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HIRDETÉS MOZAIK

Nálunk van ido Önre.´́

Azonnali ügyintézéssel várjuk kedves Ügyfeleinket
újonnan nyílt irodánkban, személyre szabott finanszírozási 
és megtakarítási megoldásokkal.

• Egyedi kamatkedvezmények
• Ingatlancélú állami támogatások
• Lakástakarék – folyamatos számlanyitási akciók
• Gyorsított ügyintézés várakozási ido nélkül
• Szombaton is nyitva

9022 Gyor, Aradi vértanúk útja 12. Ny.: h–p.: 9–17, szo.: 9–13. Tel.: +36-30/986-2416

´́

´́

ÁLLÁSHIRDETÉSEK. • Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet Modern
Városok Program referens munka-
kör betöltésére. A pályázattal kap-
csolatban további információ az on-
kormanyzat.gyor.hu honlapon a Pá-
lyázatok menüpont alatt érhető el. •
Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala pályázatot hirdet
kulturális ügyintéző munkakör be-
töltésére. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ az onkor-
manyzat.gyor.hu honlapon a Pályá-
zatok menüpont alatt érhető el.

FOGADÓÓRA. Takács Kriszti-
án önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart október 19-én 16–17
óráig a Városháza Zechmeister I.
termében.

MEGHÍVÓ. A győri önkormányzat,
a HOHE tagszervezete, a Győri
Honvéd Hagyományőrző Egyesü-
let és a Vitézi Rend Győr-Moson-
Sopron Megyei Törzskapitányság
várja az érdeklődőket a  hajdani
győri Vadász-laktanya történelmi
múltját idéző emléktábla-avatásra
október 17-én, kedden 14.30 órára
a laktanya volt főbejárati épülete he-
lyén épült Hotel Garzon Plaza (Vas-
vári Pál u. 1/b.) bejárata mellett ki-
helyezett emléktáblához. Avatóbe-
szédet mond dr. Fekete Dávid alpol-
gármester. Az avatásnál közremű-
ködik Csenár Imre, a Győri Honvéd
Hagyományőrző Egyesület elnöke.
A megemlékezést levezeti Takács
Imre nyá. határőr alezredes.

Már javában tart az év legszínesebb
évszaka, amit mindenkinek látnia
kell! „Micsoda ősz!” elnevezéssel in-
dítottuk el felhívásunkat: várjuk ama-
tőr és profi fotósok Győrben készült
őszi képeit a foto@gyorplusz.hu e-

Ôszi pillanataink

Az idei második negyedévben a használt lakások ára az or-
szágos átlagok alapján 7,8 százalékkal emelkedett az előző
év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az új la-
kások átlagára 4,5 százalékkal nőtt – derül ki az ingatlan.com
elemzéséből. A kínálati piacon Budapesten október elején
516 ezer forint volt a lakások átlagos négyzetméterára, ezzel
szemben Győrben 328 ezer forint. Debrecenben 302 ezer fo-

A fôváros után Gyôrben a legmagasabb a lakások ára
rintos négyzetméteráron kínálták a lakásokat, Szegeden az
átlagár 252 ezer forint volt, Székesfehérváron 301 ezer forin-
tot tett ki. A legolcsóbb megyeszékhely továbbra is Salgótar-
ján, 99 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.

Az áremelkedés várhatóan folytatódik, de a korábbi
években megszokott két számjegyű drágulásnál mérsé-
keltebb tempóban – jósolják az elemzők.

mail címre. A levél tárgya legyen a fel-
hívásunk címe. Fontos, hogy az e-
mail tartalmazza a kép készítőjének
nevét, a fotó címét és a dátumot, mi-
kor készült a felvétel.  A beérkezett
munkákat bemutatjuk a Győr+ Face-

book-oldalán és online felületén, a
www.gyorplusz-hu-n, illetve hetila-
punkban is megjelentetjük a legjobb
alkotásokat. A legkitűnőbb fotókat
természetesen díjazzuk is. Tehát gé-
pet elő és irány Győr!



Bár a Balaton-parton elfogyasz-
tott sajtos-tejfölös lángos ízét
szinte a számban érzem még,
lassan a sárguló faleveleket sö-
pörjük a járdán, miközben nya-
kig gomboljuk kabátunkat. Az
egyik hajnalon, munkába indul-
va, már jeget is kapartam az au-
tó üvegéről! Akkor döbbentem
rá, ott az utcai lámpa derengő fé-
nyénél, hogy bizony az idei nyár
is elröppent. Befűtöttünk hát a
lakásban, és bár adódnak még
közbe-közbe langyosabb napok,
az éjszakák már didergő szele-
ket hoznak magukkal. Az eddig
a szabadban alvó kutyám is be-
költözött a házába, csak az orra
hegyét dugja ki, és onnan figyeli
az elmúlást evidenciaként ma-
gában hordozó falevelek táncát.
Az október szomorú hónap? Az
önfeledt nyáron túl, az iskola-
kezdés gyermeki örömén is át-
lépve, két kegyetlenül megto-
rolt szabadságharc terhét cipel-
ve várjuk a halottak napját,
hogy távoli csókot küldjünk
azok homlokára, akik már nem
lehetnek közöttünk. Az is csak
múló öröm csupán, hogy majd a
hónap utolsó vasárnapján egy
órával többet alhatunk, másnap-
tól ugyanis a nappali sötétség
még jobban rátelepszik a min-
dennapokra. Most kissé zavar-
ban vagyok, mert – igen – októ-
ber valóban elnyerhetné az év
legszomorúbb hónapja címet,
számomra az mégis szinte egy
új tavasszal ér fel! Valami gyer-
meki izgatottság lesz úrrá raj-
tam, amikor arra gondolok,
hogy lassan áldott advent gyö-
nyörű napjaiban találjuk ma-
gunkat, hogy elvezessenek a leg-
szentebb ünnephez. Október
számomra egy híd a gondtalan
nyár és a meghitt tél között, egy
híd a gyermeki várakozás és a
felnőtt ember lelki felkészülése
között, egy híd a történelmi pil-
lanatok kiábrándító földi elbu-
kása, és a mennyei Fennvaló re-
ményt adó közelsége között.
Most látom, a nap is kisütött. A
kutyám is kimerészkedik a há-
zából. Ő avarban van, én zavar-
ban. Közben egy újabb lépést te-
szek az októberi gondolathídon.

Papp Zsolt

(Z)avarban

eredménynek, s ennek lehet is ko-
moly marketingértéke, de az az igaz-
ság, hogy az első harminc középiskola
bármelyikében – sőt valószínűleg az
első ötvenben is – átlagon felüli, haté-
kony, sikeres munka folyik, fogalma-
zott szerényen az igazgató. 

A HVG 2018-as középiskolai rang-
sorának összeállítói a 10. évfolyamosok
kötelező és egységes, 2016-os orszá-
gos kompetenciamérésének eredmé-
nyeit, a 2016-os tavaszi, közép- és
emelt szintű érettségi eredményeit ma-
gyar nyelvből és irodalomból, matema-

tikából, történelemből és idegen nyel-
vekből, valamint a középiskolákból a
hazai felsőoktatásba 2016-ban felvé-
telt nyert diákok felvételi pontszámá-
nak átlagát vették figyelembe. 

A hét terület közül háromban az el-
ső tízben volt a Kazinczy-gimnázium.
A 10. évfolyam kompetenciamérésé-
nek szövegértési feladataiban az ötö-
dik, magyar érettségiből a negyedik,

a történelem érettségiből a kilencedik
helyen végeztek a győri diákok. 

A Kazinczy és a Révai Miklós Gimná-
zium helyezésének értékét növeli, hogy
az országos összesítésben előttük vég-
zett fővárosi iskolák tanulói sokkal na-
gyobb gyereklétszámból kerültek ki,
mint a két győri intézmény diákjai. 

A rangsor készítői hangsúlyozták:
„Tudatában vagyunk, hogy a jó iskola
számos jellemzője nem jeleníthető
meg sorba rendezhető értékekkel.
Célunk, hogy a sorrendképző muta-
tók az iskolák többségére alkalmazha-
tók, azonos elven kialakíthatók és jel-
lemzőek legyenek."

Természetesen az öröm mellett mi
is részletesen elemezzük, feldolgoz-
zuk az elért eredményeket, hiszen
minden értékelés felhívhatja figyel-
münket arra, hogy mely területen kell
tovább javítani a pedagógiai, oktató
munkát – fogalmazott Németh Tibor.
Hozzátette: ráadásul ez a mostani
szempontrendszer az eddigieknél re-
álisabb képet ad a magyar középisko-
lákról, mint a korábbiak. Ez akkor is
így van, ha a Kazinczy a sikeresen fel-
vételizők rangsorában volt már orszá-
gosan második, a csupán a nyelvvizs-
gák értékelésekor pedig az első is.

A vidéki gimnáziumok közül a győri
Kazinczy Ferenc Gimnáziumot a deb-
receni Fazekas Mihály Gimnázium és
a veszprémi Lovassy László Gimnázi-
um követi a HVG 2018-as középisko-
lai rangsorán. A Pannonhalmi Bencés
Gimnázium a vidékiek közül a 8. he-
lyen végzett. 

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Először készült olyan középisko-
lai rangsor Magyarországon,
mely hét terület értékelése
alapján alakult ki. Városunkból
került ki a legjobb vidéki gimná-
zium, mégpedig a Kazinczy. A
Révai az ugyancsak előkelő ti-
zedik helyezést érte el.

Korábban is rangsorba állították a kö-
zépiskolákat, általában azonban egy-
egy szempont alap-
ján. Megtörtént, hogy
a főiskolai, egyetemi
felvételi arányt vették
figyelembe, máskor
pedig azt, hogy há-
nyan tették le a felső-
fokú nyelvvizsgát a
középiskolákban. Ez
utóbbi értékelés
azért is hamisnak bi-
zonyult, mert a két
tannyelvű iskolákban
eleve kötelező volt a
felsőfokú nyelvvizsga,
míg más intézményekben a fiatalok
többsége megelégedett a már 3. év-
ben letett középfokúval, hogy az érett-
ségi évében már saját felvételi tárgya-
ira tudjon alaposabban készülni.

Németh Tibor, a Kazinczy Ferenc
Gimnázium igazgatója szerint ez a
mostani szempontrendszer jobban,
árnyaltabban tükrözi az intézmények
teljesítményét. Nagyon örülünk az

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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A Kazinczy Gimnázium a legjobb
vidéki középiskola Magyarországon

„Valljuk, hogy az intézményünkbe járó tanulók
fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szol-
gálja csak a harmonikus személyiség kialaku-
lását, s hisszük, hogy fejlett önismerettel,
kommunikációs készséggel, kudarctűrő,
problémamegoldó képességekkel rendelke-
ző, toleráns, megfelelő érdekérvényesítő és
együttműködési képességekkel rendelkező,
kulturált viselkedésű tanulókat bocsátunk ki
iskolánkból.” – Részlet a Kazinczy-gimnázium
küldetésnyilatkozatából. 
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Vajon milyen színű lesz a
kék és a barna iskola,
vagy is a Fekete István és
a Szent-Györgyi? Több
mint egymilliárd forintot
költ ugyanis jövőre a kor-
mány a két győri lakótele-
pi intézmény felújítására,
főleg az energetikai kor-
szerűsítésre. 

Kara Ákos államtitkár, a két vá-
rosrész országgyűlési képviselő-
jeként beszámolt az iskolákért
végzett lobbi eredményéről. El-
mondta, hogy a Fekete István Ál-
talános Iskola energetikai korsze-
rűsítésére 760 millió forintot köl-
tenek jövőre, míg a Szent-Györ-
gyi egészségügyi szakiskolára
370 milliót fordítanak, a kormány
határozata alapján.

A Fekete István Általános Is-
kola neve kis túlzással azért lett
Adyváros harmadik iskolájaként
a színe után „kék", mert kemény
dió volt a kis alsósokkal bemagol-
tatni, hogy „II. Számú Oktatási
Együttes, Általános Iskola". Fel-
vette a Fekete István nevet 1985-
ben, de az már a tréfa szintjén el-
hangzott – mondta Basás Lász-
lóné igazgató –, hogy semmi-
képp sem lesz a színe „fekete".
De az is biztos, hogy 1976-os
építése óta egyszer sem esett át
külső festésen, így hajdani kékje
szürkévé kopott. Nem döntötték
még el – árulta el a vezető –,
hogy kék lesz-e, de mindenkép-

Megújul a barna és a kék iskola
pen élénk, vidám színben gon-
dolkodnak.

Fontosabb az energetikai
megújulás, s az ettől várható re-
zsicsökkenés, hiszen napkollek-
torok szolgáltatják majd az ener-
giát például a tanuszodához. A
medencében a mindennapi test-
nevelés mellett a környező isko-
lák úszásoktatását is végzik, s be-
vételt hoznak délután a külső lá-
togatók. Velük együtt hetente
mintegy nyolcszázan használják
az uszodát, nem olcsó hát a fenn-
tartása – derül ki Basás Lászlóné
szavaiból.

Kara Ákos államtitkár elmond-
ta: a napkollektor és a festés mel-
lett teljes nyílászárócserét, lapos-
tető-szigetelést, fűtéskonstrukci-
ót, külső homlokzatszigetelést,
világítás-korszerűsítést végez-
nek az épületen, ami 41 éve nem
eset át teljes felújításon, csak
karbantartásokat végeztek rajta.
Elmondta azt is: tavaly, az iskola
40 éves évfordulója előtt fogal-
mazódott meg bennük a felújítás
gondolata, és most született
meg az ezt támogató kormány-
határozat.

Szintén élénkebb megjelenés
mellett döntött a tantestület a
Szent-Györgyiben is, amelyet
„barna" iskolaként ismernek a
legtöbben. Később Jókai lett,
szakiskolává vált, s az Audi-isko-
la építésekor az egészségügyi
Szent-Györgyi kiköltözött, és a
volt Jókai szociális oktatásával
összevonva, ad számos képzést.

Ilyen többek között a gyakorló
ápoló, a mentőápoló, a szociális
gondozó vagy a kisgyermekneve-
lő, s a 297 diák mellett 160-an fel-
nőttképzésben is részesülnek. A
Marcalváros I. régi iskolája felett

szintén eljárt már az idő, a ráfordí-
tott 370 millió forintból elvégzik a
külső homlokzat és a lapos tető
szigetelését, a nyílászárók cseré-
jét, a világítás korszerűsítését, s
lesz napelemes rendszer is.

Kara Ákos hozzátette: jövő év
végéig, de talán még előbb is vé-
geznek a munkával. Hangsúlyoz-
ta azt is, hogy Győrben – a veszp-
rémvarsányi, a tápszentmiklósi
iskolával és a pannonhalmi ta n -
uszodával együtt – a közeljövő-
ben hárommilliárd forintot költ a
kormány iskolai beruházásokra.

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
JELENTKEZNI LEHET 
MESTERVIZSGÁRA

2017. szeptember 1-tôl a „kézápoló és mû kö -
römépítô” szakmában a gyakorlati szakoktató-
nak mesterlevéllel kell rendelkeznie. A kamara
még ez évben szervez egy-egy alkalommal mes-
tervizsgát ebben, valamint „lábápoló” szakmá-
ban is. A vizsga tervezett idôpontja: 2017. de -
cember. A vizsga díjköteles. Jelentkezés: október 23.
Bôvebb információ: +36-20/430-9024 
és bozsokybrigitta@gymskik.hu

JELENTKEZZEN 
MS OFFICE KÉPZÉSRE

A kamara Ipari Tagozata 36 órás MS Office 2013
képzést szervez csütörtökönként vagy pénteken-
ként a kamarai székházban. Válasszon idôpon-
tot! A szervezôk azt az idôpontot indítják, amely-
re többen jelentkeznek. A képzés díjából a ka-
marai tagok kedvezményt kapnak. 
Jelentkezés: október 20. 
Bôvebb információ: +36-20/322-4869

Önkéntes tagoknak kedvezményes. Október 28.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

ÚJ BELÉPÔ
KAMARAI TAGOK FÓRUMA 

Profitáljon Ön is a kamarából! (Ingyenes.)
Október 16.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

KOMMUNIKÁCIÓS KLUB 

A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde Kft. kommuni-
kációs eszközei ismerhetôk meg. Képzési tema-
tika: Problémamegoldás kommunikációval, vízió
— küldetés — stratégia, küldetésbôl üzenet, moti-
vált munkatársak, célcsoport- és üzenetszeg-
mentáció, külsô kommunikáció, Public Relati-
ons, a siker feltétele. (Ingyenes). Október 16.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

MUNKAVÉDELMI
KÉPVISELÔ KÉPZÉS

Formabontó pénzügyi megoldásokat mutatnak be
(Ingyenes). Október 19.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

BANKÁR KLUB

Munkavédelmi képviselôt kell választani minden
olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók lét-
száma legalább húsz fô. Önkéntes kamarai ta-
goknak kedvezményes. Október 13. és 20.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

TÛZVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS
ÉS SZAKVIZSGA

Több mint
egymilliárd forintot költenek 
a korszerûsítésre
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INTERJÚ HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

„Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy Kósa Lajos megyei
jogú városok fejlesztéséért fele-
lős miniszter Orbán Viktor mi-
niszterelnök tudtával és hozzá-
járulásával felkért államtitkár-
nak” – fogalmazott lapunknak
Simon Róbert Balázs, aki a ko-
rábbi sajtóhírekkel ellentétben,
nem a héten, hanem a jövő hét-
főn veszi át megbízólevelét az
államfőtől.

Mi az, ami hétfőtől változik, és mi az,
ami biztosan nem változik?

Ami biztosan nem változik, hogy
továbbra is országgyűlési képviselő
maradok és maximálisan képviselem
győri választókörzetemet. Az is biztos,
hogy még nagyobb rálátásom lesz a
megyei jogú városok fejlesztéseire,
közöttük természetesen a győri fej-
lesztésekre is, mint a megyei jogú vá-
rosok fejlesztéseinek végrehajtásáért
felelős államtitkár.

Eddig a megyei fejlesztések mi-
niszteri biztosa volt. Ez a titulus
megszűnik, vagy éppen kibővül?

Lényegesen magasabb szintre
emelkedik, mivel nem csak az úgyne-
vezett TOP-források felügyeletét lá-
tom el, hanem a Modern Városok
Program is az új minisztériumhoz tar-
tozik, ráadásul most már nem megyei,
hanem országos szinten fogok dol-
gozni.

Hogyan, ki kérte fel az új fel-
adatra?

Kósa Lajos, akkor még miniszterje-
löltként, a Fidesz Velencén tartott frak-
cióülésén. Azt mondta, olyan államtit-
kárt keres, aki dolgozott már városve-
zetőként. Rólam köztudott, hogy
Győrben 2006 és 2014 között alpol-
gármester voltam.

Gondolkodott, vagy ilyen felké-
résre nem lehet nemet mondani?

