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Különleges programmal ünnepelték meg az állatok vi
lágnapját a Győrszentiváni Bölcsődében: kacsák, lu
dak és nyulak népesítettek be az intézmény udvarát,
az épületben pedig hüllőkkel és díszmadarakkal is
merkedhettek meg a bölcsisek. A rendezvényt egy he
lyi állatkereskedés segítette, a szárnyasokat a bölcső
dében dolgozók hozták el a gyerekeknek.

ajánló

A törpesüni és a gúnár volt

A BÖLCSI SZTÁRJA

Az időjárás is kedvezett a lurkóknak és a nevelők
nek, ragyogó napsütésben tartották meg a „kisálla
tos” napot. „A gyerekek egész héten erre az ese
ményre készültek” – mondta Banák Éva, aki a rend
hagyó programot szervezte. „Az ilyen rendezvények
a gyerekek egészséges fejlődésében nagy szerepet
játszanak, ráadásul a Győrszentiváni Bölcsőde ki
emelt szakmai irányvonala a környezeti nevelés” –
emelte ki a pedagógus a Győr+ Televíziónak.
Az udvaron egy kisebb állatfarmot alakítottak
ki, ahol a szárnyasok mellett egy póni is helyet ka
pott. Egy helyi kereskedő pedig azzal támogatta a
rendezvényt, hogy az épületben mini kisállatbe
mutatót rendezett be. Az afrikai törpesün volt az
első számú kedvenc, de a tengerimalacok és a pa
pagájok is nagy sikert arattak. A Győrszentiváni
Bölcsődében lassan már túl vannak a beszoktatás
időszakán, az ilyen események még inkább segíte
nek abban, hogy a legkisebbek is szeressenek ide
járni. A gyerekekről nyolc nevelő gondoskodik,
akik mindent megtesznek azért, hogy a bölcsisek
hétköznapjai minél színesebbek legyenek. A ter
vek szerint a mostani állatok világnapi rendezvény
nek jövőre folytatása is lesz, legalábbis az intéz
mény szeretné minden évben életre hívni a színes,
„kisállatos” programot.

Idén tavasszal nagyszabású kiállításon mutatta be alkotásait Malasits Zsolt
festőművész. A tárlatról az alkotó úgy nyilatkozott, művészi életének egyik
csúcspontja volt, amely máig hatással van a mindennapjaira. Az utóbbi
hónapok azonban nem az ő esetében vett klasszikus alkotásról szóltak,
ugyanis festmények helyett a megújult galérián dolgozott a művész.

Új helyen folytatódik Malasits Zsolt

MÁGIÁJA
meg galériájának új helyszínét,
amely régi álma volt az alkotónak.
„Az Esterházypalota közelsége
olyan inspiráció és energiaforrás,
amelyhez én is szeretnék csatlakozni,
de nemcsak használni ezt a forrást, ha
nem kapcsolódni is hozzá. Olyan kör
nyéken szerettem volna galériát nyitni,
ahol nagy a mozgás. A város vérkerin
gésének a tagja szeretnék lenni, és
ezen a helyen úgy érzem, ez meg is
történhet. Azt tervezem, most jön az
az idő, hogy megnyugszom, kezdhe
tem az alkotást.”
A galéria mindenki előtt nyitott.
Vagyis akár alkotás közben is meglep
hetjük a festőt, hiszen tervei szerint
a Király utcai épületben készülnek
majd az új munkák.

ajánló

ajánló

„A Mágia című tárlattal úgy érez
tem, végérvényesen letettem a láb
nyomom a győri kulturális életben” –
fogalmazott Malasits Zsolt, aki úgy
folytatta, nehéz manapság újat létre
hozni. „A modern művészet már
több mint 110 éves, és nagyon sok
minden történt ez idő alatt. Komoly
szellemi erőfeszítés, hogy az ember
azt mondja a munkájára, hogy nem
csak a városban, hanem akár világvi
szonylatban is új produktum lehet.”
Mostanában azonban, hiába volt
a sok pozitív visszajelzés és megerő
sítés, Zsolt nem készített új festmé
nyeket, hiszen egy sokkal nagyobb
volumenű dologban teljesedett ki. A
győriek között csak Művészetek utcá
jának becézett Király utcában találta
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GYŐRTŐL PANNONHALMÁIG KEREKEZHETÜNK
Nyúl községben csütörtökön
letették a Győrt Pannonhal
mával összekötő kerékpárút
alapkövét. A beruházás a Mo
dern Városok Program kereté
ben jöhet létre.
Révész Máriusz aktív Magyarorszá
gért felelős kormánybiztos utalt rá:
2020ban itt is áthalad az öt földrészt
érintő Giro d'Italia mezőnye, így a tévén
keresztül sokmillió ember láthatja ezt a
csodálatos tájat. A hazai finanszírozású
projekt keretében Győrtől Pannonhal
máig érő bicikliútnak folytatása is lesz,
több részletben és forrásból Veszpré
mig húzódik, ahol közvetlen kapcsolat
van a balatoni úthoz.
Kara Ákos, a térség országgyűlési
képviselője, a bicikliút kezdeménye
zője arról beszélt: közvetlen kapcso
lat alakul ki a települések között, a
beruházásnak fontos szerepe lesz a
napi ingázásban, s az egészséges
életmód, valamint az idegenforga
lom szempontjából is igen jelentős

Szerző: Hajba Ferenc / Fotó: O. Jakócs Péter

Letették a később Balatonig érő bicikliút

ALAPKÖVÉT
lépésről van szó. A kerékpárút 17,7
kilométer hosszú, ebből 11,6 kilomé
ter új szakasz, s 2021ben készül el.
Győr alpolgármestere, dr. Fekete
Dávid arra emlékeztetett, hogy Or
bán Viktor és Borkai Zsolt megállapo
dása révén került be a Modern Váro
sok Programjába ez a bicikliút. A
programra szánt pénzből fejlesztet
ték a Xantus János Állatkertet, s na
gyon jó készültségi állapotban van a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
mellé tervezett parkolólemez is.
„Győr egyre népszerűbb turisztikai
célpont, megduplázta a városban
eltöltött vendégéjszakák számát,
kiépítette az ennek feltételeként
működő idegenforgalmi infra
struktúrát, s vonzó programokat
kínál az ide érkező külföldi és ma
gyar érdeklődőknek. A bicikliút is
hozzájárul majd a város idegenfor
galmának további növeléséhez” – fo
galmazott az alpolgármester.
„Nyúl területén naponta 1013
ezer jármű halad át, ennek arányát
mérsékelheti a kerékpárút” – osztot
ta meg reményeit Schmidt Henrik, a
falu polgármestere. „A kerékpárútvo
nal megvalósítása során kerékpárút
szakaszok és vegyes forgalmú, asz
faltburkolatú útrészek is kiépülnek” –
erről már a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Nagy

Róbert Attila adott tájékoztatást. El
mondta: a beruházás keretében két
új fénysorompóval és félsorompóval
biztosított vasúti átjáró létesül Győr
újbarát és Écs közigazgatási terüle
tén. Három híd is épül, az út mellett
hat pihenőhelyet alakítanak ki. Győr
újbaráton pedig kézi faragású régió

A kerékpárút
17,7 kilométer
hosszú, ebbôl
11,6 kilométer
az új szakasz

kaput is felállítanak, ennek a főnyílá
sán halad át a kerékpáros forgalom.
Az építési területen 174 facseme
tét ültetnek el. A beruházás nettó
összege csaknem 18 milliárd forint,
kivitelezője pedig a Colas Út Zrt. A
beruházás alapkövét a nyúli körforga
lom mellett tették le.
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Civilek Győrért: mozgósító üzenet a részvételre
A Civilek Győrért Egyesület a vasárnapi önkor rácia adta szavazati jogával, s vasárnap elmegy vá
mányzati választások előtti utolsó sajtótájékoz lasztani.
Úgy vélekedett, a pártok jelöltjei nem mindig
tatóját tartotta a Városháza előtti lépcsőkön
Győr
érdekeit képviselik, ők viszont olyan program
Kovács László polgármesterjelölt vezetésével.
mal álltak a választók elé, amely a város szinte min
„Minden körzetben tudtunk egyéni képviselő den területét érinti. A város saját kezébe venné a tö
jelöltet állítani, személyemben pedig polgármes megközlekedést, elektromos buszokat állítanának
terjelöltet, s abban bízunk, hogy az önkormány forgalomba. Valódi zöld város lenne Győr, új értelmet
zatba vissza tudjuk hozni a civileket, a polgári gon adnának a belvárosnak, nagy hangsúlyt fektetnének
dolkodást” – fogalmazott Kovács László, aki moz az állatbarát város megvalósítására. Beismernék a
gósító üzenetként annak a reményének adott klímaváltozást, s válaszokat dolgoznának ki a megol
hangot, hogy minél több győri polgár él a demok dásra. Kiemelten kezelnék, hogy az embereket meg

győzzék a kulturált szemétkezelés és a szelektív hul
ladékgyűjtés fontosságáról.
Az utolsó hét hektikus kampányáról úgy fogalma
zott, az adokkapokba nem mennek bele, méltatlan
nak tartja a kialakult helyzetet. „Ebben a hisztérikus
helyzetben mi a nyugalom szigete szeretnénk ma
radni” – fogalmazott. A lehetséges eredményeket fir
tató kérdésre pedig azt mondta: a választás utáni
nap új kezdet lesz, annak a kezdete, hogy öt év múlva
megerősödve, még stabilabban tudják képviselni a
civileket, s létrejöhessen egy olyan polgári réteg,
amely felelősséget érez a városért, környezetéért.

Az ellenzék készen áll
„A Jobbik felfüggesztette győri szervezetét, az
ellenzéki összefogásból kilépő négy jelöltjü
ket visszahívták minden funkciójukból, és eti
kai vizsgálatot indítottak ellenük” – mondta
el az ellenzék sajtótájékoztatóján Magyar Zol
tán, a Jobbik országgyűlési képviselője.
Megkérdeztük Glázer Tímea ellenzéki polgár
mesterjelöltet, milyen megrendelés érkezett a De
mokratikus Koalíció (DK) országos pártközpontjá
tól a győri polgármester lejáratásához, illetve iga

KILÉPETT
Fodor Roland, a Jobbik Győri
Alapszervezetének elnöke a kö
zösségi oldalán jelentette be kedd
reggel: kilépnek az ellenzéki ösz
szefogásból.

zake azok a híresztelések, hogy a DKt közismer
ten jogászként segítő szombathelyi Czeglédy Csa
ba állhat a blog mögött. „Minket nem hívnak ilyen
hajóutakra, a képeket az interneten és az újság
ban láttuk, minden bizonnyal belső körből jutottak
ki az információk” – válaszolta Glázer Tímea. Poll
reisz Balázs, az MSZP győri elnöke annyit tett hoz
zá: egyetlen jelölt sem kapott utasítást a DK párt
központjától vagy máshonnan a polgármester le
járatására. A jobbikos kilépőkre utalva megjegyez
te: „Borkai nemcsak lányokat, hanem fiúkat is vá
sárolt, akik becstelen emberek.”

A sajtótájékoztatón felvetettük, hogy a most ki
lépő Fodor Roland az összefogás listájának a má
sodik helyén áll. „Fel fogjuk szólítani mandátumá
nak visszaadására” – jelentette ki az ellenzéki pol
gármesterjelölt, Glázer Tímea. Magyar Zoltán eh
hez még hozzátette, a Jobbik ugyanezt követeli Fo
dor Rolandtól.
Glázer Tímea arról is beszélt, hogy készen áll
nak a város vezetésének átvételére. „Van progra
munk, van csapatunk, van elszántságunk, ezért is
számítunk jelöltjeink vasárnapi támogatására” –
fogalmazott a polgármesterjelölt.

a Jobbik az összefogásból

„Glázer Tímea alkalmatlan arra,
hogy Győr polgármestere legyen” –
mondta el szerkesztőségünknek Fo
dor Roland, a párt helyi elnöke ked
den. A kilépés után mind a négy job
bikos jelölt visszalépett mint egyéni
választókerületi képviselőjelölt. „Az
ellenzéki moslékszövetség elveszítet
te a képviselőjelöltjeinek negyedét,
és a minimális győzelmi esélyeit is. Ki
lépésünk hónapok óta tervezett volt,
nincs köze a DK országos pártköz

pontja által megrendelt, a fideszes
polgármestert ocsmány módon lejá
rató anyagokhoz” – olvasható a Face
bookbejegyzésben.
Fodor Roland hozzátette, értel
mes magyar ember nem támogatja
a DK és a baloldal megerősödését
sem Győrben, sem országosan. Az el
lenzéki összefogás így az 1., 2., 13.,
14. választókerületben nincs jelen.
Kedden délután az ellenzéki sajtó
tájékoztatón Magyar Zoltán, Jobbi

kos országgyűlési képviselő bejelen
tette, hogy pártja etikai vizsgálatot
indított, a Jobbik Győri Alapszerveze
tének működését felfüggesztette és
minden tisztségétől visszahívták a
négy indulót.
Fodor Rolandék arra kérik szava
zóikat, hogy vasárnap voksoljanak
civil és független jelöltekre, akik
nem részesei a pártpolitikai őrület
nek, akiknek valóban Győr a legfon
tosabb.
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Simon Róbert Balázs: Győr további fejlődése a tét
„A FideszKDNP a garanciája annak, hogy
Győr továbbra is a legvonzóbb, hagyománya
it őrző, ugyanakkor korszerű városként fej
lődjön tovább. Ha a város a széthulló ellen
zék kezére kerülne, a dinamikus fejlődése
megtorpanna és más, korábban már megbu
kott irányba indulna” – fogalmazott lapunk
nak Simon Róbert Balázs, győri országgyűlési
képviselő.

Vasárnap az önkormányzati választáson Győr
további fejlődése a tét – hangsúlyozta Simon Ró
bert Balázs, Győr egyik országgyűlési képviselő
je. „Az elmúlt hetekben a kampány során sok
ezer győrivel találkoztunk és beszélgettünk váro
sunk jövőjéről. Mindannyian elmondták, hogy a
2006ban elkezdett fejlődés példaértékű a város
életében, és támogatásukról biztosították pol
gármester illetve képviselő jelöltjeinket” – fej
tette ki a politikus. „Győr valóban hazánk egyik
legdinamikusabban fejlődő településévé vált az
elmúlt években, ahol húzóerő a megújulni képes

gazdaság, ugyanakkor magas színvonalú az okta
tás, sokszínű a kulturális élet, eredményes a
sport, vonzó turisztikai központ lettünk. Minden
generáció igazi otthonra talál ebben a városban.
Biztos kezekben van az önkormányzat irányítása,
ami a következő időszakra is garanciát jelent. Azt
kérem a tisztelt győriektől, hogy városunk töret
len fejlődése érdekében vasárnap szavazzanak
Borkai Zsolt polgármesterjelöltre és a Fidesz
KDNP képviselőjelöltjeire! Építsük közösen a kö
vetkező években is a modern, fejlődő Győrt.
Együtt, mi győriek!”

Balla Jenő: Polgármester szeretnék lenni!
Az Összefogás Győrért Egyesület Balla Jenő ve
zetésével összefoglalta az elmúlt másfél hóna
pot, és mindenkit arra kér: menjenek el sza
vazni, hogy együtt, összefogásban visszaad
hassák a győri politikai élet régi ragyogását.
Balla Jenő, az Összefogás Győrért Egyesület pol
gármester és képviselőjelöltje úgy fogalmazott:
Győrnek voltak olyan politikusai, mint Baross Gá
bor vagy Zechmeister Károly, akik megmutatták,
lehet becsületesen vezetni a várost. „Szeretném,

ha a politikusokra ismét büszkék lehetnének a győ
riek, nem úgy, mint jelenleg” – kezdte Balla Jenő.
„Ne legyenek pártkatonák, portások, boltosok és
buszsofőrök, akik nem megfelelő, hiányos gazda
sági tapasztalatokkal rendelkeznek, ne legyenek
központilag, pszichológusok által megírt szövegek,
amelyek eltérnek a személyiségtől. Civilek legye
nek az önkormányzat élén, 100 százalékban!”
Hangsúlyozta: fontos, hogy az emberek szavaz
zanak, mégpedig a leghitelesebb jelöltekre. Mint
fogalmazott, ő már 14 éve civilként szolgálja a köz
érdekeit, mellette sikeres vállalkozó. „Nekünk nin

csenek óriásplakátjaink, pártpénzünk, csakis önma
gunkat adjuk. S azt látjuk, hogy az emberek, akik
megcsömörlöttek a pártpolitikától, bíznak bennünk.
Amikor belekezdtem, azt mondtam: polgármester
szeretnék lenni. Ez most sincs másként, hiszem,
hogy sikerülhet!” Jancsifaluban, Gyárvárosban és Li
kócson kiemelt esélyt lát egyéniben, s az Összefogás
Győrért Egyesület szoros győzelmét jósolja.
„Mindenkit arra kérek, jöjjön el szavazni, aki
hisz a civilekben, az összefogásban és abban, hogy
együtt, mi, győriek visszaadjuk a politika régi ra
gyogását” – zárta Balla Jenő.
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A város a hagyományokhoz híven a Batthyány téren
felállított Batthyányemlékoszlopnál tartotta a hő
sök előtt tisztelgő koszorúzási ünnepségét.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A vértanúkra

EMLÉKEZTÜNK

„Fájdalmas évfordulót ül a magyar nemzet, hiszen ép
pen 170 éve annak, hogy hőseinket az embertelenség
elragadta közülünk. 170 éve a szabadságért vívott har
cunk elbukott, 170 éve valami összetört, több millió szív
megszakadt, egy kicsit minden magyar meghalt. De 170
éve valami más is történt! Ugyanis világossá vált, hogy
bár megtorolhatják bátor kiállásunkat, gőgösen arcul
csaphatnak minket, zárójelbe tehetik a véleményünket
a világról, a szabadságvágyat, a haza és a nemzet szere
tetét, a nemzettestvéreink iránt érzett szeretetet és ösz
szetartozás érzését nem tudják kiölni belőlünk! – fogal
mazott emlékező beszédében dr. Fekete Dávid alpolgár
mester.
Mint mondta, Haynau vezérletével példátlan megtor
lássorozatnak esett áldozatául az aradi 13ként emlege
tett 13 honvédtiszt: Aulich Lajos, Damjanich János, Des
sewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor
József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly. Gróf Batthyány Lajost, az első magyar mi
niszterelnököt ugyanezen a napon, Pesten végeztek ki.
„Köszönjük nektek bátor hőseink, hogy példát adtatok,
utat mutattatok, erőt sugároztatok, megkeményítettétek
szívünket, megerősítettétek hitünket, kitartást, és el
szántságot csepegtettetek belénk! Köszönjük, hogy 170
év távlatából is üzentek nekünk, és még ma is emlékez
tettek bennünket a helyes irányra, a nemzettel szembeni
kötelességünkre, és arra, hogy higgyünk magunkban, az
összetartozás erejében, higgyünk Magyarországban és a
magyar nemzetben!” – szólt az elődökhöz a szónok.

