcájá-
ban 56 m2-es, kétszobás társas-
házi lakás eladó. Ár: 10,29 M Ft.
Tel.: 70/977-7830
Gyôr zöldövezeti részén 100 nm-
es, teljesen felújított, téglaépítésû,
amerikai konyhás családi ház sür-
gôsen eladó! Ár: 14,9 M Ft. Tele-
fon: 70/459-2458
Háromszobás, egyedi fûtésû
társasházi lakás garázzsal,
Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt ré-
szén eladó. Ár: 15,5 M Ft. Tel.:
70/459-3010
Gyôr-Szabadhegyen, csendes ut-
cában 3 szobás családi ház kerttel,
garázzsal, sürgôsen eladó! Ár:
18.500.000 Ft. Érd.: 70/703-0865
Péren, szép telken eladó egy
újszerû, kétszoba-nappalis csalá-
di ház. Ár: 15.900.000 Ft. Érd.:
70/601-0228
Albérleteket keresek Gyôrben
40.000 Ft—250.000 Ft árkategóriá -
ban. Érd.: 70/977-7838
Gyôr-belvárosban 66 m2-es,
téglaépítésû, 3 szobás lakás ked-
vezô áron eladó. I. ár: 15,9 M Ft.
Érd.: 70/977-7836
Gyôr-Nádorváros csendes, csalá-
di házas részén kívül-belül felújí-
tott családi ház sürgôsen eladó.
Ár: 29,9 M Ft. Érd.: 70/977-7844 
Gyôr-Szabadhegyen csendes ut-
cában lévô, kétszintes, kétgene-
rációs családi ház azonnali költö-
zéssel, szép udvarral, dupla ga-
rázzsal, eladó. Ár: 35,5 M Ft. Érd.:
70/9777-840
Eladó ingatlant keresek Gyôr-Ná-
dorváros területén ügyfeleim részé-
re, 20 M Ft-ig. Érd.: 70/977-7833

Az Openhouse munkatársai köré-
ben évek óta számos kisgyermekes
anyuka dolgozik. Megkérdeztük kollé-
ganôinket, miért láttak lehetôséget ab-
ban, hogy ingatlanértékesítéssel kezd-
jenek el foglalkozni gyermekük neve-
lése mellett. Egyértelmû és egybe-
hangzó válaszokat kaptunk.

Egy édesanya, egy nô máshogy te-
kint az otthon fogalmára, mint egy fér-
fi. Egy ingatlan kapcsán nemcsak az

Bababarát Openhouse

A lakások a remek fényviszonyok-
nak köszönhetôen tele vannak élettel,
szellôs terek, tágas felületek vezetik a
szemet. A leendô otthonok kivétele-
sen széles erkélyekkel rendelkeznek,
amelyek lehetôvé teszik a kikapcsoló-
dást az egész család számára és
gyönyörû térkapcsolatot hoznak létre
a belsô épített és a külsô természeti
környezet között. Az egyedi stílusú, fe-
hér épület áttekinthetô struktúrája ki-

nyitja számunkra a teret, kihasználva
a természetes fény melegségét és le-
hetôvé teszi annak szabad áramlását
az otthonunkban.

Az épület és a lakások is A+ ener-
getikai besorolással rendelkeznek, a
legkorszerûbb technikával vannak fel-
szerelve — mellyel a rezsiköltség mini-
malizálást érik el. Az épület emelt
szintû szerkezetkész állapotban kerül
átadásra.

Exkluzív lakások luxuskivitelben, elérhetô áron! Keresse értékesítônket. Telefonszám: 70/372-0120

épületet, a bútorokat, a remek dizájnt
látja, hanem az ott új életet kezdô csa-
ládot, az ott felnevelkedô gyerekeket
is. Az otthon töltött évek után az érté-
kesítôi feladatok újra megnyitják szá-
mukra a világot a kapcsolatépítés felé.  

Miért elônyös ez az anyukák szá-
mára? Mert a rugalmas idôbeosztás-
nak köszönhetôen a gyermek nem el-
sôként érkezik és nem utolsóként tá-
vozik az óvodából. Nem okoz problé-

mát az sem, ha több idôt kell otthon
maradni a csemetével, mikor lebeteg-
szik, hiszen a munka egy része ott-
honról is végezhetô. Valljuk be, a mai
világban az idô kincs, ami minden em-
bernek „hiánycikk”, ezért sajnos a
munka gyakran a családi kapcsolatok
rovására megy. Az Openhouse kis-
gyermekes anyukáit ez nem érinti, hi-
szen maguk osztják be idejüket, mind-
emellett sikeresek és boldogok!
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AZ OLDALAK AZ OPENHOUSE TÁMOGATÁSÁVAL JÖTTEK LÉTRE

Eljutott hozzánk a hír, miszerint az Openhouse idén ôsszel rendkívüli  kedvezményekkel készül. Elôjáróban annyit, hogy azok számára ke-
csegtetô az OPENHOUSE AJÁNDÉKESÔ, akik új építésû ingatlan vásárlásán gondolkodnak. Úgy gondoltunk, az lesz a legbiztosabb, ha a
gyôri irodavezetôt, Szepessy Anitát kérdezzük meg, mi is ez az új projekt, mi az, amit az év végére terveznek.

Október 28-án indul az akció és
december 20-ig tart. Aki ez idô alatt új
építésû ingatlanra köt szerzôdést, biz-
tosan jól jár, hiszen arra vettük rá a ve-
lünk együttmûködô építtetô cégeket,
hogy különbözô ajándékokat ajánlja-
nak fel — kizárólag az Openhouse
ügyfelei részére. A felajánlott ajándé-

Ôszi ajándékesô
az Openhouse-nál!

kok között szerepel többek között ke-
rítés, ingyen parkoló, plusz tároló, ext-
ra klíma és ajándék konyhabútor is.
Egyszeri, kihagyhatatlan lehetôség ez,
hiszen talán pont azt kapja meg a ve-
vônk, amire idén már nem futná! Az
ingatlanok a város több területén talál-
hatóak: Révfalu, Szabadhegy, a Víztü-

kör lakópark, Szigetköz, Sziget és a
belváros szerepel új építésû projektje-
ink között. Több olyan építési vállalko-
zó van benne az ôszi akciónkban,
akikkel évek óta jó a kapcsolatunk, mi-
nôségi lakásokat, házakat építenek —
bátran kínáljuk hát ôket az Open-
house portfóliójában.

Az ingatlan-
közvetítés
nem állás...
életérzés!

Próbáld ki
magad,
jelentkezz
nálam:
Szepessy Anita
06-30/757-2991
karrier@oh.hu

ÁLLAMI
TÁMOGATÁS.
MERT ÖNNEK
IS JÁR!

DÍJMENTES,
bankfüggetlen
ügyintézés az
OPENHOUSE-
nál!

Orosz Ildikó
Telefon:
06-70/621-0777
ildiko.orosz@oh.hu

Az új építésû lakások vásárlásánál
azok az ügyfeleink is részesülnek az
ajándékokból, akik álmaik otthonát: •
szocpol-kedvezménybôl vagy a ná-
lunk igényelt • kedvezô kamatozású
hitelek valamelyikébôl finanszírozzák. 

Ôszi esô helyett ajándékesô!
Szepessy Anita 06-30/757-2991 
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

Az emberi viselkedéssel foglalkozó tu-
dományok számos, mindenkit érdek-
lő, és a mindennapi életben hasznosít-
ható eredménnyel rendelkeznek, de
ezek nagyon lassan jutnak el a közvé-
leményhez. David Brooks könyve egy
amerikai álompár életén keresztül mu-
tatja be azt, ahogyan élünk. Temérdek
hasznos információ és élénken meg-
rajzolt figura segítségével ábrázolja az

szerző: dr. radics judit pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos 

fotó: illusztráció

A test egészségének összefüggése a lélek egészségé-
vel már az ókorban ismert volt, de a későbbi évszáza-
dokban feledésbe merült. A pszichoszomatikus orvos-
lás szemlélete szerint a leghelyesebb a betegségek ki-
alakulásának megelőzésére törekedni, ha pedig már
kialakultak a tünetek, úgy a testi és a pszichés műkö-
déseket egységben, párhuzamosan gyógykezelni. 

A test és lélek összhangja
A pszichoszomatikus szemlélet szerint az ember

úgynevezett bio-pszicho-szocio-spirituális lény, ami
azt jelenti, hogy a testi, a lelki és a szellemi működések
egymással szoros kölcsönhatásban vannak, az egyik
változása óhatatlanul maga után vonja a másik válto-
zását is. Általában nem véletlenül jó a testi egészsége
a kiegyensúlyozott és elégedett embereknek, míg a
stressz, különösen a tartós, krónikus változata, a szo-
rongás, a rossz hangulat, a depresszió igen gyakran
von maga után nem csupán kellemetlen testi panaszo-
kat, de valódi betegségeket is.

emberi természet újonnan felfedezett
dimenzióinak legrejtettebb zugait. A
két főszereplő életét csecsemőkorától
kísérhetjük végig a kötődés, a szere-
lem és az elköteleződés útján, míg vé-
gül sikeres vezetők válnak belőlük. Az
évszázadok során temérdek könyvet
írtak arról, hogyan érhetünk el sikere-
ket az életben. Ezek a könyvek gyak-
ran a siker külső definíciójára össz-

Pánikbetegség
Az egyik legismertebb szívpanaszokkal járó lelki

probléma a pánikbetegség. Ez a hirtelen fellépő szo-
rongással, pánikrohamokkal járó állapot olyan komoly
szívtáji panaszok – heves szívdobogás, mellkasi fájda-
lom, légszomj – formájában jelentkezhet  –, hogy akár
súlyos szívbetegség, pl. szívinfarktus bekövetkeztére
sem kizárt gondolni. Ugyanakkor ennek fordítottja
is előfordulhat: egy lezajlott és túlélt szívin-
farktus után az ember tele lehet szorongás-
sal, bizonytalan lehet jövőjében, sorsában,
ezért nem csupán szorongás, de akár dep-
resszió is kialakulhat nála. 