Azonnal igent mondtam, mivel az
önkormányzatok világa mindig is kö-
zel állt hozzám. Örültem a felkérés-
nek, kihívásnak érzem és megtisztel-
tetésnek. Fontosnak tartom, hogy
az önkormányzatok még nagyobb

Simon Róbert Balázs hétfôn veszi át megbízólevelét az államfôtôl

„Megtisztelô a felkérés, azonnal igent mondtam”
súlyt kapnak a jövőben a kormány-
zati munkában.

Pontosan hány megyei jogú vá-
ros van, ahol bizonyára gyakran
megfordul majd?

Huszonhárom, a megyénkben
Győr és Sopron. A megyei jogú vá-
rosokban 2,3 millió ember él, s
ezek adják a magyar GDP negyven
százalékát. Vagyis óriási potenciált
képviselnek. A főváros nem tarto-
zik ide, Budapestnek külön státu-
sza van. 

Eddig is sokat utazott. Hogyan
fogadta a családja, hogy a jövőben
bizonyára még többet fog?

Az elmúlt években megszokták,
hogy sokat vagyok úton. Élvezem a
családom támogatását. 

Azzal kezdtük, mi változik, és
mi nem. A Parlament Kulturális
Bizottságában továbbra is lobbi-
zik a Győri Nemzeti Színház felújí-
tásáért?

A törvény nem teszi lehetővé,
hogy az államtitkári kinevezéssel
párhuzamosan bizottsági tag le-
gyek, így erről le kellett mondanom.
Egy dologban azonban biztos lehet
mindenki, továbbra is mindent meg-
teszek a körzetemért, és azért, hogy
Győr a jövőben is dinamikusan fej-
lődhessen.
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HIRDETÉS MOZAIK

szerző: nagy csaba
fotó: o. jakócs péter

Közérdekű kötelezettségvál-
lalás és önkormányzati for-
rás volt az anyagi fedezete
az Erzsébet ligetben megva-
lósított játszótérbővítésnek.
A 14 millió forint értékben fel-
újított játszóteret sajtótájé-
koztatón mutatták be múlt
héten.

Győrben folyamatos a közterüle-
ten lévő játszóterek modernizálá-
sa, az új játszó és készségfejlesztő
eszközök, a felhasznált korszerű
anyagok és a biztonságos esési fe-
lületeknek köszönhetően, a létesít-
mények megfelelnek a szülői és a
hatósági elvárásoknak egyaránt.

Ezúttal az Erzsébet ligeti játszó-
tér és annak környezete újult meg.
A beruházás keretében kialakítot-
tak például kavicsos, homokos
esési felületet, helyeztek le gumi-
burkolatot, térköves járdát építet-
tek, a meglévő eszközöket felújítot-

Hazánkban a lakosság egyötöde idős-
korú – ezzel a problémával foglalkozik
a most induló osztrák–magyar projekt,
amelynek nyitókonferenciáját a na-
pokban tartották. Két határon túli te-
lepülés mellett Szombathely, Zala -
egerszeg és Győr is részt vesz a mun-
kában.

„Az első lépésben felmérjük, mi-
ként működnek az adott települése-
ken az egészségügyi és a szociális el-
látórendszerek, illetve, hogy ezek
mennyiben elégítik ki az ott élő idősek
szükségletét. A kutatási folyamatból
majd kialakul egy kép, ami az alapja
lesz annak a modellprogramnak, amit
szeretnénk bevezetni” – mondta el
Kulcsár Lászlóné, a szombathelyi Pá-
los Károly Szociális Szolgáltató Köz-
pont vezetője.

„A cél az, hogy az időskorúak a le-
hető legtovább a saját környezetük-
ben maradhassanak, és ebben a csa-
ládtagok, illetve a szakemberek segít-
sék őket. Ehhez képzésekre, tapaszta-
latcserékre és a szolgáltatások bővíté-
sére van szükség” – emelte ki Somo-
gyi Tivadar győri alpolgármester.

Idôsbarát régió
új modellprogrammal

Tolvaj Márta, Zalaegerszeg alpol-
gármestere megjegyezte: az érintett
településeken eddig is számos lépést
tettek a magas színvonalú idősellátás
érdekében, a határon átnyúló projekt
ezekhez új módszertani ötleteket te-
het hozzá.

A magyar oldalon zajló munkához
pályázati forrásból 150 millió forintot
biztosított az Európai Unió.

Játszótérfejlesztés az Erzsébet ligetben
ták, átfestették, és új játszóeszkö-
zöket, többek mellett fészekhintát,
babaházat telepítettek. A bejárat-
hoz fakapu került, a területen 345
darab cserjét is elültettek, illetve
hat padot helyeztek ki.

Területileg illetékes önkormány-
zati képviselőként, Kovács Tamás
az Erzsébet liget régebb óta zajló,
tudatos fejlesztését emelte ki. El-
mondta, minden évben megújul va-
lami az Erzsébet ligetben, idén a ját-
szótér lett praktikusabb és biztonsá-
gosabb. A politikus megköszönte a
JCDecaux Hungary 12 millió forin-
tos felajánlását, amit 2 millió forint-
tal kellett kiegészíteni.

A közérdekű kötelezettségválla-
lást tevő JCDecaux Hungary társ-
vezérigazgatója, Samu Tímea ki -
emelte: a társaság számára évek
óta fontos, hogy javítsa a győriek
életterét, most éppen egy játszó-
tér-felújítás támogatásával. „Mi
nem egyszerű plakátcég vagyunk,
hanem egy olyan társaság, ame-
lyik a városért, a városi élet minő-
ségéért szívesen áldoz.”
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GAZDASÁG HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: págisz

A Győri Ipari Parkban működő Vill-Korr Hungária
Kft. a Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázi-
um és Szakközépiskolával együttműködve, tavaly
lépett be a duális képzőhelyek sorába. 2016 őszén
11 villanyszerelő szakmunkástanuló gyakorlati ok-
tatását vállalta fel a cég, az idén pedig újabb 16 di-
ákot fogadott: 7 villanyszerelő szakmunkástanulót
és 9 ötödéves technikusi képzésben részt vevő PÁ-
GISZ-os diákot.  

Gasztonyi László, a Vill-Korr Hungária Kft. ügyve-
zető igazgatója a cégbemutatóval egybekötött szü-
lői értekezleten köszöntőjében elmondta, hisz ab-
ban, hogy a duális képzésben iskoláknak és vállala-
toknak szorosan együtt kell működniük ahhoz, hogy
a győri cégeknél legyen elég szakember.

Fontosnak ítélte, hogy a jól felkészített szakem-
bereket itthon is kell tudni tartani, megfelelő szintű
fizetések és karrierlehetőség biztosításával. Meg-
erősítette, hogy a Vill-Korr jövendő munkatársait

Ezzel a címmel indított új sorozatot az Audi Hunga-
ria kommunikációja. Azt ígérik, kéthetente érdekes
hírekkel szolgálnak a győri gyár életéből. A sorozat
első részében saját tesztpályájukról közöltek infor-
mációkat.

A tesztpálya munkatársai kiemelten fontos fel-
adatot látnak el az Audi Hungaria gyártási folyama-
tában. A Győrben gyártott járművek 100 százaléka
szigorú ellenőrzésen esik át, ez több mint 400 autót
jelent naponta.

A munkatársak számára a vásárlók elégedettsé-
gének elérése jelenti a motivációt, hogy minden
egyes terméket prémiumminőségben gyártsanak
és engedjenek útjára. Ennek érdekében az autókat
szigorúan ütemezett terv szerint, 14 különböző fe-
lületen – a macskakőtől egészen a csatornafedőig
– tesztelik.

A legsportosabb győri modellek, az Audi TT RS
és az RS 3 Limousine a belső tesztelés mellett egy
60 perces külső utcai ellenőrzésen is részt vesznek.
Ha a járművek valamennyi prémiumkövetelmény-
nek megfelelnek, az Audi Hungaria munkatársai út-
jukra indítják őket új tulajdonosukhoz.

Huszonhét gyakornok képzését
vállalja a Vill-Korr

látja a mai gyakornokokban, akik bízhatnak abban,
hogy az elkövetkező években a villamos ipari szak-
ma teljes vertikumáról átfogó tudást szerezhetnek.

Hatos Hajnalka, a PÁGISZ igazgatója a szülői ér-
tekezleten hangsúlyozta, hogy a szakemberhiány
olyan gazdasági ügy, amiért mindenkinek tennie kell.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek és a szülők a pálya-
választás időszakában kellő információval rendelkez-
zenek a villamos ipari szakmákban rejlő életpálya le-
hetőségéről. Az iskola arra törekszik, hogy az elméleti
tudás mellé diákjai számára megadja a gyakorlati tu-
dás megszerzésének lehetőségét. Ezért a PÁGISZ fo-
lyamatosan szélesíti együttműködését az iparvállala-
tokkal. A cégek maguk is felismerték, hogy érdekük
a duális képzésben való részvétel, hisz szakember-
utánpótlásukat ezen a módon biztosíthatják.

Orbán Dezső, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara titkára az ünnepségen
elmondta, hogy a kamara kiemelt feladata a szak-
képzés szervezése és a duális képzés további erősí-
tése, melyet a kormányzat, a tanulószerződések ré-
vén, anyagilag is támogat.

Négykarikás 
érdekességek
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Gyôr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Gyôr-Szol Zrt. tisztelettel
meghívja az érdeklôdôket a „Zöld város
kialakítása Gyôrben” címû projekt ke-
retében a Hermann Ottó utcai Vásár-
csarnok felújításával, valamint a kör-
nyezô zöldterület fejlesztésével kap-
csolatban tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Idôpont: 2017. október 16.
hétfô 18 óra

Helyszín: Gyôr, Vásárcsarnok
(Herman Ottó u. 25.)

MEGHÍVÓ

szerző: gy. p.
fotó: matusz károly

A győri Széchenyi István Egye-
tem, mint konzorciumvezető, a
Debreceni Egyetemmel és a Sze-
gedi Tudományegyetemmel kö-
zel 1,4 milliárd forintos európai
uniós támogatással közös tudo-
mányos projektet valósít meg
2017 és 2020 között. Elsősorban
a járműiparnak és a gyógyszer -
iparnak dolgoznak ki hasznosít-
ható matematikai eljárásokat. Ez
a cél indokolt, hiszen napjaink-
ban a célirányosan kutatott és ki-
fejlesztett matematikai módsze-
rek a jármű- és az egészségipar
kihívásainak megoldásában az
innováció egyik fő hajtómotorjai,
hiszen például a virtuális jármű-
vagy gyógyszerfejlesztés egyik fő
komponensét adják.

A projekt fő célja a HU-MATHS-
IN – Magyar Ipari és Innovációs
Matematikai Szolgáltatási Hálózat
intézményi szervezetének korszerű
kiépítése egy közös ipari hasznosí-
tási szervezet, kutatóközpont és
képzési program kialakításával. Így
a projekt célja egy kihívást jelentő
probléma alapú, projektszemléletű
célzott alapkutatást végző, a részt-
vevő kutatók együttműködésén,
ugyanakkor projektjeik versengé-
sén alapuló kutatóközpont felállítá-
sa, a kihívásokat fókuszba helyező
és a legújabb kutatási eredmények
átadását célzó, egyúttal kutatói
utánpótlást biztosító képzési prog-
ram megvalósítása, valamint az
ipari felhasználók igényei alapján,
közreműködésükkel kialakított,
hosszú távú stratégiai terv és egy-
ablakos matematikai szolgáltatási
rendszer kialakítása. A projekt tevé-
kenységeinek a hosszú távú fenn-
tartás érdekét kell szolgálniuk.

Ipari matematikai kutatási projekt
három egyetem részvételével

A projekt megcélozza az erőtel-
jes nemzetközi jelenlétet ahhoz,
hogy az EU kutatási pályázati ke-
retprogramjából, a 80 milliárd euró
költségvetésű Horizont 2020-ból
minél több forrást juttasson hazai
kutatóknak és kutatóhelyeknek.

Ehhez Magyarországon az
ipari matematikában és innováció -
ban kutatók számára az EU-
MATHS-IN (European Service
Network of Mathematics for In-
dustry and Innovation) szervezet-
ben való képviselet céljából egy
hálózatot alakítottak 2013. de -
cember 11-én Győrött, a Szé-

chenyi István Egyetemen. Az ülé-
sen részt vevők létrehozták a HU-
MATHS-IN (Magyar Ipari és Inno-
vációs Matematikai Szolgáltatási
Hálózat, angolul: Hungarian Ser-
vice Network of Mathematics for
Industry and Innovation) nemzeti
hálózatot. A HU-MATHS-IN ere-
deti célja, hogy erősítse a mate-
matika hatását a kulcsfontossá-
gú technológiai innovációban
azáltal, hogy növeli a kommuni-
kációt és az információcserét az
érintett szereplők között, európai
szinten. A most elnyert projekt
ennél messzebbre tekint: kiépíti
a HU-MATHS-IN magyarországi
ipari matematikai hálózat intéz-
ményi szervezetét és működését,
a matematikai módszerek célirá-
nyos, hatékony fejlesztésére és
az eredmények ipari, különösen
nemzetközi K+F+I projektekben

való hasznosítására. Mindezek-
hez átveszi és továbbfejleszti a
legsikeresebb nemzetközi  gya-
korlatokat.

A projekt megalakítja a HUNI-
MAT Kutatóközpontot, melyben
ipari innovációs feladatok beazo-
nosított matematikai tartalmát
kutatják, a kutatási projektjavas-
latok nyílt megversenyeztetésé-
vel és értékelésével: a pályázó
projekttagok leírják, majd a HU-
NIMAT Központi Napon előadják
a teljes projekt nyilvánossága
előtt az innovációs feladathoz
kapcsolódó kutatási terveiket,

amit a zsűri érté-
kel. A nyertes
projektek ki -
emelten fiatal
kutatókat alkal-
maznak, lehető-
séget adva a ki-
tűnő képességű
fiataloknak a

magyar felsőoktatásban való
megtartását. A pályázati időszak
lezárulta után az eredményeket
hasonló nyílt fórumon előadják.
Az első HUNIMAT Központi Nap
október 26-án, Budapesten lesz:
a kutatók a legnagyobb magyar
jármű- és egészségipari vállala-
tok problémáinak matematikai
feladatait mutatják be mint kuta-
tási témáikat. Az eredmények
ipari hasznosításának további ré-
szei ipari vagy más külső forrá-
sok bevonásával történik.

A hálózat résztvevői a projekt-
partner győri, szegedi és debre-
ceni egyetemek mellett az or-
szág minden érintett egyeteme
és akadémiai kutatóintézete, így
például a BME, az ELTE, az Óbu-
dai Egyetem, a Pannon Egyetem
és az MTA SZTAKI, MTA Rényi
Kutatóintézete.                                                
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A jármû- és gyógyszer-
iparnak dolgoznak ki 
eljárásokat
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targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

A Keret Kulturális és Szabadidős
Egyesület kerékpáros városbejá-
rást tart október 18-án, szerdán 17
órától. A rendezvény célja, hogy
segítse azokat a kerékpárosokat,
akik nem biztosak magukban, illet-
ve azokat, akiket érdekel a győri
kerékpáros infrastruktúra állapota
és használatának lehetőségei. Az
esemény a tavaly elkezdett kerék-
páros fókuszcsoport munkáját kí-
vánja továbbvinni és kiegészíteni.

A program során a résztvevők egy előre
meghatározott útvonalon kerékpároz-
nak körbe a városban, szakemberek tár-
saságában úgy, hogy minden egyes
problémás szakasz előtt megállnak és
megbeszélik a megfelelő és helyes köz-
lekedés szabályait, illetve véleményt
nyilvánítanak a kialakított infrastruktúra
kerékpárosbarát voltáról és minőségé-
ről. Egy helyen találkozik tehát a hétköz-
napi használó, a KRESZ és a kerékpáru-
tak mérnöki megoldásait és kialakításá-
nak szabályát értő szakember.

Az ötlet a budapesti Bebiciklizés
Projekt alapján született, amit olyan,
kevésbé gyakorlott kerékpárosok szá-
mára szerveznek, akiket az tart vissza
a nagyvárosi kerékpáros közlekedés-

Bebiciklizés Gyôrben

től, hogy nem biztosak magukban és
közlekedési ismereteikben.

A túra során újra bemutatják a Vá-
rosszerviz-alkalmazást és annak hasz-
nálatát is.

A győri útvonalat a Széchenyi István
Egyetem Közlekedési és Logisztikai
Szakkollégium hallgatói készítették 2016-
ban, előzetes útvonalbejárás és a korábbi
évek baleseti statisztikáinak elemzésével.
Az útvonal érinti a győri kerékpárút-háló-
zat minden olyan frekventált pontját, ami
esetleg elbizonytalaníthatja a közlekedő-
ket, vagy a baleseti statisztikákban ki -
emelt helyszínként szerepel már évek óta.

A túrára maximum 12 fő jelentkezé-
sét várják (előzetes regisztráció alapján),
akikkel körülbelül két óra alatt járják vé-
gig az útvonalat. Közben véleményeket
és benyomásokat gyűjtenek a résztve-
vőktől. Az itt összegyűjtött informá-
ciókból egy szakmai anyag készül,
amit elérhetővé tesznek min-
denki számára, az eredmé-
nyeiről pedig beszámolnak
október 27-én, egy kerékpá-
ros-konferencián.

A túra útvonala: Gyü-
lekező és kiindulópont:
Széchenyi tér 17 óra.

Széchenyi tér–Jedlik Ányos utca–
Kálóczy tér–Egyetem tér–Jedlik híd–
Stromfeld Aurél utca–Töltésszer utca–
Híd utca–Petőfi tér–Petőfi híd–Mun-
kácsy Mihály utca–Árpád út–Baross
út–Baross híd–Hunyadi utca–Zrínyi út–
Szigethy Attila út–Bartók Béla út–Her-
man Ottó utca–Tihanyi Árpád út–Mes-
ter utca–Szabolcska Mihály utca–Mé-
száros Lőrinc utca–Tihanyi Árpád út–
Nádor aluljáró–Gárdonyi Géza utca–
Árpád út–körforgalom–Vas Gereben
utca–Türr István utca–Kiss János utca–
Pálffy utca–Lukács Sándor utca–Liszt
Ferenc utca–Széchenyi tér. (x)

A programra az alábbi linken lehet regisztrálni:
http://bit.ly/2kD9mFl
A sikeresen regisztráló első 12 résztvevőnek a
szervezők visszajeleznek a regisztráció során
megadott elérhetőségeik egyikén.
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A Győri Tánc- és Képzőművésze-
ti Általános Iskola, Szakgimná-
zium és Kollégium művészeti
képzését Gyimesi Tamás indí-
totta el Győrben. Egykori nö-
vendékei, tanártársai, barátai
egy emléktáblával, tánccal és
történetekkel tisztelegtek a 75
éve született igazgató előtt.

„Az iskolának dicső múltja, jelene és
biztos vagyok benne, hogy jövője is
van, ha Gyimesi Tamás pedagógiai,
szellemi örökségére alapozva folytat-
ják munkájukat” – fogalmazott Rad-
nóti Ákos alpolgármester, a körzet ön-
kormányzati képviselője. Hozzátette:
Gyimesi Tamás értékes örökséget ha-
gyott a városra, iskolájából sikeres
emberek, alkotók kerültek ki.