2019. október 11.

A választás napja és ideje:
2019. október 13. (vasárnap) 6–19 óra

TÁJÉKOZTATÓ
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja a győ
ri választópolgárokat a helyi önkormányzati képviselők és polgár
mesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019.
október 13i választásával kapcsolatban a következőkről:
A győri lakcímmel rendelkező vá
lasztópolgárok a lakcímük, illetve át
jelentkezésük (kérelem beérkezési ha
tárideje 2019. október 9., szerda 16
óra) esetén tartózkodási helyük sze
rinti szavazókörben adhatják le sze
mélyesen szavazatukat.

MIT KELL MAGÁVAL VINNIE
A SZAVAZÁSHOZ?
Lakcímét vagy személyi azonosító szá
mát (személyi szám) elsődlegesen lak
címigazolványával tudja igazolni, sze
mélyazonosságát érvényes
– személyazonosító igazolvánnyal,
– útlevéllel vagy
– vezetői engedéllyel.

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS
Az eddigi választásokhoz képest újdon
ság, hogy a nemzetiségi választópolgárok
nem külön nemzetiségi szavazókörben vok
solnak, hanem a lakóhelyük, illetve átjelent
kezésük esetén tartózkodási helyük szerinti
szavazókörben adják le szavazatukat nemze
tiségük önkormányzatainak tagjaira ugyan
ott, ahol a polgármesterre és a képviselőkre
szavaznak. A voksolásban csak az vehet részt,
aki szerepel a nemzetiségi névjegyzékben. A
nemzetiségi választópolgárok egyszerre vá
lasztják meg nemzetiségük települési, terü
leti (megyei), valamint országos önkormány
zatát, erre három külön szavazólap szolgál
majd. Győrben a roma és német nemzetisé
gek esetében 3 db szavazólapot (települési,
területi, országos), a lengyel, örmény, román
nemzetiségeknél 2 db szavazólapot (telepü
lési és országos), a horvát nemzetiségnél
szintén 2 db szavazólapot (területi és orszá
gos), a többi nemzetiség esetén 1 db (orszá
gos) szavazólapot kap majd a választópolgár.
A nemzetiségi választás szavazólapjai
a könnyebb megkülönböztethetőség ér
dekében zöld színűek, és azokat zöld szí
nű borítékba kell tennie a választóknak.
A borítékot mindenképpen le kell zárnia
a választónak, mert a lezáratlan boríték
ban lévő, valamint a borítékon kívül talál
ható szavazólapok érvénytelenek.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre, a jelölt
neve melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet. Külön szavazólap
szolgál a polgármesterjelöltre, és külön
az egyéni választókerületi képviselőjelölt
re történő szavazásra.

FIGYELEM!
A győri 4. egyéni választókerületbe tar
tozó 25. számú szavazókör a Felnőtt Házior
vosi Rendelő Győr, Kinizsi P. u. 26. szám alól
áthelyezésre került, a szavazókör címe meg
változott! A 25. számú szavazókör új címe:
Nagybácsai Óvoda Győr, Úttörő u. 1/C.

SZAVAZÁS MÓDJA
Szavazni csak személyesen, a lakcím
szerinti szavazókörben lehet.
Amennyiben valaki nem tud elmenni
egészségi állapota, fogyatékossága, fog
vatartása miatt, kérheti, hogy mozgóur
nával szavazzon. A mozgóurna iránti ké
relmet a választópolgár 2019. október
11én (pénteken) 16 óráig a helyi válasz
tási irodához, a szavazás napján, 2019.
október 13án 12 óráig ügyfélkapun vagy
a szavazatszámláló bizottsághoz nyújt
hatja be.

Tájékoztató a választással kapcsolatos változásokról
Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája (HVI) tájékoztatja a győri válasz
tópolgárokat a 2019. október 13i helyi önkormányzati képviselők választásával
kapcsolatban, hogy négy választókerületben a DKMomentumMSZPJOBBIKLMP
jelöltjei visszaléptek, ezért az 1es választókerületben Fodor Rolandra, a 2esben
Takács Gáborra, a 13asban Horváth Balázsra, a 14esben pedig Weller Ramónára
érvényes szavazatot nem lehet leadni a szavazólapon. A nemzetiségi választások
kal kapcsolatban a HVI arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a horvát nem
zetiség esetében a települési választás – szükséges számú jelölt hiányában – el
marad. A horvát nemzetiséghez tartozó választópolgárok tehát területi (megyei)
és országos listára adhatják le szavazatukat Győrben.

Szavazókör
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39
40
41
42
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Szavazókör címe
Újvárosi Művelődési Ház Győr, Liget u. 55.
Újvárosi Művelődési Ház Győr, Liget u. 55.
Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
Bartók B. Zenei Általános Iskola Győr, Simor J. püspök tere 16.
Pinnyédi Művelődési Ház Győr, Napfény út 1.
Rómer F. Történeti és Művészeti Múzeum Győr, Király u. 17.
Révai M. Gimnázium Győr, Jókai út 21.
Révai M. Gimnázium Győr, Jókai út 21.
Kisfaludy K. Könyvtár Győr, BarossG. út 4.
Újvárosi Közösségi tér Győr, Kossuth L. u. 45.
Kossuth utcai Idősek Klubja Győr, Kossuth L. u. 58.
Kálóczy téri Idősek Klubja Győr, Kálóczy tér 9.
Liszt F. Zeneiskola Győr, Liszt F. u. 6.
Richter Zeneművészeti Szakgimnázium Győr, Rákóczi F. u. 57.
Öveges K. Gyakorló Általános Iskola Győr, Gárdonyi G. u. 2.
Öveges K. Gyakorló Általános Iskola Győr, Gárdonyi G. u. 2.
Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
Tulipános Általános Iskola Győr, Rónay J. u. 4.
Audi Hungária Általános Művelődési Központ Győr, Bácsai út 55.
Audi Hungária Általános Művelődési Központ Győr, Bácsai út 55.
Tulipános Általános Iskola Tagiskola Győr, Sövény u. 15.
Tulipános Általános Iskola Tagiskola Győr, Sövény u. 15.
Nagybácsai Óvoda Győr, Úttörő u. 1/C.
Vámosi utcai Idősek Klubja Győr, Vámosi u. 6.
Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
Nádorvárosi ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Kálvária u. 20.
Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
Gárdonyi Géza Általános Iskola Győr, Baross G. út 49.
Otthon utcai Idősek Klubja Győr, Otthon u. 2.
Bólyai utcai Idősek Klubja, Győr Bólyai F. u. 9.
Lukács S. Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnázium Győr, Mártírok útja 1315.
Forrás Waldorf Iskola Győr, Balassi B. u. 1.
Forrás Waldorf Iskola Győr, Balassi B. u. 1.
Likócsi Közösségi Ház Győr, Esztergető u. 12.
Szabóky A. Szakiskola Győr, Szabolcska M. u. 26.
Szabóky A. Szakiskola Győr, Szabolcska M. u. 26.
Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
Móra F. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 2024.
Tánc és Képzőművészeti Iskola Kollégiuma Győr, Mester u. 24.
Pedagógiai Szakszolgálat Győr, Török István u. 36.
Pálffy M. Kereskedelmi Szakgimnázium Győr, Földes G. u. 3436.
Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
Fekete I. Általános Iskola Győr, Kodály Z. u. 31.
Kölcsey F. Általános Iskola Győr, Szent Imre út 33.
Révai M. Gimnázium Kollégiuma Győr, Szent Imre út 2628.
Révai M. Gimnázium Kollégiuma Győr, Szent Imre út 2628.
Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
Szentgyörgyi A. Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola Győr, Cuha u. 2.
Dr. Kovács Pál Könyvtár Győr, Herman u. 22.
Dr. Kovács Pál Könyvtár Győr, Herman u. 22.
Kossuth Zs. Leánykollégium Győr, Szigethy A. út 6567.
GYŐRSZOL Zrt. Ügyfélszolgálat Győr, Orgona út 10.
Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Győr, Lajta út 38.
Kovács M. Általános és Szakképző Iskola Győr, Répce u. 2.
PÁGISZ Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Győr, Ikva u. 70.
Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
Arany J. Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Győr, Örkény I. u. 46.
Szent Anna Otthon Győr, Öveges J. u. 7.
Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Győr, Konini út 24.
Kodály Z. ÉnekZenei Általános Iskola Győr, Tárogató u. 18.
Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 56.
Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 56.
Kölcsey F. Általános Iskola Telephelye Győr, Arató u. 5.
Radó T. Általános Iskola Győr, József A. u. 4.
Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
Móricz Zs. Általános Iskola Győr, Vajda J. u. 25.
Váci M. Általános Iskola Győr, Váci M. u. 3.
Váci M. Általános Iskola Győr, Váci M. u. 3.
Lakossági Információs Iroda Győr, Déryné u. 50.
Győrszentiváni Sportpálya Győr, Árnyas u. 2.
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
Horgas utcai Idősek Klubja Győr, Horgas u. 6.
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Győzelem u. 12.
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Kisdobos u. 15.
Ménfőcsanaki Petőfi S. Általános Iskola Győr, Kisdobos u. 15.
Felnőtt Háziorvosi Rendelő Győr, Szertári u. 4.
Gyirmóti Művelődési Ház Győr, Szent László út 3537.
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Szerdán mutatták be a megszé
pült udvart, ahol dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester, a terület önkormány
zati képviselője elmondta, február
ban, a Barokk Bálra adták át a palota
felújított emeleti termeit, most pe
dig a népszerű udvar rekonstrukciója
történt meg.
A politikus kiemelte: kezd beérni
a kormány családpolitikája, amíg
2010ben 557 házasságot kötöttek a
Győri Anyakönyvi Hivatalban, addig
idén ez a szám elérheti az ezret. Hoz
zátette, remélhetőleg ezzel arányo
san a gyermekszületések száma is
megemelkedik.

Megszépült környezet várja a Zichypalota udva
rán fotózkodó párokat. A hatalmas, idős platánfa
köré kovácsoltvas pad került, díszburkolatot épí
tettek és befüvesítették a területet.

MEGSZÉPÜLT

A ZICHY-PALOTA UDVARA

Szerző: Koloszár Tamás / Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Folytatódik az útrekonstrukció

VÁROSUNK KÖRNYÉKÉN

Megkezdődött a 8311es jelű, Nyúl települést GyőrMénfő
csanakkal összekötő út harmadik, leghosszabb szakaszának fel
újítása, a nyúli Szurdik csomóponttól a győrújbaráti Kontrasa
rokig. A felújítás a Modern Városok Program keretében valósul
hat meg – jelentette be Nyúlon, a Faluházban tartott rendez
vényen Kara Ákos, a körzet országgyűlési képviselője, a felújítás
kezdeményezője.
A munkaterület átadása előtt a Faluházban emléklapot írt
alá Kara Ákos, Schmiedt Henrik Nyúl polgármestere, Szalóki Gé
za, Győrújbarát polgármestere és Ackermann István, a kivitele
ző Strabag Építő Kft. igazgatója.
Az első szakaszt Nyúlon a Szabadság utca 1400 méter hosszú
szakaszának felújítása jelentette. Jelenleg is dolgoznak a szakem
berek Ménfőcsanakon, a Malom utcában. A most kezdődött har
madik szakasz öt kilométer út felújítását jelenti, hárommilliárd fo
rint értékben. Átadására várhatóan 2021 tavaszán kerül sor.
Az érintettek türelmét kérjük az építés alatt – fogalmazott Kara
Ákos, aki elmondta azt is, közvetlenül húszezer ember közlekedé
se lesz gyorsabb, biztonságosabb, miután a szakasz elkészül.

240 millió forintos beruházás keretében meg
újult Jancsifaluban a Pusztaszeri út. A felújí
tás költségét az önkormányzat állta. A 630
méteres szakaszon, kifogástalan aszfalton
közlekedhetnek az arra járók.
„A felújítás 2017ben fogalmazódott meg egy
közmeghallgatáson” – idézte fel a múlt csütörtöki
avatáson az előzményeket dr. Fekete Dávid alpol
gármester, aki hozzátette: mivel Borkai Zsolt pol
gármester jogosnak találta az igényt, a közművek
cseréje után megkezdődhettek a munkálatok.
A régi utat elbontották, négyezer köbméter
anyagot kellett elszállítani a helyszínről. A több
mint harmincéves, töredezett aszfalt helyére kifo
gástalan minőségű új került. A járdákat is korsze
rűsítették, így a gyalogosközlekedés is biztonságo
sabb lett.
Az avatáson Simon Róbert Balázs győri ország
gyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a Pusztaszeri
út fontos gyűjtőút, amelynek felújítását kizárólag
a győri önkormányzat finanszírozta a Lakóutca
Program keretében.

Fotó: O. Jakócs Péter
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Szerző: Koloszár Tamás / Fotó: Marcali Gábor

FELÚJÍTOTTÁK

A PUSZTASZERI UTAT

2019. október 11.

Kétszer kétsávos lett az út 750 méteren, 250
méteren pedig kettő plusz egy sávos. Az Audiba
és az ipari parkba igyekvők a fejlesztés fő nyerte
sei, akik műszakváltáskor lassan, gyakori torlódá
sok mellett érték el munkahelyüket. Ugyanez volt
a helyzet, amikor letelt a műszak, s a város felé
vették az irányt. A bővítés során egy felüljárót el
bontottak és újraépítettek, egy vadonatújat pedig
építettek.
A fejlesztés a környéket is érintette. Ennek so
rán 557 méteres szakaszon megújult a Dohány ut
ca, amelyet Győr felől egy új, direkt ágon, az Ipar
csatorna feletti felüljárón keresztül lehet megkö
zelíteni. Kiépítettek egy új körforgalmat is, a Rep
téri úton keresztül új felhajtó ág vezet fel az 1es
főútra a város irányába.
Az önkormányzat nevében Radnóti Ákos alpol
gármester méltatta a beruházás jelentőségét, s
emlékeztetett arra, hogy idén szinte minden vá
rosrészben voltak útfelújítások, több mint kétmil
liárd forint értékben.
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képvi
selő azt emelte ki a megnyitón, hogy az 1es főút
ezen szakaszának megújítása az elmúlt másfél év
legnagyobb olyan beruházása volt, amely magyar
forrásból valósult meg. Kara Ákos győri országgyű
lési képviselő pedig azt hangsúlyozta, az Audiba
és az ipari park más cégeihez munkába járók gyor
sabban, egyszerűbben és biztonságosabban ér
hetnek célba, illetve munka után haza.

9

Gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetünk az 1es számú főút Ipar utcai és likócsi
körforgalom közötti egy kilométeres szakaszán. A fejlesztés 2,1 milliárd forintba került.

ÁTADTÁK

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor

az 1-es főút kétszer kétsávos szakaszát
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A legjobbiskola.hu portál közzétette a 2019es középiskolai rangsort, melyet az elmúlt
öt év érettségi és kompetenciaméréseinek eredményei alapján állítottak össze.

Jótékonysági pályázati felhívás!

FOGYATÉKKAL ÉLÔK

FIGYELEM!
A gyôri és gyôr környéki, szociálisan
is rászorult, súlyos fogyatékkal élő
magánszemélyek, családok és az
ôket segítô intézmények számára,
különös tekintettel a vakokra és a
gyengén látókra. Pályázni egy részletes adatlap kitöltésével lehet, melyet a pályázni szándékozók az interneten keresztül tölthetnek le.

