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Pályázati forrás nyújtott lehetőséget a
gyermekek és felnőttek számára
egyaránt használható mezítlábas sé-
tány kialakítására, melynek járófelüle-
te gyöngy- és dunai kavics, kukorica-
torzsa, döngölt föld, beton, murva, ho-
mok, fenyőtoboz, mulcs, valamint fa-
rönk anyagokból áll. A változatos tala-
jon történő járás a talp természetes
masszírozását biztosítja, aktív munká-
ra késztetve a talpizmokat.

„Ön választ, mi segítünk” címmel
írt ki pályázatot civil szervezetek szá-
mára egy multinacionális élelmiszer-
lánc vezetése, melyen a Győrszentivá-
non tevékenykedő Kincskereső Peda-

Öt éve hunyt el a legendás nótaénekes, Győri Szabó József. Rá emlékeztek Gyir-
móton a hétvégén, ahol nagyszabású nótadélutánt rendeztek. Az eseményre
számos kiváló előadóművész érkezett, hogy színes dalcsokorral emlékezzenek
Győri Szabó Józsefre. A nótadélutánnak az Aranyhal Szabadidőközpont adott
otthont, ahol több mint ezren gyűltek össze. Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő felidézte, Győri Szabó József bármerre is nótázott, mindig a gyirmótiaknak
dalolt. A mindig mosolygós énekesről Gyirmóton egy utcát is elneveztek. 

Több mint ezren nótáztak együtt

„Mezítlábas sétány”

A lakosság kéréseit figyelembe véve,
az önkormányzat újabb lépéseket tett
a város tisztaságáért – mondta Radnó-
ti Ákos alpolgármester, a terület önkor-
mányzati képviselője szerdán, az ady-
városi tónál tartott sajtótájékoztatón.
Újabb öt, nagyméretű, úgynevezett ku-
tyatoalettet helyeztek ki Adyvárosban,
kettőt a tónál, valamint a Szigethy Atti-
la út 107. alatt, a Kuopio parknál és az
Ifjúság körút közepén találkozhatunk
az új tipusú illemhelyekkel.

Ezek az állomások egy helyen bizto-
sítják az egészségügyi zacskókat, vala-
mint a hulladékgyűjtő helyeket. A zacs-
kók pótlásáról, a kutyapiszok ürítéséről,
rendben tartásáról a Győr-Szol folyama-
tosan gondoskodik. A beruházás 300-
400 ezer forintot jelent vécénként.

gógiai Segítő Egyesület sikeresen vett
részt. A bírálat során a vásárlók szava-
zatainak száma döntött, melyekért ez-
úton mond köszönetet az egyesület.

Az elképzelést támogatta a győri
önkormányzat, a Győr-Szol Zrt. és dr.
Sík Sándor képviselő is, aki a kerítés
építését és padok elhelyezését vállal-
ja. A Körtéri játszótér melletti sétány
kivitelezése szentiváni vállalkozók és
szülők munkáját dicséri. Szeptember

17-én 11 órakor a Vakok és Gyengén-
látók Győri Szervezetének tagjai kere-
sik fel a sétányt, és közben tájékozód-
hatnak a Braille-írással ellátott táblák
segítségével.

Újabb kutyatoaletteket telepítettek

Vidékfejlesztés. Ismét útjára indul a Vidékfejlesztés, agrártámogatás
2016–2017 című konferenciasorozat. Az első állomás a Nyugat-Magyar-
ország régió lehetőségeit tárja fel. Az esemény fővédnöke Kis Miklós Zsolt,
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Győrben szeptember 29-én a
Hotel Konferenciában várják az agrártámogatások iránt érdeklődő agrár-,
élelmiszer-ipari vállalkozásokat, gazdákat és önkormányzatokat.
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A múlt mindig divat lesz. Nem a
történelmi léptékű, diktatúrák-
tól, szörnyűségektől, politikai
intrikáktól terhes, hanem a mi
személyre szabott múltunk.
Gyerekkorunk, ifjúságunk görbe
tükre. Ma már jókat röhögünk
régmúlt-önmagunk ruha- és
szemüvegdivatján, hajviseletén,
pillanatokra elérzékenyülünk a
kor legbugyutább dalain is,
mert azt az időt idézik, amikor
még nagy döntéseink előtt áll-
tunk, amikor még választhat-
tunk volna más utat is magunk-
nak, amikor még nem tudtuk,
hogy milyen nehéz lesz a jövő.
Aztán szépen, vagy nem olyan
szépen, de megöregedtünk,
ilyenkor a belátható jövő tere ve-
szélyesen leszűkül, s megpróbá-
lunk a múltba menekülni, szíve-
sebben lépünk hátrafelé, mint
előre. A múlt persze csapda, a
nosztalgia elvon a szellemi ön-
gondoskodástól, megidézni leg-
feljebb a hangulata miatt érde-
mes. Mert a hangulata kedves,
miért is ne lenne a saját ifjúsá-
gunk kedves önmagunknak. Er-
re a retroérzésre szórakoztató-
és reklámipart lehet alapozni,
meg gasztronómiát.
De még véradást is. Nemcsak
öregeknek, sőt kifejezetten
nem nekik, hanem fiataloknak,
meg középkorúaknak inkább.
Volt virsli, hogy sör volt-e azt
nem tudom, de Győrben is so-
kan nyújtották karjukat a tű-
nek. Kétszázan adtak vért. Nem
házaltak vele pénzért Ausztriá-
ban, hanem itteni életeket
mentettek vele ingyen. Közü-
lük néhányan talán nosztalgiá-
ból. A retroérzés miatt. A fiata-
labbak meg most építik majda-
ni múltjukat, hogy jó érzésük
legyen. Bár erre nyilván nem
gondoltak, csak tették, amire
kérték őket. Az egészségükből
adtak másoknak mind, akik rá-
feküdtek a véradó ágyra. Az ép-
ségüket osztották meg a rászo-
rultakkal, a betegek számára
névtelenül.
Mondják, a retro visszatekintés
a múltba. Ha ürügy a jelenvaló-
sághoz és jövőhöz, akkor legyen
divat!

Gy. P.

Retro

A munkába való visszailleszkedés
igénye általában két év távollét után
fogalmazódik meg az otthon maradó
szülőben. Ekkor még jók az esélyei an-
nak, hogy ebben a felgyorsult világ-
ban a munkából való kiesés után fel
tudják venni a mindenkori tempót.

Nemcsak praktikus szempontok
döntenek azonban ennek a gyakorlat-
nak a kialakulásában. A gyermekpszi-
chológusok szerint a gyermeknek az
anyától való leválása, annak időpontja
és körülményei kihatnak a személyi-
ség fejlődésére is. Kis korban dőlhet
el, hogy a gyermek mennyire lesz ön-
álló, mennyire és hogyan ragaszkodik
a szüleihez nagyobb korában. A kö-

zösségbe való beilleszkedés is járhat
kisebb-nagyobb konfliktusokkal, ezt
is figyelembe kell venni a családi dön-
tés meghozatalakor. 

A bővítés helyett a korszerűsítés, a
felújítás ad feladatot az önkormányza-
ti intézményeknek. Saját forrásból az
idén a város 184 millió forintot fordít
az óvodák, csaknem negyvenmilliót
pedig a bölcsődék felújítására, kar-
bantartására. A TOP-pályázatokon

ezen felül összességében 562 millió
forintot sikerült szerezni erre a célra. 

A Báthory-bölcsőde ugyancsak
megszépül és teljesen megújul. Gya-
korlatilag csak a falak maradnak meg,
valamint a nemrég felújított konyha.
Kicserélik a nyílászárókat, a gépésze-
tet, korszerűbbé és még otthonosab-
bá válik az intézmény. A most is folyó
munkálatok, a felhasznált anyagok és
a tárgyi bővítések összesen 201 millió
forintba kerülnek. A pályázók munká-
ját dicséri, hogy ehhez az összeghez
is központi forrásból jutottak hozzá.

Győrött 38 óvoda működik, ahol ösz-
szesen 5282 gyermeket tudnak fogadni.
Az óvodák közül a Bóbita 333 millió fo-

rintból újul meg. Új épületszár-
nyat építenek, ebben foglal-
koztatóhelyiségek, irodák és
tornaszoba kap helyet. A régi
épület teljesen megújul, aho-
gyan az óvoda udvara is. Új
eszközöket, játékokat is vásá-
rolnak. Ez a felújítás már folya-
matban van, az ide járó gyere-
keket ideiglenesen másik in-

tézményekben helyezték el. Ez jár némi
kényelmetlenséggel, ám a megújult óvo-
da bizonyára kárpótolja a gyermekeket,
a szülőket, s az intézményben dolgozó-
kat egyaránt. Energetikai felújításra 28
millió forintot kap a Türr utcai óvoda. A
közbeszerzés most zajlik, a munkálatok
várhatóan az ősszel elkezdődnek. 

A felújítások nem csupán a higiéniát,
a korszerűséget szolgálják, hanem a gye-
rekek szépérzékének kialakulását is.

Megújuló bölcsôdék és óvodák
szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Győr saját forrásból 184 millió
forintot fordít az idén az óvodák,
s csaknem 40 milliót a bölcsődék
felújítására, karbantartására.
Emellett jelentős összegeket
nyert a város a TOP-pályázato-
kon is, mondta el dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester.

Városunkban 13 bölcsőde 635 férő-
hellyel fogadja a kisgyermekeket. Az
igények s a demográfiai adatok isme-
retében, bővítésre jelenleg nincs szük-
ség, igaz, a bölcsődék kihasználtsága
viszonylag magas, ám nem százszáza-
lékos. Ennek következtében nem kell
visszautasítani egyetlen szülői kérel-
met sem. Azt nem tudja garantálni az
önkormányzat, hogy minden gyermek
a lakhelyéhez legközelebbi bölcsődé-
be kerül, ám bölcsődei férőhely hiá-
nya egyetlen szülőt sem tarthat vissza
attól, hogy ismét munkába álljon.

Győrött egyébként az a tapasztalat,
hogy a szülők a gyermekeiket kétéves
kortól viszik bölcsődébe. Ennek több
oka is lehet: az édesanyák szeretik, ha az
első években egész nap foglalkozhatnak
gyermekeikkel, ez számukra érzelmi
szükséglet, szeretik átélni azt az élményt,
amit gyermekük fejlődése ad számukra.
A családtámogatási rendszer is arra ösz-
tönöz, hogy két évig valamelyik szülő ott-
hon maradjon a gyermekével. A harma-
dik évtől a juttatások csökkennek. 
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A város több mint
220 millió forintot fordít
óvodák és bölcsôdék
felújítására
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szerző: f. g.
fotó: o. jakócs péter

A győri egyetem mára szellemi ereje és
mérete okán is a magyar felsőoktatási
rendszer egyik meghatározó szereplője
lett – hangsúlyozta a hétfői egyetemi
tanévnyitón dr. Földesi Péter rektor. 

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A diákok sorsa és teljesítménye
határozza meg, hogy milyen
lesz Magyarország húsz-har-
minc év múlva – ezekkel a sza-
vakkal nyitotta meg a megyei
szakmai tanévnyitó konferenci-
át Németh Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke szerdán dél-
után, az Apáczai-karon.

Németh Zoltán köszöntőjében kiemel-
te, a kormány célja, hogy a diákok az
ország minden szegletében hozzájus-
sanak a minőségi oktatáshoz és egy
stabil, a napi problémáktól mentes ok-
tatási rendszer jöjjön létre. A magyar
oktatásügy ennek érdekében jelentős
változásokon megy keresztül. Ma,
amikor két és fél évente megkétszere-
ződik a Földön az ismeretanyag, ne-
héz megmondani, hogy mire lesz a di-
ákoknak szüksége 10, 20 vagy 30 év
múlva. Így nehéz eldönteni, mit tanít-
son a mai iskola. Az elnök szerint az is-
kolának adnia kell egy magas szintű
és korszerű általános műveltséget, fej-
lesztenie kell a fiatalok gondolkodá-
sát, az ízlésüket, a jellemüket, a kom-
munikációs képességüket, a nyelvtu-
dásukat, hiszen ezek a képességek
különös jelentőséget kaptak az euró-
pai uniós csatlakozásunkkal. A tapasz-
talatok azt bizonyítják, hogy csak a tu-

Megkezdôdött az egyetemi élet Gyôrben
Kiemelte, azon dolgoznak, hogy a

magyar felsőoktatásban Budapest,
Debrecen, Szeged és Pécs mellett
Győr legyen az ötödik felsőoktatási
pólus. Az idei évben sikerrel lezajlott
integrációs folyamat eredményeként
két újabb, évszázados hagyományok-
kal és értékekkel bíró karral bővült a

győri egyetem, a mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi, valamint a győri Apáczai Csere
János Karral, a mostani évnyitón pe-
dig megalakult az Egészség- és Sport-
tudományi Kar is. Az egyetem terüle-
tén is újabb fejlesztések zajlanak, elkez-
dődött annak a multifunkciós épület-
nek a beruházása, amely az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivál egyik tereként
funkcionál, majd ezután kollégiumként
és közösségi térként szolgálja az egye-
temet. Az építkezéshez szükséges 9
milliárd forintot, a kormány és a győri
önkormányzat bocsátotta az intéz-
mény rendelkezésére.

A rektor a 3728 gólyát köszöntve
kiemelte, a felvételi eredményekben
benne van Győr városának jó híre és
vonzereje, a térség iparának, és ben-
ne emblematikusan az Audi Hungaria
Motor Kft. gazdasági presztízse, az
együttműködésnek az a rendszere,
mely egymás tiszteletén és a kölcsö-
nös előnyökön alapul.

Az iskolakezdés közügy
dás ad jólétet és biztonságos megél-
hetést. Ha az iskola olyan fiatalokat
bocsát ki, akik tisztában vannak ké-
pességeikkel, akkor boldogulni fog-
nak az életben – hangsúlyozta Né-
meth Zoltán.

A Győrben záródó országos szak-
mai tanévnyitó konferencián Sipos
Imre, az EMMI Köznevelésért felelős
helyettes államtitkára előadásában
az idei tanév változásait emelte ki. El-
mondta, az általános iskolákban 380
féle új tanmenet-javaslatot alkalmaz-
hatnak a pedagógusok, amellyel
csökkenthetik a diákok leterheltsé-
gét. Másik fontos változás a szakkép-
zésben történt. Elindultak a szakgim-

náziumok, ahol új tantervek szerint,
új képzési formát alkalmaznak, amely
során a gimnáziumból négy év múlva
olyan fiatalok kerülnek ki, akik érett-
ségit és szakmát is kapnak. Ők el-
dönthetik, hogy munkába állnak
vagy felsőfokon folytatják tanulmá-
nyaikat. A tanév jelentős feladata, az
új nemzeti alaptanterv kidolgozása –
emelte ki Sipos Imre.

A helyettes államtitkár a konferenci-
án beszélt az oktatási hivatal helyzeté-
ről, a köznevelési kerekasztalnál felve-
tett témákról, melyek azok, amiket elvé-
geztek, és melyek azok, amik folyamat-
ban vannak, valamint szólt a lehetsé-
ges uniós fejlesztési forrásokról is.

Esküt tettek

Intézményvezetők
tanévkezdése
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Mind az ötven ország visz-
szajelezte részvételi szán-
dékát a 2017-es győri ren-
dezésű Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra (EYOF).
Eközben az egyetemen kur-
zus indult az EYOF szerve-
zéséről. A hallgatók ott le-
hetnek majd az önkéntesek
között, akikből mintegy
1500-ra lesz szükség 2017
nyarán.

Mint ismeretes, 2017-ben váro-
sunk ad otthont az első hazai ren-
dezésű olimpiai multisport-ese-
ménynek. Az EYOF-ról érdemes

tudni, hogy résztvevői számban
a nagy téli olimpiákhoz hasonlít-
ható. Ez a győri játékokra is igaz
lesz, hiszen a szervezőbizottság
által kiküldött meghívóra mind az
ötven ország pozitív választ
adott, mindannyian képviseltetik
magukat városunkban 2017. júli-
us 23–30. között, ahol tíz sport-
ágban mérik össze tudásukat az
utánpótláskorú versenyzők – je-
lentette be a hírt Borkai Zsolt pol-
gármester, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke. „Nagy öröm szá-
munkra, hogy minden tagország
részt vesz a győri játékokon, az
érdeklődés jól mutatja az EYOF
rangját, amit szeretnénk a lehető
legjobb módon megrendezni, és
megmutatni, Magyarország jó
házigazdája tud lenni egy ötkari-
kás eseménynek.”

Ötven ország vesz részt 
a gyôri ötkarikás játékokon

Az EYOF-ot már az egyetemen is oktatják

Ezt a szándékot mutatja az is,
hogy nem csupán a létesítmé-
nyek, a Radnóti úti sporttelep,
vagy az olimpiai falu helyszínei-
nek építése zajlik városunkban,
de a szervezést is gőzerővel végzi
az önkormányzat. Az egyik fon-
tos feladat például az önkénte-
sek felkutatása és képzése, hi-
szen a sikeres lebonyolításhoz
belőlük mintegy 1500-ra lesz
szükség. „E tekintetben elsősor-
ban a helyi fiatalokra és idősekre
építünk, akiket különböző módo-
kon igyekszünk megszólítani. A
középiskolásokat például osz-
tályfőnöki órán ismertetjük meg
az EYOF rejtelmeivel, és csiná-
lunk kedvet az önkéntességhez”
– mondta el lapunknak Fekete

Dávid alpolgármester, aki a szer-
vezőbizottságban az önkéntes te-
rületért felelős. Hozzátette, a
Széchenyi István Egyetemen
még ennél is intézményesítet-
tebb formában kerül terítékre a
téma, hiszen „Az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) szerve-
zésének elmélete és gyakorlata”
címmel választható kurzus indult.
A szeminárium – amelyen a szer-
vezőbizottság tagjai tartanak 13
oktatási héten keresztül, heti két
órában előadásokat – indulását
nagy érdeklődés követte, a 160
hely pillanatok alatt betelt.

Az első EYOF órán mi is ott
voltunk, és dr. Happ Éva egyete-
mi docenst kérdeztük a kurzus
indulásáról. „Az egyetem kitűnő
kapcsolatot ápol az önkormány-
zattal, és gyümölcsöző együtt-

működésünk egy újabb eleme ez
a tantárgy. Amikor megkeresett
minket a szeminárium ötletével
az önkormányzat, szívesen áll-
tunk a kezdeményezés mellé, hi-
szen ezzel egy kicsit mi is hozzá-
járulhatunk az EYOF sikeréhez.”