A Győri Balett művészei közül töb-
ben is felidézték az egykori igazgató
személyiségét. Kiss János, az együt-
tes igazgatója 23 évesen kezdett el ta-
nítani ebben az iskolában. Gyimesi Ta-

Tánccal, történetekkel, humorral
emlékeztek Gyimesi Tamásra

más, a későbbi barát mindennap az
ajtóban fogadta a pedagógiai tapasz-
talattal akkor még nem rendelkező
táncosokat, szinte észrevétlenül taní-
totta, bátorította őket. „Továbbra is Is-
ten éltessen, Tamás, hiszen folyama-
tosan jelen vagy ebben a közösség-
ben” – mondta Kiss János. Emléke-
zett Bombicz Barbara, Eva Hotova,
Ströck Barbara és Sebestyén Bálint is.

Kara Zsuzsanna felidézte a napot,
amikor a felvételin először találkozott
Gyimesi Tamással, akivel már felnőtt
művészként is rengeteget beszélge-
tett, főleg a szaunában. Ihász Ferenc
az iskola hangulatába engedett bepil-
lantást, amikor elmesélte a férfi taná-
rok egy nőnapi balettprodukcióját.
Werner Krisztina újságíró pedig szülő-
ként Gyimesi Tamás örökös jelenvaló-
ságáról beszélt. Illata nyomán követni
lehetett, hogy mikor, hol bukkant föl
az épületben, de jelen volt a folyosón,
a tanáriban, az étkezőben, minden di-
ákot ismert és számon tartott. Grászli
Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum igazgatója arról
beszélt, milyen jelentősége van a kép-

zőművészeti képzésnek Győr kulturá-
lis életében.

A családtagok közül a volt iskola-
igazgató fia, Gyimesi Áron – aki szin-
tén ebben az iskolában tanult – hu-
morral idézte fel édesapja személyisé-
gét. Gyimesiné Maróti Zsuzsa pedig
úgy fogalmazott: az a legfontosabb,
hogy az embert még életében szeres-
sék. „Azt gondolom, hogy akik itt van-
nak, s akik megszervezték ezt az ün-

nepséget, életében is nagyon szeret-
ték Gyimesi Tamást” – mondta, és át-
adott egy doboznyi emléket, fotókat,
cikkeket, albumokat az iskola igazga-
tójának, Derczó Tibornak, aki a meg-
emlékezés fő szervezője volt. Derczó
Tibor pedig egy festményt ajándéko-
zott a volt igazgató feleségének. Gyi-
mesi Tamás portréját fotók alapján ké-
szítették el a képzőművészetet tanuló
diákok.

Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálá-
nak 50. évfordulója alkalmából a Collegium Hungari-
cum 2017-ben Kodály-emlékévet tartott. A rendezvény-
sorozatot október 6-án a Győri Balett társulatának elő-
adása zárta. Az esten Ravel „Bolero“ című művére ké-
szített koreográfia, valamint a Kodály műveire alkotott
„Romance” című darab hatalmas sikert aratott Bécsben
– írja az Osztrák Rádió és Televízió honlapja, az orf.at.

A cikk így folytatódik: A Győri Balett társulatának elő-
adásait telt házas érdeklődés kísérte Bécsben, a Múze-
umnegyed G csarnokában magyarok és osztrákok
egyaránt kíváncsiak voltak a két fiatal magyar tehetsé-
ges koreográfus művére. A bécsi magyar kulturális, gaz-
dasági és politikai élet képviselői is nagy számban jelen-
tek meg a rendezvényen. Az esten elsőként a Bolerót lát-
hatta a közönség, melyet Lukács András balettművész,
koreográfus eredetileg 2012-ben a Wiener Staatsballett
részére készített. A portál megszólaltatta Kiss Jánost, a
Győri Balett igazgatóját a bécsi bemutatóról, aki el-
mondta, Kodály Zoltánné szabad kezet adott Velekei
Lászlónak, hogy válogathat férje zeneművei közül, amit
soha senkinek eddig nem engedett meg. Ez egy óriási
felelősség, ezzel a bizalommal visszaélni nem lehet.

A cikk az orf.at-n németül, a volksgruppe.orf.at
oldalon pedig magyarul is megjelent. Négy fotó
mellett Kiss János nyilatkozatát hangfelvételen is
belinkelték az osztrák kollégák.

Az osztrák televízió
honlapja méltatja 
a gyôriek fellépésétszerző: f. g.

fotó: marcali gábor

Október 6-án, a tizenhárom aradi
vértanúra emlékeztünk, ugyan-
ezen a napon Pest-Budán kivégez-
ték gróf Batthyány Lajost (1807–
1849), Magyarország első minisz-
terelnökét, aki a győri bencés gim-
názium diákja volt az 1819/1820.
tanévben. A győri megemlékezést,
koszorúzást a Batthyány téri emlék-
oszlopnál tartották. Dr. Fekete Dá-
vid alpolgármester beszédében
így fogalmazott: október 6-a egy-
részt egy szomorú ünnep, a kivég-
zett aradiakra és szintén kivégzett
gróf Batthyány Lajosra emléke-
zünk, a szomorúság mellett azon-
ban a büszkeség érzése is felerősö-
dik ilyenkor, hiszen ők olyan példát
mutattak bátorságból, hazaszere-
tetből, hitből és rendíthetetlenség-
ből, amely még ma is példaértékű.
Általuk több lett a magyar nemzet,
haláluk szörnyű és tragikus, de
semmiképp sem hiábavaló, mert
emléküket örökre megőrizzük, tet-
teik igazodási pontként szolgálnak

számunkra, s tudat alatt is formálja
világlátásunkat.

Az alpolgármester emlékezte-
tett, a forradalmat leverték, de már
semmi nem lehetett többé ugyan-
olyan, mint annak előtte, s így volt
ez 1956-ban, majd 1989-ben is.
„Mivel a szabadságot nem örökbe
kapjuk, folyamatosan tenni kell ér-
te, mert ha elkényelmesedünk, az
igaztalan túlerő ma is elveheti sza-
badságunkat” – hangsúlyozta.
Ezért kell ma és mindig küzdenünk,
ezért van szükség a bártorságunk-
ra, hazaszeretetünkre, hitünkre és
rendíthetetlenségünkre.

Az alpolgármester kiemelte, ma
is a határozott értékrend, a szilárd

álláspont a fontos, hiszen elsősor-
ban saját magunknak és a saját lel-
kiismeretünknek kell megfelel-
nünk, a saját nemzetünk érdekeit
kell szem előtt tartanunk. Ezt tették
az Aradon hősi halált halt magyar
tábornokok is, lelkiismeretüknek
megfeleltek, nemzetüket szolgál-
ták, hitüket továbbadták, s bár ők
meghaltak, a nemzet önbecsülé-
sét megmentették.

Fontos, hogy elődeink példáját
mindig szem előtt tartsuk, s ne
engedjünk a 48-ból. Ahogy Márai
fogalmaz: „Magyarnak lenni nem
állapot, magyarnak lenni maga-
tartás!” – zárta emlékező beszé-
dét dr. Fekete Dávid.

Ma is szükség van a bátorságunkra, 
a hazaszeretetünkre, a rendíthetetlenségünkre

Derczó Tibor egy, 
a diákok által festett
portrét ajándékozott

a volt igazgató
feleségének
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A több mint 700 kiállított eredeti
tárgy között Nagy Imre tábori
levelezőlapja, Horthy Miklós le-
vele és Szabó Lőrinc igazolvá-
nya is látható lesz a rendhagyó,
interaktív tárlaton, a Dunakapu
téren felállított gömbsátorban
hétfőtől.

A Magyar Nemzeti Múzeum Többes
számban – Az I. világháború és a hát-
ország mindennapjainak valóságai cí-
mű országjáró gömbsátra és kiállítása
október 16-án nyílik meg a Dunakapu
téren. „Győrben számos programmal
emlékezünk a száz éve lezajlott hábo-
rúra, ennek koordinálására alakult
2014-ben, a Centenáriumi Emlékbi-
zottság. Több száz hadisírt és emlék-
művet újítottunk fel, előadás-soroza-
tokat szerveztünk, a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeummal uta-
zó tárlatot hoztunk létre, amely a diák-
sággal is megismertette a világhábo-
rú eseményeit” – fogalmazott dr. Fe-
kete Dávid alpolgármester, az emlék-
bizottság elnöke. Hozzáfűzte, nagy

Többes számban: rendhagyó kiállítás érkezik
öröm, hogy a Magyar Nemzeti Múze-
um országos tárlata Győrbe is elláto-
gat, és látványos installációval köze-
lebb hozza a ma emberéhez a törté-
nelmünket.

„Rendhagyó helyszínen rendha-
gyó kiállítást tekinthetnek meg a
győriek jövő héten” – kezdte Beré-
nyi Marianna, a Magyar Nemzeti

Múzeum Kommunikációs és Straté-
giai Főosztályának vezetője. Az in-
teraktív elemek segítségével min-
den korosztály számára élvezetes a
kiállítás, kipróbálhatjuk például,
hogy milyen nehéz volt egy katona
menetfelszerelése, ha háborús ver-
seket olvasnánk, ahhoz pedig kerék-
pároznunk kell. Sötétedés után kü-

lönleges formában a Csárdáskirály-
nő is megelevenedik.

A tömegek háborúja nem csak a
frontvonalon lévőket érintette, de a
családtagokat, az egyedül maradta-
kat, végső soron mindenkit. Erre is rá-
világít a kiállítás. A kiállítótérben he-
lyet kap a frontra induló katonák sor-
sát jelképező vonatkocsi, a hosszú,
békés 19. századot megidéző, de idő-
vel darabjaira hulló körhinta, a hábo-
rús propagandahivatalra utaló, óriás
írógép és a családfenntartó nélkül
maradt otthoniak megváltozott életét
bemutató villamoskocsi is.

A gömbsátrat a hét elején állították
fel a téren. Az építkezés két napig tar-
tott, ezután jöhetett a berendezése. A
18 méter átmérőjű sátor kilencméte-
res belmagasságú, acélszerkezetét
daru segítségével állították fel. Mint
azt Richweisz Ritától, a tárlat straté-
giai vezetőjétől megtudtuk, speciális
ponyvája mindkét oldalról vetíthető.
Az ingyenes kiállítást Egerben több
mint 37 ezren tekintették meg, Győr-
ben a Dunakapu téren várják az érdek-
lődőket, a hétfő délutáni megnyitót
követően, keddtől szombatig naponta
9–19 óra között.

A tündérek és angyalok világába
repíti el olvasóit a győri  Czirák
Viktória, aki 13 évesen, A hibrid
címmel adott ki könyvet. A tini-
lányt a Győr+ Médiatáborból is-
mertük meg, ahol a fotózás, a
stúdiótechnika és az írás terüle-
tén fejleszti főként ismereteit.

Viki kicsi kora óta imádja a könyveket,
mindennap olvas, az írás azonban csak
az utóbbi időben kezdte érdekelni. Egy
apokalipszisről szóló könyv adta számá-
ra az ötletet, hogy mások számára is
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Fantáziadús világba csöppenhetünk a tiniíróval

megelevenítse a képzeletében élő vilá-
got. Ahogy kell, jegyzeteket készített,
megtervezte a szereplők karakterét,
majd belevágott a történetbe, amely egy
hibrid viszontagságait tárja elénk, a tün-
dérek és angyalok által lakott világban. 

A történetben lépten-nyomon er-
kölcsi tanulságokat fedezhetünk fel, a
barátság, a közösség, a közös cél ösz-
szetartó ereje, az egészséges élet-
mód iránti vágy, a békesség, az erő-
szak minden formájának elutasítása,
a megbocsátás, a gyász – ezek a gon-
dolatok szövik át a történet fő szálait. 

A „mese” fél év alatt született meg,
és a Palatia Nyomda jóvoltából, mára
már kézbe is vehetjük a fiatal lány első
kötetét.   

A hibrid hamarosan kapható lesz a
könyvesboltokban, és Viki a Győri
Könyvszalonon is bemutatja művét,
november 17-én 10–12 között dedi-
kál, 12 órától pedig a Pódium Színpa-
don Horváth Ildikó lesz a tiniszerző be-
szélgetőtársa. 

Viki azt meséli, aki eddig olvasta a
könyvét, mindenkinek tetszett, izgal-
masnak, fordulatosnak, olvasmányos-
nak találták. 

A fiatal lány kitűnő tanuló, ének-ze-
nei általános iskolába jár, rengeteg
minden érdekli, modelliskolába járt,
tévésorozatban szerepelt, zongorázik,
táncol, videókat készít, angolul tanul.
A Győr+ Médiatáborban fejleszti kész-
ségeit a fotózás, a stúdiótechnika és
az írás területén. Nyolcadikosként fel-
vételire készül, de még nem tudja, mi
szeretne lenni, melyik iskolát válassza,
keresi helyét a világban. 

Ami biztos, hogy belekezdett má-
sodik kötetének megírásába, de mint
mondja, legalább öt könyvhöz meg-
van a terv a fejében.

Dr. Czipf Csongor „Beszélgess velem!”
címmel indított sorozatot a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. A beszélgetések lehető-
séget teremtenek, hogy az élet különbö-
ző területeiről meghívott sikeres előadók-
kal párbeszédet folytassanak munkájuk-
ról, eredményeikről és világnézetükről.
Az első vendég szeptember végén dr.
Csókay András idegsebész, agykutató
volt, életről, halálról esett szó, és persze
arról is, hogy a megélt tragédiák hogyan
képesek erősebbé, befogadóbbá tenni.
A második találkozóra Remény és esély
címmel október 18-án 15.30-kor kerül
sor az egyetemen. A vendég: Dr. Bakos-
Tóth Márta klinikai gyermek-szakpszi-
chológus és onko-pszichológus lesz, aki
többek mellett a remény éltető erejéről
és a szenvedés személyiségerősítő hatá-
sairól beszél. A továbbiakban Veres
András győri megyés püspök, Szijjár-
tó Péter politikus, Szilágyi Áron kard-
vívó, Röhrig Géza, a Saul fia című Os-
car-díjas film főszereplője, Halácsy Pé-
ter, a Prezi egyik alapítója, Kovács Ákos
dalszerző, dr. Kolyvek Antónia divatter-
vező, dr. Zacher Gábor toxikológus lesz
a győri rendezvény vendége.

„Beszélgess
velem!”

A héten a Győr+ Rádióban
is mesélt könyvéről
az ifjú tehetség



az emberek figyelmét ráirányítsa a
valóban fontos dolgokra. 

Nem lesz könnyű a szellemi kap-
csolódás ahhoz az értékhez, ame-
lyet ő kínál – ezekkel a szavakkal
kezdte megnyitóját Bereczky Lo-
ránd, Munkácsy Mihály-díjas művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria nyugalmazott igazgatója.
Sarmaság László a képzőművészet

eszközeivel, a formákkal, a színekkel,
a kompozíciókkal példabeszédeket
mond az emberiség történetéről és
mai konfliktusairól, azokról a helyze-
tekről, ahol megmérettetik az ember.

Láthatunk a biblia tanulságai által
született műveket, kis fricskákkal,
amely festmények arra keresik a vá-
laszt, képesek vagyunk-e megtisztul-
ni? A régmúlt mellett, a mai kor prob-
lémáit, kihívásait is ábrázolja művein,
legyen az a migráció vagy a terroriz-
mus kérdése. A művésznek mindig az
elesettek oldalára kell állni, meg kell
mutatnia, van erkölcsi példatár a világ-
ban, amihez igazodni kell – fogalma-
zott Bereczky Loránd.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A 70 éves Sarmaság László fes-
tőművész, Nagy utazás címmel
30 képen mutatja be, hogyan
látja ő a világot. A kiállítás telt
ház előtt, csütörtökön délután
nyílt meg a győri Kisfaludy Ká-
roly Könyvtár kiállítóterében.

Sarmaság László ikonikus alakja
Győrnek, elmaradhatatlan kalapjá-
val és pipájával, akik nem ismerik
személyesen, azok is sejthetik, nem
mindennapi ember. Festményeit
nézve pedig azt is megismerhetjük,
hogyan gondolkodik a világról, ho-
gyan látja ő a mindennapi embert, a
történéseket.

Sarmaság László azt mondja,
olyan dolgokat fest meg, amelyek az
élet különböző problémáit ábrázolják,
amiről úgy érzi, meg kell változtatni az
emberiség javára. „Számomra mindig
az emberi sors áll a középpontban,
szerintem a művészet azért van, hogy
rádöbbentsük az embereket arra, ho-
gyan változtassanak az életükön” –
vallja a művész.

Nagy utazás kalapban, pipával
A megnyitón Simon Róbert Balázs

országgyűlési képviselő köszöntőjé-
ben emlékeztetett: Sarmaság László
15 éves volt, amikor Erdélyből, Nagy-
bányáról Mosonmagyaróvárra, majd
Győrbe költözött. Fél évszázada él Ma-
gyarországon, de gyökereit, múltját
soha nem akarta megtagadni. Ma is
határozott és erős a művészet iránti el-
hivatottsága, és az a törekvése, hogy

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Kerékpáros városnézést szervezett a
közelmúltban a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum a Múze-
mok Őszi Fesztiválja keretén belül.

A bringások az adyvárosi tó mellől
indulva elsőként a városrész új köztéri
alkotásait fedezték fel, a tavon a Csa-
pásirány című úszó szobrot, amely Ke-
lemen Zénó munkája, a Móra Ferenc
Általános és Középiskolánál Bak Imre
Felhő című felújított alkotását, valamint

Biciklizés közben kiderült:
újabb köztéri alkotás várható

a Kuopio parkban álló Őrszem című,
Bakos László üvegszobrát. A túra ezt
követően a Belvárosban folytatódott, a
múzeum mind a 11 kiállítóhelyénél
megállva, hogy a résztvevők megismer-
hessék az épület múltját és jelenét.

A kerékpáros városnézést Grászli
Bernadett, a múzeum igazgatója ve-
zette. A rendezvény fővédnöke Radnó-
ti Ákos alpolgármester volt, aki elárul-
ta, a Kodály-emlékév alkalmából vár-
hatóan év végén egy újabb köztéri al-
kotással gazdagodik a város, mégpe-
dig a Kodály Zoltán úton.



2017. október 13.   / + / 13

PR-CIKK HIRDETÉS

Jazz Klub indul a Rómer Házban
Idén ősszel új programsorozatot indít
a Rómer Ház, azzal a szándékkal,
hogy teret adjon a hazai jazz élet kivá-
lóságainak. Csurák Erzsébet, a Ró-
mer Jazz Klub szervezője elmondta,
hagyományteremtő céllal szervezik az
eseményt, egyrészt, bővíteni kívánják
a ház zenei kínálatát, másrészt szeret-
nék a fiatalokkal is megszerettetni a
műfajt. A sorozatban a magyar jazz
élet legendás formációi mellett pályá-
juk elején járó, de tehetséges fiatal
jazz zenészek és énekesek is lehetősé-
get kapnak a bemutatkozásra. A te-
matikát úgy állították össze, hogy a
jazz zene sokszínűsége kerüljön fó-
kuszba, és minél szélesebb körben si-
kerüljön népszerűsíteni és megked-
veltetni a műfajt a szórakozni vágyó és
érdeklődő közönséggel. Mivel a jazz
maga is sokszínű, így minden generá-
ció megtalálhatja a neki tetszőt, le-
gyen az örökzöld jazz melódia vagy a
legújabb irányzat.