A gyomor-bélrendszer működése 
A fekélybetegség – kifejezetten a nyombél-

fekély – és a stressz összefüggése régóta is-
mert, de bárkivel előfordulhat, hogy nehéz, számára
kínzóan megélt élethelyzetben étvágytalanná válik és
egy falat sem megy le a torkán. A nyombélfekély nem
ritkán a maximalista, komoly teljesítményre törekvő
emberekre jellemző, hiszen az állandó megfelelési
igény egyben a szorongás forrása is. A gyulladásos bél-
betegségek, mint a colitis ulcerosa vagy a Crohn-be-
tegség is hajlamosak a rosszabbodásra nehéz, stresz-
szes időkben. Abban az esetben pedig, ha valaki dep-

resszióban és bélgyulladásban szenved, a depresszió
meggyógyítása nagyon gyakran a bél betegségének
javulását is maga után vonja. 

Fájdalomszindrómák
A fájdalom megélése mindenkinél különböző: van,

aki nagyon jól tűri a fájdalmat, mások sokkal kevésbé.
Azonban a nyomott hangulat, nehéz élethelyzet szinte

kivétel nélkül fel-
erősíti a fájdal-
makat, majd
ezek a felerősö-
dött fájdalmak
tovább rontják a
közérzetet, a
hangulatot.

Az alvás
Az éjszakai nyugalom egyenes következménye a

nappali jó közérzetnek, a jó testi egészségnek. Így a
kezdődő magas vérnyomás első jele lehet az elalvásza-
var, de szívbetegség, légzési megbetegedés velejárója
az éjszakai légzéskimaradás, az apnoe. Amennyiben
valaki rendszeresen felébred az éjszaka folyamán – ál-
talában hajnali fél 3 tájban –, az igen gyakran lehet a
krónikus stressz, sőt, depresszió jele. 

pontosítanak, az IQ-ra, a vagyonra, a
presztízsre. A mi történetünk azonban
egy szinttel lejjebb játszódik – az érzel-
mek, az intuíciók, az előítéletek, a vá-
gyak, társadalmi normák tudattalan
birodalmában. Ahol a jellem kovácso-
lódik, s ahol kialakulnak azok a tulaj-
donságok, amelyektől valaki életreva-
ló lesz. A könyv a Libri Kiadó gondozá-
sában jelent meg 2013-ban.

Olvasni jó!

A társas lény – A sikeres élet rejtett dimenziói

A hét orvosi témája:

Pszichoszomatika –
Lélek és test egységben

A betegségek
megelőzésére
kell törekedni
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a szén-monoxid-mérgezésről

Válaszol: Dr. Végh Klára háziorvos

szerző: kovács veronika
fotó: illusztráció

A szagtalan szén-monoxid okozta mérgezés
gyorsan eszméletvesztéshez, s ha nem tud-
juk időben ellátni a beteget, halálhoz vezet.
Ne sajnáljuk a pénzt a mérőműszerre – taná-
csolja a szakember.

A fűtési szezonban gyakran halnak meg em-
berek szén-monoxid-mérgezésben. Milyen
élettani hatást gyakorol a gáz a szervezetre?

Gátolja az oxigén anyagcseréjét, ezért fulladásos ha-
lált okoz. Szagtalan gázról van szó, a jelenlétét nehéz
észrevenni. Előfordult már, hogy éjszaka egy egész csa-
lád belehalt a mérgezésbe, fel sem ébredtek álmukból

Egészségügyi tévhitek 
Vérzés esetén
Az egyik tévhit a vérzéshez köthető,

amit a legtöbben szorítókötéssel orvo-
solnak, ami azonban elzárja az adott
végtag vérkeringését, így könnyen szö-
vetkárosodást okozhatnak. Alkalmaz-
zunk inkább nyomókötést a seben, és
ügyeljünk, hogy a használt anyagok min-
dig tiszták és sterilek legyenek. Orrvér-
zés esetén ha hátrahajtják a fejüket, a
vér hátracsorog, ami hányáshoz vezet-
het. A legjobb, ha befogjuk az orrunkat
vagy zsebkendőt dugunk bele kb. tíz per-
cig. Ha ezután sem áll el a vérzés, azon-
nal forduljunk orvoshoz. 

Ájulásnál
Ha valaki olyan rosszul lesz, hogy

a szerencsétlenek.
Olyan esetről is tu-
dunk, hogy papagáj mentette meg az emberek életét.
A madárra is hatást gyakorol ez a gáz, az ő mérgezése
figyelmeztette a lakókat a veszélyre.  

Melyek a mérgezés fő tünetei?
Az első tünet a fejfájás és a heves szívdobogás, de

ezeket hamar követi az izomgyengeség, az eszmélet-
vesztés, s a beteg nem tudja elhagyni a helyiséget. Ez
különösen az egyedül élők esetében vezethet tragédiák-
hoz. Ha szén-monoxid-mérgezett családtagot találunk,
azonnal szellőztessünk, s utána hívjuk a mentőket. A kór-
házban dúsított oxigént lélegeztetnek a beteggel.

Mit tanácsol a megelőzés érdekében?
Öt-tízezer forintba kerül egy jó szén-monoxid-mé-

rő, ennyit megér a biztonságunk. Arra azért figyel-
jünk, hogy ne „gagyit” vásároljunk, mert az hamis
biztonságérzetet kelthet. 

úgy érzi, le kell feküdnie, ne gátoljuk
meg ebben. Amíg fennáll a rosszullét,
ne ültessük fel, mert az ájuláshoz ve-
zethet, ha pedig előrebukik a feje, az
elzárhatja a légutakat és leállhat a lég-
zése is. Hagyjuk feküdni, emeljük meg
a lábait, ha fekvés közben elájulna, he-
lyezzük stabil oldalfekvésbe. 

Méhcsípés
Fertőzésveszélynek tesszük ki ma-

gunkat, ha a fullánkot kapargatással
szeretnénk eltávolítani, a mérget pe-
dig megpróbáljuk kiszívni a sebből,
holott egy tiszta csipesszel és anti-
hisztamin tartalmú krémmel orvosol-
hatjuk a bajt. A nyállal „kezelt” seb biz-
tosan nem gyógyul jobban, azonban

a szánkban, illetve a nyálban megta-
lálható baktériumok fertőzések me -
leg ágyául szolgálhatnak. 

Sebkezelés
A sebes duzzanatra helyezett nyers

hús nem segít, azonban a benne találha-
tó coli-baktériumok elfertőzhetik a sérü-
lést, és a fagyasztott termék is csak az
érintett terület elfagyásához vezethet.
Fertőtlenítés, kötözés után törülközőbe
tekert jéggel csökkenthetjük a fájdalmat
és a duzzanatot. 

Herpesz esetén
Tévesen gondoljuk, hogy a citrom-

lé, az ecet vagy a pálinka jó ellenszere
lehet a herpesznek. Nem csak kimar-

hatják a bőrt, de alaposan ki is szárít-
hatják. Amire ilyen helyzetben szüksé-
günk lehet, azok a hámosító, gyulla-
dáscsökkentő herpesz elleni készít-
mények, melyek azonban csak tüne-
tet kezelnek, nem feltétlen jelentenek
végleges megoldást. 

Égésre
Gyakori az égési sebek otthoni ke-

zelése is. Sokan zsíros anyaggal, pl.
vajjal kenegetik, ráadásul betekerik,
ami óriási hiba. A legfontosabb a leg-
alább 10-15 perces folyó víz alatti
hűtés, a tenyérnyinél nagyobb sérü-
lés, hólyagosodás vagy láz esetén
pedig az azonnali orvosi segítség-
nyújtás kérése. 

Őszi ételek a ragyogó bőrért
A sütőtöknek magas az A-vitamin-tartalma,
az ebből képződő retinol pedig hámlasztó
hatású, kijavítja a nap által okozott bőrká-
rosodásokat. A cékla magas rosttartalma
miatt teltségérzetet
okoz, és mivel ser-
kenti a nyirokrend-
szert, segít a méreg-
telenítésben is. Az
alma antioxidáns és
gyulladáscsökkentő
hatású, sőt, a rákme-
gelőzésben is szerepet játszik. A körtének
magas a rosttartalma, így lassabban kerül a
cukor a véráramba és sok benne a kollagén-
termelést serkentő C-vitamin is. 

Csendes tünetek
A szorító mellkasi fájdalom csak a jéghegy
csúcsa, és tévhit, hogy a szívbetegségek tü-
netei egyértelműek. Ha nem is olyan régen
még gond nélkül felment a lépcsőn, mosta-
nában azonban meg kell pihennie, minden-

képpen vizsgáltassa
ki magát. Az erekci-
ós zavar is jelezhet
szívproblémát, ne
magyarázza ezt az
életkorral, mert

gyakran a vérellátás zavara áll a háttérben.
Ha egyszer csak elkezd dagadni a bokája és
a lábszára, azt a felgyülemlő folyadék okoz-
hatja, ilyenkor a szív nem pumpál megfele-
lően. Ha gyakrabban ismétlődnek a tüne-
tek, orvoshoz kell fordulni.



Így igaz, ő többször járt a klubunk-
ban, nagyon tehetséges, óriási sikere
volt. Meghívott az idei fesztiváljára, de
nem tudtam elvállalni, remélem, jövő-
re megjelenhetek nála. A fiatal mű-
vészkollégára szép karrier vár.

Novemberben a Győri Filhar-
monikus Zenekar otthonába ér-
keznek. Az együttes művészeti
vezetőjével, Berkes Kálmánnal
együtt tanult klarinétozni.