„Lovagolok, korábban vívtam
is, és úgy általában is nagyon ér-
dekel a sport, az olimpia, és per-
sze emellett a szervezési oldal” –
osztotta meg velünk Badar Zsó-
fia, hogy miért jelentkezett a kép-
zésre. Hozzátette, az EYOF is ér-
dekli, így várakozásokkal tekint
az előadások elé, és persze 2017
nyarán szívesen vállalna önkén-
tes feladatokat az eseményen. 

Németh Patrikot hasonló okok
motiválták a tárgy felvételekor. „Ér-
dekel a téma, és a tematikát elol-
vasva, még inkább felkeltette ér-
deklődésemet a kurzus. Az önkén-
tesség lehetőségétől nem zárkó-
zom el, hogy szerepet vállalok-e,
ezt az előadásokon hallottak alap-
ján döntöm majd el.”

A győri játékok önkéntes koordi-
nációjával foglalkozó Pásztor Rudolf
nemrég jött haza Rióból, de tapasz-
talatai nem csak a 2016-os olimpiá-
ról, hanem több korábbi világese-
ményről, többek között korábbi
EYOF-ról is vannak. A kurzus során
ezeket a tapasztalatokat szeretné át-
adni a hallgatóknak, ezzel is kedvet
csinálni az önkéntességhez.” A hall-
gatók megismerhetik az EYOF tör-
ténetét, sportágait, majd a szerve-
zés részleteibe is belemegyünk” –
mondta. A fiatalok olyan előadáso-
kon vehetnek részt többek között,
mint az EYOF nagyrendezvény és a
szervezőbizottságok munkájának
ismertetése, a különböző informá-
ciós pontok, a csapatkísérők felada-
tai, médiafeladatok, helyszín-me-
nedzsment, de győri városismeret
és protokoll alapismeretek is szere-
pelnek az „étlapon” – fűzte hozzá
Jakab Petra, az önkormányzat Vá-
rosmarketing és Programszervezé-
si Főosztályának munkatársa.

Az első órára egyébként ma-
ga Hugoo, az ifjúsági olimpiai
fesztivál kabalakakasa is elláto-
gatott, s bár neki már sok infor-
mációja van az EYOF-ról, mégis
beült a padba, hátha ő is hall va-
lami újdonságot.
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Ha még nem ismeri az Enterprise
Europe Network szolgáltatásait, vagy
ha ismeri, de további kérdése van,
információt gyűjtene, jöjjön el a győri
EEN Nyílt Napra, Győrbe, október 12-én,
a kamarai székházba.

Témák: • A hálózat szol-
gáltatásai • Ingyenes Nem-
zetközi Üzleti Adatbázis •
Magyar vállalkozóként
Ausztriában az attasé és az
adótanácsadó szemével  •
„Nemzetközi menedzs -
ment női vállalkozóként”,
beszélgetés Polyák Lilla színművésszel • Tanácsadások,
négyszemközt a szakértőkkel

Bővebb információ, jelentkezés:
www.gymskik.hu/eennyiltnap2016

Munkaügyi Klub • szeptember 29. 
„Paradigmaváltás a munkaerőpiacon, a kutató,
a szakértő és a specialista meglátásai” címmel.

Előadók: dr. Vértes András – a GKI Gazdaságkutató
Zrt. elnöke, Torma Beáta – jogi szakokleveles munka-
ügyi auditor, dr. Zsédely Márta – munkajogász, Ré-
ti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda – PwC Legal

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály be-
mutatja a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében az alábbi rendezésiterv-
módosítások jóváhagyás előtti anyagát

TSZTM 2013-031, SZTM 2013-031
Győr-Belváros Mamma Mia és közvetlen környezetének szabályozásiterv-módosítása

TSZTM 2015-063, SZTM 2015-063
Győr, Kálvária és Újlak utcai 04562* és a 00686 sz. tömbök szabályozásiterv-módosítása

SZTM 2016-002
Volt Vasépker és környezete – Győr, Városrét 02039 és 02040 sz. övezetek módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2016. szeptember 2–23-ig a város internetes oldalán:
http://innovacio.gyor.hu/cikklista/rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html.

Javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Az Audi Hungaria startra kész a tanévkezdésre, és ki-
bővült képzési palettával várja a diákokat. A vállalat
idén 15 éves duális szakképzési rendszerében két új
szakma tanulói is magukra öltik a munkaruhát: jármű-
ipari karbantartó technikus és alternatív gépjárműhaj-
tási technikus szakokon is elindul a szakképzés. Ma-
gyarországon mindkettő új szakma, a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum alatt működő Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kol-
légium oktatóival közösen a tananyag teljes kidolgozá-
sában részt vettek az Audi Hungaria szakemberei is.

A két új technikusi szakmával együtt immár 15
szakon folytathatnak tanulmányokat a fiatalok. Az
Audi Hungaria duális szakképzési rendszerében
2001 óta több mint 1800 tanuló vehette kézbe szak-
munkás-bizonyítványát. 

Négyszáz méter hosszú, két és
fél méter széles murvás gyalogút
épül az Apor Vilmos Katolikus Is-
kolaközpont melletti ligetes erdő-
ben, amelynek elsősorban azok
örülhetnek, akik tavasztól késő
őszig kijárnak a Góré-dűlőben le-
vő kiskertekbe. 

Rózsavölgyi László önkor-
mányzati képviselő a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, lakossági kérésnek

Murvás út épül 
az Apor-iskola
melletti kiserdôben

tesznek eleget a murvás út
megépítésével. Sokan panasz-
kodtak arra, hogy esős időben
sárban tudták csak megközelí-
teni a kiskertjeiket. Ezért Dézsi
Csaba András képviselővel
együtt úgy döntöttek, hogy kép-
viselői keretüket felajánlják a
komfortosabb közlekedés felté-
teleinek megteremtésére.

Prédl Antal, az Útkezelő Szer-
vezet vezetője elmondta, a kivite-

lezés megkezdődött, és a tervek
szerint szeptember végére befe-
jeződnek a munkálatok, amely-
nek költsége hárommillió forint.

A murvás út az Apor-iskola
oldalától a Pápai úti, volt sze-
méttelep csomópontjához ve-
zet. A Téglagyári útról több kis-
kerti házzal teli utca nyílik a Gó-
ré-dűlőre, kerti munkák idején
nagy erre a gyalogos- és kerék-
páros-forgalom.

Bôvül az Audi duális szakképzése
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győrben nagy sikerrel működő Beszél-
gető Hálózatba várnak újabb tagokat,
olyan idős embereket, akik segítenének
kortársaiknak.

A Beszélgető Hálózat 2009-ben indult városunk-
ban, azért, mert egy felmérés kimutatta, az idősek
nagy százaléka él magányosan. Lényege, hogy
nyugdíjasok vállalnak önkéntes munkát, amelynek
keretében hetente egy alkalommal felkeresnek egy
magányos, idős embert és társalognak vele.

A győri önkormányzat és a Győr Városi Idősügyi
Tanács szervezésében tartják azokat a képzéseket,
amelyeket elvégezve, a jelentkezők becsatlakozhat-
nak a hálózat munkájába. A képzés után az önkén-
tesek Borkai Zsolt polgármester, a Győr Városi
Idősügyi Tanács elnöke aláírásával ellátott megbí-
zólevelet kapnak, amellyel igazolni tudják, hogy a
hálózat tagjai. Az idősek számára idősek által nyúj-
tott önkéntes segítség nemcsak annak jelent sokat,
akit látogatnak, hanem magának a segítőnek is, hi-
szen gyakran az önkéntesek is egyedül élő nyugdí-
jasok. A Beszélgető Hálózatban részt vevőknek ha-
vi rendszerességgel találkozási lehetőséget bizto-
sítanak, amelyek alkalmat nyújtanak arra, hogy
problémáikat megosszák egymással, és egyben to-
vábbképzési és feltöltődési lehetőséget is biztosí-
tanak számukra. 

Beszélgetôtársakat várnak az idôsek

A győri modellel kapcsolatban egyébként orszá-
gos az érdeklődés. Áprilisban a Hegyvidéki Szociá-
lis Központból tett látogatást Győrben egy 20 fős
delegáció, szeptemberben Pécsett, októberben pe-
dig Budapesten, az Önkéntesség Világnapja alkal-
mából rendezett konferencián hangzik majd el elő-
adás a városunk jó gyakorlatairól.

Aki szívesen jelentkezne önkéntesnek, legalább
középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és nem
több, mint hetvenéves, attól egy rövid motivációs
levelet várnak, amely tartalmazza a jelentkező leg-
főbb személyi adatait, elérhetőségeit és rövid indok-
lást, hogy miért kíván részt venni a hálózatban. A le-

velet a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal, Humánpolitikai Főosztály WHO Egészséges
Városok Programiroda – 9021 Győr, Honvéd liget
1. címre várják, szeptember 20-ig. A jelentkezők az
önkéntes munka végzése előtt egy 4X4 órás képzé-
sen vesznek részt szeptember 29-én, október 6-án,
13-án és 20-án 9 és 13 óra között, a Népegészség-
ügyi Hivatal földszinti tanácstermében (Jósika u.
16.). További információ kérhető: Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal, Humánpolitikai Főosz-
tály WHO Egészséges Városok Programiroda Tele-
fonszám: 96/500-555; 06-20/920-5226. E-mail:
who@gyor-ph.hu

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Szeptember 5-én megkezdődött
Győrben is a közterületi standolás és
szórólapozás, 10-től pedig országjá-
rás indul, ismert kormánypárti politi-
kusok több mint 200 fórumon vesz-
nek részt. Győrben is több fórum lesz

– jelentette be keddi sajtótájékoztató-
ján Simon Róbert Balázs. 

A győri országgyűlési képviselő, az
egyes számú választókerületi Fidesz-
elnök elmondta azt is, a következő he-
tekben aktivistáik és helyi politikusaik
a város forgalmas pontjain szeretnék
elmondani mindenkinek, hogy miért
fontos a népszavazáson való részvétel.

Fizetett politikai hirdetésSzemélyes érvelés
a népszavazás fontosságáról

„Október 2-án el kell utasítanunk az
uniós kvótacsomagot, mert Brüsszel
nem kérte ki az állampolgárok vélemé-
nyét és a nemzeti parlamenteket is meg-
kerülte” – fogalmazott a politikus, aki sze-
rint az illegális bevándorlás komoly köz-
biztonsági kihívást jelent, drasztikusan
megemelkedett a nőket érő atrocitások
száma, emellett bizonyítható a kapcsolat
a terrorizmus és az illegális migráció kö-
zött. „A menekültek érkezése nem segít
az EU demográfiai problémáinak megol-
dásában. Ők sokkal komolyabb problé-
mát okozhatnak azzal, hogy párhuzamos
társadalmat építenek ki Európában.
Ezért arra kérünk mindenkit, vegyen részt
az október 2-i népszavazáson, és szavaz-
zon nemmel a kényszerbetelepítésre” –
érvelt tovább Simon Róbert Balázs.

„Ha az október 2-i népszavazáson a
nemek győznek, az azt jelenti, van egy
nép Európában, amely világossá tette,
nem fogadja el a brüsszeli bürokraták
döntését, tehát nem csak egy tárgyalási
pozíciónk lesz, hanem végleges, erős ma-
gyar álláspont” – zárta gondolatait.

A standolások győri helyszínei és
időpontjai a fidesz.hu honlapon tekint-
hetők meg.

A segítségnyújtás annak is jólesik
akitől érkezik
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Borsfai Lászlónak – akinek a kö-
zelmúltban rangos díjjal ismer-
ték el a csaknem négy évtizedes
tevékenységét – nincs ideje fá-
radni, hiszen a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézmény
igazgatójaként folyamatosan
kihívások elé állítja az élet, illet-
ve még elébe is megy azoknak.
A jelen és a jövő tanév épp a
szakemberhiány miatt ad okot
az aggodalomra, miközben egy-
re több a középsúlyos értelmi
sérült gyermek, akiknek szüksé-
gük van arra, hogy felkészítsék
őket a felnőttkorra.

A felnőttkorra, amikor is a társadalom-
nál pattog a képzeletbeli labda, miután
az intézményben mindent megtettek
azért, hogy ha önálló életvitelre nem is,
de arra képesek legyenek felnőttként a
gyakran halmozottan hátrányos gyere-
kek, hogy értékteremtő munkafolyama-
tokat végezzenek el. Borsfai László
gyakran felidézi a történetet, amikor is
az intézményben nevelt gyerekek egy
csoportja szakmai gyakorlatra érkezett
egy győri vállalathoz, ahol rendkívül
rossz hangulat uralkodott – a munka-
társak ugyanis marták egymást. A fia-
talok munkába állása után azonban va-
lami megváltozott, ahogy az igazgató
fogalmaz, már nem egymás-
sal foglalkoztak az ott dolgo-
zók, hanem azon gondolkod-
tak nap mint nap, miként se-
gíthetnének a fogyatékkal
élő társaiknak.

A pénz csak érdek men-
tén mozdul – ezt is az igazga-
tó mondja, aki szerint nem
feltétlenül a társadalom a hi-
bás, hogy a félelmek és az ismerethi-
ány akadályt jelent a befogadásban.
Tisztességes egyezségre volna szük-
ség: a Bárczi és a hasonló intézmények
adják a szakmai hátteret, a társadalom
az esélyt – aminek egyik feltétele az

Borsfai László: Nem érek rá kiégni!
időben elkezdett felvilágosítás, érzéke-
nyítés –, az állam pedig a pénzt.

Borsfai László véleményére érde-
mes odafigyelni, hiszen 36 éve karolja
fel a sérült, segítségre szoruló gyerme -
keket, 23 éve igazgatóként. A gyerekek
mosolya tartotta a pályán, s az, hogy vé-

gig szem előtt tudta tartani: értük tesz
mindent. „Ezek a gyerekek az élet ki-
szolgáltatottjai. A Jóisten nem teremt
selejtet, ők sem azok, de eleve stigma-

tizáltak. Ezt kell folyamatosan feloldani,
másrészt megértetni, hogy ők nem ke-
vesebbek, egyszerűen mások. Amiben
mi kevesek tudunk lenni, azokban ők
néha sokkal többek, úgy mint a nyílt,
őszinte szeretet, mások elfogadása és

az, hogy képesek valamihez nagyon ra-
gaszkodni – márpedig az életben érde-
mes kitartónak lenni. Ezért már óvo-
dáskortól fejleszteni kell őket, kihozni
belőlük azt a maximumot, amivel az
élet dolgaiban majdan el fognak iga-
zodni” – hangsúlyozza a szakember,

akinek céltudatos munkáját mások is
észrevették, a nyár elején Németh Lász-
ló-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az
emberi erőforrások miniszterétől. „So-
ha nem díjakért vagy a nyilvánosságért
dolgoztam, hiszen ezt csak belső meg-
győződéssel lehet csinálni. Az viszont,
hogy észrevették, hogy van valaki, aki
ezen a partszéli területen csendben te-
szi a dolgát már 36 éve, az így három
évvel a nyugdíjazás előtt az életút meg-
koronázását jelenti számomra. Tagad-
hatatlanul jólesett, mert eddig nem volt
jellemző a kívülről érkező visszajelzés” –
árulja el az igazgató, akinek a gyerekek
szeretetén túl a családja, azon belül is
a felesége adta a legnagyobb erőt,
hogy például az intézményen belül fel-
építsenek egy gyermekotthont, vállal-
ják autista gyermekek nevelését, új in-

tézményszárnnyal bővüljenek az egyre
több gyermek befogadásáért, az általa
vezetett „Az Értelmi Fogyatékosok Fej-
lesztéséért Közhasznú Alapítvány” pe-
dig a sérült gyermekek és családjaik tá-
mogatására jött létre. Ezen túl Borsfai
László az intézményben működő mun-

kaközösségek mozgatórugója, tudását
pedig átadja a leendő gyógypedagógu-
soknak is – többek között ezekkel is in-
dokolták az elismerést. 

Utóbbi ellenére az idei tanév foko-
zott nehézségekkel indult, az egykori fi-
atal és lelkes csapat felett eljárt az idő:
idén négyen, év végén pedig hatan
mennek nyugdíjba. Az intézmény spe-
ciális elvárásainak megfelelő szakon
végzettek száma viszont aggasztóan
alacsony, így az igazgató kénytelen
megpróbálkozni a „toborzással”, hi-
szen közel 180 gyerekről kell gondos-
kodniuk. „Tehát nem érek rá kiégni, van
feladat bőven. A fogyatékkal élők folya-
matosan tükröt tartanak saját ember-
ségünk elé. Ez a díj is ilyen számomra,
amibe jó belenézni” – utal vissza végül
a jóleső elismerésre az igazgató.

Harminchat éve
karolja fel a segítségre
szoruló gyermekeket
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szerző: földvári gabriella

Velekei László két koreográfiáját mu-
tatták be Berlinben a „Malakhov és
barátai” gálán, szeptember elején. Da-
ichi Uematsu, a Győri Balett és Major
László, a Győrből elszármazott, jelen-
leg a Trockadero Balett táncművésze

a zártkörű gálán a világ legismertebb
táncosaival léptek egy színpadra,
mint a Mariinsky Theater, Bolshoj Bal-
let, Tokyo Ballet, Miami City Ballet, Be-
jart Ballet, Lausanne és a Bayerisches
Staatsballett szólistái.

Velekei László elmondta, három éve
ismerkedett meg a világhírű balettmű-

Szeptember első napján tartotta
évadnyitó társulati ülését a Vaskakas
Bábszínház. Kocsis Rozi  igazgatónő
elmondta, az előző évad egyik felada-
ta volt az új épület hozta újdonságok
maximális kihasználása, ami ebben az
évadban is folytatódik, még izgalma-
sabb élményekkel.

A 2016–2017-es szezonban a
Színház- és Filmművészeti Egyetem
bábszínész osztályából öten választot-
ták a győri Vaskakas Bábszínházat az
éves szakmai gyakorlatuk helyszínéül.
Az egyetemi hallgatók nemcsak a
színház készülő darabjaiban kapnak
feladatot, hanem önálló, egyszemé-
lyes előadásuk is színesíti a színház
műsorát, melyből az első félévben
már láthatja a közönség Kovács Do-
mokos: Keletre a Naptól, Nyugatra a
Holdtól és Markó-Valentyik Anna:
Éneklő Betlehem című előadásait.