A pályázati adatlap elérhetô:
www.lions.gyor.hu
www.gyorivakok.hu
A pályázatokat a
gyorilionspalyazat@gmail.com
e-mail-címre kell beküldeni
Beküldési határidô:
2019. október 31.
Kedves támogatóink!
A több mint 25 éve sikeresen
mûködô gyôri Lions Alapítvány
továbbra is tisztelettel várja és
szívesen fogadja a segíteni
akaró magánszemélyek és vállalkozások pénzadományait az
alapítvány

101033794731370001004006
számú bankszámlájára.
(Közhasznú alapítványunk adókedvezményre jogosító adóigazolás
kiadására jogosult!)

Szerző: Földvári Gabriella

TAROLTAK
a győri szakközépiskolák
A jó hír, hogy a szakközépisko
lák listáját Győr vezeti. Az első a
Győri Szolgáltatási SZC Krúdy
Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási
Nyelvű Középiskolája, Turisztikai
és Vendéglátóipari Szakképző Is
kolája lett, éppúgy, mint tavaly.
A második a Győri Műszaki Szol
gáltatási Centrum Pattantyús
Ábrahám Géza Ipari Szakgimná
ziuma és Szakközépiskolája. A
harmadik pedig a Győri Műszaki
Szolgáltatási Centrum Lukács
Sándor Mechatronikai és Gépé
szeti Szakgimnáziuma, Szakkö
zépiskolája és Kollégiuma lett,
ahogy tavaly is.

A magyar középiskolákat ér
tékelő rangsorban – akárcsak
tavaly – 2019ben is a négy
éves képzést adó veszprémi
Lovassy László Gimnázium lett
az első. Kevéssel maradt le
mögötte a budapesti Eötvös
József Gimnázium, a harmadik
helyezett XIV. kerületi Szent
István Gimnázium pedig óriá
sit lépett előre a tavalyi helye
zéséhez képest.
A győri gimnáziumok közül a
top húszban a 12. helyen a Ré
vai Miklós Gimnázium és Kollé
gium hat évfolyamos képzése
szerepel, hat helyet előre lépve

BÉKE ÉS BIZTONSÁG

tavalyhoz képest, míg a 16. he
lyen a Kazinczy Ferenc Gimnázi
um és Kollégium nyolc évfolya
mos gimnáziuma található, két
helyet rontva az elmúlt évi pozí
ciójához képest.
Az összegzésből kiderül, a
középiskolák versengése rend
kívül szoros, az első és a husza
dik helyezett intézmény ered
ménye között mindössze 1,7
százalékos eltérés mutatkozik.
Még a századik helyezett közép
iskola is magasan az országos
átlag felett teljesít. A listán ösz
szesen 984 intézmény 1645
képzési formája szerepel.

az alapja mindennek

Kitért a kiskunfélegyházi fegyvergyár megnyitá
A honvédség teljes modernizációjáról tartott
sára
is, ahol korszerű fegyverek készülnek, emel
tájékoztató elődadást dr. Benkő Tibor honvé
lett
hangsúlyozta:
„Az Európában fellelhető leg
delmi miniszter október 8án, a GyőrMoson
modernebb
eszközöket
és járműveket rendeltük
Sopron Megyei Kormányhivatalban.
meg, amelyek a kor minden követelményének
A tárcavezető legfontosabbként hangsúlyoz megfelelnek. Ezekre szükség van ahhoz, hogy Ma
ta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program gyarország békéjét és biztonságát megőrizzük.”
Elhangzott a katonai hivatásra való nevelés fon
elsődleges célja, hogy biztosítsa a békét és a biz
tonságot. Indoklásként felhozta, hogy hazánktól tossága is, hiszen a hadsereg létszámát fokozato
távolabb és közelebb is konfliktushelyzetek van san növelni szeretnék, az önkéntes tartalékosok
nak: egyre gyakoribbak a terrortámadások, az il felszerelésével együtt. „Az önkéntes területvédel
legális migráció, és a kibertérből is érkeznek tá mi tartalékosrendszerhez egyre több olyan ember
madások. Ezek elhárítására csak egy felkészült, csatlakozik, akik civil hivatásuk mellett fontosnak
jól felszerelt, esküjéhez hű katonákból álló had érzik a haza védelmét, ezért elköteleződnek a hon
sereg képes, amelynek regionális szinten is meg védséggel. Jelenleg közel 9 ezer tagja van az ÖTT
kell erősödnie. A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési állományának, 2026ra pedig szeretnénk elérni a
20 ezer felszerelőt.”
program erre jött létre.

2019. október 11.
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Apró
lábakkal

NAGY
lépéseket
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

tesznek

Látszólag teljesen hétköznapi látvány, mégis szívhez szóló,
lelket érintő. Szülők és gyermekek állnak körben, közöttük
babakocsik. Még az eső sem riasztja őket, hogy a starttól
indulva elérjék a célt valóságosan és jelképesen is. Szülők
és testvérek futnak együtt a központiidegrendszersérült,
mozgásukban korlátozott kisgyermekekkel. Az önzetlen
adakozásra hívják fel embertársaik figyelmét.

A múlt szombati Arrabona Futófesz
tiválon az Erzsébet Ligeti Óvoda Bog
lárka csoportjába járó, halmozott sé
rültséggel élő gyermekek részére jóté
konykodhattak a résztvevők. Az ado
mányokból megvásárolni kívánt pillan
gó rugós libikóka és a bucka emelt ho
mokozó nem csak gyermekeknek, ha
nem a velük foglalkozó szakemberek
nek is nagy segítséget jelentene, hi
szen a mozgásfejlesztés célja a kis óvo
dások önállóságra nevelése, és a játé
kok lehetőséget kínálnak az elfogadás
ra és a befogadásra. A sérült gyerme
kek szülei örömmel fogadták a jóté
konysági kezdeményezést, hiszen ők
nap mint nap megtapasztalják, milyen
sokat jelent a fejlesztés mellett a társa
dalom támogatása.
A négyéves Ádám két éve jár a Bog
lárka csoportba, reggelente hátra sem
néz, olyan örömmel igyekszik az óvó
nénik felé, és könnyen barátkozik sé
rült és egészséges társaival. A mozgás
ban, látásban, értelmi fejlettségben is

hátrányban lévő kisfiú kinyílt, ahogy
szülei, Horváth Tímea és Pintér Attila
fogalmaznak, a fejlesztéseknek köszön
hetően, beszédében és mozgásában
érezhető a legnagyobb változás.
Az ötéves Kristófról egyévesen de
rült ki, hogy keskenyebb agykéreggel
született, nála a jobb és bal agyfélteke
összeköttetése nem teljes. Egy hónap
ja jár az óvoda speciális csoportjába,
pillanatok alatt beilleszkedett. Nem
csak a gyerekek, hanem az óvoda épü
lete is kap tőle egy búcsúintegetést a
nap végén, és gyakran emlegeti ott
hon is az óvó néniket. Barátra is lelt,
Juszuffal, a csoport másik sérült kisfi
újával szeretnek együtt játszani. Kris
tóf a lány ikertestvérével, öccsével és
nővérével összetartó négyest alkot
nak, mondja Kuti Szalai Andrea édes
anya, a 11 éves nagylányuk felnőtt
módjára vigyázza kisebb testvérei
minden lépését.
Gergő hatéves, háromévesen kezd
te az óvodát. Féléves korában derült

ki, hogy oxigénhiányos állapot miatt a csoportszobában, bababeszéde is el
agykárosodást szenvedett. A kisfiú indult, egyre jobban ki tudja fejezni ér
már egyedül is tud kis kerekesszékével zéseit, és nem fél a gyerekektől. Nővé
közlekedni, amire az óvodában tanítot re, Veronika a legnagyobb motiváló
ták meg. Még nehezen barátkozik ide erő a kisfiú számára, mindent neki mu
genekkel, de az óvoda szeretetteljes tat meg először, legyen szó mászásról,
légkörében jól érzi magát. Nagyon ra kúszásról, még az első babahangokat
gaszkodik a vele foglalkozó szakembe is nővérének mondta ki először.
rekhez, ölelésre nyújtja feléjük kis kar
A szülők csak sorolják, mennyi fejlő
jait, megnyugvást találva náluk, ha fél, dés történt azóta, hogy sérültséggel
ha örül. Az elmúlt években megtanult élő kisgyermekeik a Boglárka csoport
önállóan enni, egyre választékosab ba járnak. A szerető és támogató csa
ban fejezi ki magát, sorolják az ered ládtagok mellett az óvoda szakemberei
ményeket a szülők, Csonka Gábor és segítik őket, hogy gyermekeik hátrá
Eszter. A nyolc
éves Dorka is
nagy türelem
mel és szere
tettel tanítja
kisöccsét ver
egyszerűen és biztonságosan!
sekre, mondó
A goood.hu oldalon indított jótékonysági gyűjtéshez a
kákra.
gyorplusz.hun keresztül juttathatják el adományaikat.
Gábor szív
A Győr+ Média székházában (Kodály Z. u. 32/A) a recep
fejlődési rend
ción, és a Műker 91 Kft. Vasműszaki Kereskedőházban
ellenességgel,
(Szent Imre út 113.) gyűjtőperselyt is találnak.
hallási és értel
mi sérültséggel
született, egy
éves koráig várt a szívműtétre, és emi nyukat ledolgozva fejlődjenek. Ahogy
att mozgásfejlődésében is elmaradt a fogalmaznak, apró lábacskáikkal egyre
társaihoz képest. Szilasi Gábor és Judit nagyobb lépéseket képesek tenni a vi
ötéves kisfiára még újabb szívműtét is lág megismerésében és az önállóbb
vár. Két éve érkezett a csoportba, a élet felé. Az önzetlen adományokat kö
komplex fejlesztésnek köszönhetően, szönik, a jótékonyságot, amellyel eljut
már feláll, mászva önállóan közlekedik hatnak a hintáig, homokozóig.

ADAKOZZON
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Minden bankszámlacsomaghoz igényelhetünk
bankkártyát, amely segítségével készpénz ve
hető fel a bankfiókban, az ATMeknél, fizethe
tünk vele vásárlásnál, de anélkül is, okostele
fonnal. A szolgáltatók egyre több kényelmi
szolgáltatást tesznek elérhetővé, az elkényel
mesedés pedig ahhoz vezet, hogy kevésbé le
szünk körültekintőek, nem szentelünk kellő fi
gyelmet a bankkártyaadataink védelmére.

a tudatos bankkártya-

HASZNÁLATHOZ
Utat mutat a pénzügyekben.

biztos: a bankok vagy más szolgáltatók sohasem
kérik, hogy bankkártyaadatainkat vagy például fel
használónevünket és jelszavunkat emailben, SMS
ben vagy levélben küldjük el számukra! Amennyi
ben online vásárlásnál bankkártyás fizetést válasz
tunk, úgy mindig győződjünk meg arról, hogy biz
tonságos fizetést garantáló oldalon vagyunke.
Ha gyakran használjuk bankkártyánkat, hasznos
szolgáltatás a mobilbank, hiszen így azonnali értesí
tést kapunk a kártyatranzakciókról. Így gyanú esetén,
azonnal jelzéssel tudunk élni a kártyakibocsátó felé,
ezáltal a bank azonnali intézkedést tud eszközölni
(például kártyaletiltás, tranzakció visszavonása).

PROFI

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodákhoz for
duló ügyfelek elmondásai alapján, egyre trükkö
sebb módszereket alkalmaznak az adathalászok.
Számos esetben népszerű szolgáltatók, nagynevű
cégek nevében küldenek emailt vagy tesznek fel
online hirdetéseket, ahol egy általuk kreált webes
felületre irányítanak. Ezek az oldalak szinte meg
tévesztően hasonlítanak a közműszolgáltatók, köz
ismert bankok és híres cégek online felületére, ez
zel is csapdába csalva a laikus látogatót. Ha figyel
mesek vagyunk, lehetnek gyanús jelek. Például
sokszor külföldi adathalászok valamilyen fordító
program segítségével fordítják le szövegeiket,
ezért magyartalan szöveggel találjuk szembe ma
gunkat. A böngészőprogramoknak is lehetnek
olyan funkciói, ami jelzi, ha egy adott weboldal
nem biztonságos. Ha ilyen oldalra tévednénk, mel
lőzük az online fizetést, a bizalmas adataink kiadá
sát, de a legjobb, ha ki is lépünk az oldalról. Egy

Hasznos tanácsok

Elérhetőségek:
Győr, Szent István út 10/A.,
II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942
(ügyfélfogadási időben)
Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu,
facebook.com/penzugyifogyaszto
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–14, szerda: 8–14,
csütörtök: 11–17 óráig

Soha ne mentsük el a neten a kártyaadatokat,
csak megbízható szolgáltató oldaláról vásároljunk
és használjunk több szintű azonosítást, így például
a PINkódon kívül SMSt is kérhetünk belépő jel
szóval a telefonra.

INGATLANVIDEÓ!
INGATLANÁT MI A

LEGMAGASABB
ÁRON ADJUK EL!
VILÁGSZÍNVONALÚ
hirdetéseket készítünk.
Elérhetôségek:
• Tel.: 06 20 521 4703 • hflingatlan.hu
• 9023 Gyôr, Bartók Béla út 8.
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S hogy ki az a Szabó Elek? Szabó
Magda írónő édesapja, az ő regényét
vitte színpadra Bagó Bertalan rendező
a Nagyszínházban. Szabó Magda saját
családjának történetében ásott mély
re, s bontotta fel a titkokat, amik szőt
ték a famíliák összefonódott történetét
sok évtizeden át. „Annyi titkom volt” –
mondta maga az írónő imádott édes
anyja, Jablonczay Lenke búcsúzóul,
amikor meghalt 1967ben. „Azt hit
tem, sose lesz belőlem ép ember a te
metése után. Hogy valahogy talpra áll
tam, férjemnek köszönöm, aki szokott
csöndes estéink egyikén nagyon is fel
fogott hallgatásomból azzal a szelíd
mondattal idézett vissza reális életünk
be: 'Rajtad mindig a munka segített,
miért nem élsz a magad gyógyszeré
vel? Lenke – mindketten így hívtuk
anyámat – mióta élsz, mindig begyó
gyította minden reálisirreális sebedet.
Tündér gyermekének születni nagy ál
dás, miért nem akarod rögzíteni az em
lékét, hogy mások is megismerhessék?
(…) Lenke megérdemelné, hogy meg
mutasd az anyádat a világnak, és neki
kevés a rózsaszín márvány sírkő a pár
soros verssel. Ha valakinek, neked, és
egyedül csak neked fog Jablonczay
Lenke válaszolni, ha megkérdezed, és
elmondatod vele, ami megértéséhez
nem voltál a haláláig elég ép vagy te
herbíró, magad is asszony, felnőtt'” – ír
ta Szabó Magda, aki végül három év
múlva fogott hozzá a könyvhöz. Apá
cák, bankárok, tudósok, rokonok és ba
rátok segítették őt, az édesanyja pedig
képzeletben fogta a kezét írás közben,
hogy aztán az olvasók és nézők is meg
érthessék, mi mindenen kellett keresz
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Szinte egyként szisszent
fel a közönség Szabó
Elek neve hallatán a Győ
ri Nemzeti Színházban
azon az estén, amikor
megnéztük a teátrum
legújabb darabját, a Ré
gimódi történetet, amely
azokról a nőkről szól,
akik képesek kezükbe
venni sorsuk irányítását.
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Nem is olyan régimódi

EZ A TÖRTÉNET
tülmennie Jablonczay Lenkének, hogy
olyan erős és bátor asszony lehessen,
mint ahogy lánya is ismerte.
Nem is olyan régimódi ez a törté
net, pedig az 1848as szabadságharc
utáni időkben indul a cselekmény a
Jablonczay és a Rickl család otthoná
ban, ahol Jablonczay Kálmánné, vagyis
Rickl Mária igazgatja a família tagjainak
sorsát. Férje ugyanis elherdálta va
gyonát, így kénytelen ő átvenni a csa
ládfenntartó szerepet. A történet so
rán olyan anyák sorsát ismerjük meg,
akik „harcolnak egymással, a világgal,
családjuk tagjaival, és minden erejük
kel azon vannak, hogy a szorgos és ta
karékos kereskedővér képes legyen le
győzni a férfiak léha dzsentrivirtusát.”
Egy olyan világ elevenedik meg a szín

9021 Gyôr, Bajcsy-Zsilinszky u. 17/A.

padon, ahol mindenre szabály van, s
nem csak a nők, hanem a generációk
harca is tetten érhető. „Szokd meg,
hogy neked nincs szavad, sorsod, éle
ted. Helyetted az öregek gondolkoz
nak, az öregek döntenek, mert a vilá
got az öregek irányítják, és ez sose lesz
másképpen” – hangzik el Lenke déd
anyjától a mondat, ami jól szemlélteti,
mekkora a szakadék az idősek és fiata
lok között. A fiatal lányokat a férfiaktól
is próbálják megóvni, mert „a férfi kár
tékony vadállat. Vagy háborút csinál,
vagy adósságot, vagy gyereket.”
Lenke szabadon szeretne élni egy
olyan világban, ahol nem számítanak a
szülei, a hozománya, csak a képességei.
Mindannyiunknak egy ilyen világban
kellene élnünk, ahol az egyenlőség

| Telefonszám: +36 30 411 3904

nem pátoszos szólam, és a lányok,
anyák és feleségek szabadon formál
hatják sorsukat a saját meggyőződésük
szerint, magyarázattal nem tartozva
ezért a ma is sokszor csak legyintő és
gőgös férfitársadalomnak. Bélyegek
nélkül, hiszen a sebek és tettek forrása
generációkra nyúlhat vissza.
A Rickl Máriát alakító Kossuthdí
jas Kubik Anna játékában óriási az
erő, megmutatja a küzdelmes sorsú
asszony keménységét és lágyságát,
fájdalmas nőiességét.
Szabó Magda hatvanéves korában
fejezte be örök érvényű regényét. A
Győri Nemzeti Színház második nagy
színházi bemutatóját október 5én,
az írónő születésének 102. évfordu
lóján tartották.

www.internormstudio.hu
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Az Adyemlékév tiszteletére az Art World Hungary Egyesü
let tagjai, győri festők, grafikusok, szobrászok, textil és fo
tóművészek a költő verseihez készítettek alkotásokat, vagy
a már meglévő alkotásaikhoz választottak Adyverset, mely
ből kedden nyílt kiállítás a megyei kamara aulájában.