Kálmán családjához jártam klari-
nétozni kisgyerekként. Az édesapja
kiemelkedő klarinétművész volt.
Kálmán klarinéton abszolút zseniá-
lis, de kiváló karmester és zenei ve-
zető is. Barátságunk gyerekkori, re-

mélem, találkozni fogok vele. Örü-
lök, hogy Győrbe került. Szép a
Richter Terem, lehet benne dolgoz-
ni tisztességgel, a győriek pedig na-
gyon jók.
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HIRDETÉS KONCERT

Írország Hercegnője Győrbe látogat! 

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: siklós

Az 57 éves, világszerte elismert
Benkó Dixieland Band koncerte-
zik november 11-én a Richter Te-
remben. Az együttes színes
show-műsort hoz Győrbe két
vendéggel és egy tangópáros-
sal. A zenekar mögött közel
10.750 koncert van, a legna-
gyobb csúcsokat érték el a szak-
mában, művészetük őshazájá-
ban, Amerikában két elnök is ki-
tüntette őket. Az alapító, Benkó
Sándor neve mára fogalommá
vált. Vele beszélgettünk.

Nehéz újat mutatni ennyi idő
után?

A zenekar mindig törekszik arra,
hogy különleges zenei csemegét ad-
jon a közönségnek. De nagyon nehéz
57 év után újat mondani. Most a New
Orleans-i zenére hatást gyakorló stílu-
sokkal, például a mariachi vagy a tan-
gó behatásával fogunk foglalkozni.
Nagyon népszerű számokat is ját-
szunk, például a La vie en rose-t vagy
az Adios muchachost. Beszélünk a

Las Vegastól New Orleansig – dixielandtől a tangóig
tangóról, sokaknak tartogatunk új-
donságokat, hiszen a legtöbben ne-
mes, gyönyörű táncnak tartják, pedig
a szegények lenézett tánca volt, amit
általában férfiak egymással táncoltak.

Berki Tamással régóta énekel-
nek együtt. Micheller Myrtillel
mióta van kapcsolatuk?

Berki Tamást ’73-ban ismertük
meg. A Benkó Dixieland Bandre bíz-
ták a Szovjetunió történelmének első
jazzturnéját, Tamás volt ott az éneke-
sünk, azóta együtt dolgozunk. Myrtill
végtelenül tehetséges, nagyon jó
hangszínnel, előadói képességgel bí-
ró kolléganő, én kerestem meg évek-
kel ezelőtt, a kiemelt koncertjeinkre
jön velünk. Természetesen az együtte-
sével önálló életet él, a kvartettjében
egy volt bőgősöm játszik. Bárhová né-
zek, a saját embereimet látom, leg-
alább hetvenen tanultak nálam zenél-
ni. De ez a korommal is jár, 74 éves va-
gyok, az úgynevezett gyerekek 40-50
között vannak, a legfiatalabb korosz-
tály még nem nagyon jelentkezik.

Viszont van egy győri tehet-
ség, Dániel Balázs boogie woo-
gie-zongorista, aki fellépett már
önöknél.

Elsöprő élményre számíthat, aki megnézi a Cathe-
rine Gallagher vezette ír szteptáncprodukciót no-
vember 9-én a Bartók Béla Megyei Művelődési Köz-
pontban. A Queen of the Dance az ír szteptánc leg-
kiválóbb táncművészeiből álló társulat. Szólótánco-
sa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és többszö-
rös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt
többek között a világhírű Riverdance együttesnek.

Az, hogy egy ilyen tehetség áll a szuperprodukció
élén, amiatt is kivételes, mert a világon egyedüliként
koreografál és vezet nőként ír szteptánctársulatot. A
nőiesség annak minden emocionális többletével, fi-
nomságával, ugyanakkor kirobbanó lendületességé-
vel meg is mutatkozik az előadásban, mely egyszerre

tartalmaz autentikus elemeket és Catherine moder-
nebb zenei alapokra helyezett koreográfiáját. A pro-
dukció egy új színfolt az ír tánc és a táncművészet vi-
lágában, amelyet frenetikus, élő zenekaros dallamok
kísérnek. A géppuskalábú táncosok lábdobpergésé-
nek hangja szinte extázisba hozza a közönséget.
Catherine dinamikus, szenzációs és lélegzetelállító
szólókat táncol. Szabad szemmel szinte alig követhe-
tő, ahogyan a profi táncművészekből álló társulat el-
képesztő sebességgel szteppel a színpadon.

Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen,
a győri Tourinform irodában (Baross Gábor utca 21.),
valamint az Irishdance.hu weboldalon és az Interticket
országos üzlethálózatán. (X)
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Jelentkezés, érdeklődés: 06-30/272-2064, Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

Az ELSŐ

alkalom

mindenkinek

INGYENES!

FELNŐTT úszásoktatás 
SOHA NEM KÉSŐ!

VÁGJON BELE, ÚSZNI FOG!

• Minden orvos minden
panaszra úszást javasol!

Szeretettel várunk minden jelentkezőt, csoportban is!

Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:

• 100% garanciával, szeretettel,
kedvességgel folyik az oktatás,
edzés

• A tanfolyam 16 alkalmas; hétfőn,
szerdán, pénteken 19 órakor a győri
sátoros fedett uszodában tartjuk.

• Az úszástudás birtokában
életük minősége pozitívan
megváltozik

• Negyed évszázados tapasztalatok
birtokában módszereink mindig
hatásosak!

• Más oktatási módszereket
használunk a Vidra Úszóiskolában,
EZ a siker egyik tényezője!

• A régi rossz élményekből fakadó
félelmek 2-3 alkalom után elmúlnak.

• Több edző foglalkozik a felnőt-
tekkel, egyéni oktatásra is van mód!

Gyógyító masszázsok
a MediShape szalonban

A masszázs a legrégebbi gyógyeljárá-
sok közé tartozik. A kínaiak masszázs-
terápiája már i. e. 5000 évvel létezett.  A
masszázskezelés az egész személyisé-
günkre kihat, teljes testi és lelki megelé-
gedettséget kelt bennünk. A masszázs
nyugtatja az idegeket, kellemes érzést
nyújt, oldja az izmok feszültségét, segíti
a pácienst, hogy felismerje, milyen jó
érzés is, ha ellazul a teste.

Rosszul alszik? Stresszes a mun -
kája? Görcsösek az izmai? A vi-
lágon nagyon sok ember küzd
hasonló panaszoktól, de sokan
már megtalálták a gyógyírt,
ami nem más, mint a masszázs.
Nyugaton a legelterjedtebb
mas százsfajta a svédmasszázs.
Ez a „csoda” sokakat vonz masz -
 százscentrumokba.

Miben segít a masszázs?
A svédmasszázs relaxál, oldja a fe-

szültséget és segít az alvászavarok leküz-
désében, sőt, bizonyos típusú fájdalmak
csökkentésére is kiválóan alkalmas.
Nem csak lelki, de olyan szervi problé-
mákban is segítséget nyújt, mint például
a magas vérnyomás, emésztési zavarok,
gerincbántalmak, szívpanaszok és légző-
szervi problémák. Fokozza a nyirok- és a
vérkeringést, változtatja az anyagcserét,
a testhőmérsékletet, a légzést, fokozza a
kiválasztást és ezáltal a méregtelenítést.
Hatással van az idegrendszerre is. Az
erős ingerlő fogások alkalmazása ser-
kentő hatású, fokozza a szervezet aktivi-
tását. A nyugtató hatású fogások a test
elernyedését, pihenését segítik elő.

Mik a masszázs helyi hatásai?
A masszázs helyi hatásai a bőrre, a

bőr alatti kötőszövetre és az izomzatra

vonatkoznak. A masszázzsal együtt já-
ró mechanikai hatások hozzájárulnak
a bőr természetes rugalmasságának
megőrzéséhez, tónusának növekedé-
séhez, megnyílnak a bőrben a faggyú-
mirigyek kivezető csatornái, fokozódik
a faggyú- és verejtékelválasztás, to-
vábbá a bőr alatti kötőszövetekben lé-
vő gazdag vér- és nyirokhálózat össze-
húzódik és kitágul, ezáltal fokozódik a
keringés.

Milyen masszázsok kérhetők?
A MediShape Esztétikai Szalon-

ban szakképzett masszőr végzi a ke-
zeléseket, igény szerint egésztest-
masszázs, részmasszázsok, méreg-
telenítő nyirokmasszázsok, cellulitisz-
masszázsok, aromaterápiás masszá-
zsok és stresszoldó menedzsermasz-
százsok kérhetők. 

(X)
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kép, szöveg: xantus-állatkert

Október 31-én este ismét megnyílnak az ál-
latkert kapui, a fáklyákkal és lámpásokkal
megvilágított park rejtelmes szórakozást
kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Erre az éjszakára Drakula gróf is az állatkertbe láto-
gat, a legbátrabbak vele is találkozhatnak.

A korábbi évekhez hasonlóan, mégis megújulva
várja a látogatókat Halloween estéjén a győri állat-
kert. Tíz helyszínen ügyességi játékokkal: seprűfu-
tammal, vámpírfogással, orrmánytekével, szellem-
gyárral, macskabowlinggal, tökcipeléssel, pókpalo-
tával és további feladatokkal találkozhatnak kicsik
és nagyok egyaránt. 

A programok 16 órától kezdődnek: boszorká-
nyok, szellemek és az éjszaka többi teremtménye
érdekes és kalandos játékkal várják az érdeklődő-
ket, továbbá a bátorságpróbákat teljesítő gyerme -
keket apró ajándékokkal jutalmazzák. Ezt üzenik
mindenkinek: öltözz melegen, hozz magaddal zseb-
lámpát és mindig nézz a lábad elé! 