Csurák Erzsébet hangsúlyozta, a
Rómer Ház hangulatos környezete
megidézi a jazz eredeti helyszínét, így
a klubhangulatú koncerteket követő-
en lehetőség lesz a zenészekkel a kö-
tetlen beszélgetésekre is.

A klub első koncertje október 18-án
19 órakor kezdődik Két hang, ezernyi
gondolat címmel, a Winand Gábor és
Elsa Valle duó lép a győri közönség elé. 

„A két művész csodálatos duóján
keresztül együtt felfedezzük a zene
horizontjait, megismerjük a szabadsá-

got és a zene által felszabadult érzé-
sek, művészetek világát” – invitál a
koncertre Csurák Erzsébet. 

A következőkben, október 25-én
Rick Margitza (szaxofon), Franc Am-
sallem (zongora), Balázs Elemér (dob),
Barcza-Horváth József (bőgő) Quar-

tet, november 15-én a Szűcs Gabi és
Patay György Duó, november 29-én a
Karosi Júlia Quartet, december 13-
án pedig a Gayer Mátyás Trió ad kon-
certet. 

Részletek a romer.hu és a Rómer
Ház facebook oldalán.  (x)

Szűcs Gabi

Gayer Mátyás Trió
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Nem mindennapi helyszí-
nen és rendezvényen jár-
tunk pénteken, a Dunakapu
téren álló „üvegpalotában”,
a Delikát-házban nyílt meg
az első győri Design Hét. 

Sokan voltak kíváncsiak a győri
és Győr környéki tehetséges
design-erekre. A tárlatot Hefter
László üvegművész ajánlotta a
nagyszámú érdeklődő figyel-
mébe, aki arról beszélt, hogy a
kiállítással fel szeretnék hívni
az ipari potenciálnak a figyel-
mét arra, hogy városunkban is
óriási szellemi energia van,
amely alkalmas az ipar verseny-
képességének növelésére,
ilyen a kiállított tárgyak nagy ré-
sze is. A művész arra is rávilágí-
tott, hogy a design szó ma már
sokrétű fogalom, nem kötődik
feltétlenül a tárgy- és eszköz-
kultúrához. Mára egy mozga-
lommá vált, amely a megszo-
kottal szembeni dolgokat favo-
rizálja. Győrben ez a fajta gon-
dolkodás még nem elég inten-
zív – jegyezte meg Hefter Lász-
ló –, de vannak már jó kez-
deményezések, mint
ez a kiállítás és
programsorozat.
A művész örö-
mét fejezte ki,
hogy a Széche-
nyi István Egye-
temen művé-
szeti fakultás in-
dul, ahol a de-
sign-nal kapcso-
latos szellemiség
is helyet kap, mert
anélkül nincs jövő.

A megnyitó fő att -
rakciója Balogh Petra
divattervező divatbe-
mutatója volt, a mo-
dellek izgalmas ru-

HIRDETÉS DESIGN

A design ma már egy gondolkodásmód

Városunk szellemi energiája
hakölteményekben vonultak a
házból a térre.

A kiállításon, mely október 15-
én estig tart nyitva, Kodolányi
Gábor designer, Hefter Brúnó
üvegművész, Tóth Judit ékszer-
tervező, Farkas-Pap Éva szob-
rász, Balogh Petra divattervező,
Jakus Tamás formatervező,
Csermák Zsuzska grafikus, Meix-
ner Etelka szilikát-tervezőmű-
vész, Nagy Sarolta ékszerterve-
ző, Farkas Vajk üvegművész,

Gyebnár Hajnalka textiltervező
és Fehér József designer munká-
it láthatjuk.

A győri Design Hét lezárása-
ként október 15-én 15 órától
belvárosi séta indul, ahol a részt-
vevők megismerhetik, hol ér
össze a képzőművészet, az urba-
nisztika, a formatervezés és a
helytörténet, melyek a város leg-
kevésbé ismert, ám design
szempontból mégis legjelentő-
sebb épületei.



2017. október 13.   / + / 15

Mozart, Haydn, Piazzola, magyar költôk és latin társastánc 

Színes este a mûvészet kedvelôinek

Program:
„KIS ESTI IRODALOM”
Versek, írások, történetek magyar
költők tollából. Előadja: Dudás Do-
rottya Radnóti-, és Latinovits-díjas
előadóművész

Raab Vonósnégyes koncertje
1. Mozart: Divertimento I. tétel. 2.
Haydn: Op. 3. Nr. 5.  F-dúr vonós-
négyes 2. tétel „Serenade”. 3. Dvo-

Az „ART AGORA – Egy este a
művészetért” jótékonysági progra-
mon a művészet különböző ágait
képviselő  tehetséges győri fiatalok
lépnek fel. A színes repertoárban
Mozart-, Haydn-, Piazzola-művek
is felcsendülnek majd, valamint
örök klasszikusok magyar költők
tollából, továbbá balett és latin tár-
sastánc színesíti a programot.  A
részvételi és támogatói  jegyek, va-
lamint a jótékonysági árverés bevé-
teléből a jövő fiatal tehetségeit tá-
mogatja a Rotary Club Győr Rába
kezdeményezése.

rák: Op. 101. Nr. 7. „Humoreske”.
4. Piazzola: Ragtime. Vezető: Né-
methné Pongrácz Judit

Duo Vivo kamarakoncertje
Közreműködik: Nemes-Jeles Ju-
dit fuvolaművész és Stummer
Márton gitárművész

„Szívek tánca”
Előadják: Győri Tánc- és Képző-
művészeti Iskola növendékei. Ko-
reográfus és felkészítő balettmes-
terek: Pintér Tímea, Barta Dóra,
Sebestyén Bálint, Eva Hotova

Keszei Johanna 
fuvolajátéka
Richter János Zeneművészeti
Szakgimnázium növendéke

„Latin Fever”
Latin-amerikai táncegyveleg. Elő-
adják: El Paso versenytáncosai

Felajánlott műalkotások 
aukciója
Művészeti vezető: Csurák Erzsébet

LEGYEN RÉSZTVEVŐJE A JÓTÉKONYSÁGI PROGRAMNAK!
VÁSÁROLJON RÉSZVÉTELI ÉS TÁMOGATÓ JEGYET!

MTA Geometria Galéria
(Győr, Liszt Ferenc út 10.)
Megnyitó: 
október 13. péntek 17 óra
A kiállítást megnyitja:
Prof. Dr. Rechnitzer János 
egyetemi tanár, iskolavezető, 
műgyűjtő, művészeti fővédnök

A kiállítás megtekinthető: 
október 13–25. 

Az október 26-i jótékonysági est
előtt az aukcióra és fixáras megvá-
sárlásra felajánlott műalkotások az
alábbi kiállításon/bemutatón, vala-
mint honlapunkon, a www.art-
agora.hu tekinthetők meg:

ART AGORA – Rotaryval 
a művészetért
A 2017. október 26-i jótékonysági
aukcióra felajánlott művek kiállítása

(Az Art Agora projektben fixáras vásárlásra  felajánlott  művek október
16–25. között megtekinthetők: SZE Apáczai Csere János Kar, földszinti
kiállítótér, Győr, Liszt Ferenc út 42.)

HIRDETÉS
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

AM 14. UND 15. OKTOBER fin-
det im Győrer Duna-Center eine
Hochzeitsausstellung mit – markt
statt. Das Zutaten für eine perfekte
Trauungszeremonie werden in der
größten Hochzeitsausstellung
Nordwestungarns auf 2700m2
von zahlreichen Ausstellern und
mit abwechslungsreichem Prog-
ramm den heiratswilligen Paaren
und Hochzeitsinteressierten glei-
chermaßen gezeigt.

DAS GRÖSSTE FISCHFESTI-
VAL Ungarns besucht vom 12.-15.
Oktober das Győrer Aranypart-Ufer.
Mehr als 100 verschiedene Fisch -
speisen und mindestens 150 ver -
schiedene Handmade-Biersorten
warten auf die Besucher. Besonde-
re Fischspeisen, ein 1000-Liter Rie-
senkochkessel aus Szeged, Wels
am Spies, Meeres-Leckereien, hei-
mische und internationale Fisch -
speisen können probiert werden.

AM SONNTAG findet in Győr
wieder der Antiquitätenmarkt
auf dem Marktplatz der Tar-
csay út statt. Trödelfans sind
von 7-14 Uhr auf dem Antik-
markt willkommen, wo sich al-
ler Art von Gebrauchsobjek-
ten findet, welche als Woh-
nungsschmuck oder Ge -
schenk dienen können. Auch
Sammler können für ihre
Sammlung das eine oder an-
dere Stück finden. 

„BAUSTEINTAGE” – die Lego® Bauwerke-Ausstel-
lung! Sie findet am 14. Oktober (von 10-19 Uhr) und
am 15. Oktober (9-18 Uhr) im Famulus Hotel (Budai
út 4-6) statt. Dort gibt es die größte und außerge-
wöhnlichste Legosammlung des Landes zu bestau-
nen, unter anderem die Star Wars®, Ninjago®, Friends,
Herr der Ringe, Disneyland Geländetische, Fahrzeuge
zu Wasser und auf Land, motorisierte Bauten.

„ROMERJAZZ” – eine neue Programmreihe des Rómer Flóris Museum für
Kunst und Geschichte, bei deren erstem Konzert das Duo Winand Gábor und
Elsa Valle am 18. Oktober ab 19 Uhr im Romer-Haus (Teleki L. u. 21.) auftritt.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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

SZULÁK ANDREA ÉS A GYŐRI
FILHARMONIKUS ZENEKAR
ad jótékonysági koncertet a vakok
és gyengén látók javára október 16-
án 19 órától, a Richter Teremben.

A 70 ÉVES PÁTKAI TIVADAR
költőt köszöntik október 19-én 17
órakor, a következő Műhely-esten
a Zichy-palotában (Liszt F. u. 20.).
Az ünnepelttel Juhász Attila beszél-
get, verseiből pedig Farkas Kriszti-
án és Fábián Csaba olvasnak fel,
közreműködik Vajda Renáta hege-
dűn és Kemenczky Klára csellón. 

VÁLTOZÁSOK az egyház és a
politikai hatalom kapcsolatában a
pártállami diktatúra idején címmel
Petes Róbert egyháztörténész tart
előadást a Győri Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége következő
estjén, október 18-án 18 órakor, a
Széchenyi István Egyetem Apá -
czai-karán (Liszt F. u. 42.).

PIROSLÁMPÁS TÖRTÉNE-
TEK címmel indul belvárosi séta
a 18+ korosztály számára, októ-
ber 20-án 15 órától. Az előadó
Bana József, a városi levéltár igaz-
gatója. Előzetes regisztráció
szükséges az idegenvezetes.
gyor@gmail.com vagy telefonon:
06-30/294-9174.

GYŐRI HAL- ÉS SÖR-
FESZTIVÁLT rendeznek
az Aranyparton október 12–
15. között. Több mint száz-
féle hazai és nemzetközi hal -
ételt, százötvenféle kézmű-
ves sört kóstolhatunk, mi-
közben halas programok is
várják az érdeklődőket. 

SZÉKELY ZOLTÁN
MŰVÉSZETTÖRTÉ-
NÉSZ előadását hallgat-
hatják meg az érdeklődők
a Kárpát-medencei Szent
László-ábrázolásokról, ok-
tóber 19-én 17.30-kor, a
Múzeumházban (Bécsi
kapu tér 4.).

RÉGISÉGVÁSÁRT tartanak va-
sárnap a Tarcsay úti piactéren. A
régi holmik rajongóit 7 és 14 óra
között várják, míves használati
tárgyakat találhatnak, amelyek
egyedi lakásdíszek, ajándékok
lehetnek.

A KOCKANAPOK elnevezésű Lego® építmények kiállítását október 14-
én és 15-én rendezik a Famulus Hotelben (Budai út 4–6). Itt tekinthető
meg az ország egyik legnagyobb és legkülönlegesebb Lego-gyűjteménye,
többek között a Star Wars, Ninjago, Friends, Gyűrűk ura, Disneyland terep -
asztalok, járművek földön és vízen, motorizált építmények láthatók. 

PERGER GYULA MUZEOLÓ-
GUS ÉS KOZMA ENDRE, a Ré-
gi Győr közösségi oldal szerkesztő-
je Fogadók, szállók, kocsmák Újvá-
rosban címmel tart előadást októ-
ber 18-án 17 órakor, a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross u. 4.).

A NYUGDÍJAS ALKOTÓK
munkáiból nyílik tárlat a József
Attila Művelődési Házban (Móra
Ferenc tér 1.) október 16-án 15
órakor. A kiállítást Radnóti Ákos
alpolgármester nyitja meg, a tár-
lat november 10-ig látogatható
10 és 16.30 között.

A MANDALÁK VILÁGA cím-
mel szemináriumot tartanak a FI-
LO-Pontban (Kálóczy tér 15.) ok-
tóber 14-én 15 órakor. A prog-
ram része egy előadás és manda -
lakészítés többféle technikával.

AKNAY JÁNOS – ANGYALI
GEOMETRIA című kiállításának
megnyitójára várják az érdeklődő-
ket október 14-én 17 órakor az Es-
terházy-palotában (Király u. 17.).
Köszöntőt mond: Radnóti Ákos, al-
polgármester. A kiállítást megnyit-
ja: P. Szabó Ernő művészettörté-
nész, az Új Művészet folyóirat veze-
tő szerkesztője. A tárlat november
19-ig tekinthető meg, hétfő kivéte-
lével naponta 10–18 óráig.

ÓNODY ÉVA: ŐK, MIND A TIZENKETTEN című könyvének bemuta-
tója lesz október 19-én 17 órától, a ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban. A
beszélgetőtárs Gülch Csaba. 
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csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

SZABADHEGY, Panoráma Liget
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!

Az építkezés már elkezdôdött,
az 1. ütemben korlátozott számban
még lakások leköthetôk.

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.

szerző: havassy anna katalin
fotó: hak

Kitartás, szakértelem és csa-
patmunka kellett a Moson Men-
tőcsapatnak ahhoz, hogy újabb
öt évre megszerezze a nemzeti
minősítést. Tudásukról egy har-
minchat órás, összetett felada-
tokból álló gyakorlaton kellett
számot adniuk.

Napfényes, ám hűvös reggelre ébred-
tünk múlt szombaton, amikor a Mo-
son Mentőcsapathoz tartozó és a se-
gítségüket adó összesen mintegy 120
fő már 12 órája a helyszínen serényke-
dett. Az egészségügyi, előkészületi és
az árvízvédelmi gyakorlatok már pén-
tek este és éjszaka elkezdődtek. So-
kan a tábor felállításán dolgoztak, s
már az Aranyparton éjszakáztak, míg
mások az ideiglenes befogadóállomá-
sokon várták a reggelt.

Ahhoz azonban, hogy megértsük a
Moson Mentőcsapat munkáját és fon-
tosságát, nem árt tisztázni, mi is a fel-
adata a szerveződésnek: ők a megye
védelmére, valamint a régió megsegí-
tésére civil alapon szerveződtek mint
mentőcsapat. Megvan a képességük

Kiváló minôsítést kapott a Moson Mentôcsapat

beavatkozni vészhelyzet esetén, segí-
teni tudnak az ár- és belvízi helyzetben,
valamint a rendkívüli időjárási vészhely-
zetekből adódó bármilyen mentési és
védekezési szituációkban is. 

A mostani gyakorlat célja az volt,
hogy a Moson, a Bakony és a Turul
mentőcsapatok búvár, valamint a Mo-
son Mentőcsapat árvízi és vízi menté-
si képességeit, a komplex árvízi véde-

kezés esetén szükséges tudást és az
önkéntes szervezetekkel való együtt-
működést bebizonyítsák. Ha pedig
megfelelnek a gyakorlaton, akkor a
nemzeti minősítést újabb öt évre meg-
kaphassák. Ehhez elméleti, gyakorlati
feladatokat kaptak, illetve akár száraz-
földön, akár vízen történő kutatásban
és mentésben is meg kellett állniuk a
helyüket csakúgy, mint az árvízzel

vagy a belvízzel felvenni a harcot. Így
végrehajtották a bajbajutott keresését
csónakról, majd a mentését és a part-
ra szállítását is bemutatták a helyszí-
nen lévő ellenőrnek, míg a többi hely-
színen az árvízi védekezést gyakorol-
ták a résztvevők: volt védtöltés-maga-
sítás, nyúlgátépítés, bordás megtá-
masztás és buzgárelfogás is, hogy
csak néhányat említsünk. Egy követ-
kező feladat pedig már arról szólt,
hogy a vízzel elzárt területről milyen
gyorsan, hatékonyan és biztonságo-
san menekítik ki az embereket és szál-
lítják őket az ideiglenes befogadóállo-
másokra. 

Reméljük, a Moson Mentőcsapat
most bemutatott képességeire éles-
ben nem lesz szükség, mindenesetre
a minősítést megkapták. A gyakorlat-
ban egyébként a segítségükre volt az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
a Dunai Vízi Rendészeti Rendőrkapi-
tányság – Rendőrőrs Komárom, a Fel-
ső-Dunai Vízi Polgárőr Egyesület, a
Fertő tavi Speciális Kereső és Kutató
Vízi Polgárőrség, a Tulipános Általá-
nos Iskola Győr, a Győri Szolgáltatási
SZC Kossuth Lajos Középiskolája és
Kollégiuma, a Győri Búvár SE és kö-
zösségi szolgálatos fiatalok is.
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Egy brit tanulmány szerint az
idős embereknek receptre
kellene felírni kutyát, hogy
gyakrabban kimozduljanak
otthonról. A kutyasétáltatás

ugyanis az egyik leghatéko-
nyabb módja a fizikai aktivitás

megőrzésének. A szerzők arra biztatják
az időseket, hogy rossz időben is moz-
duljanak ki otthonról, mivel az javítja a
kedélyállapotukat és használ az egészsé-
güknek. A kutatásban több mint három -
ezer idősebb embert kérdeztek arról,
hogy van-e kutyája és sétáltatja-e. Azok,
akiknek volt háziállatuk, átlagosan 30
perccel többet mozogtak naponta,
messze meghaladva a tudósok előzetes
várakozását. A kutyasétáltatók sokkal
aktívabbak maradtak fizikailag és általá-
ban kevesebbet üldögéltek.