A MŰVÉSZET ÁLTAL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

TENNÉK SZEBBÉ A VILÁGOT
A megnyitón a háziasszony Görcs
né dr. Muzsai Viktória egyetemi do
cens köszöntötte az érdeklődőket.
Felidézte, idén harmadik alkalommal
nyílik az egyesület alkotóinak mun
káiból kiállítás a kamarában. Akiknek

ars poeticája: a művészet által szeret
nék szebbé tenni a világot. Dr. Laka
tos István, a kamara Kézműipari Ta
gozatának elnöke pedig örömét fe
jezte ki, hogy újra divatba jött a me
cenatúra, a kamara lehetőséget biz

tosít az alkotóknak a bemutatkozás
ra, a vállalkozók pedig megismerhe
tik a győri művészeket.
A kiállítást Pápai Fruzsina Menta mű
vészettörténész nyitotta meg, aki ki
emelte: Ady költészete épp oly színes,

A Kortárs Művészeti Panoráma (KOMP) vándorkiállítása nyílt meg a napokban a győri
Múzeumházban, ahol szigetközi és csallóközi alkotók munkáit láthatja a közönség.

KOMP,
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

mely összeköt

mint ez a kiállítás. Az alkotókat elsősor
ban az istenes versek, valamint a szere
lem és halál témájú költemények ihlet
ték munkára, vagy a már meglévő mű
vükhöz keresték meg a megfelelő verset.
Az eseményen „ADY 100” címmel
emlékműsor hangzott el, Árvai Péter,
a Karzat Színház színésze és Nagy Fe
renc Norbert, a Liszt Ferenc Zeneisko
la gitártanárának előadásában, majd
„Művészetről – mindenkinek”, az Art
World Akadémia 4. eseményén Hor
váth Ákos: Ady – illusztrációk tükré
ben, Csizmadia István: Az üres vászon
tól a kész műig: Leonardo mássága és
Kurcsis László: Kortárs keresztút Győr
ben címmel tartott előadást.
Kiállítók: Borbély Károly festőmű
vész; Csizmadia István festőművész;
Gui Demeter festőművész; Horváth
Ákos grafikus; Koren Edit festőművész;
Kurcsis László grafikusművész; Kustán
Melinda textiltervező iparművész, ta
nár; Lipovics János szobrásziparmű
vész; Malasits Zsolt festőművész; Milu
Milanovich Ildikó festőművész; Mózes
László grafikus; Szabó Béla fotómű
vész; Varga György fotográfus.
A tárlat október 30ig, munkana
pokon 9–17 óra között látható.

A KOMPhoz a Duna két partján élő képzőművé
szek baráti alapon csatlakoztak, közös tárlataik évek
óta prezentálják a régió alkotóinak művészeti törek
véseit. A KOMP életre hívásával a térség képzőmű
vészeinek jeleseit terelte egy sátor alá Dunaszerda
helytől Győrön át Mosonmagyaróvárig. A csoport
tárlataival járja a korábban szögesdróttal szétszab
dalt régiót, s mutatja meg annak közös arcát” – fo
galmazott a KOMP kezdeményezője, Varga György.
Festmények, plasztikák, ékszerek láthatók a Mú
zeumház kiállítóterében. Rózsavölgyi László, az ön
kormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottságának elnöke megnyitóbeszédében kiemel
te: a kiállított művek átnyúlnak személyes és ország
határokon, megváltoztatják a lelkeket. A kiigazított
határ mellett élő művészek alkotásaik által azt üzenik,
hogy nincs módunk középszerűnek lenni. Fontos ez
a kiállítás Győrnek, általa újabb impulzusokat kapunk
a további fejlődéshez, újabb kapcsok alakulnak ki vá
rosaink között. „A kiállítók olyan pillanatokat oszta
nak meg velünk, melyek az alkotás örömeiről és ne
hézségeiről szólnak, gyönyörű formában szegülnek
szembe a halállal, és képesek egyegy pillanatra az
időtlenség varázslatos élményét megadni nekünk.”
A tárlaton Borbély Károly, Borbély Máté, Füredi
Kornél, Karczagi Endre, Lebó Ferenc, M. Tóth Judit,
Uzsák Zoltán, Zuzana Benková, Dolán György, Miro
Gábris, Juhász Tibor, Karaffa Attila, Lipcsey György, Si
mon Anikó és Varga György munkáit láthatjuk.
A kiállítás november 5ig, keddtől vasárnapig
10 és 16 óra között látogatható.
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Szalay Zoltán szerző a gyermekek
kel szeretné megismertetni a kü
lönös papot, szerzetest, tudóst, a
győri kötődésű Rómer Flórist A
mesék megmentője című köteté
ben, melyet Lukács Zsolt humo
ros, találó rajzai illusztrálnak.

A szerző egyenesen a mesék meg
mentőjeként prezentálja főhősét:
„Tudjátok, ki mentette meg a mesé
ket a feledéstől? Ki volt az a régesré
gen élt tudós pap, aki felidézte a sár
kánygyíkok ősi történeteit? Ki volt az
a híres régész, aki beszélt a fák és a
kövek nyelvén, és szenvedélyesen ül
dözte a hazugságot? Rómer Flóris
nak hívták őt, a szabadságharcost, a
fegyencet, az írót, akinek nem más,
mint Marcus Aurelius római császár
adott tanácsokat.”
A kiadványt a napokban mutatták
be Pozsonyban, ahol Csécs Teréz, a
győri Rómer Flóris Művészeti és Tör
téneti Múzeum munkatársa méltat
ta. Rómer Ferenc 1815ben született
Pozsonyban. 1824ben a pannonhal
mára bencés kolostorba költözött
szerzetestanoncnak. A gyermekkori

Szerző: Földvári Gabriella

RÓMER,
a mesék megmentője

15 év három fejezetet kap a könyv
ben, amelyek évezredeket ölelnek
fel: földtörténeti korszakok a sárkány
gyíkok meséje révén; felvillan Po
zsony őstörténete és történeti föld
rajza a régészeti leletek kapcsán az
akkori, 19. századi jelenben. Feltűnik
Pannonhalma és a szerzetesség lé
nyege mai korunkba helyezve. Aztán

az akadémia tanáraként, József fő
herceg nevelőjeként találkozunk ve
le, majd az 1848–49es szabadság
harc eszméivel és csatáival ismerked
hetünk meg. Ezt is olyan könnyed
összehasonlítással mutatja meg a
szerző, hogy az egy kisgyerek számá
ra is érthető: „nem avégett folyt a
harc, hogy a polgárok nyáron elme

Pom Pom meséit mu
tatták be a Vaskakas
Bábszínház új évada
első premierjeként.
Csukás István klasszi
kusát Kocsis Rozi ren
dezte bábszínpadra,
a retro sorozat leg
újabb darabjaként.

SZIA PICUR,
MEGVÁRHATLAK?
Picurral és barátaival, Gombóc Artúrral, Festék
tüsszentő Hapci Benővel, Durrbelebummal, Zen
gőbongó fésűvel, Magányos szamovárral és a Ci
vakodó cipőikrekkel, valószínűleg nemcsak a gye
rekek, hanem a felnőttek is szívesen találkozná
nak. Az előadás egy különleges bábtechnikával ké
szült, a fekete vagy más néven illúziószínháznak
köszönhetően, Picur körül valóban életre kelnek
a Pom Pomuniverzum nem éppen mindennapi

teremtményei. A mese izgalmas kalandokon át
sok zenével bontakozik ki, és remélhetőleg a vé
gére nem csak Picur kedély, de egészségügyi ál
lapota áll helyre.
A mesét Nagy Orsolya alkalmazta bábszínpad
ra, a látvány és bábtervező Bartal Kiss Rita, a ze
neszerző Rab Viki, a koreográfus Fitos Dezső volt.
Játsszák: Gergely Rozália, Szúkenyik Tamás, Hor
váth Márk, Ragán Edit és VitányiJuhász István.

hessenek a Balatonhoz szabadságra,
hanem azért, hogy a császár ne csi
nálhasson velük azt, amihez éppen
kedve szottyan.” Bízom benne, ame
lyik gyerek megismeri Rómer éle
tének ezt a szakaszát, az később, fel
nőtt korában érdeklődve fordul majd
a mélyebb megismerés felé – hang
súlyozta Csécs Teréz.
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Amúgy sem kevés félelmeink közé beköltözött a FOMO, vagyis a rettegés attól, hogy vala
miből kimaradunk. A 27 éves Hartung Attila első nagyjátékfilmje, a FOMO ennek a félelem
nek ad hangot az évezred végén születettek körében. Igen hatásos, erőteljes, feszültségte
remtő alkotás. Október 10től már a mozikban is látható, a Rómer Házba elővetítésre hozták
el, s a rendkívül igényes és értő fiatalok alkotta telt ház előtt méltó sikert aratott.

Szerző: Hajba Ferenc

Felnőni a gigászi világhoz

A FOMO és alkotói
a Rómer Házban
A film első húsz perce külö
nösen sokkoló. Cselekménye
nem más, mint a tizenévesek
bulivilága testközelből. M. Deák
Kristóf operatőr leleménye,
hogy iphonet adott a szereplők
kezébe, s az ott használt felvéte
leket is használta, így ennek a
kultúrának a hangulatát, a tör
vényeit valóban a benne élők
szemszögéből tudta bemutatni.
Az első húsz percben nincs lát
ványos, lineáris fejlődése a tör
ténetnek, klipszerű, drámai álla
potrajz, morális ítélkezés, didak
tikus figyelemelterelés nélkül. A
nyitó húsz perc egyébként nem
dokumentum, és nem is áldoku
mentum. Művészi igazság. A
film előkészületei egy éven át
tartottak, gondosan választot
tak szereplőket, színész tanár ta
nította az amatőröket, bepróbál
ták a jeleneteket. A jelenetek
egy részét úgynevezett gerilla
forgatásokon rögzítették, vagyis
természetes helyszínen, váratla
nul, az otttartózkodók előzetes
tudta nélkül. Mindezt persze a
törvényes gerillaforgatás szabá
lyainak betartásával. Így is adód
tak váratlan helyzetek. Hartung

Attila mondta el a vetítést köve
tő beszélgetésen, hogy a forga
tókönyv szerint a Bakáts téren
rácsapnak egy lány fenekére.
Amikor ez megtörtént a szerep
lővel, valamelyik gyorsétterem
pultosa kirohant, a lány védel
mére kelt, s nekiment az „elkö
vetőnek”, nem tudván, hogy
filmforgatás zajlik.
A valódi, s a virtuális térbe is
áthelyezett világ konfliktusaként
egy vlogger csapat rávette az
egyik gimnazista srácot, hogy a
leitatott, félig öntudatlan lányt –
az iskola történelemtanárának a
lányát – bántalmazza. A husza
dik perctől kezdve ennek a drá
mának a további önmozgását,
az arra adott reakciókat már a
klasszikus filmes dramaturgia
szerint láthatjuk. A lány eltűnik,
a fiút kirúgják az iskolából, a
vloggerek dolgoznak tovább.
Nincs feloldozás, nem oldódik
meg semmi. A rendező nem ad
mintát az ítéletalkotásra.
A tragédia a történetben
nemcsak egy lány bántalmazá
sa, hanem az is, hogy mindezt a
tinédzser vloggerek a világhálón
át bemutatták. Ott a történet

már a virtuális világ szabályai
szerint él tovább.
A film egy nemzedék ön és
útkeresésében a felelősségérzet
sorvadását mutatja be, s azt,
hogy a tiniknek és utódaiknak
most már nemcsak saját környe
zetükben, hanem túlzás nélkül
az egész világban kell élniük, hi
szen cselekedeteik bárhol látha
tók és lehívhatók, minden kul
túrában hatnak, van, ahol min
taként szolgálnak, van, ahol el
rettentő példaként, s ebben a gi
gászi térben kapkodnak a fiata
lok (is), nehogy lemaradjanak
valamiről, nehogy kikerüljön a
látókörükből bármi. Részesei
akarnak lenni a világnak, s mára
ehhez a technika adott. Most
már csak az embernek kell felér
ni hozzá.
A filmet követő beszélgeté
sen hallottak alapján erre azért
van remény. A fiatalok olyan ké
pi jeleket, rendezői utalásokat,
rejtett gesztusokat vettek észre
és értettek meg, hogy ez még az
alkotókat is megdöbbentette. A
Rómerben felnőtt egy olyan kö
zönség és közösség, amelyre
büszke lehet a város.
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Turnéra indult

A ZENEKAR
A Győri Filharmonikus Zenekar társulata kedden
keletázsiai turnéra indult. Az együttes küldetésének
tekinti, hogy külföldön is vigye városa, országa jó hír
nevét. A győri társulat 18 nap alatt 10 koncerten 19
művet, 5 különböző helyszínen ad elő. Az együttes
tagjai Japán, Tajvan és DélKorea közt mintegy 8 re
pülőutat tesznek meg. Három fesztiválon játsszák
kultikus magyar és külföldi zeneszerzők műveit, nem
zetközi szólistákkal. Az együttest Berkes Kálmán mű
vészeti vezető és Dobszay Péter dirigálja.
A keletázsiai fellépés egyik csúcspontjának a
szöuli Lotte Hallba meghirdetett koncert ígérkezik.
Hazánk a győri társulat bemutatkozásával a Dél
Koreával fennálló 30 éves diplomáciai kapcsolatát
ünnepli. A turné utolsó állomásának helyszíne a
tokiói Musashinó Zeneakadémia lesz, ahol fel
hangzik Bartók Béla Concertója is.

Bauhaus és környezettudatos divatbemutató

DIZÁJN

mindenütt

Akik a Nefelejcs köz felé jár „felöltöztetésének” a célja, hogy
nak, bizonyára észrevették, vala a kortárs építészetet közelebb vi
mi készül. A Design Hét alkalmá gyék a dizájnhoz. Az ünnepélyes
ból már épül egy installáció, megnyitó október 18án 17 óra
amely 2020 tavaszáig kültéri kiál kor kezdődik „hulladékmentes”
lítótérként szolgálja Győr belváro divatbemutatóval, ahol Németh
sában a közösséget. A részletek Aliz Zsófia vonultatja fel környe
ről Nagy Zsuzsa, a szervező Terasz zettudatosan tervezett kollekció
Csoport képviselője számolt be ját, melyeket Újhelyi Mónika ne
lapunknak. A fából és durisol épí meztáskái egészítenek ki.
„A Design Hét Győr idei fő té
tőelemekből készülő pavilon lét
rehozásában a Hild József Építő mája az értékmentés és az érték
ipari Szakgimnázium tanulói van megismerés” – hangsúlyozta
nak a szervezők segítségére. A tér Nagy Zsuzsa. A tíznapos rendez

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

vény központi kiállítását a Ma
gyar Formatervezési Tanács for
matervezési díjazottjainak tárla
ta adja. A másik fő kiállítás a Kor
szakváltó épületek északnyuga
ton című tárlat, amely válogatás
a régió két világháború közötti
építészetéből a Bauhaus 100. év
fordulója alkalmából. A régió, el
sősorban Győr és Sopron legko
rábbi modern, bauhausos épüle
teit kutatták fel és mutatják be.
A részletes program a design
hetgyor.hu oldalon olvasható.

Divatbemutatóval és köztéri
installációval indul a Design
Hét győri programja október
18án a Magyar Ispita épületé
ben és annak környezetében.
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Am 20. Oktober erwartet der
Győrer Antiquitätenmarkt von 7
14 Uhr erneut die Liebhaber alter Sa
chen auf dem Markplatz der Tarcsay
Strasse. Auf dem Flohmarkt bietet
sich wieder Gelegenheit zum An
und Verkauf, Ausstellen und Tausch
von Antiquitäten und Kunstgegen
ständen.

PROGRAMM angebot

Konzert des Nationalen Philharmonie
orchesters am 19. Oktober ab 19 Uhr
im RichterSaal (Aradi vértanúk útja
16.). Es dirigiert: Hamar Zsolt, unter
Mitwirkung von Szabadi Vilmos an der
Geige. Auf dem Programm: M Ravel: La
Valse, M. Bruch: Violinenkonzert in G
Moll, M. Ravel: Tzigane, R. Strauss : Der
Rosenkavalier, Suite.

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

"American Double" (USA)  Philip Ficsor (Geige)
und Constantine Finehouse (Piano) geben am 13.
Oktober um 18 Uhr ein Konzert im Konzertsaal der
Széchenyi István Universität (Kossuth u. 5.) Auf
dem Programm stehen: Werke von Debussy, Paga
nini, Mozart und Brahms. Der Eintritt ist frei.