A hagyományok szerint a 2016–
2017-es évad bábszínházi bérletes kí-
nálatában négy új előadással várja a
társulat az óvodai és iskolai csoporto-
kat. Repertoárra kerülnek a Szemen-
szedett mese, a Pinocchio, a Király Kis

Velekei László berlini sikere
vésszel, Vladimir Malakhóval, amikor
Gyurmánczi Diánával, Matuza Adrien-
nel és Daichi Uematsuval megnyertek
egy koreográfusversenyt. A zsűri elnö-
kének annyira tetszett a koreográfus
mozgásstílusa, hogy a következő évben
meghívta a triót egy berlini gálára, ahol
ismét nagy sikert arattak. Ezúttal a győri

koreográfus kétszemélyes darabja „rob-
bantotta fel” a nézőteret, óriási sikert
aratott a jelenlévők körében. A műsort
a világ több színpadán tervezik bemu-
tatni a szervezők, számítva a győriek
közreműködésére. Velekei Lászlót pe-
dig a Bayerisches Staatsballett szólistái
együttműködésre kérték fel.

A Tündérkeresztanya is
szerepel a Vaskakasban

Miklós, a Frakk, a macskák réme és a
Tündérkeresztanya című darabok.

A Vaskakas Bábszínház továbbra is
töretlenül népszerű sorozata az Aprók
Színháza, ahol a 0–3 éveseknek ké-
szülő előadások láthatók szombat dél-
előttönként: a Körbe-körbe karikába
és az Izeg-mozog! című előadások szí-
nesítik a repertoárt.

A Vaskakas Bábszínház a Bartók
Terem, az Aprók Terme és a Kisterem
mellett a 2. emeleten kialakít egy 150
nézőt befogadó kamaratermet is,
mely a meghittebb, intimebb bábszín-
házi előadásoknak teremt színházi te-
ret; melynek további hatalmas előnye,
hogy még egy csodás helyszínre ál-
modhatók előadások.

A Vaskakas Bábszínház továbbra is
működik befogadó színházként, eb-
ben az évadban is meghirdeti a 4 elő-
adásos, alsósoknak szóló és a 3 elő-
adásos, felsős iskolásoknak szóló
Gyerekszínházi bérleteit, valamint fel-
nőtteknek is kínál műsorokat, minden
hónapban legalább egyszer az Orlai
Produkció egy-egy előadása vendé-
geskedik a bábszínházban.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

Egyperces néma felállással kezdődött a Győ-
ri Nemzeti Színház évadnyitója szerdán, Bedi
Eszter, súgó, rendezőasszisztens tragikusan
fiatalon hunyt el augusztus végén, az ő emlé-
kének adózott a társulat. Forgács Péter igaz-
gató őt és a tavaly elhunyt Pingiczer Csabát
posztumusz örökös taggá választotta.

„Erősen kezdődik az évad, csütörtökön nyílt napra
várták a színházszerető közönséget, két hét múlva
pedig láthatjuk az első premierdarabot. Remélem, ki-
pihenték magukat, és kívánom, hogy továbbra is
szívvel-lélekkel tudjanak dolgozni, a nézők elé állni
estéről estére. Olyan színházat „csináljanak”, ahová
nem kikapcsolódni járnak a győriek, hanem bekap-
csolódni” – szólította meg a társulatot Rózsavölgyi
László, önkormányzati képviselő, az oktatási, kultu-
rális, sport és turisztikai bizottság elnöke, majd az ön-
kormányzat további támogatásáról biztosította őket.

Forgács Péter az egyperces néma felállás, illetve
a bejelentés után elmondta, soha ilyen korán még
nem indult az évad, amely ezúttal a „Még több szín-
ház!” szlogent kapta: már szeptember 4-én két,
majdnem telt házas Beatles-előadást tartottak, eze-
ket követte a csütörtöki, rendkívül népszerű nyílt

Bedi Esztert és Pingiczer Csabát örökös taggá választották

Elôadásokkal és nyílt nappal indult a színházi évad
nap. Két hét múlva pedig premier, Osztrovszkij: Far-
kasok és bárányok című vígjátékát mutatják be Val-
ló Péter rendezésében. Az igazgató beszámolt a

nyáron történt felújításokról is: összesen 90 millió
forintot költöttek az épületre, a legnagyobb beruhá-
zás a tűzvédelmi esőztető berendezés, illetve a Kis-
faludy Terem padlózatának felújítása volt.

A múlt évadról szólva felidézte, Bende Ildikó
Szent László-díjat kapott az önkormányzattól, a Pri-
madonnák című előadás pedig óriási sikert aratott
a Vidor Fesztiválon, sőt, a legjobb jelmez díját is
elnyerték. A nyáron pedig megvalósulhatott a Por-
tuGála, a társulat ugyanis egy egész napos ünnep-
pel búcsúzott a legendássá vált Portugáltól. A 200.
előadást az esős idő ellenére több mint háromezer
néző látta a Széchenyi téren.

Az évadnyitón három nyugdíjba vonuló kollégát
is köszöntöttek: Olasz Valéria, Kecskés János és Va-
gyon István zeneigazgató távozik a társulattól. Utób-
bit Silló István karmester váltja a poszton, a zenekar
vezetője pedig Bakacs Zsolt lesz. Több „régi-új” tag
érkezett a színházhoz, például Zechmeister László,
„Lusta” visszatért, újra ő látja el a szcenikusi felada-
tokat. Egy új színésznőt is láthat a közönség, a fiatal
Nagy Johanna két darabban is színpadra lép.

Forgács Péter végül jelezte, az idei könyvszalo-
non is nagy szerepet kap a társulat, a novemberi
könyvünnepre ugyanis újra drámaíró pályázatot hir-
detnek, a műveket pedig a Kortársasjáték kereté-
ben láthatja a közönség. Ezt tavaly rendezték meg
először, hangos sikerrel.

Major László, Velekei László, Daichi Uematsu, Vladimir Malakhov, 
Alexey Dolbilov, a háttérben pedig Kiss János 

Séta a kulisszák mögött
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Szulák Andrea szórakoztató
estjével indul szeptember végén
a Menház Színpad új évada,
majd többek mellett Kern And-
rást, Csányi Sándort, Mácsai
Pált, Pogány Juditot is láthatja a
győri színházszerető közönség.

Második évadát kezdi meg Győr új
színháza, a Menház Színpad. Az el-
múlt év tapasztalatairól és az előttünk
álló időszak várható eseményeiről Gá-
ti Oszkár igazgató számolt be hétfőn.
Elmondta, 9 hónap alatt 127 előadást
mutattak be, 45 féle produkciót, ezek-
re az estekre közel 10 ezren váltottak
jegyet. Gáti Oszkár szerint az új szín-
ház a város szellemiségét erősíti.

A következő évadban is minőségi,
ízlésformáló előadásokat ígér az igaz-
gató, igaz, neveket még nem szeretett
volna elárulni, hiszen sok színésszel
még tárgyalásban van, de valószínű-
leg a betegségéből felépülő Kulka Já-
nos vagy Pindroch Csaba előadását is
láthatja majd a győri közönség. Ha-
vonta 2-3 új estet terveznek a 30-35
ismétlődő mellett. Az igazgató kiemel-

Folytassa, Menház Színpad!

te: nem szeretne politizáló színházat
csinálni, csak olyan előadásokra szer-
ződik, amik a szakmai kritériumoknak
maximálisan megfelelnek, hogy azok
vonzóak legyenek a nézők számára is.

A Menház Színpad nyitni kíván a
gyerekek, a fiatalok, valamint a vakok
és gyengén látók felé. Havonta egy
gyermekprodukcióval várják majd a
családokat, novemberben a Kis herce-
get tűzték műsorra. Az egyetemistákat
is megszólítaná Gáti Oszkár, hiszen
több mint tízezren tanulnak városunk-
ban, számukra elsőként a Gyáva című
kétszemélyes darabot hozza Győrbe a
Menház Színpad. A történet egy dro-
gos fiúról szól, aki igyekszik kijutni az

anyagba zárt világból. Az előadás vé-
gén pedig a színészek és a résztvevők
egy addiktológussal beszélgethetnek.
A vakok és gyengén látók számára is
érthetőek, élvezhetőek lehetnek az elő-
adások – véli Gáti Oszkár.

A tervek között szerepel, hogy dráma-
pályázatot írnak ki ma élő kortárs szerzők
számára, melyből felolvasó színházi be-
mutatót tartanak, a legjobbakból pedig
kamara-előadások születhetnek.

A Menház Színpad előadásaira jegyek
továbbra is a Győr+ Média Baross úti
pavilonjában, a Látogatóközpontban és
a Menház Színpadon vásárolhatók.

Részletek a menhazszinpad.hu/ ol-
dalon.

Gyôrben, a Pápai út mentén, a Holt-Marcal tó
mellett épülô 21 lakásos társasházban,
már csak 2 örök panorámás vízparti lakás eladó.

2016 ôszétôl, akár CSOK-kal is, kulcsrakész
állapotban átvehetôk!

75 négyzetméter és 
93 négyzetméter

www.ctpartner.hu

Hívjon

MOST!
+36 30

3488 888

a Holt-Marcal tó partján
ÖNNEK ÉPÜL

Impozáns zenei kínálattal várja a Győri Fil-
harmonikus Zenekar közönségét a Sán-
dor János-hangversenybérletben az új
évadban is. A sorozat nyitó koncertjén a
Nemzeti Filharmonikusok előadásában
Liszt, Grieg és Bartók egy-egy műve
hangzik el a Richter Teremben. Vezényel
a kétszeres Kossuth-díjas zongoramű-
vész Kocsis Zoltán, közreműködik Váradi
László zongorista. A sorozat második
hangversenyén két világsztárt köszönthe-
tünk Győrben: Miklósa Erikát és a mexikói
tenort, Ramón Vargast, s az operairoda-
lom legszebb áriái csendülnek fel az Egye-
temi Csarnokban. A „Bel Canto” című
koncerten a nemzetközi zenei színpadok
ünnepelt sztárja, Eva Mei olasz operaéne-
kes lép fel a Richter Teremben, vezényel
Gérard Korsten dél-afrikai karmester. A
sorozat záró előadásán a Liszt-díjas kar-
mester, Hamar Zsolt vezényletével hang-
zik el többek között Strauss ritkán hallható
műve, az „Imigyen szóla Zarathustra” cí-
mű mű. Először lesz hallható a győri szü-
letésű Burkali Theodor kifejezetten a Győ-
ri Filharmonikus Zenekar számára írt kla-
rinétversenye, amelynek szólistája a győri
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet klari-
nét tanszak vezetője, Varga Gábor.

Bérletek vásárolhatók a Richter Te-
rem jegypénztárában, illetve a Jegymes-
ter hálózatában.

Hangversenybérlet

Gáti Oszkár másodszor is belevág
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Népzene és néptánc jó magyar pálinkával
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Az ősz legmozgalmasabb hét-
végéje következik szeptember
16–18. között. Ekkor rendezik
ugyanis városunkban a Magyar
Hagyományok Fesztiválját, a
IX. Győri Pálinkafesztivált, vala-
mint a Terményáldást is.

Nem olyan régen a bornapokkal és
egy fergeteges nyárzáróval búcsúztat-
tuk a legmelegebb évszakot, de a
programoknak ezzel nincs vége. A
szeptemberi hétvége célja a magyar
értékek továbbörökítése, népi hagyo-
mányaink, zenéink, táncaink bemuta-
tása – fogalmazott Radnóti Ákos al-
polgármester az esemény sajtótájé-
koztatóján. Hozzátette, a pálinkafesz-
tivál keretében több mint háromszáz
pálinkát kóstolhatunk meg a legjobb
hazai pálinkaházak kínálatából.

A programokat a Magyar Hagyomá-
nyok Háza képviseletében a társszer-
vező dr. Horváth Zoltán ismertette.
Szeptember 16-án, pénteken a Ma-
gyar Dudazenekar belvárosi felvonulá-
sával indul a fesztivál, akik a Dunakapu
téren koncertet és táncházat is tarta-

nak. A megnyitó után rendhagyó prí-
mástalálkozó veszi kezdetét, amelyben
a népzene, a jazz, a rock és a klasszikus
zene területéről érkező zenészek „szu-

percsapata” lesz hallható. Az első este
a Cserefa Zenekar jóvoltából tanulha-
tunk moldvai táncokat.

Szombaton aztán kezdetét veszi a
néptáncfesztivál, amelyen a győri és
Győr környéki együttesek felvonulá-
sát, majd bemutatóit láthatjuk. Az esti

koncerteken Hercku Ágit és a bandát,
valamint a Margaret Island zenekart is
hallhatjuk. Ezen a napon hirdetik ki a
pálinkafesztivál díjait is.

A vasárnap szintén kitűnő progra-
mokat kínál kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.  Fellép a Tázló együttes, Pál-
házi Bence bandája, valamint Szabó
Balázs bandája, de láthatjuk a Magyar
Táncművészeti Főiskola néptánc sza-
kos hallgatóinak és mestereiknek mű-

sorát is. A színpadi műsorok mellett a
gyerekeket népi játszóház, a felnőtte-
ket pedig a pálinkaházak várják. A
Győri Pálinkafesztivál egyébként – ki-
állítók és szakértők szerint – az ország
egyik legjobb pálinkafesztiválja, ahol
a kiállítók közvetlenül a pálinkát előál-
lító manufaktúrák, és ahol a pálinkafő-
ző-mesterekkel is beszélgethetünk. 

Koczor Ágnes rendezvényszervező
kiemelte, ezen a hétvégén rendezik a
Terményáldást is, amelyen virágba bo-
rul a Széchenyi tér. A legszebb termé-
nyek mellett itt is találunk kulturális
programokat, koncerteket, előadáso-
kat, de lesz öko-játszótér, sőt népme-
se is a gyerekeknek, akiknek a tudatos
táplálkozás alapjait is igyekeznek
megtanítani.

Igazi mulatság lesz ez, ahogy Serfő-
zőné Tóth Andrea, a főszervező Győri
Művészeti és Fesztiválközpont igazga-
tója összegezte, ha az időjárás is ke-
gyes, minden korosztálynak adott lesz
a jó szórakozás minden feltétele. Hozzá-
tette, a Magyar Hagyományok Fesztivál-
járól és a Terményáldásról is külön kiad-
vány készült, amely elérhető a Látoga-
tóközpontban, illetve a mufegyor.hu
honlapon is megismerhetők a Dunaka-
pu téri és a Széchenyi téri programok.

Háromszázfélét kóstolhatunk
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AUSSTELLUNG UND MESSE EXOTI -
SCHER TIERE für alle Interessierten am
11. September von 10-17 Uhr im Dunacen-
ter.  Die Kleintierexpo stellt eine der grössten
terraristischen und aquaristischen Verans-
taltungen Mitteleuropas dar, sie ist Ge -
meinschaftstreffen und Lebensform zugleich.

Der Ungarische Nationalzirkus gastiert von 7.-18. Sep-
tember in Győr an gewohnter Stelle mit der Produktion
„INTERNATIONALES ZIRKUSFESTIVAL” als Un-
garns grösster und niveauvollster Reisezirkus. Der Zirkus-
direktor Richter József Junior und sein 70 Mann Ensemb-
le erwarten alle sich nach anspruchsvoller Unterhaltung
sehnenden Fans.

Unter dem Motto „BARMHERZIGKEIT” eröffnet
die Ausstellung des Vereins „Art World Hungary” im
Schatzamt und Bibliothek des Győrer Kirchenkomi-
tats am 16. September um 16 Uhr. Die ausgestellten
Werke konzentrieren sich auf den sakralen Gehalt der
Begriffe Gnade und Barmherzigkeit. 

Am 17. und 18. September findet im
Dunacenter die 2. GYŐRER MI-
NERALIENBÖRSE statt. Die
Ausstellung und Messe für Mi-
neralien, Fossilien, Edelsteine,
Meteoriten, sowie daraus her-
gestellter Zierobjekte und
Schmuck erwartet alle Interessier -
ten an beiden Tagen von 9-18 Uhr. 

Vernisage der Ausstellung „HE-
FELE 300” am 13. September
um 17 Uhr zum 300. Geburtstag
von Melchior Hefele im Szent
László Besucherzentrum
http://gyor.egyhazmegye.hu/in-
tezmenyeink/kulturalis/szent-
laszlo-latogatokozpont. Die
Sammlung entstand aus den Ob-
jekten des Szombathelyer Sarlós
Boldogasszony-Bistums und der
Dokumentation des Archivs des
Győrer Kirchenkomitats. Die Aus -
stellung kann bis 5. November
montags bis sonntags von 10 Uhr
bis 17:30 Uhr besichtigt werden. 



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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

Az V. HALFESZTIVÁLT
rendezik Vámosszabadin
szeptember 24-én. A Hal-
fesztivál az egyedi ecetes
és hideg halételekről, az íz-
letes halászléről és a színvo-
nalas zenei és kreatív prog-
ramokról híres. A gasztro-
nómiai és kulturális feszti-
válon eceteshal és hideg
halételkészítő versenyre is
várják a csapatokat. 

175 évvel ezelőtt, 1841. szeptember 12-én Mária neve napján szentel-
ték fel Győr második legnagyobb templomát, az újvárosi Urunk színe-
változása-templomot. Ezen alkalomból MEGEMLÉKEZŐ BÚCSÚI
SZENTMISE lesz szeptember 12-én, hétfőn 18 órai kezdettel. Az ün-
nepi szentmisét dr. Schmatovich János, a templom egykori plébánosa
mutatja be. 

A THE NEW DIVI-
DE, 2006-ban alakul-
tak, azóta a világ szá-
mos pontján felléptek,
az Egyesült Államok-
ban, Mexikóban és Eu-
rópa legtöbb országá-
ban. A győri koncert az
európai turnéjuk egyik
utolsó állomása lesz
szeptember 12-én  20
órakor, a Bridge-ben.

Roll Péter diplomás fo-
tóművész „KÉP-
SZEMKÖZT” című
kiállítása nyílik szep-
tember 14-én 18 óra-
kor, a Győr-Gyárvárosi
Közösségi Házban (Kül-
ső Árpád út 6–8.) A tár-
latot Liziczai Miklós fo-
tóművész nyitja meg,
közreműködik a Több-
lettél Project: Hosszú
Judit és Katona Zoltán
(performance), vala-
mint Rácz Éva hangte-
rapeuta. A kiállítás októ-
ber 5-ig tekinthető meg.