A szájpadi mandulák szer-
vezetünk fertőzésekkel
szembeni védelmében
fontos szerepet ját-
szanak, különösen az
első életévben. A rajta
elhelyezkedő sejtek
megkötik a környezetből
érkező kórokozókat és allergéneket,
megfejtik tulajdonságaikat, melyről in-
formációkat küldenek az immunrend-
szer többi szervéhez. Ezenkívül csíraölő
vegyületet is termelnek. Mikor szüksé-
ges a mandulák eltávolítása? A szájpadi
mandulák olyan erőteljes megnagyob-
bodásakor, amely a légzést és a nyelést
állandóan, vagyis még a fertőzésmentes
időszakokban is megakadályozzák, s a
gyermeket éjjelente légszomj gyötri. Ha
a mandulák gyulladása krónikus, vagyis
állandó, vagy ha a gyulladás már a szív-
re és a vesékre is átterjedt. A gyermek-
orvosok megállapították, hogy harminc
közül 14 esetben a műtét teljesen feles-
leges volt, további 12 esetben pedig a
beavatkozás indoklása meglehetősen
kérdésesnek bizonyult.
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Megfázás vagy influenza?
re lehet, és esetleg hányhat is. A pana-
szok általában 2-3 nap múlva eltűnnek,
a láz többnyire megszűnik, de előfordul,
hogy 5 napig is eltart. A bronchitis
(hörghurut) és a köhögés azonban 10
napnál hosszabb ideig is fennmaradhat,
a légutak teljes gyógyulása pedig akár
6-8 hétig is eltarthat. A gyengeség és ki-
merültség még napokig, néha hetekig
is fennállhat. Az influenza fokozott ve-
szélyt jelent a 60 évesnél idősebb embe -
rekre a gyengült immunológiai reakció-
készség miatt.

Védőoltás
A veszélyeztetett csoportokban na-

gyon fontos az influenza megelőzése,
amelynek egyik leghatásosabb módja a
védőoltás, amit minden évben tanácsos
megismételni. A hazánkban elérhető ol-
tóanyagok az A és B influenzavírus-fer-
tőzés megelőzésére nyújtanak védelmet.
Akik nem jutnak hozzá az ingyenes vé-
dőoltásokhoz, orvosi receptre megvásá-
rolhatják gyógyszertárakban az oltó-
anyagot, 50 százalékos térítés mellett.

Vírusok okozzák
A megfázásokért többnyire a vírusok

a felelősek. Gyorsan, néhány nap alatt
enyhülnek a tünetek, gyógyszereket
csak a kellemetlen tünetek enyhítése mi-
att kell szedni: lázcsillapítók, orrcseppek,
vitaminok, köptetők, váladékoldók, kö-
högéscsillapítók. Az influenza is vírusos
megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, kö-
högés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és
a légutak nyálkahártyájának duzzanata
jellemez. Az influenzavírusok, az egyéb
légúti fertőzések kórokozóihoz hasonló-
an, a köhögéskor, tüsszögéskor és be-
széd közben keletkező légúti váladék-
cseppecskék révén, cseppfertőzéssel ter-
jednek. Tünetei: levertség, hányinger,
izomfájdalom, végtagfájdalom, hidegrá-
zás, magas láz, torokfájás, mellkasi égő
érzés, orrfolyás, borzongás, hátfájás,
száraz köhögés, könnyezés, kötőhártya-
gyulladás, hörghurut.

Az influenza okai
A klasszikus világjárványok kóroko-

zói közül az influenzavírusok A és B tí-
pusai maradtak azok, amelyek válto-
zatlanul évről évre a legnagyobb szá-
mú megbetegedést okozzák. Mind az
A, mind a B típusú influenzavírus-ré-
szecskék (virionok) fertőző és kóroko-
zó képességét alapvetően a felületü-
kön elhelyezkedő H és N jelű fehérjék
(antigének) határozzák meg.

Ezek adják az influenza A és B víru-
sok állandó változását, és ennek követ-
kezménye, hogy egy adott évben át-
vészelt influenzafertőzés vagy védőol-
tás eredményeként kialakuló immuni-
tás nem véd a fertőzésektől a követke-
ző években.

Az influenza tünetei, kórlefolyása
Klinikai szempontból fontos különb-

ség az influenza és egyéb légúti megbe-
tegedések között, hogy az influenza
kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek
hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz,
erős levertség és izomfájdalmak a jellem-
zők. A panaszok általában a fertőződést
követően 24–48 órával, hirtelen kezdőd-
nek. A hidegrázás vagy borzongás a be-
tegség kezdeti tünete lehet. Az első né-
hány napban gyakori a láz, akár a 39-
39,5 fokot is elérheti. Testszerte, legin-
kább a háttájon és az alsó végtagban
sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás
gyakran gyötrő jellegű, szemkörüli és –
mögötti fájdalommal jár, erős fény ha-
tására fokozódhat. A légúti tünetek kez-
detben viszonylag enyhék lehetnek, to-
rokkaparással, torokfájással, mellkasi
égő érzéssel, száraz köhögéssel és orr-
folyással. Később a köhögés súlyosbod-
hat és köpetürítéssel járhat. A száj és a
garat kivörösödhet, a szemek könnyez-
nek, a kötőhártya enyhén begyulladhat.
A betegnek, főleg gyereknek hányinge-

Az őszi hónapokban megszaporodnak a heveny légzőszervi megbetegedések. Ha megfázunk, vagy
környezetünkből elkapunk egy légúti fertőzést, jönnek a nagyon kellemetlen tünetek: orrfolyás,
torokpír fájdalommal, köhögés, rekedtség, rossz közérzet, hőemelkedések.

Kutyasétáltatás receptre

Mire valók a mandulák?



VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG-ÜGY

A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

egyensúly fenntartásáért is felelősek.
Bélrendszerünkben több tízmilliárd(!)
bélbaktérium él, melyek összetétele
nagy  változatosságot mutat. Ezen vál-
tozatosság összefügg a táplálkozással,
a stressz-szinttel, és a nemi hovatarto-
zással. Ugyanakkor ennek fordítottja
is érvényes: magas stressz-szint mel-
lett például megváltozik bélflóránk
összetétele, ugyanúgy, mint egyes
baktériumfertőzések – mint például a
Lyme-kór – esetében is.

Az antibiotikumok 
mellékhatása
Az antibiotikumok – bár rendkívül

nagy szolgálatot tesznek a súlyos be-
tegségek gyógyításában – számos mel-
lékhatással bírhatnak, melyek alkalma-
zási előírásukban szerepelnek is. Sze-

A hangulatzavarok – súlyos eset-
ben a depresszió – kialakulásában
számos tényező játszhat szerepet.
Általánosan ismert, és sajnos a
mindennapokban tapasztalt tény,
hogy a tartós lelki teher, a króni-
kus stressz eleinte csak szorongást
és alvászavart okoz, majd eny-
hébb-súlyosabb hangulatzavar,
depresszió kiváltója lehet.

Hiányállapotok 
és depresszió
Az utóbbi évtizedben egyre na-

gyobb hangsúlyt kap – a tudomány
területén is – a hiányállapotok (vita-
min- és ásványianyag-hiány) depresz-
szió kiváltásában játszott szerepe is.
A mai táplálkozás sajnos szinte tör-
vényszerűen vonja  maga után a min-
dennapi, egészséges életműködések-
hez szükséges tápanyagok hiányát.
Egészségesen étkezni nem könnyű –
nem csupán a kínálat, de a napi mun-
kaidő-beosztás miatt sem. Az egész-
ségesnek nevezett ételek beszerzése
– és elkészítése – komoly időráfordí-
tást igényel, és nem tagadható, hogy
éppen a legfinomabb ételek (mint
például a magas cukortartalmú édes-
ségek, sütemények)  ártanak legin-
kább a szervezetnek.

Bélflóra a lelki egyensúlyért
Az utóbbi néhány évben fordult a

tudományos érdeklődés a bélflóra –
tudományos nevén a mikrobiom – fe-
lé. A Humán Microbiom Project kuta-
tási eredményei alapján kiderült, hogy
a belekben élő baktériumok nem csu-
pán az immunháztartás, de a lelki
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Szerzô:
Dr. Radics Judit

pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértô fôorvos 

Az antibiotikumok
okozta depresszió

Mivel a bélflóra egyensúlyának felborulá-
sa igazoltan vezethet depresszió, szoron-
gásos állapotok és alvászavar megjelené-
séhez, nem meglepő, ha testi betegség,
gyulladás jelentkezésekor a kezelőorvos
alaposan átgondolja, mikor is indítson an-
tibiotikus kúrát. Természetesen komoly
megbetegedés esetén ez nélkülözhetet-
len és életmentő is lehet – a kellő körülte-
kintés azonban sosem nélkülözhető! Ha
mégis szükséges az antibiotikummal tör-
ténő gyógykezelés, az mindig kiegészíten-
dő bélflóra-tápláló anyagok bevitelével,
és ha ennek ellenére valódi hangulatza-
var, depresszió alakulna ki, úgy az feltét-
lenül gyógykezelést igényel. 
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”

VÉNY NÉLKÜL HIRDETÉS

állapot szintjére akár két évet is igény-
be vehet.

A bélflóra helyreállítása
A bélflóra helyreállítását segíthe-

tik az úgynevezett pre- és probiotiku-
mok. Probiotikumoknak nevezzük
azokat a „jó” baktériumokat, melyek
a bélflóra visszaépítői, prebiotiku-
moknak pedig a szaporodásukhoz
szükséges táptalajt. Ezen utóbbiak
legfőképpen rostokat jelentenek, me-
lyekből a bélbaktériumok táplálkozni
tudnak. Igen izgalmas és újszerű tu-
dományterületről van szó – mely
azonban mégsem annyira újkeletű,
hiszen már Hippokratész idejében is
ismert volt a bél egészségének szere-
pe a szervezet egésze jó egészségé-
nek fenntartásában. 

rencsére ezek ritkán jelentkeznek, de
tény, hogy előfordulhatnak. Mivel az
antibiotikumok szisztémásan, vagyis
testre általánosan hatva fejtik ki hatá-
sukat (egyetemlegesen hatnak), a bél-
ben élő baktériumokat ugyanúgy el-
pusztítják, mint például a torokgyulla-
dást keltőket. A bélflóra baktériumai-
nak elpusztítása által eltolódik a belek-
ben uralkodó baktérium-egyensúly,
melynek klinikai vizsgálatok által is iga-
zolt pszichés következményei lehet-
nek. Ide tartozik a depresszió, a szo-
rongás és alvászavarok megjelenése.
Egyes nagyhatású antibiotikumok kü-
lönösen hajlamosak hangulatzavart,
szorongást okozni, mások kevésbé.
Ugyanakkor valamennyi antibiotikus
kúrára érvényes: a bélbaktériumok
egyensúlyának visszaállítása az eredeti 997 Ft/liter

„Az antibiotikumok
– bár rendkívül nagy
szolgálatot tesznek 
a súlyos betegségek

gyógyításában –
számos mellékhatással

bírhatnak.”
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Szerző: H. F.
Fotó: Marcali Gábor

Jó kiállású férfi, ilyennek gondolja
az ember a sebészt. Határozott, de
barátságos és nyílt tekintetű. A
kérdésekre nincsenek előregyár-
tott sablonjai, válaszai pontosak,
célratörőek. Dr. Gunther Tibor
egyetemi docens, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház ortopédiai
osztályának vezető főorvosa.

Gunther névvel Győrben bizonyos
mértékig könnyebb, de más szem-
pontból nehezebb volt pályakezdő or-
vosnak lenni, mint ismeretlenül, hi-
szen sebész, érsebész édesapját sokan
ismerik a városban. Az ő két fia közül
az egyik, Gunther Zsolt Ybl-díjas épí-
tész lett, aki többek között a pannon-
halmi apátság felújításában játszott
fontos szerepet. Testvére, Gunther Ti-
bor számára soha nem volt kérdés, mi-
lyen pályát válasszon. Nem volt köte-
lező orvosnak lenni a családban, de én
az akartam lenni, mondja. Mindig a
manuális orvosi szakmák vonzották. A
Radnóti Miklós Általános Iskolába járt,
utána a Révai-gimnáziumban ismerke-
dett a tudománnyal, a reáltárgyak mel-
lett főleg a történelmet szerette. 

Fiatalon intenzíven kajakozott, he-
tente tíz edzésre járt. 

A Belvárosban laktunk, biciklivel
közlekedtem, így jobban be tudtam
osztani az időmet, mindenhová odaér-
tem – mondja.

A budapesti Semmelweis Egyete-
men sok energiát fordított az angol és
a német nyelv magas szintű elsajátításá-
ra, a patológián és az ortopédián pedig
tudományos diákköri munkát végzett. 

Szerettem, de sosem voltam eltánto-
ríthatatlan rajongója Budapestnek, szí-
vesen jöttem haza – indokolja a főorvos,
hogy némi fővárosi és angliai kitérővel
miért Győrben gyakorolja a hivatását. 

1996-ban tette le az ortopédiai
szakvizsgát, s utána 11 éven át az OR-
FI-ban már szakorvosként, munka köz-
ben mélyítette tovább szakismereteit. 

Budapesten hivatalosan két munka-
helyem volt, de közben orvosi szobát
sem váltottam – idézi vissza a buda-
pesti éveket. – Az ORFI-nak ugyanis
időközben egyházi tulajdonosa lett,
de az inspiráló közeg nem változott,

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

nem véletlenül volt ez a kórház a szak-
vizsgáztató központ ortopédiából.  

Gunther Tibor főorvos hivatása okán
háromszor járt Angliában, mégpedig az
Oxfordi Egyetem Ortopédiai Klinikáján.
Kétszer ösztöndíjasként, először kilenc,
majd három hónapot töltött el ott. Utá-
na megpályázott egy állást, ahová nem
volt sok esélye, hiszen az angolok első-
sorban a Brit Nemzetközösség országai-
ból választottak munkatársat, Európából
pedig szinte csak uniós tagországok ál-
lampolgárait foglalkoztatták. Márpedig
Magyarország akkor még nem volt a kö-
zösség tagja. Dr. Gunther Tibor az ösz-
töndíjas hónapjainak köszönhette, hogy
a munkáját már korábban megismerő
professzor őt választotta munkatársának. 

Tanulni akartam és a lehető legtöb-
bet látni – magyarázza, miért vonzotta
ez a lehetőség. – Akkoriban Magyaror-
szágon az ortopédia még lassabban in-

dult fejlődésnek. Szerencsém volt, mert
akkor tudtam bekapcsolódni a szakma
munkájába, amikor ez a szakterület ha-
talmas léptekben kezdett el fejlődni. 

PhD-fokozatát biomechanikai pro-
filból szerezte. A térdprotézisek csú-
szó-gördülő mozgását vizsgálta. Azt,
hogy a tengelydeformációk esetén
mennyire hatásosak bizonyos protézis-
típusok, milyen irányba befolyásolják
a térdízület csúszó, gördülő mozgását.
Oxfordban, az ottani biomechatroni-
kai labor munkáját alaposan megis-
merte, elméleti képzettsége és gyakor-
lati jártassága jól kamatozott a disszer-
táció megírásában. 

Ma már sokan nagyon fiatalon kez-

dik el a PhD-t, én viszont úgy gondol-
tam, legyen kellő tapasztalatom, stabil
érdeklődés szükséges egy disszertáció -
hoz. Véleményem szerint így a válasz-
tott téma a sebészeti munkámban is
hasznosnak bizonyult. 

Több olyan operáció is fűződik a ne-
véhez, amit Magyarországon ő végzett
el elsőként. Azt a műtéti technikát is ő
vezette be, mely során minimál invazív
feltárás mellett, csak az elkopott része-
ket pótolják, vagyis csupán a belső vagy
a külső oldalra helyeznek be úgyneve-
zett felszínpótló térdprotézist. Egyfajta
rövid szárú csípőprotézist is ő ültetett
be először Magyarországon. A számító-
gépes navigációval végzett speciális, ne-
héz műtétek hazai népszerűsítése is az
ő nevéhez fűződik. Az utóbbiakra a na-
pi rutinban ugyan már nem szorulunk
rá rendszeresen, de speciális esetekben
hasznosnak bizonyultak, magyarázza. 

Az ortopédiai műtétek iránti igény
az utóbbi években drámai mértékben
megemelkedett – mutatja a statiszti-
kákat. – Ennek vannak szociológiai
okai is. Negyven éve még több gene-
ráció élt együtt, tudomásul vették,
hogy a nagymama nehezen mozog
már, mert elkopott a csípőízülete. Szé-
pen leült a sparhelt mellé, a család
többi tagja meg kiszolgálta. Mostaná-
ban a nemzedékek külön élnek, az
idősebb embernek az önellátáshoz is
szüksége van a nagyobb korlátozások
és fájdalmak nélküli mozgásra. Emel-
lett a fiatalok életének része lett az in-
tenzív sportolás, ezért bizonyos ízüle-
tek gyorsabban elhasználódnak. A

technika fejlődése pedig megengedi,
hogy mozgásunk minél kisebb korlá-
tozását kelljen eltűrnünk.

Ma már az ortopédiai műtéteknek
gyakorlatilag nincs életkori korlátja, a
beteg általános állapota dönti el, alkal-
mas-e a műtéti beavatkozásra a maga-
sabb életkorban. A műtétek a beülte-
tett protézisek értéke miatt többnyire
drágák, ezért számukat az egészség-
pénztár korlátozza.

Mindenekelőtt alázat, türelem, sa-
ját magunkkal szembeni igényesség
kell az operáló doktor számára is a
megterhelő beavatkozások elvégzésé-
hez – magyarázza az egyetemi docens.
– Alázat a beteg ember, a szakma és
az adott műtétek iránt. Soha nincse-
nek előre pontosan kiszámítható, egy-
szerű esetek. Ha a beteg arról érdek-
lődik, mennyi ideig tart az operáció,
azt szoktam felelni: a műtét után egé-
szen pontosan megmondom. 

Emlékezetes sikereiről kérdezem az
osztályvezető főorvost.

Egy-két éve voltam Győrben, ami-
kor Ceglédről utánam küldtek Győrbe
egy beteget, akit korábban az ORFI-
ban operáltam. Eredetileg sem volt
könnyű műtét, osteogenezis imprefec-
ta (üvegtörékeny-csontúság) volt az
alapbetegsége, majd évekkel később
protézis melletti törése lett – idéz fel
egy történetet a sok közül. – Tudták,
hogy jó néhány ilyen beavatkozást vé-
geztem el sikerrel. Ez egyébként egy
nehéz műtét, de szerencsére ebben az
esetben is jól sikerült.

A szabadidejéről, a hobbijáról kérde-
zem. Azt feleli: Úgy érzem, ezt a mun-
kát hobbi nélkül nem szabad, nem jó
művelni. Ha az ember nem tud kikap-
csolódni, sokkal nehezebben viseli a
megterhelő munkát, a műtétek kihívá-
sait: „Ólomköpenyben órákig állunk a
műtőasztalnál, egy-egy operáció után
tényleg facsarni lehetne az izzadságot
az ólomköpeny alatti ruházatunkból.
Kell, hogy utána testileg, lelkileg is fel-
frissüljünk, kikapcsolódjunk.”