17 órától színre lép az Állatijó Bemutató csapa-
ta, akik az erdő éjszakai lakóit mutatják be, egér-
rel, patkánnyal, nyesttel, borzzal és rókával talál-
kozhatnak az érdeklődők. 19 órakor az állatkert
kőszínpadán tűzzsonglőrök műsora várja a felada-
tok közt megpihenőket. 

Halloween-est az állatkertben

Látogasson el hozzánk és legyen részese az ál-
latkerti éjszaka rejtelmeinek és a halloween-est
meglepetéseinek! Jegyek elővételben már válthatók
az állatkert pénztárában mindennap 10–17.30-ig.

Az elővételi jeggyel érkezők külön bejáraton jöhet-
nek be, elkerülve a jegypénztári sorban állást.

Programokról részletes tájékoztatás a www.zoo-
gyor.com oldalon olvashatnak.
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Egyedülálló körülmények között fogadja ügyfeleit a
Samsung Győrött. A cég a napokban nyitotta meg
a Samsung Smart és Prémium Megoldások Köz-
pontot a Türr István utcában, ahol jól képzett szak-
emberek állnak az ügyfelek rendelkezésére, segíte-
nek a vásárlók problémáinak megoldásában, a ké-
szülékek gyors és precíz javításában.

Gerzsei Attila, a Samsung Electronics Magyar
Zrt. munkatársa, a Smart és Prémium üzletág veze-
tője elmondta, több különböző funkciót hoztak ösz-
sze az új térbe, egy úgynevezett digitális otthont ala-
kítottak ki, hogy a hozzájuk fordulók lássák, hogyan
viselkednek a termékek a hétköznapokban. 

Dr. Facskó István, a Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt. elnöke a megnyitón hangsúlyozta, a köz-
pont több, mint egy üzlet és többet ad, mint egy
szerviz. Rámutatott, nem ez az első alkalom, hogy
a cég és a város együttműködik. Emlékeztetett arra,
hogy egy évvel ezelőtt adták át a Megyeháza téren
a Samsung találkozási pontot. Itt elérhető Győr hon-
lapja, valamint ingyenes wifi is segíti a világhálóra
csatlakozókat.

Borkai Zsolt polgármester a központ átadóján ki-
emelte, megtisztelő, hogy egy olyan fejlett, s folya-
matosan fejlődő cég, mint a Samsung Győrt válasz-
totta első régiós központjának. Hozzátette, azért
döntött a vállalat az itteni letelepedés mellett, mert
felismerte, hogy Győr egy innovatív város.

A Smart és Prémium Megoldások Központ a
Samsung Electronics Magyar Zrt., a RAAB GSM
Kft. és az EM Electromechanika együttműködésé-
nek eredményeképpen jött létre. 

Régiós központot
nyitott a Samsung

Gyôr Telekom üzletek:

Budai út 1. – Árkád Bevásárlóközpont
Baross Gábor u. 7.

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

AKCIÓ! MINDENSZENTEKRE! AKCIÓ!

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

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

WEBÁRUHÁZ:

Ledes GYERTYÁK
és MÉCSESEK

óriási választékban

már 230 Ft-tól!

LSS' Com Kft.

Vasvári Pál út 1/a. – Gyôr Plaza
Fehérvári út 3. – Interspar



kép és szöveg: győr-szol 

A város tisztaságának megőrzé-
se érdekében, közszolgáltatási
tevékenységének kiegészítése-
képpen idén is zöldhulladékgyűj-
tő akciót kezdeményezett a Győr-
Szol Zrt. Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan októbertől december
31-ig barna színű, a társaság lo-
gójával ellátott zsákokat lehet vá-
sárolni, amelybe a közterülete-
ken, társasházi udvarokban ösz-
szegyűjtött zöldhulladék, faleve-
lek, kisebb gallyak elhelyezésére
van lehetőség.

A zsákok a Győr-Szol Zrt. Or-
gona úti (Győr, Orgona u. 10.)
vagy a Jókai úti (Győr, Jókai u. 7–
9.) ügyfélszolgálati irodáiban vá-
sárolhatóak meg bruttó 235
Ft/db áron. Az ETO Park első
emeletén lévő irodában nem le-
het zsákot vásárolni. Vásárlásra
kizárólag készpénzzel van lehető-
ség. (Az ügyfélszolgálati irodák
nyitva tartása a www.gyorszol.hu
weboldalon megtalálható.) 

A családi házas környezetben
a zsákokban összegyűjtött – az
előbbiekben említett – kizárólag
zöldhulladékot a barna, úgyneve-

zett biokukák mellé kell kihelyezni,
és a zsákokat a társaság a szoká-
sos gyűjtési napokon szállítja el.

Társasházak esetében zsáko-
kat csak a közös képviselők vásá-

rolhatnak, és az összegyűjtés
utáni elszállítási igényt is a közös
képviselőnek kell bejelentenie
e-mailen (szallitas@gyorszol.hu)

vagy a 96/50-50-50-es telefon-
számon. 

Az akció december 31-ig tart,
ezen időpont után már nincs le-
hetőség a zsákok kihelyezésére.
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Értesítés!
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a
győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Su-
gár úti, Szabadi úti köztemetőkben a 2003.
12. 31-ig megváltott, illetve ezen idő előtt vál-
tott és meg nem hosszabbított urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2013. 12. 31-én lejár.

A nádorvárosi, újvárosi, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, Malomsori, Koroncó úti közteme-
tőkben az 1988. 12. 31-ig megváltott, illetve
ez idő előtt megváltott és meg nem hosszab-
bított sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2013. 12.
31-én lejár.

A nádorvárosi köztemetőben 1988. 12. 31-ig
megváltott urnakripták 25 éves bérleti ideje
2013. 12. 31-én lejár.

A nádorvárosi, révfalui köztemetőkben az
1913. 12. 31-ig megváltott kripták 100 éves
bérleti ideje 2013. 12. 31-én lejár.

A sír, urnahelyek, urnakripták, kripták újraváltá-
sára 2014. 12. 31-ig van lehetőség a temető-
gondnoki irodáinkban ügyfélszolgálati időben.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél a 25
éves bérleti idő az utolsó koporsós temetéstől
számít, az urnás temetés a sírhelyet nem hosz-
szabbítja meg.

Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét,
hogy akinek tulajdonában 8 hónapnál régeb-
ben szétszedett vagy düledező síremlék van,
az 2013. 12. 31-ig a helyreállításról gondos-
kodni szíveskedjen.
A vonatkozó rendeletek alapján a szétszedett,
illetve a düledező síremléket az üzemeltető
raktárba szállítja, melynek költségei a tulajdo-
nost terhelik.

Győr-Szol Zrt.

kép és szöveg: tóth lászló 

Száz tonna erővel sajtolták
a csöveket a föld alá Révfa-
luban, az Ady Endre utcai
szennyvízátemelő főgyűjtő
vezetéke építésénél. Ked-
den délelőtt helyezték az
utolsó, 600 milliméter átmé-
rőjű csődarabot az indító-
gödörbe, s a sajtolás meg-
kezdése után néhány perc-
cel már meg is érkezett a
jelzés a túlsó oldalról: sike-
resen átért a vezeték.

Zalka Csaba, a Pannon-Víz Zrt.
szennyvízágazatának vezetője
mondta el lapunknak, hogy Rév-
falu szennyvízfőgyűjtő csatorná-

A kegyeleti ünnepekre való felkészülés jegyében tel-
nek a napok a megyeszékhely köztemetőit üzemel-
tető Győr-Szol Zrt.-nél. A társaság tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a győri köztemetők november 3-ig
reggel 7 és 20 óra között lesznek látogathatóak.
(November 4-től 2014. március 31-ig 8-tól 17 óráig
tart a látogatási idő.) A behajtási jogosultsággal ren-
delkezők november 1-jén, 2-án és 3-án 7 és 10 óra
között hajthatnak be autóval a nádorvárosi közte-
metőbe. A tavalyi évhez hasonlóan a behajtási en-
gedéllyel rendelkezők számára a megadott napo-
kon a nádorvárosi köztemető mindkét bejárata nyit-
va lesz. A győri köztemetőkben november 1-jétől
november 3-ig 10 és 16 óra között gondnoki ügye-
let lesz, ekkor többek között a helyszínen sírhely-
ügyeket is lehet intézni.

ját az árvízi talajmozgások rop-
pantották össze. A nagy kivitele-
zési mélység és az Ady Endre ut-
ca 2-es számú épület közelsége
miatt a föld alatti átfúrás mellett
döntöttek a szakemberek. Első
lépésben az indító és a fogadó-
gödör kialakítása volt a feladat,
előbbi 12, utóbbi 8 méteres
mélységű.

A precíz előkészítés után egy
úgynevezett „pilot furattal” jelöl-
ték ki a helyes irányt, ezt bővítet-
ték két lépésben, előbb 200,
majd 600 milliméteresre. Ez
utóbbi cső már a föld alatt ma-
radt, ebbe fűzték bele az 500 mil-
liméteres átmérőjű, új műanyag
szennyvízcsövet, összesen 28
méter hosszban. A két cső közti

rést gyorskötő betonnal injektál-
ták ki, így időtálló és kellően erős
szerkezet jött létre. Zalka Csaba
arról számolhatott be, hogy gya-
korlatilag a munkakezdéstől
megszűntek a környék lakóinak
bűzpanaszai, hiszen sem az indí-
tó-, sem a fogadóaknában nem
érintkezik szabad levegővel a
szennyvíz.

A munka befejeztével a cső-
átfúró brigád nem megy mesz-
szire, alig kétszáz méterre, az
ÉDU VÍZIG gátőrháza és az
uszoda közt, a Mosoni-Duna
medre alatt fognak irányított fú-
rással átsajtolni egy szennyvíz-
főnyomócsövet, amelynek sike-
réről szintén beszámolunk majd
olvasóinknak. 