IRGALMASSÁG címmel, az
Art World Hungary Egyesület
kiállítása nyílik a győri Egyház-
megyei Kincstár és Könyvtár-
ban szeptember 16-án 16
órakor. A tárlatot Lukácsi Zol-
tán rektor nyitja meg, közre-
működik Balogh Eszter ének-
művész. Az Art World Hun-
gary Egyesület – Andorfi Ro-
zália, Borbély Károly, Csizma-
dia István, Csurák Erzsébet,
Kovács Ildikó, Kurcsis László,
Kustán Melinda, Lipovics Já-
nos, Malasits Zsolt, Mózes
László, Varga György – tagjai,
kiegészülve szlovák alkotótár-
sakkal, bemutatják új, az irgal-
masság témakörben készített
alkotásaikat.

HEFELE 300 címmel
nyílik kiállítás szeptember
13-án 17 órakor Melchi-
or Hefele születésének
300. évfordulóján a Szent
László Látogatóközpont-
ban. A tárlat a szombat-
helyi Sarlós Boldogasz-
szony-székesegyház tár-
gyaiból és a Győri Egy-
házmegyei Levéltár doku-
mentációiból készült. A
kiállítás november 5-ig lá-
togatható hétfőtől vasár-
napig 10–17.30 között.

A Magyar Nemzeti Cirkusz Győrben ven-
dégszerepel Marcalvárosban, a szokott
helyen szeptember 7–18-ig, a NEM-
ZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁL cí-
mű produkciójával. Magyarország legna-
gyobb és legszínvonalasabb utazó cirku-
sza. Ifj. Richter József igazgató és 70 fős
társulata várja az igényes szórakozásra
vágyó rajongóit.

A XVIII. SZABADHE-
GYI SZÜRET szep-

tember 17-én 15
órától lesz, a Jó-
zsef Attila Művelő-
dési Házban
(9028 Győr, Móra
F. tér 1.) A sztár-

vendég Malek And-
rea mellett fellép a

Kaméleon Színjátszó
Egyesület, a Rozmaring

Kórus, A Friends Big Band és
az Akkordeon Harmonika Zenekar. 



CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember
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HIRDETÉS FIATALOK, IDŐSEK

Gyermek, nôi, férfi
DIVATÁRU

NYÁRI VÁSÁR

BENETTON
ETO PARK GYÔR

–6O%
–4O%

Kamrás István, az Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpont tanulója szerint az
önkormányzat a nyár folyamán is fi-
gyelt a fiatalok igényeire. Kiemelte a
Well Hello és a Halott Pénz közös kon-
certjét, ami szerinte a nyár csúcspont-
ja volt, ahol Győr fiataljai együtt mulat-
tak. „Csordultig megtelt a Dunakapu
tér, jó érzés volt együtt énekelni és tán-
colni több ezer korombelivel. Úgy gon-
dolom, hogy a város a fiataloknak el-
érhető programok terén is folyamato-
san fejlődik, ezért nagyon jó győri fia-
talnak lenni!” – hangsúlyozta.

„Aki Győrben tölti a nyarat, garan-
táltan nem fog unatkozni” – kezdte él-
ménybeszámolóját Lakos Anikó, a
Baross Gábor Közgazdasági és Két
Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanu-
lója. „Az elmúlt nyárban nekem na-
gyon tetszett, hogy mindig találtam
magamnak elfoglaltságot a gazdag
programlehetőségeknek köszönhető-
en. A győri önkormányzatnak hála,
részt vehettünk a VDF-es társaimmal

A Győr-Moson-Sopron Megyei Pan-
non Nyugdíjas Egyesület augusztus
25–26-án rendezte meg a Nyugdíjas
Dalosok és Nótakedvelők XVI. Orszá-
gos Találkozóját a Hotel Famulusban.

A megmérettetésre 11 megyéből 17
népdalos és 15 nótaénekes érkezett.
Volt, aki 270 km-t utazott azért, hogy
gyermekkori álma beteljesüljön: közön-
ség előtt énekelni az ország általa so-
sem látott részén. Volt olyan házaspár,
akiket fiuk nevezett be, kifizetve az uta-
zás, szállás, étkezés, taxi költségét. 

A szakmai zsűri elnöke Rátz Ágota, a
Kazinczy Ferenc Gimnázium énektanára
volt, további tagjai pedig Eged Józsefné
énektanár, a Szabadhegyi Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános és Középis-
kola pedagógusa, illetve Hajnal Nikolett,
Lerner-díjas nótaénekes, zenetanár. 

A népdalosok többek között csán-
gó, palóc dalokat hoztak, a megyét
képviselő Mesterházi Károlyt unokája
kísérte citerán. Németh Györgyné hi-
telesen adta elő a csángók fájdalmas
szívből jövő dalait, Mozgai Éva pedig
szépen zengő hangjával vívta ki a kö-
zönség vastapsát. 

Generációk
Tizenhatodik alkalommal
találkoztak a nyugdíjas
dalosok és nótakedvelôk

A műsor második felében magyar-
nóta-énekesek léptek fel, Szórádi Ár-
pád zenei kísérete mellett. A szlovákiai
vendégek ízes magyarsággal, szívhez
szólóan szólaltatták meg a közös kin-
cseket, dalokat. A zsűri döntése értel-
mében 16 produkció szerepelhetett a
másnap délelőtti gálán. 

Némethné Jankovics Györgyi –
egyet értésben a megyei vezetéssel –
megalapította a „Róza asszony díjat”,
melynek költségeit a Magyar Nyugdí-
jasok Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége fedezi. Pozsik Joachimné
egercsehi énekes 10 alkalommal
arany minősítést kapott és az aktív
énekléstől visszavonult. Minden évben
ő fogja kiválasztani és átadni e meg-
tisztelő díjat. A zsűri bronz, ezüst és
arany minősítéssel értékelte a verseny-
zőket. Az oklevél mellé a díjazottak
Győrt és az egyesületet ábrázoló aján-
déktárgyat kaptak, az utóbbi Veszter-
gom Imre keramikus munkáját dicséri.

A rendezvény támogatásáért köszö-
netét fejezete ki Vas Lászlóné, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Pannon Nyug-
díjas Egyesület elnöke Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának és a Nyug-
díjasok Országos Szövetségének.

Népdal kategória
Arany minősítést szerzett: Antal-
né Biró Jolán (Tolna megye), Pozsik
Joachimné (Heves megye). Ezüst
minősítést szerzett: Mesterházi
Károly (Csikvánd), Németh György-
né (Ikrény). Bronz minősítést szer-
zett: Gyuris János (Csongrád me-
gye), Lázár Józsefné (Borsod-Aba-
új-Zemplén megye), Mozgai Éva
(Győr), Orosz Sándor (Békés me-
gye), Virágos Lajosné Kozák Anikó
(Hajdú-Bihar megye).

Magyar nóta kategória
Arany minősítést szerzett: Faze-
kas István (Szlovákia), Kovácsné
Bóta Rozika (Heves megye).
Ezüst minősítést szerzett: Vajda
Mária (Zala megye). Bronz minő-
sítést szerzett: Ódor Ferenc (Vas
megye), Senviczki Béla (Vas me-
gye). Különdíjban részesült: An-
tós István (Hajdú-Bihar megye),
Zatykó Gyula (Nógrád megye).

Diákok véleménye 
a nyári programokról

a Zánkán szervezett csapatépítő tá-
borban, amely felejthetetlen élmény
marad. Párommal és húgával elláto-
gattunk a Győrkőcfesztiválra, ahol ki-
csit mi is újra gyereknek érezhettük
magunkat. Úgy gondolom, hogy a
szabadtéri, ingyenesen látogatható
koncertek is nagy népszerűségnek
örvendtek – nem csak a fiatalok köré-
ben. Emellett fantasztikus élmény
volt a Fröccsnapok estéin a Belváros-
ban császkálni a barátokkal. A színvo-
nalas koncerteknek, előadásoknak
köszönhetően, a nyárnyitó és nyárzá-
ró események is minden évben emlé-
kezetesek a városban élőknek és az
ide látogatóknak egyaránt. Vélemé-
nyem szerint Győr olyannyira bővelke-
dik szórakozási lehetőségekkel, hogy
minden korosztály megtalálhatja a
magának megfelelőt, és éppen ez
benne a jó. Győr valóban egy pezsgő
város, amely élményekkel gazdagít.
Nincs más dolgunk, mint befogadni
és jól érezni magunkat!”



SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szöveg: nagy ferenc
fotó: nagy ferenc, pinewood farm’s pride

A kis spánielek ősei spanyol és francia eredetű kaj-
tató ebek voltak, és Európa-szerte népszerűségnek
örvendtek az arisztokrácia körében. Legközelebbi
rokonai a francia Pappillon, a belga Phaléne és a
szintén angol King Charles spániel, amelyből kite-
nyésztették. A King Charlestól hosszabb orra és na-
gyobb termete különbözteti meg. Nevét – a King
Charleshoz hasonlóan – II. Károly angol királyról
kapta, mivel a király szenvedélyesen imádta a törpe
spánieleket. Rokonától való megkülönböztetésül a
király melléknevét, a cavaliert kapta, ami lovagot je-
lent. Bár Anglia egyik legrégibb fajtája, létét mégis
egy amerikainak köszönheti, akit annyira elbűvöltek
a régi festményeken látható apró kutyácskák, hogy
rögtön Angliába utazott, így Mr. Eldridge mindjárt
vett is egy-egy példányt belőlük, és hazavitte őket
tenyészteni. A tenyésztők hamarosan felfigyeltek a
kis „torzszülöttekre" és elkezdődött a régi törpe -
 spániel új változatának tenyésztése. A faj-
ta hamar elterjedt, sőt népszerűsé-
gében mára már túlszárnyalta
elődjét. Kis termete ellenére,
nem nevezhető ölebnek.
Bár szereti és igényli is a
babusgatást, a szobá-
ban pedig olyan, mint
egy úrhölgy/úriem-
ber (illedelmesen,
halkan közlekedik,
csendben heveré-
szik a kanapén),
azonban mégsem
tekinthető szobaku-
tyának. Értelmes,
könnyen idomítható.
Kitűnő szaglása és ap-
portírozásra való hajlama
jó vadászkutyává teszi, bár
ma már szinte kizárólag ked-

vencként tartják. Kedves, barátságos, alkal-
mazkodó természete miatt jól kijön a többi
állattal. Igazi mindenes kutya: a gyerekek fá-
radhatatlan játszótársa, a hölgyek elegáns
kísérője, a vadászok odaadó, megbízha-
tó segítője, a család bájos
kedvence és az idősek
gyengéd, megér-
tő társa.

Gyermekek kedvence:
a Cavlier King Charles spániel w
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(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)



gyobb számban fel tudjon szaporodni rajta. Ezért
kell egy nagyobb akváriumba minél nagyobb külső
szűrő, amiben minél jobb minőségű biológiai szű-
rőanyag van. Emiatt a szűrőket soha (!) nem sza-
bad kikapcsolni, karbantartáskor figyelnünk
kell arra, hogy a szűrő ne álljon túl sokat, és
ne mossuk ki a szűrőanyagot klóros vízzel,
amely elpusztítja a baktériumainkat. Már
kisiskolás korunkban megtanították, hogy
a növények fotoszintéziséhez szén-dioxidra
van szükség. Mi mindannyian – a növé-
nyekkel együtt – szénalapú lények va-
gyunk, ezért az élethez elengedhetetlenül
szükséges, hogy hozzájussunk. Az akvári-
umban alapesetben fellelhető szén-dioxid
azonban igen kevés a növényeink számára.

ZOOO+ SZEPTEMBER

szerző: green aqua, nagy ferenc
fotó: nagy ferenc

A modern akvarisztika talán legszebb, legérdeke-
sebb ága az akvakertészet. Népszerűsége annak
köszönhető, hogy látványa a természet egy darab-
káját csempészi az otthonunkba. A módszer szülő-
atyja a japán Takashi Amano. Az angol nyelvű „Na-
ture Aquarium” kifejezés sokkal jobban visszaadja
a lényeget, a növényes akvarisztika ugyanis nem a
növényekről szól, hanem a növények, halak, kövek
és fák természetben is megtalálható harmóniájáról.
Az évek során több zseniális ötlet és elgondolás
született meg az akvarista hobbival kapcsolatban.
Példaként a holland stílusú akváriumokat említhet-
nénk – sokféle, egymás mellé ültetett növény, víz
alatti színkavalkád, bemutató jelleggel. A nyolcva-
nas években aztán ismertté vált a már koráb-
ban említett Amano mester, aki megér-
tette, hogy a technológia végre meg-
engedi nekünk, hogy visszatér-
jünk a gyökerekhez. A tudás-
unkat arra használhatjuk,
hogy a természetes víz
alatti folyamatokat az
akváriumban repro-
dukáljuk. Így szüle-
tett meg a növé-
nyes akvárium fo-
galma. A koncep-
ció lényege,
hogy a hagyo-
mányos akváriu-
mok homályos,
árnyékos hatása
helyett egy ter-
mészetben is lát-
ható vibráló, élén-
ken megvilágított vi-
lágot hozzunk létre,
ahol a növények termé-
szetes fotoszintézise akár
apró levélfelszíni buboréko-
kat is eredményezhet az oxigén-
től telített vízben. A növényes akvá-
rium négy alapeleme a szűrés, a szén-di-
oxid-beoldás, erős megvilágítás és az agya-
gos talaj. A modern akváriumok alapja a hatékony
szűrés. Megfelelő szűrő nélkül nem lehet algamen-
tes, egészséges akváriumot üzemeltetni. A na-
gyobb akváriumok kizárólag külső szűrővel működ-
hetnek. Ez egyben az akvarisztika legköltségesebb
alkotóeleme is. Az ammóniától hosszú távon gya-
korlatilag egyetlen ismert és stabil módon szaba-
dulhatunk meg: minél több nitrifikáló baktériummal.
Ezek a külső szűrőben, aljzatban és köveken-fákon
megtapadó apró élőlények átalakítják az ammóniát
nitráttá. A nitrát pedig kezelhető mennyiségben
már nem káros a halaink számára, és nem okoz al-
gásodást. Könnyű belátni, hogy minél több baktéri-
umunk van, annál gyorsabban lebontják a keletkező
ammóniát. Ahhoz pedig, hogy sok baktériumot tud-
junk tenyészteni, mikroszkopikus szinten óriási fe-
lületre lesz szükségünk – hogy a kolónia minél na- (Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 
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Csodás japánkertek a víz alatt



a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebook-on és a you tube-on is megtalálja.)

Csupán 10-15 fajta növényt ismerünk, amelyek el-
vegetálnak a CO2-hiányában. A többi növényt szin-
te lehetetlen egészségesen tartani. Ezt a problé-

mát orvosolhatjuk CO2-adagolással. A CO2-be-
fecskendezés miatt „megengedhetjük ma-

gunknak”, hogy az akváriumot erősebben
megvilágítsuk, ezért élénkebb és vibráló

hatást tudunk elérni a látványával az élet-
terünkben. A CO2-befecskendezés hatá-
sára a növények egészségesebbek és
szebbek lesznek, az akvárium üde zöld
színekben kezd pompázni. A high-tech
növényes akvárium látványa semmihez
sem fogható, egy új világ fog megnyílni
előttünk. A növényes akváriumok vilá-
gítása a hagyományos akváriumokénál
lényegesen erősebb (több mint kétsze-

rese), ezért a fotoszintézis is jóval inten-
zívebb. Az erős megvilágítás miatt az ak-

várium képe sokkal hatásosabb, vibráló,
élénk. Az akváriumunkat azonban nem vilá-

gíthatjuk meg „büntetlenül” bármennyire
erős fénnyel, hiszen a növényeink az erős fény-

ben intenzívebben fognak fotoszintetizálni, eh-
hez pedig sok CO2-re lesz szükségük. A lámpa-vá-
lasztás kevésbé kardinális kérdés egy akvárium
felépítésekor, hiszen a szűrővel ellentétben, nem
befolyásolja olyan mértékben a rendszer stabilitá-
sát és „egészségét”, mint a szűrés. A tapasztalat
azt mutatja, hogy a lámpát könnyebben cseréljük
később, mint a szűrőt, és a gyenge világításból ke-
vesebb kár származik mint a gyenge szűrésből –
sőt, a gyenge világítás sokszor segít elkerülni az
algásodást – igaz, a gyengén megvilágított akvá-
rium viszont nem annyira szép látvány. A biológiai
szűrésben is szerepet játszó megfelelő általános
növénytalaj és növénytáptalaj használata fonto-
sabb, mint gondolnánk. A legtöbb növény gyöke-
re csak agyagos talajban érzi jól magát. Homokot,
kavicsot csak dekorációnak használjunk!

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is! 

Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!
Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!

Jó szórakozást!
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HIRDETÉS

Érdeklôdni: 06-20/269-3234 • gyor@orientik.hu • orientalkft.hu

Beruházó: Orientál Kft.

PRÉMIUM kategóriás vízivárosi

lakások már 10.004.000 forinttól
leköthetôk a beruházónál!