Die Austellungen "Plakatgeschichten 1969  Auswahl aus der Sammlung des
PestBudaer Auktionshauses", sowie "Siebzig oder Sechzig  Auswahl aus der
Sammlung zur Bildenden Kunst des Rómer Flóris Museums für Kunst und Ge
schichte" öffnen am 17. Oktober um 18 Uhr im EsterházyPalast (Király utca
17.). Die Sammlung wird eröffnet durch den Kunstsammler dr. Rechnitzer Já
nos und die Museumsdirektorin Grászli Bernadett.
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Színjátszóház

„Plakáttörténetek 1969 – válogatás
a PestBudai Árverezőház gyűjtemé
nyéből”, valamint a „Hetven vagy
Hatvan – válogatás a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum
képzőművészeti gyűjteményéből” cí
mű kiállítás nyílik október 17én 18
órakor az Esterházypalotában (Ki
rály u. 17.). A tárlatokat dr. Rechnit
zer János műgyűjtő és Grászli Berna
dett múzeumigazgató nyitják meg.

Az idei Levéltári Napot október 15én 10 órától
rendezik az Esterházypalotában (Király u. 17.),
ahol a levéltárosok legfrissebb kutatásaikat tárják
az érdeklődők elé.

Pesty-Nagy Katalinnal
kiknek: 9—25 éveseknek
hol: Ménfôcsanaki
Mûvelôdési Házban,
a Bezerédj-kastélyban
idôpont:
szombatonként
15—18 óra között
lesz: beszédóra,
színházi tréning,
helyzetgyakorlatok,
speciális koreográfiák.

A győri Marica grófnő, Lázin Beatrix, a Győri Nem
zeti Színház magánénekese lesz a Rímes Kávé ven
dége október 16án 18 órakor, a Hotel Rába Ba
ross Termében.

PROGRAM AJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

Az American Double (USA) – Philip Ficsor (hegedű) és
Constantine Finehouse (zongora) ad koncertet a Szé
chenyi István Egyetem hangversenytermében (Kossuth
u. 5.) október 13án 18 órakor. A műsorban Debussy,
Paganini, Mozart és Brahms művei csendülnek fel.
A MOLAJ Fotóstúdió tagjainak munkáiból nyílik kiállítás
október 18án 18 órától, a VOKE Arany János Művelő
dési Házban (Révai u. 5.). A kiállítás november 7ig lá
togatható, az intézmény nyitvatartási idejében.

info:

96/449-137 és amk@gyor-gyirmot.koznet.hu

SOHA NEM KÉSŐ!

ÚJ!

Felnőtt úszásoktatás
a Móra-iskola uszodájában is!
Felnőtt úszásoktatás, kondicionáló úszás, úszóedzés:
• A Móra Uszoda, kedd, csütörtök 18–19 óráig
• Sátoros Uszoda, hétfő, szerda, péntek 18–19 óráig
• Aqua Uszoda: kedd, csütörtök 19–20 óráig.
• 100% garanciával, szeretettel, kedvességgel folyik az
oktatás, edzés • 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 alkalommal elmúlnak. • Több edző foglalkozik a felnőttekkel,
egyéni oktatásra is van mód! • Minden orvos minden
panaszra úszást javasol!

A Júlia – párbeszéd a szerelemről című darabot
láthatja a közönség Ráczkevei Anna előadásában
október 19én 18 órától, az Újvárosi Művelődési
Házban (Liget u. 55.). Visky András monodrámá
ját Szabó K. István rendezte.

Id. Greznár Zoltán tiszteletére Vén cigány címmel ren
deznek nótadélutánt október 20án 15 órától, a Kovács
Margitiskolában (Répce u. 2.). Közreműködnek a Győr
MosonSopron Megyei Nóta Egyesület énekesei, kísér:
ifj. Greznár Zoltán és cigányzenekara.

A Győri Régiségvásárt október 20án 7 és 14 óra
között rendezik a Tarcsay úti piactéren. Várják a
régiségek iránt érdeklődőket.

Bende Ildikó, Kertes Anna és Takács László Szüreti bor „A mi Ady Endrénk” című rendezvényen középiskolás
dalok című zenés műsorát láthatják az érdeklődők ok diákok olvassák fel Ady Endrétől választott kedves ver
tóber 17én 15 órakor a Marcalvárosi Fiókkönyvtárban süket október 17én 17 órától a Zichypalotában (Liszt
Ferenc u. 24.) a Műhelyestek keretében.
(Lajta u. 27/a.).
A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Szeretettel várunk
minden jelentkezőt,
csoportban is!
Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc
30/272-2064

www.vidrauszoiskola.hu

Felkészítünk
felnőtteket
sra,
Öböl-átúszá
yekre,
triatlon versen
amatőr úszóversenyekre!
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Amikor
Röviden
Az alacsony vérnyomás nem betegség
Reggeli fáradtság,
gyenge teljesítő és kon
centrálóképesség, szé
dülés, ürességérzet a fej
ben, alvászavarok, foko
zott ingerlékenység, a
végtagok hűvössége –
hosszú távon az életmi
nőséget és az életkedvet ronthatják. A panaszok
akkor jelentkeznek, ha a vérnyomás szinte min
dig, vagy bizonyos időszakonként 105/60 Hgmm
alatti. Tisztázni kell, szede a beteg szívre és ke
ringésre ható készítményeket, vízhajtót, vagy
pszichére ható, illetve depresszió elleni gyógy
szereket, nyugtatókat. A gyógyulási esély az alap
betegségtől függ. Ha gyógyszerhatás vagy csök
kent folyadékbevitel okozza a vérnyomásesést,
illetve az alacsony vérnyomással járó panaszokat,
általában könnyen rendezhető a probléma. A
hosszan tartó ágynyugalmat követő helyzetvál
toztatással összefüggő vérnyomásesést csökken
teni lehet, ha az ágyban ápolt beteget rendsze
resen felültetik. Különösen idősek esetében fon
tos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel.

Kéztőalagútszindróma
A kéztőalagútszindró
mát a középidegre ható
nyomásfokozódás okoz
za a csuklótájon, lényegé
ben az ideg a csuklótájon
becsípődik. A tünetek:
zsibbadás, bizsergés, a
kar, a kéz és az ujjak fáj
dalma. Az ok általában is
meretlen. Az ideg összenyomatása számos mó
don jöhet létre: ínhüvelygyulladás, az ízületek fi
camai, törések, artrózis, ami miatt az alagút be
szűkülhet. A panaszok gyakran megszűnnek mű
tét nélkül is. A belbetegségek kiderítése és keze
lése, a kéz használatának megváltoztatása, teher
mentesítő sínrögzítés csökkentheti az idegre ható
nyomást. Csuklórögzítő viselése éjszaka javíthatja
a tüneteket. A kéztőalagútba adott szteroidinjek
ció mérsékli az ideg körüli duzzanatot. Ha nem ja
vulnak a tünetek, műtétre lehet szükség.

FOROG
A szédülés számos betegség tünete lehet, gyakran vérnyomás,
szív és érrendszeri panaszok okozzák, de szorongással is össze
függhet. A hallás mellett a fül másik fontos feladata az egyen
súlyérzékelés. A külső fültől befelé haladva, a dobhártya mö
gött a középfülben találjuk a hallócsontokat, melyek alakjuk
után kapták a kalapács, üllő és kengyel neveket. A belső fül két
fő része a csigának nevezett hallószerv és a félkörös ívjáratokat
tartalmazó labirintus, az egyensúlyszerv.
Mitől szédülhetünk?
A szédülés okai lehetnek fertő
zések, gyulladások. Gyakran a
meghűléses, influenzás panaszok
szövődménye a középfül gyulladá
sa. A vírusfertőzések az egyen
súlyideget is érinthetik, melynek
gyulladása napokon, heteken át
tartó szédülést is okozhat.
Vertigó
A vertigó a szédülés leg
gyakoribb formája. Olyan
érzés, mintha forogna az
emberrel a világ. A fej hely
zetváltoztatása, többek kö
zött a felülés vagy a mozgás
rontja a panaszokat, néha any
nyira súlyos lehet a vertigó, hogy
hányingert és hányást is okoz. A
vertigót általában a fej mozgatását
érzékelő belső fül egyensúlyszer
vének rendellenes működése
okozza. A vertigóval együtt az ese
tek többségében megjelenik egy
rendellenes, ritmusos szemmoz
gás is (nystagmus).
Testhelyzetfüggő szédülés
A testhelyzetfüggő szédülés
oka a labirintusban keresendő.
A labirintusnak nevezett egyen
súlyszervet folyadék tölti ki,
melyben apró kristályok találha

tóak. Ha a leváló apró mészkris
tályok kórosan ingerlik az érzé
kelő sejtet, rövid ideig tartó for
gó jellegű szédülés lép fel. A pa
naszok ez esetben jellemzően
fekvő helyzetben, az ágyban,
egyik oldalról a másikra fordu
láskor jelentkeznek.

Számos betegség
tünete lehet

Meniereszindróma
Az elváltozás során a belső
fülben fokozott nyomású folya
dék gyülemlik fel. Jellemzően 40
éves kor felett legtöbbször
egyik, ritkábban mindkét fülben
jelentkező betegség. A több
órán át tartó, erős hányingerrel
járó szédülés mellett a betegek
nél rendszerint halláscsökkenés,
fülzúgás is jelentkezik. Az elvál
tozás hatására az érintett olda
lon, idővel gyakran teljes hallás
vesztés következik be.

velünk a világ

Fontos az okok tisztázása
A fentieken kívül a szédülés
hátterében több probléma, el
változás állhat. Az orvosi kivizs
gálás előtt ezért fontos, hogy
pontosan átgondoljuk, milyen
tünetek jellemzőek az általunk
tapasztalt szédülésre. Például a
panaszok rohamokban, hosz
szabb ideje fennállnak, vagy
rosszabbodtake az utóbbi idő
ben? A szédülésen kívül jelent
kezette egyéb panasz is, példá
ul migrén, fülzúgás, halláscsök
kenés, látászavar, hányinger, fej
fájás, hányás. Volte egyéb, lég
úti betegsége a szédüléses pa
naszok kezdetét megelőzően,
vagy azzal egy időben? Milyen
napszakban, testhelyzet
ben jelentkeznek a pa
naszok és mennyi ide
ig tart a roham? Fon
tos tudni azt is, milyen
gyógyszereket
sze
dünk rendszeresen.
Kivizsgálás
A fülorrgégészeti vizsgálat
feladata megállapítani, hogy az
egyensúlyrendszer mely részé
ben következett be károsodás,
hol van a probléma kiinduló
pontja. A fizikális vizsgálatok
mellett ebben képalkotó eljárá
sok (CT, MRI) is segítséget nyújt
hatnak. Amennyiben ezek alap
ján bebizonyosodik, hogy a
probléma nem fülorrgégészeti
eredetű, további vizsgálatokra
lehet szükség. A szédüléses tü
netek hátterében neurológiai,
kardiológiai, esetleg reumatoló
giai probléma is állhat.
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Dr. Radics Judit
pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos

Kovács Gábor
táplálkozásterapeuta

Az elmúlt évtizedekben a világ lakosságának átlagéletkora folyamato
san nő. Ez hazánkra is jellemző, bár sajnos, míg Svájcban és Olaszor
szágban az átlagéletkor 82 év, addig a magyarok átlagéletkora 76 év.
Civilizációs ártalmak
Az utóbbi évtizedekben jelentő
sen megemelkedtek az úgyneve
zett civilizációs ártalmak, így ezek
egészséget kedvezőtlenül befolyá
soló hatása azt eredményezi, hogy
már a 40es, 50es éveiktől kezdve
sokan küzdenek civilizációs beteg
ségekkel. Ezek közül elsőként említ
hető a túlsúly, úgy is, mint más tes
ti betegségek alapja. Sajnos túlsúly
ra szert tenni nagyon is könnyű:
kedvez a XXI. századi életmód
(mint a gyakori, sőt akár állandó
sult időhiány, gyorsétkezdei ételek
fogyasztása, az autós vagy tömeg
közlekedési eszközzel történő köz
lekedés, a kevés mozgás). A szabad
idő eltöltése is sokszor a számító

géphez, internethez kötött, továb
bi üldögéléssel, szobába zártsággal.
A váltott műszak szintén nem ked
vez az egészséges étkezésnek, hi
szen sokan késő éjjel érnek haza
éhesen, így a fő étkezés akár az éj
szakába is belecsúszhat.

Mindenki
a saját döntése
és ritmusa szerint
tudja élni
– egészséges –
életét.

A túlsúly hatása az egészségre
A jelentősebb túlsúly összefügghet olyan további problémákkal,
mint a magas vérnyomás, a magas vércukorszint, a magas vérzsír és
koleszterinszint, a máj elzsírosodása vagy a magas húgysavszint. Ezen
kombinációt egyébként metabolikus szindrómának hívjuk, és komoly
alapot képez az olyan szív és érrendszeri betegségekhez, mint a szív
infarktus vagy a sztrók (stroke). A túlsúly okozta teher ezen túlmenő
en az ízületeket is megterheli, fájdalmas ízületi panaszokat és moz
gáskorlátozottságot okozva. A magas vércukorszintet és laboreltéré
seket az utóbbi években az Alzheimerkórral is összefüggésbe hozták,
így lett az Alzheimerkór elnevezése a 3mas típusú diabétesz.

Napi tízezer lépés
A testilelki egészség megőrzésé
nek két sarkalatos pontja van: az
egyik a testmozgás, a másik az egész
séges táplálkozás. Bár az egészség
megőrzéséhez a napi 10 ezer lépés
megtételét szokás hangsúlyozni, már
2030 perc szabad levegőn – főleg vi
lágosban, napsütésben – töltött idő,
séta is jelentősen hozzájárul. Ha kife
jezett, sport jellegű testmozgást sike
rül beiktatnunk heti kétszer, netán
háromszor, akkor már igen nagy elő
relépést tettünk egészségünk meg
őrzése érdekében. A vacsora utáni
séta kiemelkedően egészséges le
het, különösen, ha szeretett sze
méllyel sétálunk. A statisztikai ada
tok szerint a kutyatulajdonosok azért

A hét orvosi témája
A XXI. század új kihívása

EGÉSZSÉGBEN
eltöltendő időskor

is vannak jobb egészségi állapotban,
mert reggeleste együtt sétálnak ku
tyájukkal.
Egészséges táplálkozás
Az étkezésnek rendkívül nagy sze
repe van az egészség megőrzésében,
hiszen nem mindegy, bekerülneke a
szükséges tápanyagok, vitaminok a
szervezetbe vagy sem. Az utóbbi
években került a középpontba az
egészségmegőrzés érdekében a bél
flóra – az emberi belekben található
baktériumok összessége –, az úgyne
vezett mikrobiom felelős olyan nél
külözhetetlen anyagok szintetizálásá
ért, melyek a jól működő immun
rendszer, a jó agyműködés, a megfe
lelő hangulat, a jó alvás biztosítékai.
A megfelelő bélflóra kialakulása ah
hoz kötött például, hogy megfelelő
mennyiségű rostot fogyasztunke.
Nem mindegy tehát, hogy mivel táp
lálkozunk, és itt nem elsősorban azt
kell hangsúlyozni, hogy mit eszünk
meg, hanem éppen az lehet a gond,
ha valami fontos és nélkülözhetetlen
ételt nem fogyasztunk.
Mértékletes evés
Végezetül a túlsúlyról, az elhí
zásról csupán annyit: túlsúly akkor
alakul ki, ha a kalóriabevitel meg
haladja a felhasznált kalóriameny
nyiséget. Annak érdekében tehát,
hogy ne alakuljon ki elhízás, már
azzal is jelentős lépést teszünk, ha
nem viszünk be a szükségesnél
több kalóriát, vagyis kevesebbet
eszünk annál, mint amennyitől a
súlyunk gyarapodna. Egészségünk
megőrzéséért mi magunk tehe
tünk, saját kezünkben van sorsunk,
és ez a kellő elhatározás és odafi
gyelés esetén meg is könnyíti a
helyzetet, hiszen mindenki a saját
döntése és ritmusa szerint tudja él
ni – egészséges – életét.
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Arcélek
a kórházból
Dr. Ónody Zsolt
nefrológus,
osztályvezető főorvos

A Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház hármas belosztályának vezetője
csöndes szerénységének ellenére is
nagy tekintélyű orvos a szakmában
és a betegek körében. Szakmai sok
oldalúságát az is mutatja, hogy hiper
tóniából is megszerezte már a licenc
vizsgát. A betegség, amit ő gyógyít,
sok szervet és szakterületet érint. Di
agnózisa és terápiája szakmai nyitott
ságot és együttműködést feltételez.
Ónody főorvos a győri belvárosban
nőtt fel, édesapja az agrárszakmában
dolgozott, édesanyja könyvelő volt.
„Testvérem nem született, viszont ne
kem van három felnőtt gyerekem és
már négy unokám” – jelzi, mennyire
fontos életében a család. Fia szakorvos
a budapesti sebészeti klinikán, egyik lá
nya a Heim Pálkórházban gyermek
gyógyász, jövőre érettségiző lánya vi
szont a fehér köpenyes, sztetoszkópos
szakmát valószínűleg felcseréli a mér
nökivel, építésznek készül.
Dr. Ónody Zsoltot elsőre felvették
az orvosegyetemre. A kórélettani in
tézetben tudományos diákköri mun