Szabad idejében szeret teniszezni, vi-
torlázni, kerékpározni és síelni, sokat je-
lent számára az utazás, kirándulás a csa-
láddal. Felesége bőrgyógyász. Négy gye-
reke van, a legnagyobb 25, a legkisebb
14 éves. A nagyobbik fiú gépész- és me-
chatronikai mérnök az Audiban. Két lá-
nya egyetemre jár, egyikük az orvosira.

Visszaadja a betegek
mozgásszabadságát

Dr. Gunther Tibor
egyetemi docens, 

az ortopédiai osztály
vezetô fôorvosa
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JELENTKEZZEN BE

MOST!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341
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Látás Hónapja — 2017 októberében, 

a TREND Optikában!

szerző: gy. p.
fotó: kaszás bence 

Az egykori megasztáros, az -
óta szólókarrierjét egyengető
győri énekesnőnek nemrég
jelent meg legújabb dala,
Szerelemláz címmel. Melinda
számára a legszebb ajándék,
hogy egy klipet kapott Nap-
sugár Anna siket jeltáncmű-
vésztől. Interjú az énekesnő-
vel életről, zenéről.  

Vágjunk bele a közepébe! A
Mega sztár ötödik széria harma-
dik helyezettje lett. A tehetségku-
tató alatt melyik dal volt a legfel-
emelőbb érzés elénekelni?

A tehetségkutató immár hét esz-
tendő távlatából számomra sok-sok
tanulsággal szolgáló tapasztalat.
Egyben mérföldkő, mára pedig egy
letisztult, a helyére került és helyén
kezelt – emlék. Most nem tudnék
egy dalt sem kiemelni, mindegyik
más miatt volt kedves.

Mit jelentett ott szerepelnie,
sok felkérést kapott utána?

Bármilyen egyszerűnek és köny-
nyűnek is tűnik kívülről, egy országos
szintű ismertség sem jár feltétlen
mindig előnyökkel. Végül Isten segít-
ségével megtaláltam a helyem, és
megtaláltak a lehetőségek is. Örülök,
hogy soha nem kényszerültem mél-
tatlan és érdemtelen kompromisszu-
mokra, és sikerült hűnek maradnom
értékrendemhez.

Az első lemeze, a „Foltos
úton” a Mahasz Top 40 listát

Szíj Melinda szerelemlázban
négy héten át folyamatosan ve-
zette. Mit jelentett ez az elisme-
rés, és mi volt a következő dal?

Nagy pillanat, diadalmas érzés
volt ez az életemben. Ajándék első-
sorban a családomnak, drága szüle-
imnek. Egy olyan elismerés, amit úgy
éreztem, soha nem vehetnek el tő-
lem, ami dokumentálva lett. Lénye-
gében a közönség kézzelfogható sze-
retete öltött testet ebben az aranyle-
mezben. Saját dalokkal aztán csak a
későbbiekben, 2013 után jelentkez-
tem. A többi díjra is így gondolok. A
szakmai elismerés mindig igazodási
pont. Útjelző, hogy honnét meddig
jutottam el, hol vagyok jelenleg, és
merre tartok, tartok-e valamerre
egyáltalán. Az öröm mellett ilyenkor
a felelősség is ott van: a nem nyugod-
tan hátradőlni, hanem folytatni to-
vább. Nem megállni, s a fejlődni
szükségesség felelőssége.

Az idei „Tánc világnapján”
részt vett egy rekordkísérletben,
ahol az egyik dalára táncoltak.
Milyen hatást ért ez az esemény?

Leonard Cohen Hallelujah című
dalának előadására kaptam felkérést
akkor. Neumark Zoltán zongoramű-
vésszel boldogan vállaltuk. A szépko-
rú emberekből tánc közben valósá-
gos életöröm áradt. Minket is átha-
tott előadás közben valamiféle ma-
gasztos érzés: az egyszerűen felül-
múlni önmagam érzése. Itt azt tanul-

tam, hogy a boldogság és az öröm –
akár a mozgás öröme – nem képes-
ség, hanem döntés kérdése. Ezek az
idős emberek a hajnali fagy ellenére,
időben felkeltek, útra keltek, busszal
hosszú órákat utaztak, azaz fáradsá-
got vettek egy pici örömért.

2017 nyarán kapott Napsugár
Anna jeltáncművésszel egy kliple-
hetőséget „Szerelemláz” címmel.
Mennyivel volt más egy fogyaték-
kal élő művésszel dolgozni?

Számomra kivételes öröm e közös
munka. Lám, a fogyatékkal élő ember
is élhet teljes értékű életet, benne is
munkálhat alkotókedv, motiváció, ten-
ni akarás. Én ezt nagyra tartom. Egy
fogyatékkal élő ember, aki nem sajnál-
tatja magát, hanem a látszólag rosz-
szat jóra képes fordítani. Ezzel példát
állíthat hasonló sorsú embertársaink
elé. Mindenkiben van valami képes-
ség, tehetség, Isten adta ajándék.

Van még olyan, amit nem ért el
a zenei pályafutása alatt? 

Mindig kell, hogy a célok irányban
tartsanak minket. Nem vagyunk a he-
lyünkön, míg csak céltalanul „éldegé-
lünk bele a világba”. Sok minden van,
amit még nem értem el, de nem bán-
kódom emiatt. Egyszerűen lehet,
hogy bizonyos ideig nem jó célokat
fogalmaztam meg magamnak. Nem
olyanokat, amelyek összhangban áll-
nának az Isten által rám szabott elhí-
vással. A konkrét célokat illetően, to-
vábbra is szeretnék saját dalokat, és
ezentúl is örömmel megyek minden-
hová, ahol úgy érzem, adhatok.
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ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Gyôr Belvárosától pár km-re,
45—73 nm-es lakások még le-
köthetôk. 

Gyôrújbaráton, a Százszor-
szép lakóparkban nappali + 3
hálószobás ikerház, közel 400
nm-es kertrésszel eladó.

Gyôrben, 100 nm-es sorházi
lakás, kerthasználattal, eladó. 

Révfaluban, nappali + 2 háló-
szobás társasházi lakás, saját
gépkocsibeállóval eladó. 

Gorkijvárosban, 2013-ban tel-
jes körûen felújított, 100 nm-es
családi ház, saroktelken eladó. 

Öttevényen, nappali + 4 szo-
bás sorház, saját kertrésszel,
beállóval eladó.

Gyôrújbaráton, újonnan épült,
10 lakásos társasházban el-
adó, egy 73 nm-es, emeleti la-
kás, 11,59 nm-es erkéllyel.

Gyôr-Szitásdombon saját
kertes lakás BOMBA ÁRON!
Tágas nappali + konyha + ét-
kezô mellé + 1 szoba is kiala-
kításra került.

Válasszon egyedi projekt csa-
ládi házaink közül, közvetlenül
a kivitelezôtôl, az Ön által meg-
álmodott helyen, vagy kérje
irodánk telekkínálatát. 98 nm
+ 15,6 nm-es terasz. 

Az ingatlan Gyôr-Sziget vá-
rosrész nyugodt részén fek-
szik, mely a Belvárostól, víz-
parttól valamint az egyetemtôl
pár percre található.

Gyôr-Belvároshoz közeli la-
kóparkban, 15 lakásos társas-
házban, földszinti, 36 nm-es
garzonlakás eladó.

Új építésû, 62 nm-es lakás,
Gyôr-Vízivárosban, október vé -
gi átadással!

Új építésû, 49 nm-es lakás, sa-
ját kertkapcsolattal, Gyôr-Vízi-
városban, október végi át-
adással!

Új építésû, 67 nm-es lakás,
Gyôr-Vízivárosban, október vé-
gi átadással!

Új építésû, 67 nm-es lakás,
saját kertkapcsolattal, Gyôr-Ví-
zivárosban, október végi át-
adással!

Ár: 14.500.000 Ft
+36-70/933-7846 

Ár: 24.900.000 Ft 
+36-30/267-1143 

Ár: 25.500.000 Ft 
+36-30/267-1143 

Ár: 22.000.000 Ft 
+36-30/267-1143 

Ár: 14.700.000 Ft 
+36-30/554-3411 

Ár: 11.290.000 Ft 
+36-30/554-3411 

Ár: 20.400.000 Ft.
+36-30/554-3411 

Ár: 13.500.000 Ft.
+36-30/554-3411 

Ár: 18.400.000 Ft
+36-30/869-1984 

Ár: 21.900.000 Ft
+36-30/869-1984 

Ár: 26.154.000 Ft 
+36-30/267-1143 

Ár: 22.700.000 Ft 
+36-30/267-1143 

Ár: 21.990.000 Ft 
+36-30/554-3411 

Ár: 21.800.000 Ft
+36-30/869-1984 

Ár: 21.000.000 Ft
+36-30/869-1984 



SÜTôTÖKÖS RIZOTTÓ

30 dkg rizottórizs • 1,5 dl
száraz fehérbor • 1 fej hagy-
ma • kb. 20 dkg reszelt sü-
tôtök • 0,7 dl alaplé • 8 dkg
parmezán • 8 dkg vaj • pár-
mai sonka díszítéshez • tök-
magolaj díszítéshez

26 / + / 2017. október 13.

Egy ôszi, olasz utazást idézô ételeket készít a
Gyôr+ Televízió legújabb adásában Nagy Esz-
ter Creative Chef, aki ezúttal a gyôri Gusto De-
licate üzletvezetôjével, Margitics-Szabó Anikó-
val fôzött a boltban, ahol különbözô országok
autentikus, házi és bio alapanyagai várják a vá-
sárlókat. Az adás premierjét pénteken, 19.30
órakor láthatják, amit késôbb a www.tv.gyorp-
lusz.hu weboldalon is visszanézhetnek.

NÉHÁNY FALAT
Olaszország 

KÁVÉS POHÁRKRÉM
KARAMELLIZÁLT DIÓVAL

Az apróra vágott hagymát és a rizottórizst üvegesre pirítjuk, majd felöntjük a fehérborral
és addig kevergetve forraljuk, míg minden bor el nem forr. Ekkor belekeverjük a reszelt
sütôtököt, majd innentôl apránként (merôkanalanként) adjuk hozzá az alaplevet további
folyamatos kevergetés mellett, hiszen ekkor lesz igazán krémes. Mindig csak akkor jöhet
a következô kanál alaplé, ha az elôzôt a rizs már teljesen felvette. Amikor minden alaplé
elfogyott, akkor lezárjuk, belekeverjük a vajat és a reszelt parmezánt, majd a vékonyra
szelt sonkával és pár csepp tökmagolajjal tálaljuk.

1 dl kávé • 1 dl habtejszín •
20 dkg étcsokoládé • 15 dkg
diós zabkeksz • egy marék
dió • egy marék barna cukor
• tejszínhab díszítéshez

A kávét a tejszínnel össze-
forraljuk, majd a tûzrôl levé-
ve, feloldjuk benne a cso-
koládét. A zabkekszet le-
morzsoljuk és négy pohár-
ba egyformán elosztjuk. A
diókat a cukorral egyszerre
serpenyôbe helyezzük, ka-
ramellizáljuk, majd ha
kihûlt, összetördeljük. A
kihûlt kávés csokoládékré-
met a kekszre öntjük, majd
a tejszínhabbal és a tört
édes dióval kínáljuk.
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Október 16. 20.30
Kulisszák mögött

Október 16. 21.30
Konkrét

Hello Győr minden kedden a Híradó
után! Magazinműsorunkban a Kazinczy
Ferenc Gimnázium igazgatóját, Németh
Tibort kérdezzük a sikerekről, a minden-
napokról. Jól sikerült a Rotary Jótékony-
sági Fröccsnapok a Széchenyi téren – er-
ről készült hangulatos összefoglalónkat
is megtekinthetik!

Október 17. 19.30
Hello Győr!

Október 19. 19.30
Vény nélkül

Október 15. 11 óra
Divertimento

Egy most indult, magyar–osztrák idősügyi
projekttel foglalkozunk a hétfői Konkrétban.
A program célja, hogy a szépkorúak minél
tovább a saját otthonukban élhessenek tel-
jes életet. A program gesztora Győr városa,
melynek alpolgármestere, dr. Somogyi Ti-
vadar érkezik a műsorba.

Friss műsorral várja önöket a Győr+ TV
egészségügyi magazinja. Ezúttal a
gyógyszerfüggőségről lesz szó. Szakem-
bereket és osztályvezető főorvosokat kér-
deztünk a témában, akik elmondják,
hogy milyen károkat okozhat, ha nem a
megfelelő dózisban és ideig szedjük a
tablettákat.

Október 20. 9:30
Kulisszák mögött

Október 19. 9:30
Rómer Ház Aktuál

Sikerrel debütált Shakespeare Makrancos
Katája a Győri Nemzeti Színházban. Műso-
runkban az előadásból részleteket, illetve in-
terjúkat láthatnak az alkotókkal. Vendégünk
lesz Forgács Péter igazgató, aki beszámol a
harmadik Kortársasjáték előkészületeiről.

Hétfőn reggel 8-kor a szokásos bizton-
ságtechnikai magazinunkkal várjuk a
hallgatókat a Győr+ Rádióban! Hétről hét-
re a terület legújabb és legfontosabb té-
mái közül válogatunk.

Október 16. 8 óra
Patent Percek

Óriási siker az Örökzöld évad Kisfaludy-
termes bemutatója. A padlás című musi-
cal első bérletszünetes, nagyszínházi elő-
adására pár óra alatt keltek el a jegyek.
Műsorunkban az alkotókat kérdezzük.

A RómerKvelle Őszi szüretéről, az I love
MOZI vetítéseiről, és az Import Impró
programjairól is hallhatnak a csütörtökön
9:30-kor kezdődő magazinunkban. Is-
métlés pénteken 19 órakor.

Szulák Andrea és a Győri Filharmonikus
Zenekar jótékonysági hangversennyel ké-
szül a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkal-
mából. A hazai és világslágerek nagyze-
nekari kísérettel csendülnek fel a vakok
és gyengén látók megsegítésére, a Rich-
ter Teremben október 16-án. Műsorunk-
ban kérdezzük a kiváló előadóművészt,
Szulák Andreát.

Október 14. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Bajzát Zsuzsi
17:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek Orosz
Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 15. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Bajzát Zsuzsi
11:00 Divertimento – a győri filharmonikusok mű-
sora Farkas Mónikával 14:00 Győr+ Hétvége –
Bajzát Zsuzsi 18:00 Magyar óra 19:00 Divertimen-
to ismt. 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 16. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk éb-
red a város! Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Né-
met hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján An-
di 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika, a nap legfontosabb eseményeivel!
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti aszt-
rológia Szakács Annával 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Október 17. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb törté-
nései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Városüzemel-
tetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársaitól 9:30
Megszólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+
Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás
Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfonto-
sabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Október 18. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb törté-
nései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Maga-
zin – a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója
(Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján An-
di 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika, a nap legfontosabb eseményeivel
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer
Magazin ism. 19:30 Fodrászpercek 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Október 19. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Ház Aktuál (A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján
Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Október 20. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisz-
szák Mögött – A Győri Nemzeti Színház műsora
Farkas Mónikával 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 Rómer Ház Aktuál (A Rómer Ház kibőví-
tett magazinja Simon Pankával) 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár 

Október 14. szombat
07:00 Híradó 07:30 Creative chef
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:30 Üzleti negyed
10:00 Vény nélkül n 10:30 Creative
chef 11:00 Képújság  18:00 Credo
18:30 Vény nélkül n 19:00 Győri7
19:45 Konkrét 20:00 Kulisszák mö-
gött 20:30 Üzleti negyed 21:00 Gáz-
fröccs 21:30 Hello Győr! 22:00 Győ-
ri7 22:45 Konkrét 23:00 Vény nélkül n
23:30 Képújság 

Október 15. vasárnap
07:00 Nyugdíjas Egyetem 08:00 Cre-
do 08:30 Vény nélkül n 09:00 Hello
Győr! 09:30 Creative chef 10:00 Üz-
leti negyed 10:30 Kulisszák mögött
11:00 Képújság  18:00 Győri7 18:45
Konkrét 19:00 Vény nélkül n 19:30
Hello Győr! 20:00 Építech 20:30 Zo-
oo+ 21:00 Creative chef 21:30 Hello
Győr! 22:00 Győri7 22:45 Konkrét
23:00 Credo 23:30 Képújság

Október 16. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Civil kurá-
zsi 09:30 Üzleti negyed 10:00 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Építech
20:00 Híradó 20:30 Kulisszák mö-
gött 21:00 Híradó 21:30 Konkrét
21:45 Made in Hungary 22:00 Hír-
adó 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:30 Képújság

Október 17. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Konkrét 09:45 Képúj-
ság  19:00 Híradó 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:30 Vény nélkül n
22:00 Híradó 22:30 Kulisszák mögött
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 18. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:30 Zooo+ 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó 20:30 Zooo+ 21:00 Hír-
adó 21:30 Konkrét 21:45 Arrabona
évszázadai 22:00 Híradó 22:30 Cre-
do 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 19. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Üzleti negyed
08:00 Híradó 08:30 Zooo+ 09:00 Hír-
adó 09:30 Konkrét 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Vény nélkül  n
20:00 Híradó 20:30 Vény nélkül  n
21:00 Híradó 21:30 Kulisszák mögött
22:00 Híradó 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:30 Képújság 

Október 20. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül  n
08:00 Híradó 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Híradó 09:30 Hello Győr!
10:00 Képújság  19:00 Híradó 19:30
Zooo+ 20:00 Híradó 20:30 Gázfröccs
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45
Made in Hungary 22:00 Híradó 22:30
Üzleti negyed 23:00 Híradó 23:30
Kép újság 
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KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô egy palackkal nyer a
Pécsinger Szôlôbirtok Csibész Cuvée fehérborából. A nyeremény a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk
szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A szeptember 15-i keresztrejtvényünk nyertesei:
Diószeghy Zsófia, Horváth János, Bella Violetta .
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Győr-Révfaluban eladó igényes anya-
gokkal és kivitelezéssel készült, 65 nm-
es, két szoba + nappalis, amerikai kony-
hás társasházi lakás. A szigetelt  házban
lévő ingatlan fűtésrendszere kondenzá-
ciós kazánnal vezérelt padlófűtés. 

Ár: 24,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Marcalváros I-
en, a Nádorvá-
roshoz közeli
részen eladó
ez a 37 nm-es,
3. emeleti, er-
kélyes panella-

kás. A ház 1993-ban épült, a konyhát
2017-ben felújították, a víz- és villany-
vezetékeket kicserélték ezen a részen.
A szoba laminált parkettával, a többi
helyiség járólappal ellátott. A nyílászá-
rók műanyagok, redőnnyel felszereltek.
A lakásban klíma is található.

Ár: 12,9 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győrújfalu csen-
des, új építésű
részén kínálom
eladásra ezt a
minden igényt
kielégítő ikerhá-

zat. A ház saroktelken kerül felépítésre,
közös faluk nincs. A 80 nm-es házhoz
tartozó telekrész 350 nm. Elosztását fi-
gyelembe véve, nagyobb családok számá-
ra is ideális választás lehet, mert a nagy-
méretű amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra került 3 hálószoba. A
nappalihoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 24,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Adyváros
központi helyén el-
adó egy 1 + 2 fél szo-
bás, 53 nm-es panel-
lakás. A jó állapotú
ingatlan liftes, szige-
telt házban található.
Azonnal költözhető,
akár bútorozottan is.
Közelben található
kórház, orvosi rende-

lő, patika, iskola, óvoda, bölcsőde, üz-
letek, buszmegálló. Kedvező elosztású
lakás, kitűnő befektetés.