Építkezés kezdete: 2016 07. hó 
Várható átadás: 2017 3. negyedév

A+ kategória

3 rétegû üvegezés

Lift

CSOK igényelhetô!
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www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôrszentivánon 110 nm-es, 3
szoba + nappalis, 3 fûtési rend-
szerrel ellátott családi ház, pár
percre az Auditól eladó. Ár: 22,9
M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Szabadhegyen 2 szobás,
49 nm-es, felújított, 4. emeleti pa-
nellakás eladó! Befektetésnek is
kiváló! Ár: 13,45 M Ft. +36-
70/372-0109 
Gyôr-Nádorvárosban négyszo-
bás, erkélyes panellakás sürgô-
sen eladó! Bomba ár: 16,5 M Ft.
+36-70/489-2012 
Ásványrárón 110 nm-es családi
ház garázzsal, nagy telekkel el-
adó! Ár: 18 M Ft. +36-70/489-
2012 
Eladó Szigetben egy 2006-ban tel-
jesen felújított, 54 nm-es, elsô eme-
leti, 2 szobás, téglaépítésû lakás.
Ár: 15,5 M Ft. +36-70/380-3752
Ikrény központi részén nappali + 3
szobás, újszerû családi ház eladó.
Ár: 21,9 M Ft. +36-70/380 3752
Kunszigeten igényesen felújított,
3 szobás családi ház eladó. Ár:
20,5 M Ft. +36-70/380-3752
Albérleteket keresek Gyôrben 50
E Ft—250 E Ft árkategóriában!
+36-70/977-7838
Gyôr-Belváros szívében eladó
egy 75 nm-es, felújítandó téglala-
kás. Irányár: 15,9 M Ft. +36-
70/977-7838
Gyôr-Révfalu frekventált részén el-
adó új építésû, 100 nm-es üzlethe-
lyiség, parkolási lehetôséggel. Irányár:
35,5 M Ft. +36-70/977-7838
Gyôr-Kisbácsán 110 nm-es családi
ház, 495 nm-es telekkel, 80 nm-es
melléképülettel eladó! Kedvezô ár:
22,99 M Ft. +36-70/372-0113
Az Ergényi lakótelepen eladó egy
136 nm-es, 2015-ben gyönyörûen
felújított sorház. Ár: 39,9 M Ft.
+36-70/372- 0113
Révfalu vízivárosi részén, új lakó-
parkban lakások leköthetôk 2017
nyár végi átadással! Ár: 350 E
Ft/nm. +36-70/372-0113
Eladó egy földszinti, 35 nm-es, kert-
kapcsolatos, 1 + 1 fél szobás la-
kás a Pacsirta lakóparkban, gépko-
csibeállóval (2017 tavaszi átadás)
Ár: 11 M Ft. +36-70/372-0113
A Pacsirta lakóparkban 77 nm-es,
elsô emeleti lakás eladó! Kiváló
elrendezés, 3 szoba + nappali!
Ár: 19,68 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôrben, a Belváros szívében 62
nm-es, téglaépítésû lakás eladó!
Ár: 23,99 M Ft. +36-70/459-2409

Gyôr-Ménfôcsanakon újszerû, 72
nm-es, téglaépítésû, sorházi la-
kás eladó! Ár: 24,9 M Ft. +36-
70/459-2409
Koroncón 92 nm-es, 3 szobás csa-
ládi ház, 800 nm-es telken eladó.
Ár: 8,99 M Ft. +36-70/459-2409
37 nm-es, felújított lakás Marcalvá-
ros II. központi részén eladó. Irány -
ár: 12,25 M Ft. +36-70/399- 8262
Eladó Gyôr-Ménfôcsanak csalá-
di házas részén egy 528 nm-es
telek. Irányár: 11,5 M Ft. +36-
70/399-8262
Gyôr-Nádorváros központi ré-
szén, 560 nm-es telken, kétgene-
rációs, 140 nm-es alapterületû
családi ház eladó. Irányár: 42 M
Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz
közeli részén 3 szobás, 112 nm-
es, erkélyes, téglaépítésû társas-
házban egy polgári jellegû lakás
eladó. Ár: 32 M Ft. +36-70/632-
4354
Gyôr-Nádorvárosban, egy 3 emele-
tes házban, egy 56 nm-es, 2 szo-
bás lakás, saját tárolóval eladó. Ár:
12,5 M Ft. +36-70/632-4354 
Gyôr szomszédságában, Abdán
eladó egy 192 nm-es, négy háló-
szobás családi ház, nagy telekkel,
nagy melléképülettel a faluköz-
pontban. Ár: 29,9 M Ft. +36-
70/977-7840
Eladó Gyôrtôl 20 perc távolság-
ra, Lébényben egy felújítandó,
akár két generációnak is alkal-
mas, 200 nm-es családi ház, a
falu központjában. Ár: 15,8 M Ft.
+36-70/977-7840
Gyôr-Nádorvárosban, 2003-ban
épült társasházban, 57,7 nm-es,
amerikai konyhás nappali + két
hálószobás társasházi lakás, te-
remgarázsban található gépkocsi-
beállóval eladó. Ár: 22,5 M Ft.
+36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 55 nm-es,
mûanyag nyílászárós, egyedi
fûtéses, erkélyes, felújított társas-
házi lakás eladó. Ár: 17,2 M Ft.
+36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 42 nm-es,
mûanyag nyílászárós, erkélyes,
részben felújított társasházi la-
kás eladó. Ár: 11,1 M Ft. +36-
70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 61 nm-es, két-
szobás, mûanyag nyílászárós,
egyedi fûtéses, felújított társashá-
zi lakás eladó. Ár: 20,99 M Ft.
+36-70/977-7830
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Megnyílt Győr első prémium kategóriás,
az alváskultúra támogatására specializá-
lódott üzlete, az Álom Design Ágy Stú-
dió, ahol hatalmas választék várja az ér-
deklődőket, kompromisszumok nélkül.
„Olyan minőségi ágyakat, matracokat kí-
nálunk, amelyekkel eddig csak szállo-
dákban találkozhattunk. A gyártóink ki-
váló, a magyar piacon megszokottaktól
eltérő anyagokat és azt a stabil megbíz-
hatóságot nyújtják, ami elengedhetetlen
a prémium kategóriás termékek értéke-
sítésénél. A Yatsan és a King Koil ilyen
gyártó, nagy öröm számunkra, hogy ki-
zárólagos forgalmazóik lehetünk Ma-
gyarországon” – kezdte az Álom Design
Ágy Stúdió első vidéki bemutatótermé-
ben Cselényi István tulajdonos és hozzá-
tette, Budapesten jelenleg két üzletben
várják vásárlóikat, de mivel fontos szá-
mukra a folyamatos fejlődés, szerettek
volna más városban is bemutatkozni.
Győr remek város, tele lehetőséggel és
a minőségi termékekre kíváncsi embe -
rekkel. Mivel termékeik változatossága
egyedülálló, és kompromisszumok nél-
kül, az igényeknek megfelelően állítják
össze vásárlóik ágyát. „Kárpitozott ágya-
kat forgalmazunk jellemzően, boxspring
alátámasztással. Több mint negyvenféle
fejvég közül választhatnak nálunk, az

igényüknek megfelelő matractartó rend-
szerrel kombinálva. Ez lehet egyszerű
box, aminek lényege, hogy a matrac fek-
vőfelületével megegyező méretű helyet
foglal csak el a térből, túllógás nélkül
tartja meg a matracot. Lehet a már em-
lített springbox, melynek rugórendszere
még kényelmesebbé teszi az éjszakai pi-
henést, és kínálunk ágyneműtartós
ágyakat is” – mutatta be röviden a kíná-
latot a tulajdonos. S ha megvan a meg-
felelő kialakítás és forma, 200 féle szö-
vetből választva lehet igazán egyedivé
tenni a terméket. Matracokból legin-
kább a táskarugós technológiával ké-
szülő, szállodai felhasználásra szánt, te-
hát eleve nagyobb teherbírásúra terve-
zett Yatsan és King Koil márkájúakat for-
galmazzák. Ezek mindegyike ötzónás ki-
alakítású, ahol fontos megjegyezni,
hogy a fejzóna is extra megerősítést kap.
Jelentős részüknél olyan hagyományo-
san kiváló alapanyagokat használnak a
gyártók, mint a lószőr, a gyapjú, a latex,
valamint a selyem. „Válogatott alapanya-
gok, gondos, aprólékosan kidolgozott
technológia és kiváló minőség-ellenőr-
zés – ezek a prémium kategóriás termé-
kek ismérvei” – hangsúlyozta Cselényi
István. „A célunk minden vásárló eseté-
ben, hogy megtaláljuk a számára félke-

mény fekvőfelületet, ahol háton fekve a
matrac megtámasztja a hátát, oldalt fek-
vésben viszont beengedi a vállat, a csí-
pőt. A lényeg, hogy a gerinc alátámasz-
tása mindig tökéletes legyen, és a hát
anatómiailag a legjobb pozícióban, nyo-
máspontok nélkül pihenhessen.” A töké-
letes alváskomforthoz hozzátartozik az
alvási szokásoknak megfelelő párna ki-
választása is. Nem mindegy, hogy ha-
son, oldalt vagy háton alszunk, illetve a
matrac keménysége, lágysága is meg-

határozza a megfelelő párna magassá-
gát. „Mindez, bár bonyolultnak tűnik, mi
örömmel segítünk, mert a termékek ak-
kor szolgálják leginkább a felhasználót,
ha a megfelelőt találjuk meg számára” –
hangsúlyozta az üzletek tulajdonosa, és
hozzátette, a King Koil amerikai matrac-
gyártó 1898 óta készít minőségi matraco-
kat, a Yatsan cég pedig több mint 40 éve.
A termékekre tíz év garanciát vállalnak,
ezen felül pedig egy egyedülálló, 15 na-
pos kényelmi garanciát is bevezettek. (x)

Megnyílt Gyôr elsô Álom Design Ágy Stúdiója

Prémium ágyak a tökéletes alvásért
Elérhetőségek:
Győr, Mártírok útja 66.
+36-30/359-5181
yatsangyor@gmail.com
facebook.com/
alomdesignagystudio
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SZEPTEMBER 10., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:15 A pletykafészek  04:55 Szí-
vek doktora  05:35 Chuck  06:15
Top Shop 06:50 Kölyökklub  09:45
Kisdumások  10:15 Top Shop
11:05 Brandmánia  11:30 Street
Kitchen  11:55 Autogram  12:20
Fitt Mánia  12:50 Döglött akták 
13:50 A szállító  14:55 A szállító 
16:05 Egyszemélyes nászút  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Kicsi Óriások
21:15 Másnaposok 3.  23:15 Négy
lúzer  01:20 Másnaposok 3. 
03:05 Győzike 

04:35 Super Car  05:00 Sportos
05:05 Hungerő  06:00 Astro-Világ
 07:00 Tv2 matiné 07:25 Egérmese
2. – Egérkék a Vadnyugaton  08:50
Otthon a kertben  09:20 Trendmá-
nia  09:55 Ízes élet  10:25 Babavi-
lág  11:00 Otthontérkép  11:30
Poggyász  12:05 Villám Spencer, a
karibi őrangyal  13:10 Szabadlábon
Velencében  15:35 Dupla vagy sem-
mi  18:00 Tények 18:50 Star Aca-
demy  22:25 Csempészek  00:55
Las Vegasi ügyvédek  02:40 Sport-
os 02:45 A Köpeny  03:30 Felejthe-
tetlen 

05:55 Televíziós vásárlás 06:30 Will
és Grace  06:55 Will és Grace 
07:15 Szívek szállodája 08:10 Szívek
szállodája 09:10 Szívek szállodája
10:05 Amerikai mesterszakács 
11:00 Amerikai mesterszakács 
12:00 Chuck  12:55 NCIS: Los An-
geles  13:55 NCIS: Los Angeles 
14:50 Castle  15:50 Castle  16:45
Flash – A Villám  17:45 Flash – A Vil-
lám  18:40 Vissza a jövőbe  21:00
Átkozott boszorkák 23:15 Az utolsó
szamuráj  02:15 Will és Grace 
02:40 Will és Grace  03:05 Jackie
nővér  03:35 Jackie nővér 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:25 Sporthírek (ism.)
09:30 Építech (ism.) 10:00 Hello
Győr! (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Civil kurázsi (ism.) 18:30 Vény nélkül
 (ism.) 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
(ism.) 20:00 Építech (ism.) 20:30 Cre-
ative chef (ism.) 21:00 Hello Győr!
(ism.) 21:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Kamarai
magazin (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 11., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:15 A pletykafészek  04:55 Szí-
vek doktora  05:35 Chuck  06:15
Top Shop 06:50 Kölyökklub  10:00
Top Shop 10:05 EgészségKalauz 
10:35 Top Shop 11:25 Nevelésből
elégséges  11:45 Nevelésből elég-
séges  12:15 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  12:45 Házon kívül
 13:15 Egy rém fura család  13:40
Egy rém fura család 14:10 Kapd el a
kölyköt!  Közben: 16:05 Hatoslottó-
sorsolás 16:10 Asterix – Az istenek ott-
hona  18:00 RTL Klub Híradó 18:50
A holnap határa  21:05 Salt ügynök
 23:00 Életeken át  01:05 Portré 
01:35 A holnap határa 

04:15 Felejthetetlen  05:00 Sport-
os  05:05 Hungerő  06:00 Astro-
Világ 07:00 Tv2 matiné 08:00 Nagy
Vagy, Győr!  08:35 a'la CAR 
09:10 Tűsarok  09:40 Stahl konyhá-
ja  10:10 Super Car  10:45 Több
mint TestŐr  11:20 Falforgatók 
12:20 Monk – Flúgos nyomozó 
13:20 Gyilkos sorok  14:25 Gyilkos
sorok  15:30 Piedone, a zsaru 
18:00 Tények 18:50 Sztárban sztár 
21:50 Love Guru  23:50 Lódító hó-
dító  02:00 Sportos 02:05 Haláli
testcsere  02:50 A szépség és a
szörnyeteg  03:30 A szépség és a
szörnyeteg 

05:05 Televíziós vásárlás 05:35 Ame-
rikai mesterszakács  06:25 Ameri-
kai mesterszakács  07:10 Szívek
szállodája 08:00 Will és Grace 
08:30 Chuck  09:30 NCIS: Los An-
geles  10:25 NCIS: Los Angeles 
11:20 Top Forma  11:55 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:50 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:50 Ész-
bontók 14:50 Sárkányszív  16:55
Átkozott boszorkák 19:10 Jurassic
Park 3.  21:00 Spíler  23:20 Alvilá-
gi kötelékek  01:30 Top Forma 
02:00 Vérmes négyes  02:25 Vér-
mes négyes  02:45 Vérmes négyes
 03:10 Jackie nővér  03:40 Jackie
nővér 

07:00 Hello Győr! (ism.) 07:30 Épí-
tech (ism.) 08:00 Zooo+ (ism.) 08:30
Hello Győr! (ism.) 09:00 Erzsébet út
(ism.) 09:45 Kamarai magazin (ism.)
10:00 Kulisszák mögött (ism.) 10:30
Zooo+ (ism.) 11:00 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Creative chef
(ism.) 19:00 Credo (ism.) 19:30 Hello
Győr! (ism.) 20:00 Gázfröccs (ism.)
20:30 Üzleti negyed (ism.) 21:00
Vény nélkül (ism.) 21:30 Építech
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Ma-
de in Hungary (ism.) 23:50 Képújság
(ism.)

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Monk – Flúgos nyomozó 
05:10 Sportos  05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  Benne: Té-
nyek Reggel 09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek  09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:30 Aktív  13:00 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María
 16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Ezek megőrültek! 
20:40 Star Academy  22:00 Star
Academy  22:35 Bunyó(15) 01:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
01:15 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:30 Ezo.TV 

07:00 Vény nélkül (ism.) 07:30 Hello
Győr! (ism.) 08:00 Creative chef
(ism.) 08:30 Erzsébet út (ism.) 09:15
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Építech 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-
tech (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság
(ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 13., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:15Walker, a texasi kopó 05:00Red
Carpet – Sztárok testközelben  05:10
Sportos 05:15 Hungerő  06:10 Red
Carpet – Sztárok testközelben  06:20
Mokka  Benne: Tények Reggel 09:20
Stahl konyhája  09:30 Babapercek 
09:40Teleshop 10:45Astro-Világ 12:00
Tények Délben 12:30 Aktív  13:00
Csapdába csalva 13:35 Knight Rider
 14:40 Walker, a texasi kopó  15:45
María  16:50 Megtört szívek  18:00
Tények 19:25Ezek megőrültek! 20:40
Star Academy  21:50 A szultána 
23:20 Sherlock és Watson 00:30 Red
Carpet – Sztárok testközelben  00:40
Doktor Rush 01:45Tények Este 02:25
Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Építech (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Képújság (ism.) 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Creative chef (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Hello Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nél-
kül  (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 14., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet
– Sztárok testközelben  06:20 Mok-
ka  Benne: Tények Reggel 09:20
Stahl konyhája  09:30 Babapercek
 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:30 Aktív 
13:00 Csapdába csalva  13:35
Knight Rider  14:40 Walker, a texasi
kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:40 Star Aca-
demy  22:00 Az elvarázsolt dollár 
00:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  00:15 Lángoló Chicago 
01:25 Tények Este 02:05 Aktív 
02:25 Sportos 02:30 Ezo.TV 03:30
Doktor Detroit 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Creative chef (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+ 20:00
Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Kulisszák mögött (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Zooo+ (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Credo
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sport-
hírek (ism.) 23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

04:30 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:35 Magyarul Balóval 09:10
Asztro Show 10:10 Top Shop 11:50
Portré 12:25Story Extra 12:50Nyu-
gi, Charlie!  13:20 Éjjel-nappal Buda-
pest 14:35 Nyerő Páros 15:50 Isten
áldjon, Esperanza!  16:55 Story Extra
 17:25 Fókusz  Fókusz 18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:00
Éjjel-nappal Budapest 21:20 Barátok
közt 22:00 Castle Castle 22:55 RTL
Klub Híradó 23:25 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek 00:00 Magyarul Ba-
lóval 00:35 Döglött akták  01:40 Mi
muzsikus lelkek 02:10 Kaméleon 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:53 Kult+  05:55 Hazajáró
06:25 Három jármód  06:55 Kenó
 07:00 Híradó 07:30 Család-barát
09:05 Jó napot, elefánt!  10:30 Vi-
lágörökség Portugáliában 10:50 Noé
barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:55 A világörökség kincsei 13:15
Hazajáró 13:45 Magyar Krónika 
14:15 Peru, Chile 14:50 Szeretettel
Hollywoodból  15:20 Oldás és kö-
tés  17:00 Gasztroangyal  18:00
Híradó 18:35 SzerencseSzombat
19:30 Zöld kártya  21:25 Vadászat
a Vörös Októberre  23:40 Kenó 
23:45 Halálos közellenség 2. – Public
Enemy No. 1.  01:55 Zöld kártya 
03:40 Magyar történelmi arcképcsar-
nok (magyar ism. sor., 1999) – Kani-
zsai Dorottya 03:55 Hagyaték