Vezetéképítés Révfaluban 

Zsákok a zöldhulladéknak

Temetői nyitva
tartás



Valutapénztáros képzés indul október
26-án – szombatonként – a TIT-ben. Győr, Szent István út
5. Továbbá: pályázatírói képzés, intenzív
(48 órás), (jó elhelyezkedési esély!) szombatonként és
külföldön munkavállalóknak intenzív, 60
órás, speciálisnémetnyelv-tanfolyam (kedd–csütör-
tök) indul októberben. Érdeklődés: 96/525-060, 70/321-
3763, gyor@titpannon.t-online.hu, www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05

ZUMBA, KUBAI SALSA, TÁRSASTÁNC?
ARGENTIN TANGÓ, CAPOEIRA.
Tel.: 70/590-7075 www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.hungary

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció, szocio -
lógia tantárgyakból gyakorlati szakember korrepetá-
lást, vizsgára felkészítést vállal. Tel.: 20/922-5716.

Korrepetálás: matematika, fizika, kémia, álta-
lános és középiskolásoknak! Felvételi előké-
szítő középiskolába! Időben kezdje el, biz-
tos a siker! Tel.: 30/928-7711

kizárva. WC külön legyen (hirdetésszám: 350) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 36 m2-es, távfűtéses, teljesen
felújított, határozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 49–68 m2-es, 2-3 szobás, határozatlan-ha-
tározott idejű bérleményre. Újváros, Gyárváros, Mar-
calváros II. kizárva, WC külön legyen (hirdetésszám:
351). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 47 m2-es, egyedi gázfűtéses,
teljesen felújított, redőnyös, határozott idejű bér-
leti szerződéses lakást cserélne 47–55 m2-es, 2-
3 szobás, határozatlan-határozott idejű belvárosi,
nádorvárosi, adyvárosi, bérleményre (hirdeté -
sszám: 352). Érd.: Győr-Szol Zrt, 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 55 m2-es, összkomfortos, távfű-
téses, felújított, szép állapotú, határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–68 m2-es, 3 szobás,
határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva, tartozás átvállalása lehetséges (hir-
detésszám: 353). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 1 szobás, 48 m2-es, egyedi gázfűtéses,
határozott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
50–55 m2-es, téglaépítésű, nem liftes házban má-
sodik emeletig, határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Udvari lakás előnyben (hirdetésszám:
354). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 50 m2-es, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 55–80
m2-es 2-3 szobás, negyedik emeletig lévő, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Gyárváros
és Bán A. u. kizárva. A szobák különállóak legyenek (hir-
detésszám: 355). Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

OKTATÁS
Többéves gyakorlattal rendelkező
középiskolai tanár fizikából és ma-
tematikából korrepetálást és fel-
készítést vállal minden szinten.
30/3747-776
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APRÓ HIRDETÉS

Kodály Zoltán utcai, 62 m2-es, 2,5 szobás, bútorozat-
lan lakás hosszú távra kiadó. 20/419-1006

Győr-Sárás beépíthető I. részén 301 m2-es telek (terep-
rendezés, füvesítés alatt) 28 m2-es, 4 helyiségből álló
faházzal eladó. Víz, villany van, gáz az utcában. Könnyű
megközelíthetőség, helyi járatú buszmegálló gyalog 5
perc. Ár: 4,19 M Ft. Tel.: 20/3 668-480.

Bérelnék hosszú távra, kedvező áron (pl.
mert felújítandó vagy emelt szintű szerkezetkész) min-
denképp teljesen üres, 40-50 m2-es, ala-
csony rezsijű, csendes, dohányfüstmentes
téglalakást, egyedi mérőkkel, fűtéssel, Győrben
vagy közelében! 20/575-8819.

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

Balatonalmádiban eladó kétszintes ikernyaraló
egyik része. A nagy strandtól 700 m-re, 75 m2-es,
két és fél szobás, berendezéssel, kis kerttel, terasz-
szal, kocsibeállóval. Irányár: 11,9 M Ft. Telefon:
20/327-8603

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, összkomfortos,
1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hőszigetelt, műanyag
ablakos, acél bejárati ajtós lakásomat elcserélném győri,
1,5-2 szobás, 44–49 m2-es, összkomfortos önkormány-
zati lakásra. Tel.: 70/633-4773

Adyvárosi, 1 szobás, 36 m2-es, távfűtéses, teljesen fel-
újított, határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36–50 m2-es, 1+fél–2 szobás, határozatlan idejű,
nádorvárosi, adyvárosi, szabadhegyi bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva (hirdetésszám: 349). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 32 m2-es, egyedi gázfűtéses, fel-
újított, galériás, nyugodt, csendes helyen lévő, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cserélne 55-
70 m2-es, 2-3 szobás, határozatlan idejű bérlemény-
re. Újváros, Bán Aladár utca, bérleményen tartozás

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú lomtalaní-
tást igény szerint rakodókkal, teljes körű elszállítással, akár
díjmentesen, hétvégén is. Tel.: 20/944-6667. 

COFIDIS gyorshitel48 órán belül (max.
800 E Ft), Új SZOCPOL, támogatott lakás-
hitel, árfolyamrögzítés. Tel.: 20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjteményeket,
képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteményeket, plaket-
teket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb régiséget vá-
sárolok gyűjteményembe. Hétvégén is! Pál István.
Tel.: 20/947-3928.

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

Vásárolok régi bútorokat, órá-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat! Németh Csaba, 20/937-9671.

ÜZLET
Győr-belvárosban 60 m2-es he-
lyiség 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.

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

INGATLAN

Budapesti garzonlakás kizárólag győri
diák részére kiadó. A lakás az ELTE TTK-tól, a Corvi-
nus és a műszaki egyetemtől 25 percre található. Ár
30 ezer Ft+rezsi. 30/913-2232

Takaros-Széles utca találkozásánál 874 m2 sarok-
telek eladó. Gyümölcsfák, tégla kisház, pince,
víz, villany van. Érd.: 20/524-2823

Test-talp-meridian masszázs!
(Fogyasztó-illóolajos-gyógynövényes) Felnőtt-
bérlet vásárlása esetén gyermekének ingyenes
a talpmasszázs! A hirdetés felmutatója 500 Ft
kedvezményben részesül. Tel.: 30/570-9017

Épületek bontását, földmunkát, festő, bur-
koló-, szigetelési és tetőfedési munkát vállalok. Tel.:
70/428-1785

Költöztetés, fuvarozás, lomtalaní-
tás, bútor, műszaki termék szállítása kedvező áron,
2.900 Ft-tól. Tel.: 30/5420-720. 

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

EGYÉB
Jó állapotban lévő, fehér szobabicikli el-
adó! Ár: 10 ezer Ft.  Érd.: 30/ 469-1809

Magas áron vásárolok antik varrógépet,
bútorokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, festménye-
ket, pénz érméket, teljes hagyatékot! Díjmentesen
házhoz megyek! Tel.: 30/458-7765

Győrtől 10 km-re lévő telephelyre jövedelemmel vagy
nyugdíjjal rendelkező gondnokot ottlaká-
sért felveszünk! Elhelyezés lakókonténerben. Tel.:
70/3357-368

Győri, középkorú, megbízható hölgy takarítást vállal.
Feleslegessé vált, lakásban használható dolgaikat
megköszönném, ha felajánlanák számomra! Pedikűrt
is vállalok! 20/211-7884

ÁLLÁS
24/48 munkarendbe keresünk vagyon -
őröket telephely őrzéséhez! Bábolna
külterületén: Hosszú távú munka!
casteleguardkft@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Frissítő masszázs Győrben. Frissítő,
relaxáló, fizikai közérzetjavító, cellulit-, alakformáló,
arc- és talpmasszázs. Minden kedves vendéget sze-
retettel várok! 20/289-3691

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

Áruterítői munkára, rakodáshoz jó
fizikummal rendelkező kollégát keresünk, bér-
igény megjelölésével. Jelige: Áruterítés.
Az önéletrajzokat a következő címre várjuk: 
ugyintezes@laphir.hu.

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

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

fatárgyak, kerámia- és fazekasáruk,
textíliák, gyógynövénytermékek

Bendegúz Kézmûvesbolt
Tejfölös köz 3. (Dr. Kovács Pál utca)

Nyitva tartás: hétköznap 9—17.30, szombat 9—13 óráig

KÉZMÛVES PORTÉKÁK

Elvárásaink:
• Felsőfokú végzettség vagy érettségi
• Ügyfélorientált attitűd
• Üzleti megjelenés
• Kiváló kommunikációs készség
• Proaktív személyiség

Az ING Biztosító Zrt.
Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatósága

értékesítési csapatába keres

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓT. 

Minőségi képzést, mentori segítséget, kiemelkedő díjazást,
életpálya-lehetőséget, külföldi incentiv utakat biztosítunk.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérem,
küldje el önéletrajzát az alábbi e-mail címre: barti.peter@ing.hu Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

Élvezze a langyos őszi napsütést
az Amstel Hattyú Fogadóban!

Új étlappal, finom ételekkel, 
kiváló italokkal

várjuk
kedves vendégeinket!

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

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.  

ÉPÍTŐANYAG



szerző: lakner gábor
fotó: o. jakócs péter

Buzánszky Jenő, az Aranycsa-
pat legendás hátvédje legin-
kább a mai labdarúgók hozzáál-
lásával elégedetlen, de vélemé-
nye szerint vitathatatlanul gond
van a képzéssel is. Ugyanakkor
optimista, és bízik benne, hogy
még megéri, hogy a magyar foci
újra a régi fényében csillogjon. 