Ár: 14,3 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Most well-
ness hétvégét
adunk aján-
dékba! Győr -
újfalun, új
építésű, 67
nm-es, máso-

dik emeleti, nappali + 2 szobás lakás el-
adó, 15 nm-es terasszal. A liftes ház 30-
as téglából épül, amely 15 cm szigete-
lést kap. 3 rétegű műanyag nyílászárók
kerülnek beépítésre. Fűtését központi
kazán biztosítja, lakásonként egyedi
mérőórákkal, padlófűtéssel.

Ár: 21,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Értékálló, igényes társasház Szabadhe-
gyen! Ez a 88 nm-es lakás a magasföld-
szinten található. Elosztása miatt kiváló
választás nagyobb családok számára is,
az amerikai konyhás nappali mellett ki-
alakítottak 3 hálószobát, a közlekedőben
gardrób is beépítő. A nappaliból nyílik a
penthouse jellegű, 14 nm-es erkély.

Ár: 32,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorváros-
ban, a Vásár-
csarnok kö-
zelében el-
adó ez a fel-
újításra szo-
ruló téglala-

kás. A lakás 4 emeletes társasház első
emeletén található. Az 52 nm-en két
hálószoba, konyha, valamint kamra ta-
lálható. A szobák parkettával burkol-
tak, fűtése gázkonvektorral történik. A
nappaliból nyílik a 3 nm-es erkély,
mely csendes, belső udvarra néz. 

Ár: 15,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Jancsifalu
és Nádorváros határ-
án eladó háromszo-
bás, 75 nm-es, tégla-
építésű társasházi la-
kás, 6 nm-es erkéllyel.
Állapotát tekintve
frissen felújított és

gyorsan birtokba vehető. A nyugodt,
békés lakóközösségű ingatlan belső,
zárt udvarral rendelkezik, ahol a sze-
mélygépkocsik parkolása is megoldott.
Továbbá egy 6 nm-es, saját tároló is az
új tulajdonosok rendelkezésére áll. 

Ár: 18,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Most családi
házat vehet la-
kásáron! Ne
hagyja ki! Győr
családi házas
övezetében, Új-
városban, csen-
des utcában el-
adó ez a 70 nm-
es, nappali +
egy hálószobás
családi ház.

Irányár: 18,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr déli határán, Kismegyeren új,
modern kialakítású lakóparkban, tár-
sasházi lakások eladók. Ez a 45 nm-es,
erkélyes lakás a második emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 1 hálószoba. A lakáshoz 3,20
nm-es erkély kapcsolódik.

Ár: 14,7 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban 27–61 nm-es lakások eladók. Ez a
60,61 nm-es lakás a földszinten találha-
tó, melyhez 6,72 nm-es terasz tartozik.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 szoba.

Ár: 19,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szabadhegy elején, csendes zsák-
utcában épül ez a 9 lakásos társasház,
2018. tavaszi átadással. Ez az 1. emeleti
lakás 68,93 nm területű, 11,8 nm te-
rasszal. Elosztása: nappali + 2 szoba.
Belső udvari elhelyezkedésű és K–DK-
i tájolású.

Ár: 26,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 41 nm-es, tetőtéri lakás. A
lakáshoz 4,87 nm-es erkély kapcsoló-
dik. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 szoba. A 20 lakásos, liftes tár-
sasházban 38 nm és 57 nm közötti la-
kások kerültek kialakításra.

Ár: 15,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! MOST AJÁN -
DÉKUTALVÁNYT ADUNK HOZZÁ!
Győr-Ménfőcsanakon 64,61 nm-es, föld-
szinti, amerikai konyhás nappali + 2 szo-
bás, új építésű lakás eladó, saját kerttel, mo-
dern, igényes kivitelezésű társasházban.

Ár: 20,6 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban, amerikai konyhás nappa-
li + 3 szobás, 66,5 nm-es, földszinti,
kertkapcsolatos lakás eladó 20,4 nm-es
terasszal és 150 nm saját zölddel.

Ár: 24,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasházban,
34–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetők. Ennek a földszinti, 52,15 nm-
es lakásnak az elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba. 

Ár: 18,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. október 13—19.

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa máj
fagy. 500 g, 718 Ft/kg 359 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa far-hát 119 Ft

Libacomb 2790 Ft
Libazúza 840 Ft
Libaszív 399 Ft
Liba far-hát 119 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Pecsenyeliba máj

999 Ft/kg

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

399 Ft/cs

MÉCSESEK széles
választékban kaphatók
Mécses LA 201

159 Ft/db

Fehérboros káposzta konzerv
810 gr, 197,53 Ft/kg

160 Ft/db

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

FELHÍVÁS

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 127/2017.
(IX.19.) Kgy. határozata alapján, 2018. évben is csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat  rendszeréhez. A pályázat célja az esélyteremtés ér-
dekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázat beadásának határideje: 2017. november 7.

A pályázati kiírás megtalálható GyŐr város honlapján (www.gyor.hu),
az Önkormányzat/Pályázatok között.

Személyre szabott fizetési feltételekkel

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában lévő
Győr, Semmelweis utcában található 27,62–42,94 m2-es
nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐ-
pont-egyeztetést követŐen), vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Va-
gyonkezelési Üzletág Tel.: 96/505-053,96/511-420/195 E-mail: va-
gyonkezeles@gyorszol.hu

kiadó nyugdíjasházi bérlakások 

Eladó gépjármuvek
Eladó Scania P93 HK 4X4 L tehergépjármű.
Gyártási év: 1996. Km: 306.000. Műszaki érvényessége
lejárt. Forgalomból ideiglenesen kivont.
Irányár: 3.520.000 Ft + áfa. 

Eladó Iveco 130E 18 tehergépjármű.
Gyártási év: 2002. Km: 452.000. Műszaki érvényesség:
2018. 02. 07. Forgalomból ideiglenesen kivont.
Irányár: 910.000 Ft + áfa. 

Eladó VW Transporter tehergépjármű.
Gyártási év: 1995. Km: 245.000. Műszaki érvényessége
lejárt. Forgalomból ideiglenesen kivont.
Irányár: 342.000 Ft + áfa.

Az eladó gépjárművekrŐl érdeklŐdni lehet: hétfŐtŐl péntekig 10
és 14 óra között a 06-20/594-1545-ös telefonszámon.

´́

Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
bádogos (tetofedo)
villanyszerelo

´́ ´́
´́
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Kristálycukor

199 Ft/kg



SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst vennék. 06-
70/564-2280

INGATLAN

Kisbácsán, beépített utcában ki-
váló adottságú, 406 nm-es építé-
si telek tulajdonostól eladó.  A te-
lek üres, bontandó ház nincsen rajta.
Ár: 11,4 M Ft. +36-20/940-2805

Ménfőcsanakon tökéle-
tes állapotú, 120 nm-es, egy-
szintes családi ház, gondozott kerttel
sürgősen eladó. 29,9 M Ft. +36-
70/940-4046

Árkád közelében 2 szobás, er-
kélyes 53 nm-es téglalakás eladó.
Ár: 13,6 M Ft. +36-70/633-5250

Ügyfeleink részére keresünk el-
adó, kiadó lakóingatla-
nokat és nyaralókat Győr és
30 km-es körzetében. +36-
70/242-4552

Győrszentiváni belterüle-
ti, nem kertvárosi, 2430 nm-es,
gondozott szőlő, gyümölcsös telek,
40 nm-es, újjáépített – szoba, kony-
ha, étkező, fürdő, pince – hőszigetelt
házzal eladó. A telek esetleg meg-
osztható. 06-30/969-4149

Győr-Szigetben, 72 nm-es,
földszinti, 2 szobás lakás eladó. 06-
70/628-3651

Győr-Ménfőcsanak, Horgas
utca, 680 nm-es, lakóövezeti panorá-
más telek, privát lakóparkban eladó.
Ár: 14,99 M Ft. +36-20/950-3185.
www.ingatlan.com/23041650

Győrújbarát, Villabaráth körút
23., 2.000 nm-es, összközműves,
panorámás telek eladó. Ár: 20,99 M
Ft. +36-20/950-3185. www.ingat-
lan.com/ 22207687

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, határozott bér-

ÁLLÁS 

Győri gépipari cég mun-
kavállalókat keres: Betanított
munkára – hengerfejek meg-
munkálására, nettó 180.000 Ft el-
érhető keresettel, valamint
egyedi gyártásba CNC-
esztergályos, -marós
és -köszörűs szakembereket
– nettó 300.000 Ft feletti bérezés-
sel. Érdeklődés: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyenes).

Nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező kozmetikus (mes-
ter) 15 éves sminktetoválói gya-
korlattal, lakóhelyváltás miatt
állást keres Győrben, il-
letve környékén. Elsősorban al-
kalmazotti jogviszonyban. Min-
den más megoldás is érdekel.
06-20/335-7415

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS in-
dul Győrben, 3 nyelvű,
munkavállalásra alkalmas okle-
véllel, október 28-tól. Svéd fris-
sítő masszázs: 39.000 Ft. Nyi-
rokmasszázs: 42.000 Ft. Reflex
talpmasszázs: 42.000 Ft. Rész-
letfizetés+kedvezmények. Tel.:
06-70/369-8655. www.studi-
umiroda.hu Fnysz: 00777/2012

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. Telefonszám: 06-
30/355-6991.

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. Molnár
László: +36-70/206-3759

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal 06-
70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom lim-lomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Sírkőtisztítás, felújítás Győr
és vonzáskörzetében. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. 06-70/343-6345

BABAMASSZÁZS HANG-
TÁLLAL a nyugodt babákért,
egyénileg és bölcsődékben is. 06-
30/277-0428 Horváth Éva Mária ok-
leveles babamasszőr.

Épülettakarítást, lakásta-
karítást, lomelszállítást vállalok.
Akár számlásan is. Bordós Zsanett:
06-20/465-4657.

Lomtalanítást vállalok
igény szerint, akár ingyen. Kőszegi Ti-
bor. Tel.: 06-20/551-3865.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

Lomtalanítást vállalok,
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal:
06-70/675-0654. 

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érdek-
lődni lehet: +36-30/298-4711.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása, anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják nyírá-
sát vállalom. +36-20/517-2701

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

2011. novemberi ezüst metál 
Suzuki SX4

elsô tulajdonostól (nô) 
60.000 km-rel. 

Irányár: 1.980.000 Ft

Megtekinthetô: Suzuki Molnár Gyôr, telefon: 30/343-5946

ELADÓ

leti szerződéses lakást cserélne,
1–3 szobás, 30–80 nm-es bérle-
ményre. Bán A. utca kizárva. (Hir-
detésszám: 396.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-
es, egyedi gázfűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 54–120 nm-es, 3-4 szobás,
határozatlan idejű bérleményre.
Adyváros, Bán A. u. és tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 397.)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 3-4 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán A., Erfurti, Jereváni út kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges. (Hirde-
tésszám: 399.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, műanyag
nyílászárós, csendes környék, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne erkélyes, külön WC,
50–75 nm-es, 3, elsősorban 1+2 fél
szobás, határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre. Sziget, Új-
város, Bán A. utca kizárva. Tartozá-
sátvállalás lehetséges. (Hirdeté s -
szám: 400.)

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 2-3 szobás,
55–75 nm-es, határozatlan idejű bér-
leményre. Sziget, Újváros, Gyárváros,
Kismegyer,  Bán A. utca kizárva. Tar-
tozásátvállalás lehetséges. (Hirde-
tésszám: 402.) 

ÉPÍTŐANYAG

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

Október közepén végre újra együtt örül-
hetünk az „indián nyárnak”. Ezért itt a
remek alkalom, hogy családosan, vagy
akár szólóban is ellátogassanak az ál-

latkertbe. Az őszi fények és napsugarak
simogatják az embereket és állatokat
egyaránt. Az utolsó kellemes, meleg
napok az itt lakókat is felvidítják, a hide-
gebb időszak után, mindenfelé boldo-
gan napozó vagy szaladgáló állatokat
látni. Az őszi színekben pompázó állat-
kerti sétányok és kifutók között sétálva,
igazán csodásan érezhetjük magunkat.

Október végéig még van lehetőség,
hogy a hétvégéken megtekinthessék ál-
latbemutatónkat. Ahol személyesen is
találkozhatnak Szabival a csacsival, Pet-
rával a dromedárral, Zeusszal a héjával,

Ôszi varázs az állatkertben
vagy a négyfős vidám törpemalac-csa-
patunkkal. Az időjárás és a 18 órás zárá-
sunk miatt, a másik kedves látványossá-
gunk, a tengerimalac-vonat menetrend-
je is megváltozott: 10.30-kor és 16.30-
kor közlekedik. „A vágányok mellett kér-
jük, vigyázzanak!” Mivel a szerelvény elég
ijedős, a házirendet érdemes betartani:
A vonat elhaladása idején ne álljunk kö-
zel, ne hangoskodjunk, ne próbáljuk
megfogni az állatokat! Ha ezt mind meg-
fogadjuk, nagyon vidám élményben lesz
részünk. Ez a rövid menetelés is függ az
időjárástól, ezért, ha kíváncsiak rá, érde-
mes minél hamarabb megnézni, hogy az
idén le ne maradjanak róla.

Az egyre bővülő csimpánzcsaládunk
is előszeretettel élvezi a napsütést a sza-
badban. A kicsi lány, Zahira is egyre
ügyesebb. Önálló tornászmutatványait
is érdemes megcsodálni. Pola, az anyu-
kája már bátrabban engedi, hogy sza-
badon játszhasson a többiekkel.

Az állatkertünk hátsó részében is
zajlanak az események, két gyönyörű
szamárcsikó is született. Szépséges
nagy fejükön méretes fülekkel, boldo-
gan nyargalásznak a kifutójukban.

Látogassanak el hozzánk, és élvez-
zük együtt az őszi ragyogást! Október-
től 18 óráig tartó nyitvatartással vár
mindenkit az állatkert!

Nem mindennapi kalandban volt ré-
sze a Győri Állatmenhely néhány lakó-
jának, ugyanis ellátogathattak a 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
laktanyájába, ahol fotózáson vettek
részt.

Az állatmenhelyet üzemeltető Em-
berek az Állatokért Alapítvány felkéré-
sére álltak „modellt” a menhelyes ku-
tyusokkal a katonák, a szervezet de -
cemberben elkészülő naptárjához. Az
alapítvány olyan szervezeteket és sze-
mélyeket kért fel a fotózáshoz, akik
szerintük sokat tesznek Győrért, az itt
élőkért.

„Megtisztelő, hogy a mentősök,
rendőrök, színészek, énekesek, kézi-
labdások és focisták mellett a katonák

is szerepelnek azon a naptáron, amely
eladásából befolyó összeggel a Győri
Állatmenhelyet, ezáltal az ott élő, és
gazdára váró kutyákat és cicákat tá-
mogatják a vásárlók” – mondta el
Cseszreginé Csekei Judit százados,
kommunikációs tiszt.

A képeken látható kutyusok, Her-
cules, Astor, Rozi, Zsombi, Zsivány és
Mike is nagyon élvezte az alakulótér
nagy területe adta szabadságot. Ők is,
csakúgy, mint a menhelyen maradt
rengeteg társuk, várják új gazdájukat.
Ám ha ily módon nem is, a naptár
megvásárlásával bárki támogathatja
őket. A Győri Állatmenhely 2018. évi
naptárát december közepétől a men-
helyen (Téglagyári út 2.) árusítják.

Laktanyába kerültek
a menhely állatai
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Vereséggel zárta első csoportmérkőzé-
sét a női kosárlabda Európa Kupában a
CMB Cargo-UNI Győr. A zöld-fehérek
Franciaországban a Saint-Amand
együttesétől kaptak ki 77–70-re.

„Győzelmi esélyt szalasztottunk el, az
első félidőben jól és fegyelmezetten vé-
dekeztünk, ennek is volt köszönhető,
hogy ha kevéssel is, de vezettünk. A har-
madik negyedben azonban megkaptuk
azokat a lerohanásos kosarakat és triplá-
kat, amelyeket szerettünk volna elkerül-

Vereség után fogadják a Sopront

ni. A vereség ellenére is voltak pozitívu-
mok. Sok idő nincs a kesergésre, hiszen
jön az újabb erőpróba” – nyilatkozta Völ-
gyi Péter vezetőedző.

A Győr a hazai bajnokságban két győ-
zelmen van túl, a PINKK és a Vasas ven-
dégeként nyert. A szezon nehezebb része
azonban csak most kezdődik, hiszen ha-
zai fronton is rangadók várnak az együt-
tesre. Sorrendben a Sopron, a Szekszárd
és a PEAC látogat majd az Egyetemi
Csarnokba. „Nyilván nem most dőlnek el

a lényegi kérdések, de nagyon fontos,
hogy ezeken a rangadókon eredménye-
sek legyünk. Különösen hazai pályán
nem szabad botlanunk. Bízom benne, a
csapat sikerrel veszi a következő hetek
akadályait” – fogalmazott Völgyi Péter.

A Sopron Basket elleni rangadó va-
sárnap 17 órakor kezdődik az Egyete-
mi Csarnokban, előtte 14 órakor Hepp
Kupa-mérkőzésen a Széchenyi Kosár-
labda Akadémia a szombathelyi csapa-
tot fogadja.

Cegléden rendezték meg a cselgán-
csozók U23-as korosztályának or-
szágos bajnokságát, ahol a GYAC
versenyzői közül az EYOF-on ezüst -
érmes Kardos Tímea a dobogó leg-
felső fokára állhatott fel. Farkas Szil-
via és Inotai Péter második, Szilli
Nóra harmadik helyezést ért el. A
varsói nemzetközi viadalon Vikol
András két győztes és egy vesztes
mérkőzés után búcsúzott a verseny-
től, Gombás Bálint pedig öt győztes
és egy vesztes küzdelemmel ezüst -
érmet szerzett.

A győri rendezésű ifjúsági „B” or-
szágos bajnokságon is eredménye-
sek voltak a GYAC judósai. Gombás
Bálint és az EYOF-bajnok Sipőcz Ri-
chárd első, Kardos Tímea második,
Farkas Szilvia pedig harmadik lett.

A klub birkózói Kaposváron szere-
peltek a diák és serdülő leány magyar
bajnokságon. A serdülőknél Kocsis
Boglárka második, a diák korcsoport-
ban Sillai Hajnalka ötödik helyen vég-
zett, és helytállt az első versenyén in-
duló Harcsa Boglárka is.

Érmeket hoztak
a judósok 
és a birkózók
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• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

Prof. Dr. Feng Xiao Ping
AKUPUNKTÚRÁS SZAKORVOS
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Telefon: +36-30/790-1248

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

TÔLÜNK 

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Ha szívesen kézbe venné...