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:52 Kult+ 05:55 Rome Reports
06:20 „Így szól az Úr!" 06:30 A sokszínű
vallás 06:40 Kérdések a Bibliában 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:25 Család-ba-
rát  09:00 Isten kezében  09:25 Ke-
reszt-Tények 09:35 Katolikus krónika
10:00 Református ifjúsági műsor 
10:10 Evangélikus ifjúsági műsor 10:20
Úton-útfélen 10:30 Metodista magazin
10:55 Mai hitvallások 11:30 Tanúságte-
vők  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45Kult+ 12:55Rúzs és selyem
13:25 Gogo & George  14:10 Colum-
bo: Holt tárgyak  15:30 Férjet keresek
17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35
Tommy és Tuppence forró nyomon 
19:35 Magyarország, szeretlek! 21:10
World Trade Center  23:20 Kenó 
23:25 A világ legjobb apja  01:10 Co-
lumbo: Holt tárgyak 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Roma Magazin 07:55
Domovina 08:25 Jövő-időben 08:30
Ybl 200 08:40 Váratlan utazás 
09:30 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:35 Halálbiztos diagnózis
 14:25 A palota ékköve  15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Kék-
fény  21:40 Hawaii Five-0  22:30
Kenó  22:35 No Limit  23:30 Na-
rancsos kacsasült  01:20 Vérös-
vény  02:10 World Trade Center 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Srpski Ekran 07:55 Un-
ser Bildschirm 08:25 Jövő-időben
08:30 Ybl 200 08:40 Váratlan utazás
 09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:35 Halálbiztos diagnózis
 14:25 A palota ékköve  15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Önök
kérték! 21:40 Velvet Divatház 
22:30 Kenó  22:35 Grand Hotel 
23:30 Kékfény  00:25 Hawaii Five-
0  01:15 No Limit  02:05 Toto,
Peppino és az édes élet  03:35 Du-
na anzix 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondola-
tok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiztos di-
agnózis  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:25 Hrvatska kronika 07:55 Ecranul
nostru 08:25 Jövő-időben 08:30 Ybl
200 08:40 Váratlan utazás 09:30 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők 13:35 Ha-
lálbiztos diagnózis 14:25 A palota ék-
köve A palota ékköve 15:30 Elfeledett
szerelem  16:15 Charly, majom a csa-
ládban  17:10 Ridikül  18:00 Híradó
18:35 Don Matteo  19:35 Maradj tal-
pon!  20:35 Skandináv lottó sorsolás
 20:45 Szabadság tér '56  21:40 A
mérkőzés  23:35 Kenó  23:40 Klára
és Ferenc – A szeretet köteléke 01:20
Czukor Show 02:45 Határtalanul ma-
gyar 03:10 Tengerek világa 03:40 Du-
na anzix 03:55 Hagyaték 

04:30 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:35 Magyarul Balóval 09:10
Asztro Show 10:10 Top Shop 11:50 Au-
togram  Autogram 12:25 Story Extra
 12:50 Nyugi, Charlie!  13:20 Éjjel-
nappal Budapest  14:35 Nyerő Páros
 15:50 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Nyerő Pá-
ros  20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Szulejmán
 Szulejmán 23:00 RTL Klub Híradó
23:30Házon kívül 00:05Magyarul Ba-
lóval 00:45 Fitt Mánia  01:15 Idegölő
03:10 Gálvölgyi-show 

04:30 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok!  07:35 RTL Klub Híradó Reggel
08:05 Fókusz 08:35 Magyarul Balóval
09:10 Asztro Show 10:10 Top Shop
11:50 Street Kitchen 12:25 Story Ext-
ra 12:50 Nyugi, Charlie! 13:20 Éjjel-
nappal Budapest  14:35 Nyerő Páros
 15:50 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  Story Extra 17:25
Fókusz 18:00 RTL Klub Híradó 18:55
Nyerő Páros 20:00 Éjjel-nappal Buda-
pest  21:20 Barátok közt  22:00 Dr.
Csont  22:55 RTL Klub Híradó 23:30
Magyarul Balóval 00:10 Nyomtalanul 
01:10 A zöld íjász 02:05 Dr. Csont 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Jóbarátok  08:10 Jóbarátok
 08:35 Született detektívek  09:30
Született detektívek 10:25 Szívek szál-
lodája 11:20 Amerikai mesterszakács
12:15 Chuck 13:10 Chuck 14:10
NCIS: Los Angeles  15:10 NCIS: Los
Angeles 16:10 Castle 17:05 Castle
 18:05 Amerikai mesterszakács 
19:05 Jim szerint a világ  19:35 Jim
szerint a világ  20:05 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi 21:00Az igazság nevében 23:20
A közellenség  02:00 Két pasi – meg
egy kicsi 02:25 Az indíték 03:10 Szí-
vek szállodája 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will és
Grace 07:20Will és Grace 07:45Jó-
barátok 08:10Jóbarátok 08:35Szü-
letett detektívek 09:30 Született detek-
tívek  10:25 Szívek szállodája  11:20
Amerikai mesterszakács 12:15Chuck
13:10Chuck 14:10NCIS: Los Ange-
les 15:10 NCIS: Los Angeles 16:10
Castle 17:05 Castle 18:05 Amerikai
mesterszakács  19:05 Jim szerint a vi-
lág  19:35 Jim szerint a világ  20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35Két pasi
– meg egy kicsi  21:00 Supergirl 
22:00 Supergirl  23:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei 00:00A S.H.I.E.L.D. ügynökei
00:55Két pasi – meg egy kicsi 01:30
Az indíték 02:20 Szívek szállodája 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Jóbarátok  08:10 Jóbarátok
 08:35 Született detektívek  09:30
Született detektívek  10:25 Szívek
szállodája  11:20 Amerikai mester-
szakács  12:15 Chuck  13:10
Chuck  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:10 NCIS: Los Angeles  16:10
Castle  17:05 Castle  18:05 Ame-
rikai mesterszakács  19:05 Jim sze-
rint a világ  19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A közellenség  23:50 Spíler
 02:05 Az indíték  02:55 Szívek
szállodája  03:40 Jackie nővér 
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SZEPTEMBER 16., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:00 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 05:10 Sportos 05:15 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  06:20 Mokka  Benne: Tények
Reggel 09:20 Stahl konyhája  09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:35 Knight Rider 14:40 Wal-
ker, a texasi kopó 15:45María 16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Ezek megőrültek!  20:40 Star Aca-
demy 22:00Apa ég! 00:30Red Car-
pet – Sztárok testközelben 00:40A fér-
jem védelmében  01:45 Tények Este
02:25Sportos 02:30Ezo.TV 03:30Aktív
03:50 Maffiadoktor 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Kamarai magazin (ism.) 08:45 Arrabona
évszázadai (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Creative chef 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30Creative chef (ism.) 22:00Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Hello Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:15 Hungerő  06:10 Red Carpet –
Sztárok testközelben 06:20 Mokka 
Benne: Tények Reggel 09:20 Stahl kony-
hája 09:30 Babapercek 09:40 Tele -
shop 10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délben 12:30 Aktív  13:00 Csapdába
csalva  13:35 Knight Rider  14:40
Walker, a texasi kopó  15:45 María 
16:50 Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Ezek megőrültek!  20:40 Star
Academy  22:00 Star Academy 
22:35 NCIS – Tengerészeti helyszínelők
23:45 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben  23:55 Spíler TV bemutatja: Pre-
mier League – Összefoglaló  00:20 A
törvény embere  01:25 Tények Este
02:05 Sportos 02:10 Ezo.TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+ (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30 Ku-
lisszák mögött (ism.) 09:00 Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Képújság
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kamarai
magazin (ism.) 20:45 Arrabona évszáza-
dai (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkü l
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Civil kurázsi (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

04:30 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:35 Magyarul Balóval 09:10
Asztro Show 10:10 Top Shop 11:50 Kis-
dumások  12:25 Story Extra  12:50
Nyugi, Charlie! 13:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14:35 Nyerő Páros 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:00 Éjjel-
nappal Budapest  21:20 Barátok közt
 22:00 CSI: Miami helyszínelők 
22:55 RTL Klub Híradó 23:30 Magyarul
Balóval 00:05 Brandmánia  00:40
Döglött akták  01:45 Szulejmán 
02:50 Kaméleon 

04:30 Story Extra 05:00 Barátok közt
05:30Top Shop 05:55Jó reggelt, ska-
cok! 07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fó-
kusz  08:35 Magyarul Balóval 09:10
Asztro Show 10:10 Top Shop 11:50
EgészségKalauz 12:25 Story Extra 
12:50 Új csaj  13:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest 14:35 Nyerő Páros 15:50 Is-
ten áldjon, Esperanza!  16:55 Story
Extra 17:25 Fókusz 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Nyerő Páros 20:00 Éjjel-
nappal Budapest  21:20 Barátok közt
 22:00 Csúcsformában  22:55 RTL
Klub Híradó 23:25 Magyarul Balóval
00:05 CSI: Miami helyszínelők  01:05
Sárkányölők 02:50Csúcsformában 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 Jövő-időben 08:30
Ybl 200 08:40 Váratlan utazás 
09:35 Elfeledett szerelem  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Kult+  12:55
Ízőrzők 13:35 Halálbiztos diagnózis
 14:25 A palota ékköve  15:30 El-
feledett szerelem  16:15 Charly, ma-
jom a családban  17:10 Ridikül 
18:00 Híradó 18:35 Don Matteo 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Agatha
Raisin  21:40 Tetthely  23:10
Kenó  23:15 Kedves Michele 
01:05 Fennsíkok csavargója  02:20
Tetthely 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace 07:20 Will és Grace 07:45
Jóbarátok  08:10 Jóbarátok  08:35
Született detektívek  09:30 Született
detektívek  10:25 Szívek szállodája 
11:20 Amerikai mesterszakács 12:15
Chuck  13:10 Chuck  14:10 NCIS:
Los Angeles 15:10NCIS: Los Angeles
16:10 Castle 17:05 Castle 18:05
Amerikai mesterszakács  19:05 Jim
szerint a világ 19:35 Jim szerint a világ
 20:05 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 21:00
Észbontók 22:05 Amerikai pite 4. – A ze-
netáborban  00:00 A múmia  02:25
Két pasi – meg egy kicsi  02:45 Az in-
díték 03:35 Szívek szállodája 

06:20 Televíziós vásárlás 06:55 Will
és Grace  07:20 Will és Grace 
07:45 Jóbarátok  08:10 Jóbarátok
 08:35 Született detektívek  09:30
Született detektívek  10:25 Szívek
szállodája  11:20 Amerikai mester-
szakács  12:15 Chuck  13:10
Chuck  14:10 NCIS: Los Angeles 
15:10 NCIS: Los Angeles  16:10
Castle  17:05 Castle  18:05 Ameri-
kai mesterszakács 19:05 Jim szerint
a világ  19:35 Jim szerint a világ 
20:05 Két pasi – meg egy kicsi 20:35
Két pasi – meg egy kicsi 21:00 A mú-
mia  23:30 Az igazság nevében 
01:45 Észbontók 02:40 Két pasi – meg
egy kicsi  03:05 Az indíték 

05:45 Himnusz 05:50 Hajnali gondo-
latok 05:55 Kult+  06:05 Halálbiz-
tos diagnózis  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 Rondó 07:55 Kvartett
08:25 Jövő-időben 08:30 Ybl 200
08:40 Váratlan utazás  09:30 Elfele-
dett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:50 Ízőrzők 13:25
Halálbiztos diagnózis  14:15 A pa-
lota ékköve  15:20 Elfeledett szere-
lem  16:05 Charly, majom a család-
ban  16:50 Szerencse Híradó 
17:10 Ridikül  18:00 Híradó 18:35
Don Matteo  19:35 Maradj talpon!
 20:35 Fábry  22:00 Béke, szere-
lem és félreértés  23:30 Kenó 
23:35 Eltávozott nap  01:05 Hová
mész nyaralni?  03:40 Duna anzix
03:55 Hagyaték 

Rangos szakmai versenyen lett az ország leg-
jobbja Válint Attila rendőr főtörzsőrmester, aki
az autópálya megyei szakaszán teljesít szolgá-
latot. Éppen tíz éve rendőr, és folyamatosan bi-
zonyítja: megfelelő hivatást választott. 

A versenyt Visegrádon tartották meg, ez
már a VI. Országos Rendőrszakmai Közleke-
désrendészeti Verseny volt – kezdte Válint Attila
rendőr főtörzsőrmester. – Korábban is részt vet-
tem már a megmérettetésen, eddig egy nyol-
cadik és egy negyedik helyet sikerült elérnem.

A KRESZ-teszt sem volt egyszerű, beug-
ratós, elgondolkoztató kérdéseket állítottak
össze. Az ügyességi feladatoknál pedig ma-
ximálisan kihasználták a környék adottsága-
it: egy lassú és szűk, sok hibázási lehetősé-
get rejtő pályát építettek a kiképzők. A hely-
zetet nehezítette, hogy Heves, Vas és Győr-
Moson-Sopron megye nem a saját motorjá-
val versenyzett. Az ok annyi, hogy ezekben a
megyékben nincs BMW R900RT P típusú
motor, így mi egy órával a rajt előtt ülhettünk
a kijelölt gép nyergébe.

Az autópályás zsarun azonban nem tud-
tak kifogni sem az elméleti, sem a gyakor-

Elsüllyedt a Rábában egy autó. Kedden délelőtt egy Rába-parton álló klubház par-
kolójából egy személyautó begurult a folyóba, tulajdonosa ugyanis nem húzta be a
kéziféket. A Lancia percek alatt elsüllyedt a mély, gyors sodrású szakaszon, a ka-
tasztrófavédelem, a rendőrség és a búvárok hosszú órákon át keresték a zavaros,
átláthatatlan vízben. Végül este fél 7 környékén bukkantak rá és emelő ballonok,
kötelek, majd daru segítségével húzták ki a Rába-Kettős hídra. „A katasztrófavéde-
lem munkájához hozzátartozik a műszaki mentés és a kármentés is. A Rábába csú-
szott autó esetében szándékosságról nem beszélhetünk – ebben az esetben lehet-
ne költségigénnyel fellépni –, így a tulajdonosnak a katasztrófavédelem felé anyagi
kötelezettsége nincs” – kaptuk a tájékoztatást az esettel kapcsolatban. 

Miénk a legjobb
motoros rendôr az országban!

lati feladatok, magabiztosan, kevés hiba-
ponttal teljesített a versenyen, mindenkit
maga mögé utasítva. 
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

lakást! A konyha gépesített, nappali – étkező
kapcsolatos, a hálószoba tágas, fedett erké-
lyes! A fűtést és a meleg vizet turbós kazán
biztosítja! A lakás klímával, a nyílászárók re-
dőnyökkel és szúnyoghálóval ellátottak!

Ár: 18,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szabadhegy frekventált részén, kis la-
kóközösségű, 4 lakásos, új építésű, modern
társasházban nappali + 3 szobás lakások
2017. májusi
átadással le-
köthetők. Az
itt található
f ö l d s z i n t i ,
86,4 nm-es
l a k á s h o z
11,31 nm terasz és 70 nm privát kertkapcso-
lat tartozik. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 3 nagy szoba, gardrób, fürdőszoba, kü-
lön WC, háztartási helyiség és kamra. A vá-
laszfalak még módosíthatók, így a konyha
akár leválasztható vagy változtatható a szoba-
szám is.

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

Győr-Szabadhegyen 3 tömb kerül kialakítás-
ra, tömbönként 11 lakással, 48 és 115 nm-es
lakások közül választhat.  A földszinti laká -
sokhoz saját kertkapcsolat tartozik. Ennek a

Győr-Nádorváros csendes utcájában kíná-
lom eladásra ezt a 49 nm-es, erkélyes téglala-
kást. Az ingatlan egy 4 emeletes társasház 3.
emeletén található. Elosztása: nappali + 1 há-
lószoba. A lakás részleges felújítása megtör-
tént, a lakás északi fekvésű részén a nyílászá-
rókat kicserélték, új járólapok kerültek beépí-
tésre. Fűtése gázkazánnal történik, rezsikölt-
sége a téli hónapokban sem magas. A lakás-
hoz nagyméretű, 8 nm-es erkély kapcsolódik.
Az ingatlanhoz a zárt udvarban garázs is tar-
tozik, melynek ára: 1,8 M Ft.

Ár: 14,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorvárosban 35 nm-es, 1,5 szobás, 3. eme-
leti, felújított panellakás eladó egy szigetelt,
négyemeletes társasházban. Elosztása: nappa-
li + fél szoba, fürdőszoba (WC-vel), konyha.
A szobák parkettásak, az előszoba, konyha,
fürdő igényes járólappal burkolt. 2016-ban
megtörtént a vízvezetékek cseréje is. A nyílá-
szárók műanyagból készültek. A lakás fűtése
távhő, egyedi mérővel.

Ár: 11,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Víziváros új építésű, dinamikusan fejlődő ré-
szén épül ez a modern, minden igényt kielé-
gítő, liftes társasház, melyben 43,8 nm – 76,3
nm-es laká -
sok, és egy
107 nm-es
p e n t h o u s e
l e k ö t h e t ő !
Ennek a föld-
szinti lakás-
nak az alap-
területe 44,7 nm, 6,5 nm terasz és kb. 30 nm
saját használatú kertkapcsolat tartozik hozzá.
Elosztása: amerikai konyhás nappali + 1 szo-
ba, fürdőszoba WC-vel, de a válaszfalakon
még változtathat.

Ár: 16,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhegy kertvárosi részén sorházak
eladóak! A 72 nm-es ingatlan elosztása rend-
kívül prakti-
kus: ameri-
kai konyhás
nappali +2
nagy méretű
hálószoba. A
nappal iból
nyílik a 14,45 nm-es terasz. Nem kell bajlód-
ni a kerítésépítéssel, a kert füvesítésével, hi-
szen a vételár ezeket is tartalmazza. 58 nm
saját kert tartozik az ingatlanokhoz! Ne feled-
kezzen meg az ÁFA-visszaigénylésről sem,
mert ezzel még jelentősen (kb. 500-600 E Ft)
csökken az ingatlan ára!

Ár: 25,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Gyirmót Győrhöz közeli részén eladás-
ra kínálom ezt a 76 nm-es, 3 szoba + nappalis

ne garázst a
lakáshoz, er-
re is van
még lehető-
sége (2,5 M
Ft). A telek-
hányadra az
ÁFA VISSZAIGÉNYELHETŐ! (Melynek ösz-
szege ebben az esetben 850 E Ft, így Önnek
már csak 17,05 M Ft-ba kerül a lakás!)

Ár: 17,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szitásdombon, családias környezetben,
új építésű társasházi lakások eladóak. A lakó-
parkban 3
egymást kö-
vető telken 3
tömb kerül
kialakításra,
mely egy ke-
rítéssel lezá-
rásra kerül.
A kerítésen belül játszótér kerül kialakításra.
Ez a 68 nm-es lakás az első emeleten találha-
tó. Elosztása: amerikai konyhás nappali + 2
hálószoba, valamint gardrób. A lakás külön-
legessége a nappaliból és a hálószobából is
megközelíthető erkély.

Ár: 18,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban új
építésű társasházban lakások eladók. 40, 60
és 82 nm-es
lakások kö-
zül választ-
hat, a föld-
szinten kert-
kapcsolattal.
Ez a 46,52
nm-es lakás az első emeleten található. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali, 1 hálószoba.
A nappaliból közelíthető meg az 4,23 nm-es
erkély.