A veseelégtelenség miatt dialíziskezelésre szoruló, frissen felfe
dezett betegek 30 százalékának akár hosszú évek óta észrevét
lenül fennálló krónikus vesebetegsége van – mond egy megdöb
bentő adatot e kór alattomos, rejtőzködő természetéről dr.
Ónody Zsolt nefrológus, belgyógyász osztályvezető főorvos.

kát végzett, s ott felmerült benne az
is, hogy valamilyen manuális ágát vá
lasztja a gyógyításnak. Gyakorlatve
zetője szerettette meg vele a belgyó
gyászatot, ami „aktív agytornát is igé
nyel”. Alkalmazni kell a differenciáldi
agnosztika módszerét, sok apró je
lenségből kell összerakni a diagnó
zist. A diploma megszerzése után
visszatért Győrbe, dr. Láng főorvos
belosztályára, ahol választhatott:
gasztroenterológus lesz vagy nefroló
gus, aki a vese belgyógyászati tudo
mányát műveli.
„A nefrológia felfelé ívelő ága volt az
orvostudománynak – indokolja, mi iz
gatta a vesebetegségek gyógyításában.
– Akkor szerveződött a vesepótló háló
zat Magyarországon. Svédországból
adományként kaptunk öt művesegé
pet, ezzel kezdtük el a munkát, sokáig
a belosztály önálló részlegeként. Dr. Fe
renczi Sándor főorvos volt a főnököm,
sokat tanultam tőle.”
Az ötödik stádiumban, súlyos ve
seelégtelenségben szenvedők műve
sekezelése átmeneti terápia addig,

A VESE

ameddig beültethető veséhez nem
jut a beteg, magyarázza a főorvos.
Magyarországon évente átlagosan
300 vesetranszplantációt hajtanak
végre. A hatályos törvény szerint, aki
életében nem rendelkezik a szervei
ről, az potenciális donor lehet.
Arra a kérdésre, hogy hány éven
át lehet folytatni a dialízist, azt vála
szolja: korlátlan ideig, a beteg élete
végéig. Sajnos azonban a cukorbe
tegség, a szív és keringési bajok, a
magas vérnyomás, vagy más szö
vődmények következtében so
kan meghalnak, még mielőtt ve
séhez juthatnának. A nyolcvanas
években például ötven év feletti
cukorbajos vesebeteget nem is en
gedtek dializálni. Ma már ilyen korlá
tozás nem létezik.
A belgyógyászati vesebetegségek
szimmetrikusak, ezért aztán egyik
sem tudja átvenni a másik szerepét,
tudjuk meg a szakembertől. Az egy
oldali vesebajok többnyire urológiai
kórok – kövek, elzáródások, dagana
tok –, a kétoldaliak nagy többsége vi

belgyógyászati doktora
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

szont nefrológiai eredetű. Ha immu
nológiai okok állnak a háttérben, ak
kor szövettani mintát vesznek a vesé
ből, s Budapesten, a II. számú pato
lógián vizsgálják meg. A győri nefro

A legmagasabb
szintû kezelést
tudják nyújtani
a rászoruló
betegeknek

lógia hármas számú kompetenciával
rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a
legmagasabb szintű kezelést tudják
nyújtani a rászoruló betegeknek.
Az életkor növekedése, a megválto
zott családi életforma a belgyógyászati
körzetet is ellátó nefrológiának is gon
dot okoz. Régebben több generáció la
kott egy fedél alatt, s akkor mindig volt
otthon valaki, akinek a gondjaira lehe
tett bízni a beteget. Manapság azon
ban sokan élnek egyedül, s bár az ön
kormányzat szociális rendszere, vala
mint a kórház krónikus belgyógyászata
és ápolási osztálya, amiben csak lehet,
segítséget nyújt, ám így is gyakran elő
fordul: tovább benn kell tartani az osz
tályon az önellátásra képtelen, 24 órás
felügyeletre szoruló beteget, mint
ameddig a kezelése indokolttá tenné,
ám nincs hova hazaküldeni.
Ónody főorvost rábapatonai kertjé
nek gondozása tudja kikapcsolni, szo
ciális munkásként a kórházban dolgozó
feleségével dísznövényeket termeszte
nek. Emellett kirándulnak, a főorvos
szívesen kölcsönöz vitorlást a fiával egy
hétre a Balatonon, biciklizni is szeret,
de a legnagyobb élmény, ha unokáik
kal együtt lehetnek. Már készülnek a
közös családi síelésre.
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UTCÁNK
NÁDORVÁROS (9024) – 4. rész
Dobozgyár utca
László Zoltán győri iparos 1919ben alapította
a Fémárugyár egyéni céget, majd Magyar Fém
dobozművek néven szerepelt. A termékekre,
melyek főleg dobozok, kannák voltak, az ő mo

nogramja került. Német kiejtéséből (LZett) ala
kult ki az országos ELZETT üzeme. Később főleg
gyermekjátékokat készítettek (furulya, persely,
autók stb.), elsősorban nyugati piacra. Az azóta
megszűnt „Dobozgyár” néven számon tartott
üzem emlékét őrzi a 2019ben elnevezett, új épí
tésű társasházak között kialakított út.
Dugonics utca
Dugonics András (1740–1818) piarista szer
zetes, író, egyetemi tanár. Irodalmi tevékeny
ségét regényei, színművei fémjelzik. Legismer
tebb műve az Etelka című regénye, amit az utó

23

kor sajnos lassan elfeled. Matematikát is taní
tott és néhány magyar nyelvű tankönyvet, va
lamint tudományos értekezést is írt. Műveiben
idegen szavakat nem használt – máig az ő álta
la képzett matematikai szavait használjuk, mint
például csonka, egyenlet, gömb, háromszög,
sugár. (Sajnos, sokan tévesen Dugovics Titusz
magyar vitézzel keverik össze, aki Nándorfehér
vár védelme során a zászlót kitűző törökkel
együtt, őt megragadva, magával a mélybe és a
halálba rántott.)
Czvikovszky Tamás
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„A pajzsmirigy belső elválasztású miri
gyünk, melynek élettani feladata a
pajzsmirigyhormon termelése. Ez szere
pet játszik a szervezet anyagcseréjének
szabályozásában, a növekedésben, a
szexuális és az agyi működésben is. Szin
te nincs olyan szervünk, amely funkció
ját ne befolyásolná a pajzsmirigyhor
mon, termelődése elengedhetetlen az
élethez” – mutatott rá dr. Feng Xiao
Ping, a Harmónia Akupunktúra Cent
rum akupunktúrás szakorvosa.

NE HAGYJUK,
hogy egészségünk útjába álljon

PAJZSMIRIGYÜNK!
Illusztráció: Emily frost/Shutterstock.com
Támogatott tartalom
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Éppen a bonyolult működése és a ből. A koleszterinszint is jelezheti, működésre enged következtetni,
szerteágazó tünetek miatt nem, vagy hogy baj van. Ha a rendszeres moz míg a hasmenés és az irritábilis bél
csak későn ismerik fel a pajzsmirigy gás, diéta hatására sem csökken, szindróma okozója a pajzsmirigy túl
problémákat. A betegség feltárásá alulműködésre gyanakodhatunk, el működése is lehet. A problémák
ban labor valamint ultrahangvizsgá lenkező esetben pedig alacsony le esetén hullhat a haj, töredezetté
lat nyújt segítséget.
het a koleszterinszint. A korábbinál válhat, és a bőr is kiszáradhat. Izom
Dr. Feng Xiao Ping elmondta, a erősebb, elhúzódó menstruáció és ízületi fájdalmak ugyancsak fel
pajzsmirigy rossz működésének tü pajzsmirigyalulműködést jelezhet. léphetnek: az úgynevezett kéztő
nete lehet a gombócérzet a torok A ritkábbá váló vérzések, a hosz szindróma tünete lehet a mutatóujj
ban, ami a pajzsmirigy megnagyob szabb ciklus túlműködésre utalhat. és a középső ujj zsibbadása.
bodására utal. Nyelési vagy légzési Jelentkezhetnek bélproblémák, a
A pajzsmirigyműködés zavarának
nehezítettség, időszakos rekedtség
székrekedés az esetén az elváltozások egyik formája
is jelentkezhet. Fáradtság, álmatlan
a l u l  a pajzsmirigygöbök megjelenése le
ság is felléphet, mert a pajzsmi
het. E mögött számos zavar állhat,
rigy alulműködése esetén
egyes típusai pajzsmirigytúlműkö
n
e
,
s
g
yóg
ete
z
napi 810 óra alvás után
dést okoznak, mások a jódhiányos
s
y
é
s
is fáradtan, erőtlenül
alulműködéssel állnak összefüg
rm hatások nélkü ze
ébredünk. Túlműkö
gésben, esetleg pajzsmirigyrák
k
l
!
é
dés esetén ennek
gyanúját vethetik fel.
oka az éjszakai ál
A hagyományos kínai or
matlanság.
Az
voslás szerint, ha a csator
anyagcsere szabá
nákban a nyálka és a fo
lyozása által a
lyadék általi áramlásban
testsúlyunkra is
zavar keletkezik, az érin
Gyôr, Bartók B. út 5.
hatással van, alul
tett szerv a csí, vagyis
+36-30/391-8648
működés esetén
életenergia
dinamikus
Mosonmagyaróvár,
hízás jelentkezhet,
áramlását nem tudja aka
Városkapu tér 9.
a túlműködés pedig
dálytalanul végezni. Ha a csí
súlyvesztést okozhat.
gyenge, a szervi funkciók
+36-30/790-1248
A rendellenesség a
alulműködnek.
hangulatra is hathat: ide
A pajzsmirigy kezelése
gesség, depresszió, pánik
nagyon fontos. A kínai or
betegség is jelentkezhet a
voslásban ez a méregtelení
pajzsmirigy rendellenes működésé
tést, a fennálló anyagcsereza

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!

var és a tünetek általános kezelé
sét jelenti. Alulműködés esetén lé
nyeges az immunrendszer erősíté
se, antioxidánsok pótlása. Jóté
kony hatásúak a citrusfélék és a ki
vi, zöldségek közül a karfiol, a brok
koli és a zeller. Ajánlott a dió és a
magfélék fogyasztása, valamint a
barna rizs és a fafülgomba. Túlmű
ködő pajzsmirigy esetében szintén
fontos az immunrendszer erősíté
se, antioxidánsok bevitele. Kerülni
kell a tengeri élelmiszereket, az ep
ret, a barackot és a koffeint. Mind
két pajzsmirigyrendellenességnél
fontos a megfelelő mennyiségű
mozgás. Figyeljünk a koleszterin
szintünkre, az izomzatra. „Betegei
met arra ösztönzöm, hogy figyelje
nek a testük jelzéseire, legyenek
önmaguk első számú orvosai, for
dítsanak nagyobb figyelmet az
életmódjukra” – hangsúlyozta dr.
Feng Xiao Ping.
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Nagy Eszter creative chef őszi finomságot ajánl a hűvösebb napokhoz. Ez a telt ízeket hordozó
tészta akár ebédre, akár vacsorára a családnak vagy vendégvárónak tálalva, kiváló választás. A
recept könnyen, gyorsan elkészíthető, és nagyon ízletes. A gorgonzola olasz belsőpenészes sajt
már a IX. századtól ismert desszertsajt, de az olasz konyha számos főételhez is használja, érett
változata pikáns ízt kölcsönöz a fogásoknak. Egészségünk megőrzéséhez napi 35 dió bele aján
lott, így fogásunk minden szempontból tökéletesnek mondható.

Gorgonzolás tagliatelle
pirított dióval, érlelt sonkával

creativechef.hu
#creativechefeszter
@creativechefeszter

40 dkg tagliatelle (szárazon)
30 dkg gorgonzola sajt
15 dkg frissen pucolt dió
12 dkg erdei sonka
4 dl habtejszín
só, bors
1 dkg fokhagyma

A fokhagymát apróra vágjuk, kissé lepirítjuk, majd felöntjük a hab
tejszínnel és alaposan összeforraljuk. Amikor a tejszín felforrt, bele
csipkedjük a sajtot, és az egészet homogén krémmé főzzük. A mártást
frissen őrölt borssal tesszük még pikánsabbá, majd a kifőtt tésztát kö
rülbelül 1 dl sós főzőlé kíséretében beletesszük. Az egészet hirtelen
összeforgatjuk, majd száraz serpenyőben pirított dióval és hajszálvé
konyra szelt sonkával díszítjük. Aki szeretné még pikánsabbá tenni
ezt az ételt, friss petrezselyemmel és chilivel is megszórhatja. A díszí
téshez használhatunk még fekete magozott olajbogyót, amit apróra
vágunk és 100 fokos sütőben kb. 3 órát szárítunk. Fényes fekete de
korelemet kapunk, amit az ételre szórva használhatunk.
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A nyári forró napokban mi sem volt természete
sebb, mint hogy kinyitottuk a vízcsapokat, kelle
mes zuhanyt vettünk vagy éppen szomjunkat ol
tottuk. A világ sok pontján sokkolóan hat, hogy
vízhiány nehezíti százmilliók életét. Mi a helyzet
Győrben? Kelle tartanunk vízhiánytól?

Amíg Duna lesz, Győrben nem kell
tartani vízhiánytól – közölte a jó hírt
Tóth László, a PannonVíz Zrt. diszpé
cserszolgálatának vezetője, aki szerint
szerencsés helyzetben vagyunk, mert
nem csak a mennyiség kiváló, hanem a
minőség is. Olyannyira, hogy a győri
csapvíz ver egy csomó ásványvizet. A
mellékelt táblázatból egyértelmű, hogy
sokan feleslegesen költenek ásványvíz
re, mert a csapból folyó győri víz bátran
összehasonlítható a hozzá képest mé
regdrágán árusított ásványvizekkel.
De mitől jó minőségű a győri víz?
Tóth László elmondta, szerencsés
helyzetben vagyunk, a Szigetközben
levő kavicsréteg ugyanis természetes
szűrőként funkcionál. A Duna mellett
az Alpokból leszivárgó víz ezen a ka

Amíg Duna lesz,
Győrben nem kell tartani vízhiánytól
vicsrétegen keresztül megtisztul, a
PannonVíz szakemberei innét szi
vattyúzzák a felszínre.
Így önmagában a víz még nem lenne
fogyasztható, a benne levő vasat és
mangánt ugyanis el kell távolítani. Ez
vegyszer hozzáadása nélkül, egyszerűen
levegőztetéssel és szűréssel történik.
Szőgyén előbb zuhanyrózsákon
szétporlasztják a vizet (levegőztetik),
majd kavicsszűrőkön átszűrik. Révfa
luban is levegőztetnek és szűrnek, de

zárt vastalanító tartályokban, me
lyek, ahogy Tóth László fogalmaz,
akár egy hatalmas kindertojáshoz is
hasonlíthatók. Csak ezek a tojások
egyenként is valamivel nagyobbak,
mint egy vasúti tartálykocsi. Miután
eltávolították a vasat és a mangánt a
vízből, a víz elindul a hálózatba.
Olyan jó minőségű a Szigetköz alat
ti hatalmas kavicsteknőben levő víz,
hogy a délszláv háború idején az USA
hadserege innen akarta szállítani pa

lackokban az ivóvizet – fogalmaz Tóth
László, aki hozzáfűzi, a szállítás ugyan
elmaradt, de nem azért, mert a minő
séggel gondok lettek volna.
Végezetül Tóth László hangsúlyozza,
a szigetközi vízbázis európai kincs, ami
re mindenkinek a saját érdekében vi
gyáznia kell. A hétköznapi ember azzal,
hogy nem dobja el a szemetet, a Pan
nonVíz pedig azzal, hogy a vízbázis kö
zelébe nem enged ipari tevékenységet
folytató céget. (x)

Európai Quality Award gyôztes konyhabútora Gyôrben elérhetô.

Túl rövid az élet ahhoz, hogy annak jelentôs
részét silány minôségû konyhában töltsd.
Elérhetôség: 9024 Gyôr, Baráti út 1. +36 70 677 0687
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Balatonon meglátogattam Pali barátomat, mert ígért egy jó horgásztémát a televíziós műsoromba.
Sajnos halat nem láttunk, ráadásul esni kezdett, így lőttek a programnak. Azonban fantasztikus
akitatenyészetéből mutatott néhány gyönyörű példányt. Ha ló nincs, a szamár is jó, gyorsan lőttem
pár fotót ezekről a pompás állatokról. Igazán impozáns megjelenésű, fenséges kutyák. Szigorú te
kintetük távol tartja a háztól a rossz szándékkal közeledőt. Közelebbi barátságot nem sikerült kötni
velük, de legalább hasznosan töltöttem el az időt. Film nem készült, de néhány fotóval és számos
értékes információval távozhattam.