Buzánszky Jenő a magyar labdarúgás
történetének egyik legsúlyosabb vere-
sége után érkezett Győrbe, hogy a ne-
vével fémjelzett alapítvány képvisele-
tében átadjon egy speciális focipályát
a Szivárvány Óvodában. A Nemzet

Sportolója ennek apropóján nyilatko-
zott lapunknak, de természetesen a
foci minden szegmense szóba került
a beszélgetésen. 

„Mindig szívesen jövők Győrbe, hi-
szen akkor is jó kapcsolatokat ápol-
tam a helyiekkel, amikor még az NB I-
ben futballoztam. Nagy öröm szá-
momra, hogy három éve elindult az
ovifoci-pályaépítési program, és az -
óta már rengeteget adhattunk át,
csak idén negyvenegy létesítményt
avattunk fel. Én is ennyi idősen kezd-
tem játszani, és már itt is lát-
tam néhány gyerme -
ket, akiknek te-
hetségről

árulkodtak a mozdulataik. Jó dolog-
nak tartom, hogy a fiatalokat már eb-
ben a korban elkezdik mozgásra ne-
velni, hiszen így lehetnek később
egészséges felnőttek. Bízom benne,
hogy sokan megszeretik majd a fut-
ballt, és így biztosított lesz az utánpót-
lás akár itt Győrben, akár más város-
ban. Ahogy mondani szokták, miénk
a múlt, a mai aké a jelen, a jövő pedig
ezeké a gyermekeké, remélem, velük
előbbre fog lépni a magyar labdarú-
gás” – fogalmazott az egykori legen-
dás hátvéd, aki a foci jelenlegi helyze-
téről is kifejtette véleményét.

„A kudarcok oka, hogy az ellenfél
mindig több gólt rúg, mint mi” – kezdte
tréfásan Buzánszky Jenő, aki aztán ko-
molyra fordította a szót. „Nem látok tel-
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jesen a dolgok mélyére, de a mai edzé-
seket nézve sokszor mondogatom ma-
gamban, hogy mi azért nem így dol-
goztunk. Nem kötelező futballistának
lenni, a tehetség egy istenadta lehető-
ség, amivel lehet élni és visszaélni
egyaránt. Élni akkor lehet vele, ha a já-
tékos mindent megtesz az edzéseken
és a mérkőzéseken, de ha a dolce vita
a lényeg, akkor az már visszaélés. Arról
pedig ne is beszéljünk, ha valaki címe-
res mezt húz, akkor kutya kötelessége
megszakadni a pályán, hogy a magyar
embereknek örömet tudjon szerezni” –
mondta a legenda, aki szerint a rossz
eredményekért nem egy személyben
a mindenkori kapitány a felelős.

„Az egyik probléma az, hogy a játé-
kosokat hogyan készítik fel az egyesü-
letekben, a másik pedig az, hogy ho-
gyan választják ki őket. A játékosok
más stílusban játszanak, a szövetségi
kapitánynak ezt egy hét alatt nehéz
összecsiszolni. Ráadásul mindegyik já-
tékos saját magát tartja a legjobbnak,
így aztán a válogatott nem egy igazi
csapat. Engem az is zavar, hogy ami-
kor elkezdik a Himnuszt, néhányan ki
sem nyitják a szájukat. A Himnusz lel-
kierőt ad minden magyar embernek, a

szurkolónak a lelátón és a játékosnak
a pályán. A játékosoknak mindent
meg kellene tenniük azokért, aki
elmennek és megtisztelik őket a
jelenlétükkel. Azt szoktam mon-
dani, mindenkinek két ereje van, a

fizikai és a lelkierő. A sportban elen-
gedhetetlen mindkettő jelenléte,

sokszor a lelkierő segít át a nehéz pil-
lanatokon. Ha elveszítem a labdát, ak-
kor nem állok meg és nézem, hogy ho-
vá passzolják tovább, hanem elkezdem
üldözni az ellenfelet, hogy visszaszerez-
zem. Több akarat kell, hogy legyen a já-

tékosokban, meg kell tanulniuk,
hogy a sikereket nem adják in-

gyen. Mi más világ-
ban éltünk,

m á s h o g y

készültünk. Tőlünk megkövetelték,
hogy péntek este nyolc órakor otthon
legyünk, nem lehetett bolyongani, fel
kellett készülni a vasárnapi mérkőzés-
re. Ez így volt Dorogon, így volt Győr-
ben és mindenhol máshol is. Nem örül-
tünk ennek, de magunkévá tettük ezt a
gondolkodást és mindent alárendel-
tünk a jó szereplésnek” – fogalmazott
Buzánszky Jenő, aki Szalai Ádámról
megjegyezte, ugyan beszédében min-
denkit ledegradált, de ő maga sem szá-
mít kivételnek.

„Remélem, a szövetségben megta-
lálják a jövőbe vezető utat, mert az
nyilvánvaló, hogy nem jó úton járunk.
Nem akarok bántani senkit, de min-
denkiben van hiba, az edzőkben, a já-
tékosokban és a módszerekben egy -
aránt. Nem tartozom a tinédzserek kö-
zé, a nyolcvankilencedik évem felé
gyalogolok, remélem, még megérem,
hogy újra jó legyen a magyar foci” –
zárta bizakodva a Nemzet Sportolója. 

Névjegy
Buzánszky Jenő 1925. május 4-
én született Újdombóváron. Ma-
gyar válogatott labdarúgó, az
Aranycsapat hátvédje, a Nemzet
Sportolója. Pályafutását a Dom-
bóvári Vasutasnál kezdte, majd
egy éven át a Pécsi VSK-ban fut-
ballozott, ezt követően 1960-as
visszavonulásáig a Dorogi Bá-
nyász játékosa volt. Noha csábí-
tották külföldre, soha nem hagyta
el az országot. Trénerként Doro-
gon és Esztergomban dolgozott,
az edzősködéssel 1972-ben ha-
gyott fel, ezt követően évtizede-
ken át dolgozott sportvezetőként. 
1950 és 1956 között 49 alkalom-
mal szerepelt a válogatottban. Tag-
ja volt az olimpiai győztes csapat-
nak 1952-ben Helsinkiben. Ját-
szott 1953-ban Londonban az Ang-
lia ellen 6–3-ra megnyert összecsa-
páson, az évszázad mérkőzésén.
Az 1954-es világbajnokságon
ezüstérmet szerzett a csapattal. 
A Kazalnak becézett hátvéd a Bu-
zánszky–Lóránt–Lantos összeté-
telű hátvédhármas leggyorsabb
tagja volt. Nemcsak a szerelés-
ben és a védőmunkában tűnt ki,
hanem az ellentámadások indítá-
sában is. Bátran vállalt előretöré-
seket, amelyeket rendszerint jó
beadásokkal fejezett be. 
A labdarúgástól sosem szakadt el,
napjainkban a KÉSZ Labdarúgó
Akadémia „Új Utakon” programjá-
nak védnöke, valamint az Ovi-Foci
Alapítvány egyik életre hívója. A vá-
logatott mérkőzésekre ma is kijár
és a sportág minden rezdülését kö-
veti. Aktivitását jelzi, hogy tavaly a
londoni olimpián a helyszínen szur-
kolt a magyaroknak. 

Szalai Ádám, a Schalke válogatott csatára élesen bírálta a magyar labda-
rúgást, véleménye szerint a futballszerető embereket itthon tíz-húsz éve
átverik, ugyanis olyan célokat fogalmaznak meg, amelyek nem reálisak.
„Annyira le vagyunk maradva a képzésben, hogy az valami elképesztő. Az
elszántság és a fejlődni akarás hiányzik, aki tanulni akar, az nézze meg, ho-
gyan működnek az európai topcsapatok. Ebből fog a magyar válogatott
élni, nem most, 25-27 évesen fogunk megtanulni futballozni.” 

Még látni szeretné a jó magyar focit
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A Győri Audi ETO KC harmadik mérkőzésén is győz-
tesen hagyta el a pályát a női kézilabda Bajnokok Li-
gája csoportkörében. Ambros Martin együttese ezút-
tal a Thüringer HC vendégeként nyert 33–25-re. A
győriek negyedórányi játék után már hat góllal vezet-
tek, a szünetben nyolc gól volt a vendégek előnye, ami
a második félidőben tovább nőtt, a 47. percben pedig
már tizenhét találattal, 31–14-re vezetett a címvédő.
A hajrában némiképp kiengedtek a zöld-fehérek, a né-
met bajnok így kozmetikázni tudott az eredményen,
de a győri győzelemhez nem férhetett kétség. 

„Tudtuk, hogy a lerohanások döntik majd el a
meccset, és e téren sikerült is felülmúlnunk a néme-

Megszerezte szezonbeli második győzelmét az
ETO-SZESE az élvonalbeli férfi kézilabda-bajnok-
ságban, a zöld-fehérek Orosházán győztek 21–
20-ra. A győriek a mérkőzés elején hátrányba ke-
rültek, de a szünetre sikerült faragni a különbsé-
gen, így 12–9-es orosházi vezetésnél vonulhattak
pihenőre a csapatok. A második félidőben a ven-
dégek gyorsan ledolgozták hátrányukat, és egé-
szen a hajráig fej-fej mellett haladtak a csapatok.
Az utolsó percekben Gebhardt lépett elő fősze-

Meggyőző fölényben a címvédő
teket. Nagyon koncentráltan kézilabdáztunk, az el-
ső pillanattól komolyan vettük a találkozót és ez
meg is hozta az eredményét. A végén kicsit vissza-
estünk, de ez az én hibám is, abban még javulnunk
kell, hogy a padról beállók is teljes hőfokon égve
tudjanak játszani. Nagyon örülök a három győzel-
münknek, és annak is, ahogyan elértük őket” – nyi-
latkozta Ambros Martin vezetőedző. Az Audi ETO
legközelebb november másodikán lép pályára, ad-
dig a válogatottszünet miatt nem rendeznek klub-
mérkőzéseket. A hat győrivel felálló magyar csapat
péntektől vasárnapig Szombathelyen szerepel a
Provident-kupán. 