Ár: 13,5 M Ft.
Budai Mónika: +3630/640-8794

Víziváros új építésű, dinamikusan fejlődő
részén épül ez a modern, minden igényt ki-
elégítő liftes
t á r s a s h á z ,
m e l y b e n
43,8 nm –
76,3 nm-es
lakások és
egy 107 nm-
es penthouse
l e k ö t h e t ő !
Ennek az I.
és II. emeleti lakásnak az alapterülete 64,4
nm + 7,8 nm erkély, csendes, udvarra néző
kilátással. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 2 szoba, fürdőszoba és külön WC, de
a válaszfalakon még változtathat. 

Ár: 23,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

62 nm-es, el-
ső emeleti la-
kásnak elosz-
tása kiváló,
az amerikai
konyhás nappali mellett két hálószoba került
kialakításra. 

Ár: 20,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben új építésű lakások még leköt-
hetők. 38–85 nm-es lakások közül választhat.
Ez a 39 nm-
es, erkélyes
lakás a máso-
dik emeleten
található. El-
osztása: ame-
rikai kony-
hás nappali + 1 hálószoba. A lakás egyedisé-
gét a nappaliból megközelíthető 19 nm-es te-
tőterasz adja!

Ár: 15,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanakon kínálom eladásra ezt
az 59 nm-es, 2 szoba + nappalis, 1. emeleti
lakást! A nyílászárók háromrétegűek, a fűtést
egy szuper Bosch kondenzációs kazán fogja
biztosítani, mely kétkörös (padló+radiátor)!
A lakás emelt szintű fűtéskész állapotban ke-
rül átadásra, 2016. október végén! Ha szeret-

Helyszíni élô mûsor
a Gyôr+Rádióval
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/
Innováció /Rendezésiterv/ Rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a te-
lepülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendlettel elfogadott rendezési tervének:

TSZTM 2016-023 üi. sz.: 37793/2016
Győr-Révfalu, 02203 sz. övezet beépítés vizsgálata Gksz övezetből Lk övezetbe sorolása

TSZTM 2015-108 üi. sz.: 69020/2016
Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkő út 02535 és 02537 sz. övezetek egy részének
lakóterületté minősítése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. szeptember 5-től 2016. október  5-ig a város
internetes oldalán a „http://www.gyor.hu-n az Innováció/Rendezési terv/Rende.zésiterv-módosítási eljárások”, címszó alatt,
vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231 szobában. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

TSZTM 2016-041 üi.sz.: 49123/2016
Győr-Marcalváros, Mécs L. u. 2672/162 hrsz. Vt-ből Gksz övezetbe sorolása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti
előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezési terv - módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2016. szeptember 5 -tŐl 2016. szeptember 26-ig
a város internetes oldalán: a www.gyor.hu-n, az Innováció/ Rendezési terv/ Rendezési terv módosítási eljárások” címszó
alatt vagy személyesen a 9021 Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában a 231 szobában. A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 94 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
OKJ-S TARGONCAVEZETÔ TANFOLYAM
BEISKOLÁZÁSI LEHETÔSÉGGEL 
Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s
targoncavezetôi jogosítványt
szerezni, JELENTKEZZ!
TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• OKJ-s bizonyítvány 

(szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány

• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindhárom munkakör 
esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer (lakáshitel-

törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag
Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô 
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni, 
JELENTKEZZ!
Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16 óráig 
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A GYHG Nonprofit Kft. Szabó Jenő ön-
kormányzati képviselő kérésére és tá-
mogatásával a háztartásokban felhal-
mozódott lom jellegű hulladékok elhe-
lyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egy-
szeri alkalommal, szeptember 17-én,
szombaton 8 és 16 óra között Gyirmó-
ton, a Zúgó park murvás parkolójában.

A hulladékok átvételére kizárólag
a gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhe-
lyezhető itt többek között elektroni-

Üzleteink:
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, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Csirkemellfilé 
1 kg

1299 Ft/kg

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát 1 kg fagyasztott

250 Ft/kg

119 Ft/kg

Farmer tejföl 20%
330 g, 572,73 Ft/kg

109 Ft/kg

149 Ft/db
kartonos ár

Steffl 4,2%
dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l,

169 Ft/db

Magyar burgonya
1. oszt.

189 Ft/db

Sertéskaraj csont nélkül 1 kg

1299 Ft/kg

Sertés zsír-
szalonna 1 kg
Sertéslapocka 1 kg

650 Ft/kg

899 Ft/kg

Alföldi UHT tej
1 l

139 Ft/db

99 Ft/db

Pecsenyekacsa
„A” minôségû, 1 kg

Kakaóscsiga
130 g, 572,73 Ft/kg

Akció: 2016. szeptember 9—15.

Kihelyezett szelektív hulladékgyûjtés lesz Gyirmóton

Hitelesítik a melegvíz-mérôket

kép és szöveg: pannon-víz

A pannon-vizes szakemberek egyre
többször találkoznak azzal a káros és
kockázatos gyakorlattal, hogy a háztar-
tások saját fúrt vagy ásott kútjuk vizét
ivásra használják. Sokan nem is tudják,
milyen kockázatos, ha ilyen vizet isznak. 

Még akkor se igyanak a kerti fúrt
vagy ásott kutak vizéből, ha annak ide-
jén nagyszüleik még ugyanannak a
kútnak a vizét itták!

Éppen egy sashegyi fúrt kút vizét
vizsgáljuk – mutatja a legfrissebb hozott
vízmintát Gangl Ferenc, a Pannon-Víz
vízmintavevő szakembere. A kút negy-
ven méter mély, de itt a város környékén
az első két vízadó réteg vize már nem
megbízható minőségű. A megrendelő a
kútvíz halszagára is panaszkodott. Való-
színűleg valamilyen kisállat, madár vagy
csúszómászó fulladhatott a kútba. Ha jó
kútvizet akarunk, a kútaknát biztonságo-
san le kell zárni, és tisztán kell tartani.

Aki háztartási célra szeretné hasz-
nálni a fúrt kútja vizét, megteheti. Gé-
peivel, berendezéseivel kísérletezhet,
legfeljebb gyakrabban cseréli azokat,

Ne kockáztasson: a kútvíz veszélyes lehet!

esetleg a fürdővíz nem lesz teljesen
tiszta, a mosott ruhák pedig időnként
szagosakká és foltosakká válnak. A sa-
ját egészségünk viszont jóval többet ér:
vizsgálat nélkül ne igyunk a kútvízből! 

A víz vizsgálata akár a Pannon-Víz
laboratóriumában is elvégeztethető, a
szükséges kémiai és biológiai vizsgá-
latok ára mintavétellel együtt negyven -
ezer forint nagyságrendű. Ha a fúrt
vagy ásott kút vizét háztartási célra
használja valaki, akkor az így képző-
dött szennyvíz mennyisége után

Az elmúlt évhez hasonlóan, hamaro-
san értesítést küld a Győr-Szol Zrt.
Távhőszolgáltatási Igazgatósága a
melegvíz-mérők hitelesítéséről az
érintett, mintegy 2100 ügyfelének. A
mérésügyről szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező kormányrendelet a
melegvíz-mérők hitelességének idő-
tartamát 8 évben állapítja meg, így
Győrben ebben az évben mintegy
2100 mérő cseréjét vagy újrahitelesí-
tését kell megoldaniuk az eszközök tu-
lajdonosainak, azaz jelen esetben
több mint kétezer fogyasztónak.

A postaládákba kerülő tájékoztató
szerint a hitelesítésre kétféle módon
van lehetőség. Az ügyfél megrendelé-
se esetén a hiteles mérést a melegvíz-

kai, fém, műanyag hulladék, nyese-
dék, építési törmelék, csomagoló-
anyagok, bútorok, berendezési tár-
gyak. Veszélyes hulladékot a kihelye-
zett gyűjtőponton nem lehet leadni,
a veszélyes anyagokat az állandó
helyszíneken működő hulladékudva-
rokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat
fizetők jogosultak. Jogosultságukat

igazolhatják a hulladékszállítási díj
befizetéséről szóló számlával, akik-
nek pedig ilyen nincs – mert a tár-
sasház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lakcím-
kártyával, illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladék-
gyűjtés a rendőrség és a közterület-
felügyelet kiemelt biztosítása mellett
zajlik.

mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. te-
remti meg egy új, hitelesített berende-
zés beépítésével, melyre 2 év garan-
cia van. Amennyiben a fogyasztó a hi-
telesíttetésnek ezt a módját választja,
a postázott tájékoztatóhoz mellékelt
megrendelőlapot kell leadnia a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül
személyesen, a társaság ügyfélszol-
gálati irodáinak valamelyikében (Or-
gona u. 10., Jókai út 7–9.), vagy postai
úton eljuttatni a Győr-Szol Zrt. címére:
9024 Győr, Orgona u. 10. 

A hitelesíttetés másik lehetősége a
jelenleg beépített melegvíz-mérő sa-
ját szervezésében történő újrahitelesí-
tése. Ez esetben a mérő hitelesítését
teljes körűen a tulajdonos intézi, a

szolgáltató csak a mérővel kapcsola-
tos adatváltozást regisztrálja.

Amennyiben melegvíz-mérője hite-
lesítésére sem a mérő cseréjével, sem
újrahitelesíttetésével nem kerül sor,
úgy a szolgáltató az ügyfelet kényte-
len mérővel nem rendelkező díjfizető-
nek tekinteni.

A hitelesítés lehetséges módjairól,
annak költségeiről, a szükséges eljárás-
ról részletes információkat tartalmaz az
érintetteknek kiküldött tájékoztató, de
további felvilágosítást kaphatnak a fo-
gyasztók a 96/50-50-50-es telefonszá-
mon vagy személyesen, az ügyfélszol-
gálati irodákban. A hitelesítésről szóló
tájékoztató szövege a www.gyorszol.hu
internetes oldalon is olvasható.

szennyvízdíjat kell fizetnie. Hazánkban
jelenleg 100-120 liter vizet használ egy
fő egy nap alatt. Vagyis átlagos életvitel
mellett egy kertes házban élő család ha-
vi fogyasztása 6-8 m3-re tehető. Ahol
ennél jóval kevesebb ivóvíz fogy a köz-
üzemi hálózatról, viszont a szennyvízki-
bocsátás átlagos, ott a szolgáltató vár-
hatóan érdeklődni fog a szennyvízdíjról.
És még egy nagyon fontos dolog: aki
saját vízellátó rendszer mellett dönt,
semmiképpen se kösse össze azt a köz-
üzemi rendszerrel.
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• TAKARÍTÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: • 1. szakmai önélet-
rajz • 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 3. nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
1/A (7) bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr

humán-erőforrás gazdálkodási csoport 
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. 

vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu email címen.

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

ÁLLÁS 

Kovácsokat, betanított ko-
vácsokat, üzemeltető és karbantar-
tó villanyszerelőket, géplakatoso-
kat, targoncásokat és darusokat
keresünk (felülről vezérelt darus tí-
pusvizsga szükséges) több műsza-
kos, győri munkahelyre. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és
CNC-forgácsolókat (marós, köszö-
rűs) keresünk egyedi gyártásban,
gyakorlat előny. Több műszakos
munkarend, győri munkahely. 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

Autókereskedés ke-
res heti több alkalomra, munká-
jára igényes női munkaerőt autó-
mosásra, lehetőleg Győrből. Jogo-
sítvány előny. Munkaidő meg-
egyezés szerint. Érdeklődni: 06-
30/901-5808; 9 és 17 óra között.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigetelé-
se, bádogos-, ács-, kőmű-
vesmunkák végzése ked-
vezménnyel, garanciával.
Telefon: 06-30/355-6991.

Sírkőfelújítás,
csiszolás, lefedés,

betűvésés.  Mindez
garanciával. 

Nyugdíjasoknak
kedvezmény. 

06-30/906-1025

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

LOMTALANÍTÁS lom -
elszállítással együtt,
INGYEN. Hívjon minket bátran!
Kőszegi Tibor: 06-30/212-4830.

Fűkaszálást, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-20/517-2701

Udvarok, járdák, kocsi-
beállók, garázsbeállók
térkövezését, aszfaltozását, kerítés-
építést vállalunk, ingyenes felmérés-
sel. +36-30/695-4930

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit elszál-
lítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/882-6590.

MOZGÁS -
GYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

Villanyszerelést vállalok
Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, bozótirtás.
Győr és környéke! 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen
elszállítjuk felesleges holmiját
pincéjéből, padlásáról, laká -
sából, illetve udvaráról. Hívjon
bizalommal! Non-stop tel.: 06-
70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-
0848.

EGYÉB

Rozsdamentes, 50 literes
söröshordók eladók! 25-50 literes
üvegballonok, védő műanyag hor-
dóban eladók! Érdeklődni: 06-
20/333-8084.

Vásárolok hagyatékot, porce-
lánt, festményt, bizsut, régi pénze-
ket, órákat, szobrokat.06-70/394-
9825; 06-30/342-4023.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítása.
Tel.: +36-30/313-2351 www.ironart.hu
e-mail: ironart@ironart.hu

Győrben felnőttek
számára önvédelmi
tanfolyam indul. További
információk az alábbi elérhetősé-
geken: 06-30/475-3767, Facebo-
ok.com/Nihon Jitsu Kempo Győr. 

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 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűj-
tő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

INGATLAN

Levélen eladó 185 nm-es, 5 szo-
bás, luxuskivitelű családi ház. Irányár:
43,9 M Ft. Érd.: 06-70/633-5250.

Adyvárosban eladó 53 nm-es,
2 szobás, felújított panellakás. Irányár:
13,69 M Ft. Érd.: 06-70/633-5250.

Adyvárosban 3. emeleti, jó
adottságokkal rendelkező, felújítandó
lakás eladó. Irányár: 15 M Ft. Érd.:
06-70/633-5250.

ETOParkkal szemben eladó 44 nm-es,
1,5 szobás, konvektoros téglalakás. Irány -
ár: 11,2 M Ft. Érd.: 06-70/633-5250.

Budapest XI., Karinthy Frigyes út 10.,
31.00 nm-es, utcai bejáratos üzlethelyi-
ség eladó. Ár: 18 M Ft. Tel.: +36-70/883-
0999. www.ingatlan.com/22594767

Budapest IX. ker, 66 nm-es, luxusla-
kás eladó. Egyetemek nagyon közel
vannak. Ár: 54,7 M Ft. Érd: +36-
20/253-1214. www.ingatlan.com/
22457177

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 23 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne. 1-2 szobás,
26–36 nm-es, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 562.)

Belvárosi, 2 szobás, 64 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szobás,
legalább 90 nm vagy annál nagyobb
belvárosi, határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 563.) 

Belvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3–5 szobás,
legalább 53 nm vagy annál nagyobb
belvárosi, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 564.) 

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szobás, leg-
alább 45–70 nm, határozatlan-hatá-
rozott idejű bérleményre. Tartozás ki-
zárva. Sziget, Újváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 565.) 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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Öt fordulón van túl a labdarúgó NB III Nyugati csoportjá-
ban az ETO FC Győr. A zöld-fehérek három meccset
nyertek, kétszer kikaptak. A Kaposvár és az Érd ellen
nem sikerült pontot szerezni, az Andráshida, a Tatabánya,
majd legutóbb a Veszprém ellen azonban nyert a Győr.
Utóbbi mérkőzésen már a végleges kerettel számolha-
tott Bekő Balázs vezetőedző, akinek a csapat kialakításá-
val akadtak gondjai a korábbi fordulókban. A nyári igazo-
lások közül többen rossz választásnak bizonyultak, ők
közben távoztak, az utolsó pillanatokban érkezők azon-
ban bizonyították, hogy lehet rájuk számítani.

„Az, hogy a bajnokság kezdete óta történtek velünk
zűrös dolgok, enyhe kifejezés. Ahogy indultunk, nekem
nagyon nem tetszett, de gondolom, másoknak sem.
Az utolsó meccsen komoly előrelépést tapasztalhat-
tunk, elsősorban az új igazolásoknak köszönhetően,
akik értik és jól játsszák, amit kell. Az egyértelmű cél-
hoz, hogy bajnokságot nyerjünk, minőségi játékosokat
akartunk igazolni, ez nem sikerült hibátlanul, mostanra
azonban kialakult az a keret, amely arra hivatott, hogy
bajnokságot nyerjen” – mondta Bekő Balázs.

Bekô: Ez a keret arra hivatott, hogy bajnokságot nyerjen
Az ETO öt forduló után a tabella 6. helyén áll, 9 ponttal.

A szombati ellenfél, a Hévíz jelenleg a 14., 4 ponttal. A győ-
ri vezetőedző egyértelműen győzelmet vár a csapattól.

„Amit a Veszprém ellen játszottunk, ugyanazt kell
folytatnunk, csak 60 perc helyett a találkozó végéig
uralnunk kell a mérkőzést és végig koncentrálni, ha a
lehető legtöbbet akarjuk kihozni a meccsből.”

A Veszprém elleni 4–1-re megnyert találkozón
az egyik friss igazolás, Zamostny Balázs első mér-
kőzésén duplázott. A csatár célja az, hogy a bajnok-
ság végén aranyérem kerüljön a nyakába.

„Örülök, hogy jó csapatba kerültem, és hogy két gól-
lal sikerült bemutatkoznom. A lényeg a győzelem volt.
Már most látszott, hogy mire képes ez a keret, ha ösz-
szeérik. Sokkal több van bennünk, mint amit eddig lát-
hattak a szurkolók, remélem, hétről hétre jobbak le-
szünk. Közülünk senki sem akar az NB III-ban maradni,
az ETO sem ide való, a Győr élvonalbeli klub. Azon le-
szünk, hogy minél előbb oda kerüljön vissza. Első lé-
pésként bajnoki címet kell szereznünk.” 

A 6. fordulóban, szombaton 20 órakor a Hévíz láto-
gat az ETO Parkba a Gyirmót II vasárnap 11 órakor a
Honvéddal játszik hazai pályán. Az NBI-ben a válogatott
mérkőzés miatt hosszabb szünet volt, a bajnokság a 8.
fordulóval a hét végén folytatódik. A Gyirmót FC Győr
szombaton 18 órakor a Diósgyőrt fogadja. Urbányi Ist-
ván vezetőedző együttese szerdán kupamérkőzésen a
megyei I. osztályú Zalakomár otthonában lép pályára.

ETO-idôutazás: latintanulás helyett 
futballmeccs, „abcúg” az osztrákoknak
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Egészen addig azt gondoltam, sokat
tudok az ETO történetéről, amíg leül-
tem beszélgetni  Biczó Zalánnal, a zöld-
fehérek klubházában, a serlegek, ér-
mek közé. Abból is rengeteget tanul-
hat bárki az egyesület labdarúgó szak-
osztályának múltjáról, aki veszi a fárad-
ságot és végignézi a díjakat a kezdetek-
től napjainkig, ám a sötét foltnak szá-
mító időszak, az alapítástól a második
világháborúig, csak egy ilyen sztorizga-
tás után kezd kivilágosodni. 