CÉGAUTÓT!
...BÉRELJEN

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A Győri Audi ETO KC lejátszotta
a szezon első BL-mérkőzését,
magabiztosan győzött a dán
Midtjylland ellen. A csapat erős
és egységes volt, ám az október
2-án megsérült Tomori Zsuzsi
mindenkinek hiányzott a pályá-
ról. A műtét jól sikerült, remél-
jük, hamarosan már nem csak a
lelátóról tehet hozzá a csapat
sikeréhez. 

A szezonnyitó szurkolói találkozón
beszélgettünk legutóbb, akkor sérü-
lésmentes évet kívántál magadnak.
Korán jött a nem várt baj. Hogy vagy
most?

Köszönöm, most már jobban és
egyre jobban leszek. Az első két-há-
rom nap voltam nagyon magam alatt.
De a csapattársak, a barátok és a szur-
kolók szeretete, na meg a sikeres mű-
tét és a fájdalom szűnése is segített ab-
ban, hogy most már ismét van jövőké-
pem, amiben még rengeteg kézilabda,
gól, győzelem és kupa szerepel.  

Menjünk kicsit vissza a pályára,
hiszen mindenki látta, hogy a játék
remekül ment. Milyen
szituációban sérültél
meg?

A sérülés korán jött, a
Fehéroroszok elleni válo-
gatott meccs elején. Tá-
madásban voltunk, egy
induló cselt csináltam,
két fehérorosz lány ösz-
szezárt előttem, az egyik
belém térdelt. Éreztem a
fájdalmat, de nem gon-
doltam, hogy olyan nagy a baj. Sok-
szor előfordul, hogy koccan két térd.
Akkor kezdtem aggódni, amikor rálép-
tem a lábamra és „akadást, kattanást”
éreztem, majd a fájdalom is erősödött.

Tomori Zsuzsanna: Talán már nem tesztel többet a sors
Az orvosaink és a gyúrók már nem en-
gedtek vissza, mondták, hogy a jelek
porcproblémára utalnak. Estére saj-
nos be is dagadt a térdem...

Itthon már dr. Balogh Péter vigyá-
zó kezei közé kerültél. Mit mondott? 

A hét elején vizsgált meg, s meg-
erősítette a korábbiakat, hogy az ütés-
től egy porcdarab leválhatott, amit mi-

nél előbb meg kell műteni. Így most
már több mint egy hete eltávolították
a szilánkot és lecsiszolták a helyét. 4-
5 hét alatt visszatérhetek. Hétfőn kez-

dem a gyógytornát, rá egy hétre már
biciklizhetek, s bízom benne, hogy
gyorsan visszaszerzem a korábban el-
ért formámat. Ha a múltbéli dolgokat
kibírtam, ezt most már fél lábon is.

Lelkileg szerencsére rendben
vagy, ugye?

Jól látod, igen, hála Istennek min-
den rendben van, az első ijedtség és
elkeseredés már a múlté. Szinte a sé-
rülés pillanatában már kaptam az üze-

neteket, hogy ugye nincs nagy baj, ír-
tak a győri csapattársak, a barátok, az
ismerősök, a szurkolók. Ez nagyon so-
kat segít ilyenkor, mert nem érzem
magam egyedül, erőt ad, hogy szem-
benézzek a történtekkel. Most is kint
vagyok a csajok között, jót tesz a kö-
zeg, a segítségük, számíthatok rájuk
és a barátokra is. Már jó ideje érzem,
hogy a győri szurkolók teljesen elfo-
gadtak, sok szeretetet kapok tőlük is,
amit jó játékkal és sok-sok góllal sze-
retnék viszonozni és megköszönni. Il-
letve az is erősít, hogy teljesen átlagos
sportsérülésről van szó, ez benne van
a játékban. Tehát nem volt összefüg-
gésben a terheléssel vagy az egészsé-
gemmel.

Beszéljünk egy kicsit Tomori Zsu-
zsi érzéseiről. Ilyenkor mivel erősí-
ted magad, mi lendít át a holtponto-
kon, hiszen mosolyogsz, jól vagy. 

Most már igen! Az első pár nap
után folyamatosan erősödtem, örül-
tem, hogy jól sikerült a műtét, és
hogy más gond nincs a térdemmel.
Úgy gondolom, november közepe
felé ismét visszanyerhetem a for-
mám, mert tényleg jól és erősnek
éreztem magam az alapozáskor és a
kezdéskor. Ennyi idő alatt nem ve-
szíthetem el a formámat. Lelkesíte-
nek a lányok, a barátok, a célok. Ras-
mussen szövetségi kapitány azt
mondta, lehet hogy a sors egy soro-
zatos tesztelésnek tesz ki, amelye-
ket végig kell csináljak. Egyszer már
csak abbahagyja… 

A trófeákat akkor már veled
együtt fogjuk ünnepelni, ugye?

Nagyon remélem! Tavaly ez az
álom teljesült, s ha egy olyan megpró-
báltatásokkal teli szezon után én is fel-
emelhettem a BL-serleget, akkor idén
is szeretnék a lányokkal sok-sok kupát
nyerni, a szurkolóknak és persze ma-
gunknak is. Én most is ezen vagyok,
ezért dolgoztam és dolgozom.
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Sok szeretetet kapok,
amit jó játékkal  és
sok-sok góllal szeretnék
viszonozni
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Hónapokkal ezelőtt szó volt arról,
hogy írnék róla, de az úszóedző-
nek, menedzsernek, a klub min-
denesének iszonyúan sűrű volt a
nyara, nem mellékesen a házas-
ságkötése is erre az időszakra
esett, így az interjút elodáztuk.
Aztán egy nap Petrov Iván a szo-
kásos laza stílusban szólt a tele-
fonba: „Szevasz, kisfiam, elké-
szült a ház, gyere át egy kávéra,
aztán beszélgetünk egy jót”. 

A „kisfiam” megszólítással már meg-
barátkoztam az évek alatt, mert ebben
az esetben ez inkább bizalmat takar,
nem pedig bármiféle lekezelő stílust.
Idősebb vagyok nála, mégis ennél ma-
radt. Vagyis a humoránál, abból

ugyanis jutott neki éppen elég, persze
nem az alpári, sokkal inkább az intelli-
gens fajtából. Olyanból, aminek a mű-
veltség, a nyitottság, a józan ész, az
életrevalóság az alapja. Azok a dolgok,
amikre a sport mellett ő is nevelné a fi-
atalokat. „A cél az is, hogy akik nálunk
úsznak, értékes, szabadon gondolko-
dó, önálló emberek legyenek. Ehhez
nélkülözhetetlen a kultúra és a nyelv-
tudás is. Az uszodában az edzéstervek
mellett gyakran láthatsz irodalmi szö-
vegeket, de akkor se lepődj meg, ha
Pavarotti hangját vagy Stan Getz zené-
jét hallod” – meséli Petrov Iván, a Győ-
ri Úszó SE vezetőedzője, a magyar
utánpótlás-válogatott szövetségi kapi-
tánya, miután körbevezet abban a ház-
ban, ahol a jövőjüket képzelik el felesé-
gével, Jakabos Zsuzsannával. A négy-
szeres olimpikonnal már együtt érkez-
tek Győrbe négy évvel ezelőtt, augusz-
tusi esküvőjükről sokat írtak a lapok,
ám egészen eddig azt is kevesen tud-
ták, hogy egy párt alkotnak. Aki pedig
tudott róla, tiszteletben tartotta a ma-
gánéletüket. Ami régóta közös ben-
nük, az a bizonyos „pécsi szál”, mind-
ketten ott születtek, sportoltak, sőt
Iván édesapja Anatolij Petrov volt Zsu

Sportra és az életre nevel
edzője. „Édesapám az akkori Szovjet -
unió területén született és a szentpé-
tervári egyetemen tanított, itt ismerke-
dett meg édesanyámmal, aki pécsi
volt. Én félig orosz, ukrán vagy inkább
szovjet, és félig magyar vagyok. És
hogy hogyan lettem edző? Muszájból.
Tizenkét évig úsztam, de versenyző-
ként az ízére valahogy nem éreztem rá.
Közben banki pályára készültem, köz-
gazdaságtant hallgattam. Édesapám-
nak kellett a segítség, és azért a pén-
zért, ami erre jutott, senki nem vállalta
volna a feladatokat, én próbaként be-
levágtam, megtetszett, és maradtam”
– beszél a kezdetekről, kávét kortyol-
gatva, aztán arra a kérdésre, hogy mi-
ért veszi körül rengeteg könyv, a gye-
rekkoránál kezdi a választ. „Édes-
anyám Verne Gyulát olvasott nekem,
nem Bogyó és Babócát. Ha kalandoz-
ni akartam képzeletben, akkor olvas-

nom kellett, és ez annyi-
ra nem esett nehezemre,
hogy sokszor rám kellett
szólni, evés közben az

asztalnál ne a könyvet lapozzam.” A
polcon az életrajzi kötetektől kezdve a
regényeken, történelmi témájú köny-
veken át a versekig sok minden meg-
található. Iván úgy emlékszik, gyerek-
kora meghatározó olvasmányélménye
volt a Malacka és a Tao, gyerekkönyv-
be bújtatott bölcsességekkel. A kul-
túra szeretete nála persze ennél sokré-
tűbb. „Gyakran járunk színházba, és
erre a gyerekeket is biztatom. A Men-
ház Színpad előadásain rendszeresen
ott vagyunk. A magyar történelem is
nagyon érdekel, különösen a kiegye-
zés időszaka. Televíziót nyolc éve nem
nézek, elképesztően alpári szintre tud-
nak lemenni a műsorok. Bekapcso-
lom, ha a kedvenc csapatom, az AC
Milan játszik. Ez is gyerekkorból ma-

radt. Megszerettem őket, mert ugyan-
úgy piros-feketék, mint a PMFC, azzal
a különbséggel, hogy a milánóiak tud-
tak focizni.”

Amikor a magyar úszósport körüli vi-
harokról olvashattunk a közelmúltban,
Petrov Iván neve is reflektorfénybe ke-
rült. A győri edző sokszor úszott szem-
ben az árral, és bevállalta markáns vé-
leményét, meggyőződését akkor is, ha
azzal állását kockáztatta. Kiállt az egy-
kori úszószövetségi elnök Gyárfás Ta-
más, majd Kiss László mellett, ha szak-
máról volt szó, de elmondta azt is, hogy
nem ért egyet bizonyos dolgokban
Hosszú Katinkával sem. „Nem érdekel-
nek az úszósport aktuálpolitikai szálai,
a véleményemhez tartom magam. Per-
sze megveregethetem a vállam, hogy
micsoda karakán gyerek vagyok, de ez
nem nagy tett. Ilyenkor hozom fel pél-
dának Szent-Györgyi Albertet, aki szin-
tén tartotta magát az elveihez, csak ép-
pen ezt a II. világháború vészkorszaká-
ban tette, kiállt zsidó diákjai mellett, de
ő náci fegyverekkel nézett szembe köz-

ben. Hol van a mi véleménynyilvánítá-
sunk az övéhez képest?”

Ivántól többször hallom a beszélge-
tés alatt, fontosnak tartja, hogy ne csak
akkor lássa színesnek a világot, amikor
jól mennek a dolgok. Állítja, boldog volt
akkor is, amikor szüleivel élt és hiteleket
törlesztett, és most is, amikor családala-
pításon gondolkodik, és sikeres úszóklu-
bot irányít. Miközben mi beszélgetünk,
Jakabos Zsu a konyhában pakol, az ajtó
nyitva, de ő csak egyszer néz be, akkor
eljátssza, hogy meglepődött azon, ami
kihallatszott, majd elmosolyodik és bó-
logat. A reakciót ez a mondat váltotta ki.
„Hogy pár év múlva hogyan képzelem el
az életünket? Ugyanitt élünk, ugyanígy
működik a klub, és ebben a szobában
négy gyerek rohangál körülöttem.”

„Akkor se lepôdj meg,
ha az uszodában Pavarotti
hangját vagy Stan Getz 
zenéjét hallod”
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua, Magyar
Vilmos, Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között uszodánként külön-
böző beosztásban, illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: jelentekzés folyamatosan.

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064,
Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A korábban a világ legjobb játékosának is megválasztott kétszeres világbajnok,
négyszeres Európa-bajnok és háromszoros UEFA Futsal Cup-győztes spanyol
Javi Rodríguez veszi át a Rába ETO futsalcsapatának irányítását. A szakember
a Barcelona Lassa akadémiájáról szerződik Győrbe, megbízatása októbertől
kezdődik az ETO-nál. Rodríguez az elmúlt hetekben Indiában, a Premier Futsal
League keretében népszerűsítette a sportágat. Ezen a tornán az általa vezetett
Delhi Dragons csapatában játszott – több sztár mellett – a pályafutását futsallal
kezdő brazil legenda Ronaldinho is.

Az úszó Nagy Rékát jelölték a
legjobb európai fiatal sportoló
díjra. A Piotr Nurowski lengyel
teniszező nevét viselő elisme-
résre a BVSC 14 éves tehetsé-
ge egy cseh, egy görög, egy
olasz és egy török sportolóval
együtt van versenyben. A győz-
test Zágrábban, az Európai
Olimpiai Bizottság november
24–25-én esedékes, 46. köz-
gyűlésén hirdetik ki. Nagy Réka
két-két arany-, ezüst-, illetve
bronzérmével a 152 tagú ma-
gyar csapat harmadik legfiata-
labb sportolójaként a legered-
ményesebb hazai versenyző
lett a győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF).
200 és 400 méter vegyesen az
első, 800 gyorson és a 4x100-
as női vegyes váltóval a máso-
dik, a mix vegyes váltóval és a
női gyorsváltóval pedig a har-
madik helyen végzett. A 200 ve-
gyesen elért 2:14.80 perces
ideje EYOF- és magyar korosz-
tályos csúcs.

A nemzetközi NBC Kupára utaztak ki
Németországba az elmúlt héten a
Győr-Szol TC és az Ipartechnika SE
játékosai. A nők hatalmas sikert arat-
va elsők lettek, de a férfiak is remekül
teljesítettek. 

A Győr-Szol TC elnöke, Németh
Gábor elmondta, a versenyek csü-
törtöktől vasárnapig tartottak, re-
mek hangulatban és roppant szín-
vonalas körülmények között. A férfi-
ak közül 27 csapat mérte össze a tu-
dását, a győriek a 10. helyen végez-
tek, ami az elnök szerint teljesen re-
ális. „Ilyen helyezésre számítottunk,
úgy versenyeztünk, ahogy azt vár-
tam, 3607 fát dobtunk, ez volt az
idei legjobb teljesítményünk” –
kezdte. „Ebben a mezőnyben még
előrébb végezni bravúr lett volna, de
természetesen a cél az, hogy legkö-
zelebb még előrébb végezzünk. A
csapat egységes volt, a hangulat re-
mek, jó volt látni zseniális játékoso-
kat, akiktől sok mindent tanulhat-
tunk. Láttuk, hogy ők miben jobbak,
s ezekből fejlődhetünk mi is. A höl-
gyeknek szurkolni pedig hihetetlen

Az EYOF-aranyak után
Európa legjobbja lehet

Barcelonából jön az ETO új edzôje

Teke: sporttörténelmi 
gyôri siker Münchenben

jó érzés volt, szívből gratulálunk ne-
kik – zárta Német Gábor.

A Győr-Szol TC jó kapcsolatot ápol
a győri Ipartechnika SE csapatával,
akik bravúros játékkal egészen a dön-
tőig meneteltek a nők mezőnyében.
Ők is a Bayern München központjá-
ban épített pályán versenyeztek, 8 sá-
vos pályán. Az október 8-i döntőben
zseniális gurításokkal végül elhódítot-
ták a 16. NBC-kupát. A végső mérkő-
zés legjobbja Sass Edit volt, aki 614
fát ért el. 
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A férfi kézilabda NB I/B 4. fordulójában meg-
szerezte harmadik bajnoki győzelmét az Agro-
feed ETO-SZESE. A fiúk a Grundfos Tatabá-
nya KC U20-as együttesét verték 18–14-es
félidő után 33–21-re az Egyetemi Csarnok-
ban. A mezőny legjobbjának Goór Kristófot
választották, akinek nem volt könnyű dolga a
meccsen védekezésben, elsősorban az ETO-
nevelésű, de már a Tatabányát erősítő beálló,
Rosta Miklós miatt, aki ezúttal is csapata hú-
zóembere volt.

„Küzdelmes, hajtós meccs volt, nem adták
könnyen ezt a két pontot. Ha csak az ered-
ményt nézzük, sima győzelemnek tűnik, de ez
köszönhető annak, hogy a végére felőröltük
az ellenfelet, a tatabányai fiatalok jól játszot-
tak, de erővel mi bírtuk jobban” – mondta a
találkozóról Goór Kristóf. 

Az ETO újabb győzelmével, és 6 pontjával
már a harmadik a tabellán, a 8 pontos PLER
és a 7 pontos NEKA mögött. A hétvégén ide-
genben a PLER ellen játszik a csapat. 

„Következő ellenfelünket jobban ismerjük,
mint a Tatabányát. A PLER-nek új edzője van,
de a keret nagyjából olyan erős, mint a leg-
utóbbi idényben. Szabó Andrásra valószínű-
leg nem számíthatok sérülés miatt, de meg-
próbálunk így is pontokat szerezni idegen-
ben” – nyilatkozta az 5. forduló mérkőzéséről
Deáki István, az ETO-SZESE vezetőedzője.

Gyôzelmi sorozatban az ETO-SZESE

A címvédő Győri Audi ETO KC 27–16-ra
legyőzte a dán Midtjylland csapatát a női
kézilabda Bajnokok Ligája csoportköré-
nek első fordulójában. Kristian Boldrup
Kristensen, a Midtjylland vezetőedzője
elmondta, a hat a hat elleni játékban vol-
tak olyan mozzanatok, amik számukra
biztatóak voltak, azonban arra a spanyol
stílusú védekezésre, amit a Győr játszott,
nehéz volt ellenszert találni. Veronica
Kristiansen, a dán együttes játékosa sze-
rint ellenfelük úgy védekezett, ahogy azt
a világ egyik legjobb csapatától várható,
a visszavágó találkozóra még keményeb-
ben kell készülniük. Ambros Martín, az
ETO vezetőedzője: „Nagy nyomást tud-
tunk helyezni az ellenfelünkre. Nem dől-
hetünk azonban hátra, hosszú út áll előt-
tünk.” Stine Oftedal, az Audi ETO játéko-
sa hozzátette: „Ilyen győzelmet aratni,
ilyen hangulatban és ennyi fantasztikus
szurkoló előtt, hihetetlen érzés. Nagyon
jól felkészültünk az ellenfelünkből, meg
is lett az eredménye.”

Az ETO szerdán bajnoki meccsen
is pályára lépett. A lányok az 5. fordu-
lóban az Érdet győzték le idegenben
34–27-re.

Gyôzelem a BL-
nyitányon: így látták
a fôszereplôk
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