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC

magazin
A kanok akár 70 centiméter mar
magasságú és 50 kilogramm súlyú
óriásokká is nőhetnek, megfelelő
genetikai háttérrel és táplálással,
míg a nőstények ennél kisebbek, fi
nomabb vonásokkal. Rájuk is igaz a
szabály, hogy fiatal állatot csak óva
tosan és körültekintően etessünk,
mert a túlságosan gyors növekedés
és a túlsúly komoly következmé
nyekkel járhat. Elsősorban az ízüle
teket és a vázrendszert kell kímél
nünk ebben az életkorban. Használ
junk prémiumtápokat, azonban Ja
pánban a rizs is a táplálkozásuk
egyik szegmensét képezi.
Területvédő ösztöne rendkívül fej
lett, azonban őshazájában medveva
dászatra is használták. Neve, az akita,
a származási tartományára utal. Az
amerikai változat nagyobb méretű,
és 1999 óta különböztetik meg az
eredeti fajtától. A legismertebb a ja
pán spicc fajta, amin a fajtajelleg leg
inkább hátára kunkorodó farkáról is
merhető fel. Tartózkodó, kiegyensú

Ôshazájában
medvevadászatra is
használták

lyozott és szilaj jószág. Egygazdás, de
rendkívül családcentrikus. 1015 év
az élettartamuk, megfelelő tartás
mellett. Kissé makacs, de jól képez
hető, intelligens állat, akit erélyesen

AMERIKAI AKITA
kell fegyelmezni. Nem csahos, és
csak indokolt esetben ugat. A japá
nok nemzeti kincse. Színei: vörös,
sable, brindl és a fehér. A fent jelzett
színeknél „uradzsirónak” kell lennie.

Az uradzsiro fehér szőrzet a pofa szél
ső oldalain és az arcon, az állkapocs
alatt, a torkon, a mellkason és a ha
son, a farok alsó vonalán és a lábak
belső oldalain. Farkuk középhosszú,
és felfelé göndörödik. Szemük mé
lyen ülő, kis méretű, sötétbarna és
fekete körvonala van. Orruk nedves,
fekete, de a fehér színűnek hússzínű
is lehet. Szájuk fekete, nem lóg lefelé,
nyelvük rózsaszín. Fülük egyenesen

áll felfelé, vagy kissé előre mutat. Fe
jük alakja felülnézetből egyik csúcsán
levágott háromszögre hasonlít.
Az akita ragaszkodása és hűsége
mármár legendás. Tokióban, a sibu
jai pályaudvar előtt áll annak a Hacsi
kó nevű akitának a szobra, aki kilenc
éven át mindennap ugyanazon a he
lyen várta haza gazdáját, aki munka
helyén elhunyt. A kutya utolsó lehe
letéig, szélbennapsütésben várt,
míg 11,5 éves korában őt is utolér
te a halál. A történetről film is
készült Hacsi, a leghűsége
sebb barát címmel. Remé
lem, sikerült megkedveltet
ni kedves olvasóinkkal
ezt a bámulatos fajtát.
További fotókat a meg
újult online felületün
kön találhatnak az
amerikai akitáról. Jó
böngészést!
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Gyermekáldás a tapíroknál

TÖKMAG
érkezett közénk
Nagy örömünkre, ismét új
jövevényt köszönthettünk
a lakóink között, egy kis ta
pírfiú születésével. Gondo
zóitól a Tökmag nevet kap
ta. A csöppség egészséges
és jó étvágyú. Állatkertünk
büszke lehet rá, hogy ha
zánkban nagyon sikeres
nek számít a közönséges
tapírok tenyésztésében,
ezt a szeptember 4én
megszületett tizedik kista
pír bizonyítja a legjobban.

Mandula mama és Mogyoró
papa, a tapírszülők, nagyon ked
ves, az állatkertben is kifejezet
ten nyugodtnak tartott állatok,
imádják, ha gondozóink és a tá
borozó gyerekek vakargatják, si
mogatják őket. Most is féltő
gondossággal óvják kicsinyüket.

A pici még nem fogyaszt szilárd
táplálékot, a mamája akár 10
hónapos koráig is szoptatja. De
annyira kíváncsi természet,
hogy anyukája ételét is öröm
mel kóstolgatja. Igazi rosszcsont
kisfiú, nagyon szeret a friss szal
mában ugrálni, rohangálni. Való
di „vízicsibe”, alig várja a pancso
lást, a ház belső medencéjében
minden nap fürdik.
A kistapírok testén világos
színű pettyek és hosszanti irá
nyú csíkok láthatók, melyek a
rejtőzködést segítik a sűrű bo
zótban, ezeket féléves korában
veszíti el. A fiatalok általában
másfél éves korukra válnak tel
jesen önállóvá. A tapírok élet
tartama akár a 30 évet is meg
haladhatja.

Szöveg és fotó:
Xantus János Állatkert

Természetesen nálunk sem
miféle veszély nem fenyegeti a
kicsikét, és a látogatóink is meg
nézhetik a DélAmerika ház
üvegablakán keresztül, miként
cseperedik és válik egyre kíván
csibb tapírfiúvá. A hideg időjá
rás miatt, ő csak a házban lesz
látható, majd a tavaszi jó időben
fedezheti fel a kifutó örömeit.
A fogságban született tapír
ritkaságnak számít, ezért is nagy
öröm, hogy Győrben már tízszer
lehettünk tanúi az örömteli ese
ménynek. Ha felnő, valószínűleg
egy másik állatkertben alapít
majd saját családot.
Jöjjenek el és nézzék meg az
új jövevényt! Ősszel is vár az ál
latkert!

A
fogságban született
tapír ritkaságnak
számít

Támogatott tartalom
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MEGVÁLTOZIK
A FORGALMI REND
Csatornacsere miatt október má
sodik felében megváltozik a forgalmi
rend a Munkácsy utcai csomópont
ban. A munka első része még nem
okoz nagy fennakadást, a Zechmeis
ter utca felé könnyen kikerülhetik az
autósok az útfelbontást. A folytatásá
hoz viszont a körforgalom BajcsyZsi
linszky úti részén fel kell bontani az
útburkolatot, ekkor jelentősen mó
dosul a közlekedés rendje. A környé
ken húzódó szennyvíz főgyűjtőt már
felújítottuk, most ennek egy oldal
ágával van gond, ahol még régi a ve
zeték. Várhatóan október végére vé
gezni fogunk a munkával. Kérjük, ne
megszokásból vezessenek, figyeljék
a forgalmi változásokat.

Szöveg: PannonVíz Zrt.

ELADÓ

gépjármű

Eladó Scania P124 használt, bille
nőplatós tehergépjármű. Kilométeró
raállása: 392.500 km. Gyártási év:
1998. Műszaki vizsga érvényessége
lejárt. A gépjárműről a járműdaru le

szerelésre került, a műszaki vizsgá
hoz új tervdokumentáció szükséges!
Irányár: 1.200.000 forint + áfa. Érdek
lődni lehet: hétfőtől péntekig 10 és 14
óra között a 20/5941545 telefonszámon.

MÓDOSÍTOTT
ügyfélfogadási idő
A GyőrSzol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy kö
zös, Orgona utcai ügyfélszolgálati irodájuk október 13án, vasárnap szava
zóhelyiségként működik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat október 11
én, pénteken 8 és 12 óra között, október 14én, hétfőn pedig 9 és 16 óra
között tart nyitva. A pénztár fél órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is
köszönik ügyfeleik megértését és türelmét.

RUHA osztás
Október 12én, szombaton 9–
11:30ig ingyenes gyermekruha
osztás lesz rászorulók részére a
9024 Győr, Bem tér 20–22. szám
alatti Baross Gábor Két Tanítási

Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli
Szakgimnázium földszinti klubter
mében. Mihócza Szilvia és Laposa
István szervezők minden érdeklő
dőt várnak.
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A GyőrSzol Zrt. Távhőszolgálta
tási Igazgatósága október 4én,
pénteken a kora reggeli óráktól
megkezdte a fűtést szolgáltatási te
rületén. Tekintettel arra, hogy az
Országos Meteorológiai Szolgálat a
következő időszakra jelentős és tar
tós lehűlést prognosztizált, Győr
ben pénteken reggel mind a közel

25 ezer háztartásban, illetve a táv
hőhálózathoz tartozó intézmény
ben a felhasználók külön kérése
nélkül is megindult a fűtés. Az el
múlt napokban már több gyermek
és idősgondozó intézményben
megindult a szolgáltatás, péntektől
a lakóépületekben is felmeleged
tek a radiátorok. A társasházak ese

tében az általánostól eltérő fűtést
(indítást, leállítást) a lakóközösség
közös képviselője írásban kezdemé
nyezheti, és erre akkor kerül sor, ha
a hőközpontról vagy a hőközpon
ton belül külön hőmennyiségmérő
vel mért fűtési hőcserélő blokkról
ellátott felhasználók legalább 70
százaléka ezt kéri.
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VÁRJUK
´´
A GYOR-SZOL-NÁL!
AMIT KÍNÁLUNK:
bejelentett munka 
8 órás munkaidő 
egy műszakos
munkarend 
cafeteria

Elindult
A TÁVFŰTÉS



hosszú távú
munkalehetőség
egy stabil, kiszámítható
munkahelyen 

ÖNT KERESSÜK:

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI

parkgondozó

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
GÉPKOCSI-

VEZETO´´
(C kategóriás jogosítvánnyal)
FELHÍVÁS
szakirányú végzettséggel:

Pályázati felhívás
a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 109/2019. (VI. 28.) Kgy. határozata
alapján 2020. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.
A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázat beadásának határideje:
2019. november 5.
A pályázati kiírás megtalálható
GyŐr város honlapján (www.gyor.hu),
az Önkormányzat/ Pályázatok között.

Értékesítési hirdetmény
A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti az alábbi iroda megnevezésű ingatlanát
Cím: Győr, Lajta utca 1–3.

Hrsz.: 2672/37/A/194

Terület: 179 m2

Az ingatlanban jelenleg két külön funkciójú üzlet (110 m2 és 69 m2) üzemel (szépségszalon, ABC). A tárgyi ingatlan két bejáratról is megközelíthető, összkomfort
fokozatú, az üzlettereken kívül, mosdóhelyiségekkel és egyéb tárolóhelyiségekkel
rendelkezik. A Zrt. jelenleg az ingatlant bérlet útján hasznosítja. A kisebb alapterületű üzletrészre vonatkozóan 2019. december 31. napjáig tartó határozott, míg a
110 m2 alapterületű ingatlanrészre határozatlan időtartamú bérleti szerződés van
hatályban. Pályázó benyújtandó pályázatában nyilatkozni köteles, hogy a bérleti
jogviszonyok fenntartásával vagy anélkül kívánja-e az ingatlant megvásárolni.
Az ingatlan megvásárlására írásban kell ajánlatot tenni, mely ajánlatot zárt borítékban, postai úton kell megküldeni, vagy a Társaság székelyén személyesen leadni a
következők szerint: Sági Géza Elnök-vezérigazgató Úr részére, Győr, Lajta u. 1-3.
vételi ajánlat. Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10.
A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További információ a
GYŐ R-SZOL Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerezhetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

´´
´´–BÁDOGOS
TETOFEDO
´´
´´
CSOSZERELO
FESTO´´
´´ ´´
KOMUVES
Várjuk önéletrajzát:

GYŐR-SZOL ZRT.
MUNKA-BÉRÜGYI OSZTÁLY
9024 Győr, Orgona utca 10.
vagy munkaugy@gyorszol.hu
A borítékra kérjük, írja rá, illetve
az e-mail tárgyában tüntesse fel
a munkakör megnevezését.
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A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+ 50%-OS AKCIÓ!
• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

• www.securitypatent.hu • +36 96 512 630 • + 36 30 6270 111 •
ÁLLÁS
Házvezetőnői állás betöltésé
re keresünk megbízható, igé
nyes hölgyet, családi házunk
ba, heti 3 alkalommal, hosz
szú tárva, referenciákat
előnyben részesítjük. Fény
képes önéletrajzokat a ka
csak.reka@gmail.com ema
ilcímre várjuk.
SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szige
telési munkák készítése. Ér
deklődni lehet telefonon: 06
30/3556991.
Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.
Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel

méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

lehetséges. Nem fog csalód
ni bennünk! 0620/226
9431

rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654.

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. +36
20/5172701

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Toll
tisztítás Győrben. Tisztított
tollából paplant, párnát vagy
dunyhát készítek kívánt mé
retre. Telefonszám: 06
96/423342.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/2657643.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfi
zetéssel! Öreg, sérült, mű
szaki hibás, feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talos szerződéssel! 06
30/5275563, email:
dcarkft81@gmail.com. 1
órán belül válaszolunk levelére!
Lakás, ház, pince, padlás, ud
var takarítását, rendbetéte
lét, felesleges holmi elszállí
tását (akár 1 darabot is) vál
lalom megbízható munka
erőkkel. Megegyezés alapján
akár hagyatékfelvásárlás is

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir
tás! 0630/4036810; 06
96/826322.
Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.
Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Tel.: 0670/233
9213.
Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Érdeklődés telefonon:
0670/2458931.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,

Utazzon

kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Könyveket, útinaplókat,
jegyzeteket és térképeket
keresek Északi és Délisar
ki expedíciókról, földrajzi
felfedezésekről. Érdeklődni
lehet telefonon: 06
20/9225716.

Figyelem! Figyelem! Arany,
ezüst, borostyán,régiségfel
vásárlás. Győr, Hotel Rába,
október 17. csütörtök, 10–
15ig. Tört arany:
7.200Ft/gramm. Fazonarany:
9.000–25.000 Ft/gramm.
Festmények, régi pénzek, ké
peslapok, kitüntetések, por
celánok, Zsolnayk, mindenfé
le felhúzós karórák, hagyaté
kok! 0620/4296122,
www.deakferenczgaleria.hu

Kéziszerszámokat, kalapá
csokat, kulcsokat, fogókat,
satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, komplett
műhelyeket vásárolok. Ér
deklődés telefonon: 06
20/4153873.

Magas vérnyomással élőknek.
Speciális, ingyenes jógabemu
tatóra várjuk az érdeklődőket
október 15én délelőtt 10.30
kor. Győr, Kisfaludy u. 2.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Telefonszám: 06
70/5642280.

elsô osztályon...
...BÉRELJE

A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmûellátással,
aszfaltburkolatú utakkal és közvilágítással
értékesítjük.
Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

TÔLÜNK
CÉGAUTÓJÁT!

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 0620/529
9861

Autóban az ember

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA visszaigénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés
Szabadon választhat
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu

• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.
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suth Lajos és Bán Aladár utcák
kizárva. (Hirdetésszám: 648)

96/505050
Adyvárosi 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, extrán fel
újított, határozott, bérleti
szerződéses lakást cserélne
60–120 nmes, 34 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I–II, Bán A. u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 644)
Marcalváros II 3 szobás, 68 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás vagy annál
nagyobb határozatlanhatáro
zott, idejű csak földszinti bérle
ményre. Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 646)
Adyvárosi 2 szobás, 53 nmes,
összkomfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserélne
60–85 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, 1+2 fél
szobás, erkélyes bérleményre.
Kossuth Lajos és Bán A. u. kizár
va. (Hirdetésszám: 647)
Gyárvárosi 2 szobás, 44 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 23
szobás, 50 nmes, határozatlan
idejű bérleményre. Stadion, Kos

Adyvárosi 2 szobás, 53 nm
es, összkomfortos, határo
zott, bérleti szerződéses la
kást cserélne 55–63 nmes,
34 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű, 1+2 fél szobás
bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 649)
Szigeti 1 szobás, 26 nmes,
összkomfortos, részben felújí
tott bérleti szerződéses lakást
cserélne 52–100 nmes, bel
városi, szigeti, révfalui, nádor
városi határozotthatározatlan
bérleményre. Panel kizárva.
(Hirdetésszám: 650)

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

NÁLUNK

OLCSÓBB!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS

YTONG falazóelemek;
SILKA hanggátló tégla;
MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750
gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: 96/417-957;
Mobil: 30/9588-852

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

www.y-ytong.hu

TÖKÉLETES

látásélesség közeli és köztes
távolságra, széles látótérrel.

Pihentető, természetes látásélmény az irodán
belül bármilyen távolságra. Kényelmes fej és
testtartás az egész napos munkavégzés során.

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS!
A hetilapba feladott hirdetése már
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Most egy pár ZEISS Progressive lencse
vásárlása esetén egy pár
ZEISS Officelens-t adunk ajándékba!*
Az ajánlat pontos részleteirŐl érdeklŐdjön optikánkban!
*Az akció 2019. október 1-től december 31-ig tart.

Optimum Optika
9021 Győr, Széchenyi tér 11.
Tel.: +36-30/869 0504
+36 96/310-055
info@optimumoptika.hu

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTÔ •
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •
• SZAKÁCS •
• VILLANYSZERELŐ •
• KARBANTARTÓ •
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •
• SOFÔR •
munkakörökben.
További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu
Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.
hr@eeszi.hu
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A.
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye két személyre szóló mozibelépő.
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
Gyõr-Pinnyéden új építésû, 94,52
nm-es, nappali+4 szobás, teraszos,
1. emeleti lakás eladó. A lakások
belsõ elrendezése variálható! Ketté
osztható két garzonra. Az ár nettó, és
fûtéskész állapotra vonatkozik.

Gyõr-Szigetben 55 és 64 nm alapterület közötti lakások eladók év végi
átadással. Az emeleti, 58 nm-es,
amerikai konyhás nappali+2 szobás
lakás belsõ udvarra nézõ, 14 nm-es
erkéllyel rendelkezik.

Gyõr-Révfaluban 42—73 nm közötti
lakások eladók erkéllyel vagy terasszal
és kertkapcsolattal. A 2. emeleti, 45
nm-es lakás 4 nm erkéllyel rendelkezik, amerikai konyhás nappali+1 szobás. Tervezett átadás: 2020. év vége.