Idegenbeli bravúrgyőzelem
replővé, aki előbb a kifutó kapust is kicselezve
egyenlített, majd Lorger védését követően az
utolsó másodpercben a győztes gólt is megsze-
rezte. A csapat szombaton 18 órakor a Vácot fo-
gadja az egyetemi csarnokban. 

További hír, hogy a klub hűségprogramot indít,
melynek részeként értékes nyereményekért játékra
invitálja a szurkolókat. Ahhoz, hogy bárki eséllyel
szállhasson ringbe a díjakért, nem kell mást tenni,
mint a szezon további részében legalább öt hazai
mérkőzésre kilátogatni. A szombati Vác elleni talál-
kozó előtt a pénztárnál már át lehet venni azokat a
szelvényeket – a www.etokc.hu honlapról is le lehet
tölteni –, melyeket minden hazai meccsen le kell
pecsételtetni szintén a pénztárnál. Amennyiben
összejött az öt látogatás, akkor az első ötven, aki le-
adja a szelvényt, 5.000 forint értékű Árkád vásárlási
utalványt kap. A tíz pecsétet leadók közül az első
ötven 10.000 forint értékű utalvánnyal lesz gazda-
gabb és versenyben marad a fődíjért, amely sorso-
lás útján talál gazdát. A játékban a bérletesek és a
jegyet vásárlók egyaránt részt vehetnek, további
részletek a klub honlapján találhatók. A Vác elleni
mérkőzés szünetében a bérletesek között ismét
ajándékot sorsolnak az egyik szponzor jóvoltából. 

Az első siker
Kétszer is összecsapott egy-
mással Sopronban a SMAFC-
NYME és a Győr-Szol–Széche-
nyi Egyetem férfi kosárlab-
dacsapata, és előbb a hazaiak,
majd a vendégek örülhettek. El-
sőként a Hepp-kupában talál-
kozott a két együttes, és a ki-
egyenlített első félidő után úgy
tűnt, győri győzelemmel zárul a
mérkőzés. A soproniak az utol-
só percekben azonban ledol-
gozták nyolcpontos hátrányu-
kat és hosszabbítás után végül
86–84-re jobbnak bizonyultak,
elbúcsúztatva ezzel a győrieket
a további küzdelmektől. A baj-

nokságban aztán visszavágott Rátvay Tamás együttese,
amely két negyed után tizenöt pontos előnyt harcolt ki. A
SMAFC a második félidőben felzárkózott, de a vendégek ez-
úttal pontosabbak voltak a végjátékban és 92–85-re nyerni
tudtak, a döntő triplát az egykori soproni, Gombás Gábor
vágta be. A folytatásban a Győr-Szol–Széchenyi Egyetem
gárdája pénteken 19 órakor a PTE-PEAC együttesét fogadja
az egyetemi csarnokban. 
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A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövet-
sége több évtizede nemzetközi kapcsolatokat ápol az Ausztriában
működő oberpullendorfi horgászegyesülettel. A két szervezet éven-
te váltakozó helyszínnel horgászversenyt szervez, tavaly a nádorvá-
rosiak győztek saját tavukon, így a vándorserleg Győrben maradt.
Idén a legfőbb célkitűzés a kupa idegenbeli elhódítása volt, amelyre
eddig ritkán akadt példa. A megmérettetésnek a tízfős győri csapat
Torma Attila, ifj. Hamar Ferenc, Horváth László, ifj. Torma Attila, Hor-
váth Csaba, Baruta Richard, Ágoston Lajos, Konczos Herbert, Grat-
zoll László és Csöre Ákos összeállításban vágott neki, a kapitány Ha-
mar Ferenc volt. Az Alpokalja időjárása inkább a helyi horgászoknak
kedvezett, ennek ellenére a magyar csapat tagjai is jól alkalmazkod-
tak a hideg időhöz. A verseny során pontyok, keszegek és kárászok
akadtak horogra, Konczos Herbert kiló fölötti csukát fogott csontival.
A versenyt végül is városunk csapata nyerte meg 71 kilós összsúllyal,
az osztrák csapat ennél lényegesen kevesebbet, 55 kiló halat fogott,
így a vándorserleg két egymást követő győzelemnek köszönhetően
végleg Győrben maradt. Egyéniben a győri Csöre Ákos 30 kilós
eredménnyel nyert, míg a dobogó második fokára 11 kilót megha-
ladó teljesítménnyel a szintén győri Konczos Herbert állhatott fel. 

Novemberben a győri Aeroclub szer-
vezésében vitorlázórepülő-pilóták
képzése indul Győrben. A klub 1937
óta szervezi a pilótaképzéseket a me-
gyeszékhelyen.

A vitorlázórepülő egy különleges
sporteszköz, amely motor nélkül, a le-
vegő légáramlatainak felhasználásával
képes magasságnyerésre, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy akár 4-5 órát
és 1000 km-t is képes egy gyakorlott
pilóta a levegőben tölteni. A vitorlázóre-
pülőt a légellenállás minimalizálására
tervezték, ezért tűnik karcsúnak és tö-
rékenynek, de a felhasznált anyagok és
a szerkezeti kialakítás miatt rendkívül el-
lenálló gépekről van szó.

Az Aeroclub jelenleg mintegy száz
aktív taggal rendelkezik 16 éves kortól
70 éves korig bezárólag. Ezt a sportot
bárki bármikor elkezdheti, egy orvosi
vizsgálat ugyan megelőzi az első fel-
szállást, de csak a kirívó esetekben
nem engedélyezik ezt a fajta repülést.
A növendékek az első felszálláskor
olyan különleges és életre szóló élmé-

Elkészült az UEFA Futsal Cup elitkörének sor-
solása, melynek értelmében a Rába ETO Lisz-
szabonban szerepel november 19. és 24. kö-
zött. A magyar bajnok ellenfele a házigazda
Sporting mellett az azeri Araz Naxcivan és a
holland CF Eindhoven lesznek, a csoportból az
első helyezett jut tovább a négyes döntőbe. 

„Előzetesen a Sporting Lisabonnal szeret-
tünk volna megmérkőzni  a négy kiemelt kö-
zül, így elmondhatom, hogy a várakozásunk-
nak megfelelően alakult a sorsolás. Úgy ér-
zem, hogy a játékstílusunknak leginkább
megfelelő csapatokat kaptuk. A másik két
csapatot az előző évekből ismerjük, az elvá-
rásunk az, hogy végig versenyben legyünk a
Final Fourba jutásért.  Fortuna nem engedte
el a kezünket, most kell szerénynek marad-

Vitorlázórepülő-pilóták képzése Győrben
A pilótaképzés nem különleges dolog,
kis szorgalommal bárki számára elsa-
játítható tevékenységről van szó, ami
életre szóló szerelemmel kecsegtet. A
képzés márciusig elméleti, a tavasz el-
ső meleg napsugaraival pedig a péri
reptéren megtörténnek az első felszál-
lások, amikor a végtelen szabadság
elképzelt érzése testet ölt és a növen-
dék maga irányította repülőgéppel
elszakad a földtől és elkezdi a levegő
meghódítását.

Tavasztól egészen novemberig le-
het ezt a sportot űzni Magyarorszá-
gon, a repülések minden hétvégén
szombat és vasárnap egész nap zajla-
nak. A repüléstechnika ára elsősor-
ban a biztonsági előírások miatt ma-
gasabb, mint egy labdajáték esetén,
de még mindig megfizethető, és az él-
mény semmivel sem összehasonlítha-
tó. A képzés átalánydíja nagyságren-
dileg 25.000 Ft/hó, nagyban függ a
repült órák számától. További informá-
ciók, jelentkezés a 20/777-9106-os
telefonszámon.

nyeket szereznek, amitől aztán nehéz
szabadulni. A csapatban rendkívül
képzett oktatók segítik az érdeklődők
tudásvágyának oltását. 

Az elméleti képzést a Városház té-
ren található klubhelyiségben tartják
péntek esténként. A képzésben az is
különleges, hogy az elméleti anyagot
a pilóták minden évben átismétlik, hi-
szen ezek megadják azt az önbizal-

mat, amire egy repülőgép-vezetőnek
szüksége van, amikor ezer méter ma-
gasról néz le világra. A repülőgéppel
nem lehet félreállni, amikor eltéved-
tünk, ezért fontos, hogy a környezetét
jól ismerje, felülről is tájékozódni tud-
jon a repülőgép-vezető. Az ismerete-
ket magas színvonalon és a szakértők
által egyszerűen és érthetően tálalva
sajátíthatja el a képzésben résztvevő.

Nemzetközi
horgászkapcsolatok

Portugáliában a Rába ETO
nunk és nagyon sokat dolgozni a selejtező-
tornáig” – értékelt Drucskó Zoltán, a Rába
ETO ügyvezető elnöke. 

A csapat két fölényes győzelmet aratott
az elmúlt napokban, a zöld-fehérek a Ma-
gyar Kupa második fordulójában a Gödi Fut-
sal SE vendégeként nyertek 12–3-ra. A győ-
ri gólokon Dróth (2), Carlitos (2), Harnisch
(2), Szűcs, Jakatics, Bognár, Lódi, Peczár és
Bárdosi osztoztak. A bajnokságban a győri-
ek hazai pályán tartalékosan is 11–2-re
győztek a Rákosmenti FC ellen, a gólszerzők
ezúttal Peczár (2), Carlitos (2), Szűcs (2), Har-
nisch (2), Dróth, Bognár és Fabio voltak. A
Rába ETO pénteken 20.15 órakor a Csömör,
majd csütörtökön 19.30 órakor a DEAC ott-
honában játszik. 
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AJÁNLJUK
OKTÓBER 25., PÉNTEK
Férfi kosárlabda
19.00 Győr-Szol-Széchenyi Egye -
tem–PTE-PEAC (NB I/B-s mér-
kőzés, egyetemi csarnok)

OKTÓBER 26., SZOMBAT
Női futsal
15.00 Rába ETO–Dunakeszi Kini-
zsi (NB I-es mérkőzés, Magvas-
sy-csarnok)

Férfi kézilabda
18.00 ETO-SZESE–Váci KSE
(NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

OKTÓBER 27., VASÁRNAP
Labdarúgás
18.30 Győri ETO FC–Puskás
Akadémia (NB I-es mérkőzés,
ETO Park)

OKTÓBER 30., SZERDA
Labdarúgás
17.00 Gyirmót–Győri ETO FC
(Magyar Kupa-mérkőzés, Gyirmót)

A Győri ETO FC 2–1-re győzött az Újpest
vendégeként az OTP Bank Liga 11. forduló-
jában, ezzel pontszámban befogta a negye-
dik helyezett Ferencvárost. A zöld-fehérek
nagyszerűen kezdték a mérkőzést, sorra ala-
kították ki a helyzeteket, melyek közül Pátkai
és Lipták is értékesített egyet-egyet. Az első
félidő végén egy könnyelmű labdavesztést
követően Kabát révén szépítettek a hazaiak.
A második félidőben a győriek többször is
közel jártak a harmadik gól megszerzéséhez,
a lehetőségek azonban kihasználatlanok
maradtak, és erre majdnem ráfizetett a cím-
védő, de Kabát lövése a hajrában a kapufáról

Zabari János közel egyórás előny-
nyel elsőként végzett a Bécs–Po-
zsony–Budapest ultramaratoni fu-
tóversenyen, így megvédte címét.
Mögötte Belej Bálint lett a második,
míg a dobogó harmadik fokára Bo-
gár János állhatott fel. Az ultrama-
ratonnak egyéniben két női ver-
senyző vágott neki, a svéd Frida Sö-
dermark gyorsabbnak bizonyult
Czibók Ágnesnél. A csapatverseny-
ben a Dover Nyelviskola stafétája
mind az öt szakaszt megnyerve sze-
rezte meg a végső győzelmet, meg-

Zárkóznak az élmezőnyhöz
kifelé pattant. Az ETO megérdemelten győ-
zött, de a mérkőzés eleji fölény után a végén
izgulni kellett a győzelemért. A csapat legkö-
zelebb vasárnap 18.30 órakor a Puskás Aka-
démiát fogadja, majd szerdán 17 órakor vá-
rosi rangadón lép pályára, hiszen a Magyar
Kupában Gyirmót–ETO mérkőzést rendez-
nek a negyedik fordulóban. Az NB II-ben a
Gyirmót közel egy órán át emberelőnyben
játszva is csupán 1–1-es döntetlen ért el a
listavezető Nyíregyháza ellen, a hazaiak gól-
ját Beliczky szerezte. A kék-sárgák szomba-
ton 16 órakor Zalaegerszegen folytatják sze-
replésüket. 

Címvédés a maratonon
előzve az ELTE Sashegyi Gepárdok
és a Duna Aszfalt Tiszakécske vál-
tóját.  A versenyre egyéniben és vál-
tóban közel kétszázötvenen nevez-
tek idén, az indulók 317 kilométe-
res távot gyűrtek le öt nap alatt.
Győr ezúttal is fontos helyszíne volt
a megmérettetésnek, hiszen a ne-
vezéseket elfogadó versenyköz-
pontnak az ETO Park adott otthont,
a második nap végén az egyetemi
csarnoknál volt a befutó, míg a har-
madik napon az ETO Park parkoló-
jából indult tovább a mezőny.

Mozgalmas heteken van túl Szabó Nán-
dor, a Bercsényi DSE tornásza, aki szep-
tember végén az antwerpeni világbaj-
nokságon, majd október közepén a bé-
késcsabai Mesterfokú Bajnokságon
szerepelt. Belgiumban szinte hibátlan
teljesítményt nyújtott a négy szeren in-
duló győri versenyző, talajon 13,300,
gyűrűn 13,066, korláton 13,600, vala-
mint nyújtón 13,366 pontot ért el. 

„Már az is hatalmas élmény volt,
hogy kiderült, biztos tagja lehet a vi-
lágbajnokságra utazó csapatnak. Hi-
hetetlenül élveztem a versenyt, nem
voltam megilletődött a pódiumon,
úgy érzem, legjobb tudásom szerint

Négyszeres ezüstérmes tornász
teljesítettem. Emellett nagy élmény
volt a világsztárokkal együtt edzeni és
versenyezni” – foglalta össze röviden
tapasztalatait a tornász.

Szabó Nándor ezt követően szin-
tén négy szeren állt rajthoz Békéscsa-
bán, a Tornászok Mesterfokú Bajnok-
ságán és mindegyiken ezüstérmes
lett. Talajon 14,100, ugrásban 12,850,
korláton 13,600, továbbá nyújtón
13,800 pontot ért el, utóbbival holt-
versenyben lett második. A győri ver-
senyző előzetesen aranyérmet várt
magától talajon, de összességében
nem lehet elégedetlen a négy dobo-
gós helyezéssel.

A Győr-Szol TC múlt pénteken sportnapot
rendezett a volt Győri Dózsa Sporttelepen.
Az Új Széchenyi Terv, Nyugat-dunántúli
Operatív Program részeként, a Szociális vá-
rosrehabilitáció Győr-Újváros területén
projektből megvalósult eseményen a fiata-
lok játékos formában ismerkedhettek meg
a különböző sportágakkal. A gyerekek töb-
bek között focizhattak, kézilabdázhattak,

Újvárosi sportnap
kosárlabdázhattak, teniszezhettek, tekéz-
hettek vagy épp beülhettek a Graboplast
GYVSE ergométereibe is. Az érdeklődés
hatalmas volt, sokan először, de talán nem
utoljára próbálták ki ügyességüket egy-
egy sportágban. A szervezők részéről Né-
meth Gábor, a Győr-Szol TC elnöke el-
mondta, igyekeznek a fiatalokat a mozgás-
ra és az egészséges életmódra nevelni. 
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HIRDETÉS JÁTÉK, HOROSZKÓP

KOS
A héten minden a terv szerint történik.
Az új kihívások erőt adnak és ez a lelkesedés kihat
magánéletükre is. Tervezzenek romantikus hétvé-
gét párjukkal, élvezzék a hét minden pillanatát.

BIKA
A héten lesz alkalom kicsit összegezni az
eddig teljesítetteket, új célokat építeni, mérlegelni
az évet. Ne iktassanak be nyüzsgős programokat,
élvezzék ki a csendet, az elmélkedést.

IKREK
Szükségük lesz arra, hogy felülbíráljanak
egy elméletet, ami szerint eddig élték az életüket.
Fejlődniük kell, hogy a kívánt célokat elérjék. Ez
meglehetősen megviseli önöket.

RÁK
A hét eleji téli álmukból felébrednek a
hét végére, egy nagyon pozitív esemény rázza fel
önöket. Ne utasítsák el, ha barátok hívják önöket
bulizni, beszélgetni, kirándulni.

OROSZLÁN
Meg kell védeniük igazukat, nem hall-
gathatnak, ki kell állniuk magukért. Ez a harc elve-
heti erejüket, ha nem vigyáznak. Menjenek el
sportolni, hogy a feszültségüket levezessék.

SZŰZ
Nem panaszkodhatnak, minden sikerül,
amit csak elterveztek. Jut idejük arra is, hogy töb-
bet törődjenek magukkal, egészségükkel, külsejük-
kel. Használják ki ezeket a jó időket.

MÉRLEG
Nem hagyhatják el magukat, amikor a
hétvége ennyire jó eseményekkel kecsegtet. A hét
elején koncentráljanak kötelezettségeikre, így a
kezdeti depressziójukat le tudják küzdeni. 

SKORPIÓ
Ne heveskedjenek, gondolják meg kétszer
is, mit mondanak, mit tesznek. A hevesség össze-
döntheti az eddig felépített eredményeket. Figyel-
jenek jobban párjukra, ne sértsék meg őket.

NYILAS
Ha tudnak, lazítsanak kicsit többet. Elég-
gé kihajszolták magukat, ideje lassabb fokozatra
kapcsolniuk. Élvezzék az életet párjukkal, barátaik-
kal. Akár el is utazhatnak a hétvégén.

BAK
Koncentráljanak kicsit jobban az anyagi-
akra, ne szalasszák el a jó lehetőségeket. Párkap-
csolatuk jól alakul, párjuk támogatásukról bizto-
sítja önöket. Vigyázzanak térdükre!

VÍZÖNTŐ
Nagyon elronthatják hevességükkel az ed-
dig elért eredményeket. Inkább fussanak egy kört,
mielőtt olyat mondanának, amit később megbán-
nak. Munkájukban most fejlődés mutatkozik.

HALAK
Különösen figyeljenek most megérzéseik-
re. Valaki nagyon szeretne keresztbe tenni önök-
nek a munkahelyükön. Vezessék le a hétvégén eze-
ket a feszültségeket, kiránduljanak párjukkal.

Horoszkóp

ÚJVÁROS BIZTONSÁGÁÉRT!
Patent Kivonulóközpont  a Kossuth utcában is!

NYERJEN libavacsorát!
Két személyre szóló Márton-napi libavacsorát
nyerhet az Achilles parkba, aki helyesen válaszol
kérdéseinkre, melyhez segítséget ad
az étterem honlapja, az achilles.hu. 

Melyik városrészben található
az Achilles park?
Milyen ételek szerepelnek
a libavacsora menüjében?

A válaszokat a jatek@gyorplusz.hu
címre várjuk október 30-ig.