Marcalváros I-en eladó ez a 2 szobás, 49 nm-es, franciaerkélyes panellakás. Az ingatlan szigetelt, 4
emeletes ház 3. emeletén található.
A házban az ablakok cseréje és a
fûtéskorszerûsítés is megtörtént.

Horváth Edina:
70/587-4020

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 34 M Ft

Ár: 29,325 M Ft

Ár: 20,999 M Ft

Ár: 20,9 M Ft

Ménfõcsanakon egyszintes, 90 nmes, 4 szobás családi ház eladó, nagy
terasszal, 1050 nm telken. A ház
2013-ban teljes felújításon/átalakításon esett át. A füvesített kertben fúrt
kút, játszótér, grillezõ található.

Gyõrzámoly új építésû részén eladó
ez a 90 nm-es ikerház. Az ingatlan
kiválóan alkalmas nagyobb családok
számára is, hiszen az amerikai konyhás nappali mellett 3 hálószoba, valamint kamra kapott helyet.

Gyõr-Szabadhegyen fûtéskorszerûsített, szigetelt társasházban 49
nm-es, teljesen felújított, franciaerkélyes lakás eladó. Az ingatlan 4
emeletes társasház 2. emeletén található. Elosztása nappali+1 szobás.

Nyúl egyik csendes utcájában eladó
ez a 94 nm-es ikerház, a telek 350
nm. Elosztása: nappali+3 szoba+
kamra+háztartási helyiség. A ház 30
cm-es téglából, 15 cm-es külsõ hõszigeteléssel, 3 rétegû nyílászárókkal épül.

Horváth Edina:
70/587-4020

Budai Mónika:
30/640-8794

Budai Mónika:
30/640-8794

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Ár: 39,990 M Ft

Ár: 39,9 M Ft

Ár: 20,9 M Ft

Ár: 30,3 M Ft

Vámosszabadin 80,83 nm-es, nappali+3 szobás, új építésû ikerház eladó 400 nm telekrésszel. A házaknak
közös fala nincs. Mûszaki jellemzõk:
30 cm-es tégla fõfalak + hõszigetelés,
3 rétegû mûanyag nyílászárók.

Likócson, 1992-ben épült, 130 nmes családi ház eladó. A ház 3 szintes:
alsó szinten 50 nm-es mûhely van.
Elsõ szinten: konyha+nappali+2 szoba, fürdõvel, kamrával. Felsõ szinten:
konyha+nappali+2 szoba, fürdõvel.

Gyõr-Gyárvárosban magasföldszinti, 50 nm-es, felújított, 2 szobás, erkélyes lakás eladó. Az ingatlan lifttel
rendelkezõ, szigetelt társasházban található. A társasházban napkollektor
került elhelyezésre.

Gyõr-Szabadhegy kedvelt lakóparkjában, korlátozott számban lakások
még leköthetõk. A 42 nm-es ingatlan a 2. emeleten található, 7 nm-es
erkély kapcsolódik hozzá. Elosztása:
amerikai konyhás nappali+1 szoba.

Horváth Edina:
70/587-4020

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Budai Mónika:
30/640-8794

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 29,9 M Ft

Ár: 45,5 M Ft

Ár: 20,9 M Ft

Ár: 22 M Ft

Gyõrújbarát csendes utcájában eladó új építésû, nappali+3 szobás, 94
nm-es ikerház tárolóval, és 2 autó
számára beállóval. Terasz: 18 nm, saját kertrész: 500 nm. Átadás: 2019.
év vége, emelt szintû fûtéskészen.

Gyõr-Révfaluban 42—73 nm közötti
lakások eladók erkéllyel vagy teraszszal és kertkapcsolattal. A 3. emeleti
penthouse lakás 61 nm-es, 20 nm
terasszal rendelkezik, amerikai konyhás nappali+2 szobás.

Pannonhalmán, az apátság mellett,
új építésû, 72,69 nm-es, nappali+3
szobás, földszinti, kertkapcsolatos,
panorámás lakás eladó. Emelt szintû
fûtéskész. Átadás 2020. augusztus.
Válaszfalak még variálhatók!

Adyvárosban 44 nm-es, kétszobás,
erkélyes, felújított, 8. emeleti panellakás eladó liftes, szigetelt, fûtéskorszerûsített társasházban. A lakásban
cserélték a víz- és villanyvezetékeket,
a festés friss. A bútorok is eladók.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Csilla:
70/321-7759

Horváth Edina:
70/587-4020

Horváth Edina:
70/587-4020

Ár: 35,9 M Ft

Ár: 30,680 M Ft

Ár: 25,9 M Ft

Ár: 19,49 M Ft

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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ÉLMEZŐNYBEN
a győri csapatok
A válogatott meccsek
miatt szünet lesz a hét
végén, nemcsak ez élvo
nalbeli, de az NB IIes
labdarúgóbajnokság
ban is. Az őszi idény ok
tóber 20án folytatódik.
A két győri csapat közül a
WKW ETO FC várhatja jobb he
lyezéssel a rövid szünetet köve
tő folytatást. A 11 lejátszott
mérkőzés után az ETO 6 győze
lemmel, 3 döntetlennel és 2 ve
reséggel, 21 ponttal, 18 szerzett
és 9 kapott góllal a tabella 4. he
lyén áll a 24 pontos listavezető
MTK, a 22 pontos Budafok és a
21 ponttal harmadik Csákvár
mögött. A zöldfehérek villám
rajtot vettek augusztus elején,
első három meccsüket meg
nyerték, sorrendben az Ajka, a
Gyirmót és a Tiszakécske ellen,
majd három nyeretlen forduló
következett egy vereséggel és
két döntetlennel. A hetedik for
duló egy újabb sikersorozat kez
dete volt, a Vasasnál, a Szolnok
nál és a Nyíregyházánál is két
góllal volt jobb a Győr. Utolsó
két találkozóján mindössze egy
pontra volt jó Boér Gábor veze
tőedző együttese, amely a Csák
vártól kikapott és ikszelt a Buda
örs vendégeként. Az ETO házi
góllövő listáját Szánthó Regő ve

zeti 5 góllal, Nemanja Andric 4,
Horváth Zoltán és Szimcsó Vik
tor 3–3 találatig jutott. Utóbbi
játékos a Nyíregyháza elleni bot
rányos körülmények között vé
get ért találkozón súlyos sérü
lést szenvedett, várhatóan egy
évig nem játszhat. Szimcsót a
hét elején, Siófokon megműtöt
ték. Új kerettag is van az ETO
nál, a klub leigazolta a középpá
lyás Kun Bertalant, a PSV Eind
hoven akadémiájától. A 20 éves
játékos 2011ben került
Hollandiába, az el
múlt idényben
az U21es
csapat, a
Jong PSV
stabil
tagja
volt a
másod
o sz tá l y
ban.
A
magyar vá
logatottban
az U15ös kor
osztályban mutat
kozott be, legutóbb az
U19es csapatban játszott. Az el
múlt hónapban már az ETOnál
készült, 1+1 éves szerződést írt
alá, és a 14es mezben lép majd
pályára. „Nagyon örülök, hogy
Győrbe igazolhattam, vannak
céljaim, fel szeretnék jutni az NB
Ibe az ETOval. Emellett egyéni
céljaim is vannak: szeretnék lé

pésről lépésre fejlődni, stabil
kezdőjátékossá, majd a csapat
meghatározó tagjává válni” –
mondta Kun Bertalan.
A Gyirmót a tabella 6. helyét
foglalja el, 6 győzelemmel, 2
döntetlennel és 3 vereséggel,
20 ponttal, 17 lőtt és 8 kapott
góllal. Csertői Aurél csapata
rosszul kezdte az idényt, az ötö
dik fordulóban nyert először
meccset, addig két vereség mel
lett két döntetlent játszott. Ek
kor jött lendületbe a
Gyirmót, három
győztes mér
kőzéssel a
sorban,
kapott
gól nél
kül. A 8.
forduló
ban be
csúszott
vereség
után a So
roksárt 4–0
ra, a Békéscsa
bát 2–0ra verték.
Eddig Heffler Norbert
szerezte a legtöbb gólt, hármat,
Majer Milán, Nagy Patrik és
Szarka Ákos is 2–2 alkalommal
talált az ellenfelek kapujába. A
bajnokságot a 13. fordulóval
folytatják, október 20án az ETO
a Vácot fogadja, a Gyirmót pe
dig a Kazincbarcika otthonában
lép pályára.

Az ETO
a 4.,
a Gyirmót
a 6.
a tabellán
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VÁSÁROLNA, BÉRELNE?

ELADNA, KIADNA,
Győr-Belváros, Újvilág u. 6.

96/317-964 • centerhouse.hu

INGATLANKÖZVETÍTÉS • HITELKÖZVETÍTÉS

Eldöntötte, reménykedett ben
ne, megkapta. Röviden így is össze
lehetne foglalni a történetet, de en
nél azért bonyolultabb. Hogyan tud
ta meg a jó hírt?
Az edzőm hívott, először nem is
tudtam felfogni, hogy mi történt, va
lószínűleg csoda, legalábbis én így te
kintek erre a történetre. Reményked
tem benne, de nagyobb volt az esé
lye, hogy nem jön össze. Amikor a
győri klub vezetőivel először beszél
tünk az országváltásról, a magyar ál
lampolgárság megszerzéséről, azt
mondták, úgy számoljak, hogy a to
kiói olimpia kimarad a pályafutásom
ból. A világbajnokságon már magyar

ÉRTÉKBECSLÉS • ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ként indulhattam, de a NOBnál más
szabály vonatkozik az ilyen esetekre.
Három évet kellett volna kivárnom,
de nemzetiségi okokra hivatkozva,
zöld utat kaptam. Nagy most a bol
dogság, ez nálam érzelmi kérdés volt,
hiszen magyar vagyok. Frankfurtban
születtem, de Zentán, egy kilencven
százalékban magyar lakta városban
nőttem fel.
Választhatta volna a könnyebb
utat is a világversenyekre, hiszen a
hazai mezőny nagyon erős, és az
olimpián egy számban maximum
két magyar indulhat, nehéz kihar
colni a részvételt. Szerb válogatott
ként könnyebben ment volna.

A szívemre hallgattam, amikor
döntöttem, és akár az olimpiáról is
lemondtam volna, ha magyar váloga
tott lehetek. Igaz, hogy minden spor
tolónak az olimpia az álma, de mi
van akkor, ha jövőre nem mehetek?
Ott lettem volna a következőn, 28
évesen. Így fogtam fel, mindig a kö
vetkező feladatra koncentráltam.
Két távon, száz gyorson és száz
pillangón van már Aszintes ideje.
Ezekben indulna Tokióban?
Igen, és váltóban is szeretném
segíteni a csapatot. Nagyon erős itt
hon a konkurencia, száz pillangón
Milák Kristóf és Cseh László, száz
gyorson Németh Nándor és Kozma

Talán eljön az idő, amikor medencében is csúcsot dönt, valószínűleg két honosítási világrekordot
már magáénak tudhat a Győri Úszó SE versenyzője, a 23 éves Szabó Szebasztián. Nyár közepén há
rom hét alatt eldőlt, hogy a 2017 decemberéig szerb színekben induló klasszis az országos bajnok
ságon, majd a világbajnokságon is magyarként állhat a rajtkőre. Néhány hete pedig szintén rekord
gyorsasággal határozott úgy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), hogy Szebasztián a tokiói olim
pián is képviselheti Magyarországot.

Dominik a vetélytársam. Olyan erős
a magyar úszósport, hogy senki
sem mehet biztosra, de engem ez
motivál, imádok versenyezni. Ha
magyar válogatottként valaki ezek
ben a számokban kiharcolja az olim
piai kvótát, szinte biztos, hogy dön
tős lesz. Én nem csak szeretnék ott
lenni Tokióban, én ott is leszek, és
ígérem, hogy mindent megteszek a
magyar színekért.
Sokat fejlődött, mióta Győrben
versenyez?
Ahhoz, hogy sprintben jó verseny
ző legyek, hiányzott Szerbiában vala
mi. Győrben megtaláltam a tökéletes
helyet, hogy jobb úszóvá váljak, szere
tem ezt a várost. Kéthárom évvel ez
előtt nem így néztem ki, nem ilyen
úszó voltam. Amióta itt vagyok, gyor
san javulnak az eredmények, csak a
sportra kell figyelnem. Az edzőmnél,
Petrov Ivánnál lakom, közel van az
uszoda, öt perc, amíg ideérek. Ha van
egy kis szabadidőm, akkor egykét
napra hazamegyek, meglátogatom a

Magyarként indulhat az olimpián
Szabó Szebasztián

„JOBB ÚSZÓ
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

LETTEM

GYŐRBEN”
szüleimet. Mindenkitől minden segít
séget megkapok. Az edzőm a felkészü
lésemre két tervet írt meg részlete
sen. Az elsőben a budapesti Európa
bajnokság volt a középpontban, a má
sodikban a 2020as olimpia. A máso
dik verzió jön, állok elébe.
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Csirkemellfilé 1 kg
10.07—10.13.

SIMA GYŐZELEM
az első BL-meccsen

1099 Ft/kg
Pecsenye
libamáj 1 kg

1299 Ft/kg
Sertés máj 1 kg
10.07—10.13.

Fotó: O. Jakócs Péter

250 Ft/kg
A címvédő Audi ETO KC 35–23ra
legyőzte Győrben a svéd IK Sävehof
csapatát a női kézilabda Bajnokok Li
gája csoportkörének első fordulójá
ban. A címvédő együttes keretéből
Görbicz Anita, Veronica Kristiansen,
Amanda Kurtovic és Kari Aalvik
Grimsbö is hiányzott, ennek ellenére
könnyedén nyert a Győr. Az ETOból
Anne Mette Hansen, Eduarda Amo
rim és Kari Brattset is öt gólig jutott
a mérkőzésen.
„Próbáltuk a Győr gyors játékát
megállítani, ez volt az egyetlen esé
lyünk, de el kell ismernem, nem vélet
lenül ők a világ legjobbjai” – nyilatkoz

ta a svédek edzője, Rasmus Overby.
„Fantasztikus hangulat volt az aréná
ban, amihez nem igazán vagyunk hoz
zászokva. Egy fiatal csapat vagyunk, so
kan közülünk még nem is játszottak a
BLben. Kemény találkozón vagyunk
túl, nagy élmény volt a sportág legna
gyobb sztárjai ellen pályára lépni” – ér
tékelte röviden a meccset a vendégek
átlövője, Linnea Petterson.
„Gratulálok a Sävehofnak, nagyon
szimpatikus csapat ellen játszottunk.
Úgy tűnik, a védekezésünk hama
rabb kezd összeállni az idei szezon
ban, mint a támadásunk” – mondta
a Győr edzője, Danyi Gábor.

„Boldogok és elégedettek lehe
tünk, az 5–1es védekezésünk na
gyon jól működött, ebből tudtunk tá
madásokat indítani. Voltak olyan pe
riódusai a mérkőzésnek, ahol sok hi
bát követtünk el, ezeket az ellenfe
lünk ki is használta. Van még idő fej
lődni, javítani, hiszen még csak a sze
zon elején vagyunk” – nyilatkozta az
ETO játékosa, Eduarda Amorim.
Az Audi ETO vasárnap a Baník
Most csapatához látogat. A cso
port másik meccsén a csehek,
meglepetésre, idegenben 31–29re
legyőzték a szlovén Krim Mercator
Ljubljanát.

Magyaróvári trappista sajt
1kg

999 Ft/kg
Szôlô 10.07—10.13.

499 Ft/kg
Tiltott Csíki sör
0,5 l, 638 Ft/l

319 Ft/db
Persil mosógél
60 mosásos (61,75 Ft/mosás)

vásárlásakor
Silan öblítô 925 ml

HELYTÁLLTAK

nálták, de az alázat és a tisztelet,
vagyis a jó hozzáállás megvolt bennük
a szerek, a verseny és a versenytársak
iránt. „Szerintem nagyon fontos, hogy
jó összképet kapjon a közönség. Jó
A magyar női válogatottból Kovács lág és Európabajnok Berki Krisztián volt látni kívülről ezt a fiatal csapatot,
Zsófia harcolta ki az olimpiai kvótát a vállsérülése miatt csupán a lelátóról fi hiszen három embernek ez volt élete
stuttgarti tornavilágbajnokságon, a gyelhette társait. A verseny után azt első versenye ilyen hatalmas terem
férfiak közül ez most senkinek sem si mondta csapattársairól, nem biztos, ben. Nagyon jól versenyeztek, büszke
került. A férfiválogatottat Vecsernyés hogy a világ legjobb gyakorlatait csi vagyok rájuk.”
Dávid, Ryan Macleod Sheppard, Csor
vási Soma, valamint két 18 éves győri
versenyző, Mészáros Krisztofer és
Tomcsányi Benedek alkotta. Az egyéni
selejtezőben Mészáros legjobb helye
zését lólengésben érte el, ahol a 48.
lett, egyéni összetettben pedig a 71.
helyen végzett. Tomcsányi nyújtón a
111., egyéni összetettben a 108. he
lyen zárt. A fináléba nem jutott be ma
gyar tornász. A magyar csapat leg
eredményesebb tagja, az olimpiai, vi

a világ legjobbjai között a győriek

INGYEN
3699 Ft/db
MÉCSESEK KOSZORÚK
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,
ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.
Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet
partnerségével.
Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.
JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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