„Készülő könyvem, amely egyelőre
kézirat formájában létezik, az alapítás
előtti évektől 1945-ig dolgozza fel a le-
gendás klub történetét. Azért eddig,
mert a legjobb sajtóanyagok ebből a
korszakból maradtak fenn, a hatvanas
évektől pedig már részletesen ismert,
egyéb kiadványoknak köszönhetően, az

ETO krónikája. Az azt megelőző évtize-
dekről csak pár mondat jelent meg, pél-
dául egy 1979-es győri könyvben. Köz-
vetlenül a második világháború előtt
már 14 szakosztály működött itt, és ter-
mészetesen a futball szállította a legna-
gyobb sikereket, ez a sportág mozgatta
meg már annak idején is a legnagyobb
tömeget” – kezdi a visszatekintést Biczó
Zalán, aki Fejezetek az ETO 1904–
1945 közötti történetéből munkacím-
mel ír könyvet. A kiadvány a novemberi
Győri Könyvszalonra jelenik meg, és
rengeteg érdekességet tartogat, köz-
tük eddig a többség számára ismeret-
len tényeket. Például azt, hogy az ETO
volt a '45 előtti időszak legsikeresebb
nem fővárosi egyesülete. A labdarúgók
1910-ben, és két évvel később is vidék-
bajnokságot nyertek, az első világhábo-
rú alatt pedig a hadikupák győztesei
voltak, akkoriban szünetelt az országos
bajnokság, tehát óriási eredmény volt

ez. A 20-as évek szerényebb eredmé-
nyei után 1932-ben a Nyugat bajnoka
lett az ETO, majd felkerült az NB I-be. A
mérkőzéseken az akkori 60-70 ezres la-
kosságszámhoz viszonyítva sokan, há-
romezren szurkoltak rendszeresen.

„Hihetetlenül népszerűek voltak a
sportesemények, de különösen a fut-
ballmeccsek. Cikkek emlékeznek
meg arról, hogy a diákok 1907-ben,
már a hét elején a vasárnapi mérkőzé-
sekre készültek, annyira ez foglalkoz-
tatta őket, hogy a latintanulás helyett
is a fociról beszéltek.

Levéltári dokumentumok nem ma-
radtak fenn, így a Győri Nemzeti Hir-
lap, a Győri Hirlap és a Dunántúli Hir-
lap cikkeire támaszkodhattam. Ezek-
ből az írásokból tudjuk, hogy a labda-
rúgásban nem új keletű a botrány.
Ilyesmik már akkoriban is előfordul-
tak. Írnak egy 1909-es derbiről, ahol
az ETO az osztrák Germania együtte-
sét fogadta. Az egyik bécsi futballista
kiállítása után nem ment le a pályáról,
a játékvezető így húsz perccel koráb-
ban lefújta a meccset. Ekkor szaba-
dultak el az indulatok. A rendbontá-
sok a régi pályától a vasútállomásig
tartottak. A közönség az osztrákokat
az akkori Andrássy, mai Bajcsy-Zsi-
linszky útig „abcúg” kiáltásokkal kísér-
te, ez akkoriban elég nagy sértésnek
számított” – meséli a győri lapok írá-
saiból idézve Biczó Zalán, aztán azzal
folytatja, hogy egy-egy labdarúgó-

mérkőzés társadalmi szempontból is
érdekes, újszerű dolgokat hozott a
múlt század elején. Itt találkoztak
ugyanis rendszeresen az egymástól
kissé elkülönült rétegbeliek. A pék az
orvossal, a szakmunkás a mérnökkel
együtt szurkolt a közös célért.

„Azt is a régi írásokból tudjuk, hogy
az ETO első idegenlégiósai szigetor-
szágbeliek voltak. A Győri Csipkegyár
angoloké volt, a tulajdonos és helyettese
pedig a városba költözött. Fiaik Harold
Metheringam és Horace Spray a Not-
tingham amatőr gárdájában is egész jó
játékosnak számítottak, itt Győrben pe-
dig közönségkedvencek lettek, renge-
teg gólt szereztek, és szerettek itt élni.
Metheringam 1919-ben itt is kötött há-
zasságot. Közben az ETO játékosai kö-
zül többen nagy karriert futottak be kül-
földön. Szabó József, akit haja színe mi-
att csak „Vörös” néven ismertek,
Madei ra-szigetre szerződött, és a helyi
klubban játszott. A korabeli sajtó meg-
írta azt is, hogy nagyon jóban volt a
Funchal elnökével, aki számos relikviát
adott neki IV. Károly királytól, mert ma-
gyar. Pár évig a szigeten játszott, majd
több évig a Sporting CP sikeres edzője
is lett, kiemelkedő sportkarriert futott
be Portugáliában” – meséli a készülő
könyv szerzője. 

Biczó Zalán könyvet ír
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

és nem csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki
izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló
mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyar-
országon 8 Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt  éve  az
AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2016. szeptember 18-án (vasárnap)

15 órakor a Nemzetközi Kereskedelmi Központban,
az első emeleti teremben.

(Szent István út 10/A, az IBIS Hotel mellett).
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A magyar evezősök közül a legjobb
eredményt a riói olimpián a győri
Széchenyi István Egyetem két hall-
gatója érte el. A Juhász Adrián–Si-
mon Béla kormányos nélküli kettes
a B döntőben harmadik, összesí-
tésben pedig kilencedik lett. Az

egyetem rektora, dr. Földesi Péter
őket köszöntötte hétfőn, a Bridge
Hallgatói és Oktatói Klubban.

„A sportolókat sokan támo-
gatják, anyagilag, szakmailag, er-
kölcsileg, ám a versenyen, az
igazság pillanatában az ember
egyedül marad a világ ellen, csak
magára számíthat. Ott már nem
fontos, hogy előtte ki mosta a
mezüket, ki fizette az utazásukat.
Sokszor előfordult, hogy kiváló

Gyôrben tanulnak az olimpia 
legjobb magyar evezôsei

sportemberek nem tudtak az
olimpián elérni olyan eredményt,
amire számítottak, mert az olim-
pia más műfaj, mint a többi meg-
mérettetés, más terhet rak az in-
dulóra, amivel nem biztos, hogy
meg tud birkózni. A fiúk éltek a le-

hetőséggel, büszkék vagyunk rá-
juk” – mondta dr. Földesi Péter.

A két olimpikon evezős közül
Juhász Adrián építőmérnöki és
környezetmérnöki alapképzésen
tanul, míg Simon Béla a rekreáció -
szervezés és egészségfejlesztés
alapképzési szak hallgatója. A ta-
valy universiade-győztes duó a
kvalifikációs világbajnokságon
rosszul szerepelt, ám az Európa-
bajnokságot megnyerte, így me-

hetett az olimpiára, ahol a kormá-
nyos nélküli kettes a kilencedik
helyet szerezte meg.

„Nehéz volt az út az olimpiáig. A
kvalifikációs világbajnokságon rosz-
szul mentünk, és a kudarcra semmi
megoldást nem találtunk, így szét
is vált a párosunk. Az Európa-baj-
nokság előtt két héttel újra kezdtük,
és a kontinensviadalt megnyertük,
majd az olimpiára is kijutottunk. Raj-
tunk kívül ebben senki sem bízott”
– mondta az utóbbi egy évről Ju-
hász Adrián. A 27 éves Simon és a
26 esztendős Juhász is a szolnoki
Tisza Evezős Egylet versenyzője, de
az egyetemi tanulmányaik miatt
Győr a második otthonuk. Simon
Béla azt mondja, a sikerekért meg
kell dolgozni, kevés idő jut a kikap-
csolódásra.

„Rengeteg keddi, szerdai mulat-
ságról marad le az ember, ha
élsportoló. Mondom ezt a bulik
egyik helyszínén. Ha edzésen is jól
akar teljesíteni az ember, akkor fe-
küdjön le és keljen fel időben. Ebbe
nem mindig fér bele a kikapcsoló-
dás, szórakozás. A lemondásért
cserébe azonban sok jó dolog jár.”
A fiúk tervei között szerepelnek a
következő évek világversenyei, és
mindenképpen szeretnének ott
lenni a 2020-as tokiói olimpián is.

A Győri Audi ETO KC a bajnoki
nyitányt megelőző utolsó hazai
felkészülési mérkőzését ját-
szotta csütörtökön a Dunaújvá-
rosi Kohász ellen. A csapat az

Audi Arénában először lépett
pályára olimpikonjaival kiegé-
szülve. A meccsre sokan láto-
gattak ki, a lányok pedig szép

Tökéletes fôpróba, jöhet a rajt

Tizenhét nappal az olimpia zárása után,
helyi idő szerint szerdán este ismét fel-
lobbant a láng Rio de Janeiróban, és ez-
zel megkezdődött a XV. paralimpia, a
mozgássérült, látássérült és enyhe ér-
telmi sérült sportolók legnagyobb
sporteseménye, amely jövő vasárnapig
tart. A viadalon, amelyen 22 sportág-
ban küzdenek a résztvevők, 164 ország
több mint 4000 sportolója, köztük 43
magyar vesz részt. A magyar küldött-
ség a megnyitón elegáns formaruhájá-
ban – amelyben a világosbarna, a kék
és a fehér színek dominálnak – hetven-
kettedikként lépett a legendás Maraca-
na Stadion küzdőterére, a zászlót a he-
tedik paralimpiáján szereplő, Barcelo-
nában aranyérmes kerekesszékes úszó,
Ráczkó Gitta vitte.

A paralimpia szeptember 18-ig
tart. A négy évvel ezelőtti londoni játé-
kokon a magyar csapat két arany-, hat
ezüst- és hat bronzérmet nyert. 

Paralimpia 2016:
Fellobbant a láng kézilabdával, remek csapatjá-

tékkal köszönték meg ezt a
szurkolóknak. A zöld-fehérek-
től egyedül Heidi Löke hiány-
zott, ugyanis kisebb bokasérü-
lést szenvedett, ezért pihent, az
ETO nélküle is magabiztosan
nyert, 18–11-es félidő után, 38–
20-ra. A hazaiak közül Knedliko-
va és Amorim volt a két legered-
ményesebb játékos, mindketten
9–9 gólig jutottak.

„A mai eredményből nem
szabad kiindulni, nem hinném,
hogy a bajnokin is ilyen ered-
mény születik majd a Dunaúj-
város ellen. A meccsen látot-
takkal elégedett vagyok, hi-
szen a csapat teljesítette elvá-
rásaimat!” – mondta a mérkő-
zés után Ambros Martín veze-
tőedző.

Az Audi ETO szeptember
16-án a Kisvárda otthonában
kezdi a bajnokságot.

Simon Béla és Juhász Adrián
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízitorna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar Vilmos-,
Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 15:00–20:00 között uszodánként különböző
beosztásban. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: minden pénteken 15:00–18:00 a Sátoros Fedett Uszodában,
illetve kezdések előtt.

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

ÚSZÁS
erő, egészség,
edzettség

Szeretettel várunk minden régi és új tanítványunkat!

Tizenkét U19-es női nemzeti válogatott részvéte-
lével rendezték meg Győrben, valamint a szlová-
kiai Nyitrán a junior röplabda Európa-bajnokságot,
amelyet Oroszország nyert meg, Szerbiát legyőzve
a fináléban.

A magyar válogatott csoportmérkőzéseit az Egye-
temi Csarnokban játszotta sorrendben Németország-
gal, a későbbi ezüstérmes Szerbiával, Fehéroroszor-
szággal, az Európa-bajnoki címet elhódító Oroszor-
szággal és Olaszországgal. A lányok a fehérorosz csa-
patot legyőzték, a többi találkozón vereséget szenved-
tek, így nem jutottak tovább. Horváth András szövet-
ségi kapitányt az utolsó találkozó után kértük meg ar-
ra, hogy értékelje a kontinensbajnokságot.

„Elégedett vagyok, hiszen úgy jöttünk ide, hogy
sokan azt mondták, örülnünk kell, ha szettet nye-
rünk. Ehhez képest nálunk jóval erősebb válogatot-
tak ellen hoztuk ezt a célt, sőt egy csapatot le is
győztünk. A Fehéroroszország elleni siker után
megjött az étvágyunk, és voltak a többi csapat ellen
is remek időszakaink egy-egy meccsen belül.
Egyenrangú ellenfelei voltunk a későbbi arany- és
ezüstérmesnek is. Ebben a válogatottban nagyon
sok tehetség játszik, és mivel a korosztálynak ez volt
az utolsó közös világversenye, csak azt tudom mon-
dani, sok fiatalt látunk még közülük a felnőtt nem-
zeti csapatban is játszani. Vannak, akik már most
meghatározó egyéniségei klubjuknak az NB I-ben.
A rutinszerzés miatt is fontos volt ez az Eb.”

U19-es röplabda Eb:
Remek rendezés, elégedett kapitány

Szedmák Réka a csapat egyik legfiatalabb játékosa,
nem csak a hazai bajnokságban számít kiemelkedő te-
hetségnek, ezt a válogatottban is bizonyította.

„Többet is ki tudtunk volna hozni magunkból, de így
sem vagyok csalódott a győri szerepléssel. Bízom ben-
ne, hogy a felnőtt válogatottban érünk még el együtt
szép sikereket. Az előttünk Eb-résztvevő magyar csapat
egy szettet tudott hozni, mi most mérkőzést is nyertünk.
Minden találkozóból tanultunk valamit, a németek és a
fehéroroszok elleni teljesítményre büszkék lehetünk.”

Az Európai Röplabda Szövetség 2014-ben hatá-
rozott arról, hogy az idei női junior Eb-t és a jövő évi
férfi ifjúsági Eb-t közösen rendezheti a magyar és a
szlovák szövetség. A mostani rendezvény a 2017-
es győri Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) stra-
tégiai versenye volt.

Az U19-es női röplabda-válogatott
meccset nyert az Európa-bajnokságon
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Klasszikus magyar kardvívás

Magyar Szablyavívó Iskola

Keress minket a Facebook-on is!

Alsó korhatár: 12 év
Tagfelvétel és próbatréning:

Gárdonyi Általános Iskola
2016. szeptember 16-án 17 órától

Tréningek: szerda 18—19, péntek 17—18 óra
AZ ELSÔ HÓNAP INGYENES!

Gausz Tamás oktató
+36-20/947-3825

gausz.tamas@gmail.com

www.magyarszablyagyor.hu

Szenzációs sikert ért el Takács Ti-
tanilla, aki két botos számával Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett a Sió-
fok főterén szabadtéri színpadon
megrendezett versenyen.

Titanilla kislányként ismer-
kedett meg a mazsorettek vilá-
gával, és gyorsan magával ra-
gadta ez a mozgással és tánc-
cal egybekötött műfaj. Hamar
az öttevényi mazsorettek kö-
zött találta magát.

Európa-bajnok lett az öttevényi mazsorett
Láttam, hogy ez a sport valami

más, többet ad, mint egy átlagos
mozgás – mesélte a tökéletes ala-
kú fiatal lány. – Igaz, hogy nem
olimpiai sportág, de attól még ma-

gasan jegyzik szakmai körökben.
Ugyanúgy kemény fizikai igénybe-
vétel egy-egy edzés vagy verseny,
mint más műfajban. Nem csak a
testmozgásra, hanem az eszközre
is figyelni kell, akkor is ha egy bot-
tal dolgozom, akkor is, ha kettővel.

Ugyanis Titanilla kettős bot-
forgatással szerezte meg az Eu-
rópa-bajnoki címét, amelyre tu-
datosan és sokat készült. A Révai
Miklós Gimnázium diákja, de
minden nap edz, tanulja az új ko-
reográfiákat. Merít ötletet videók-
ból és saját kútfőből is. Többnyi-
re a zenéket is önállóan válogatja
össze. A lényeg, hogy a személyi-
ségét is vissza tudja adni a külön-
leges mozdulatok mellett. 

Összetett sportról van szó,
amelyhez kell egyensúlyérzék,
ügyesség, állóképesség, ritmusér-
zék és tánctudás is. A mazsorettbo-
tot irányítani kell, ehhez pedig össz-
hang szükséges. Ezért nagyon rit-
kán edzek nélkülük. A cél most a vi-
lágbajnokság, amelyet 2018-ban
Dél-Afrikában rendeznek.

Titanilla tisztában van vele,
hogy ezt a sportot nem lehet a
végtelenségig űzni. 20-25 éves
korában egy mazsorettes már idő-
sebbnek számít, így gondolkoznia
kell a jövőjén is. A sikeres fiatal
lány ezt egy civil foglalkozás mel-
lett, pontozóbíróként képzeli el, így
imádott sportága mellett marad-
hatna a későbbiekben is.

Takács Titanilla már
a világbajnokságra készül
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kép és szöveg: xantus-állatkert

Augusztus 19-én nagy öröm ért bennünket, „Lajo-
sunk” ismét kisbébivel ajándékozta meg az állatker-
tet. „Lajos” aki persze nőstény (de ez egy másik tör-
ténet), 2003-ban egyenesen a Guyanai esőerdőből
került hozzánk. Első kölyke 2013-ban született, ő
most már a Nyíregyházi Állatpark lakója.

A lajhármama gondos szülőnek bizonyult. A köly-
köt rejtegeti a kíváncsi szemek elől, így még a ne-
mét sem sikerült megállapítani, és a látogatóink is
csak nagy szerencsével pillanthatják meg.

A lajhárkölyök megfigyelése is meglehetősen idő-
igényes feladat. Az első hetekben ugyanis az anya
annyira rejti és takarja a szőrébe csimpaszkodó kis jö-
vevényt, hogy a gondozókon kívül jóformán senkinek
sincs komoly esélye arra, hogy a kislajhárt megszem-
lélhesse. A napok múltával, az esélyek nőnek, de még
pár hónap elteltével is kell némi szerencse a lajhárkö-
lyök sikeres megszemléléséhez.

A lajhároknál egyébként a szaporodás is „lajhár-
tempóban" történik. Egyszerre csak egy kölyök szü-
letik, a vemhességi és az ellések között eltelt idő pe-
dig az ilyen méretű állatokhoz képest meglehetősen
hosszú. A fiatalok nemtől függően, viszonylag későn,
háromtól ötéves korukig érik el az ivarérettséget.
Ezért aztán egyáltalán nem meglepő, hogy a kétujjú
lajhárok viszonylag sokáig, akár 30-40 évig is élnek,
hiszen ha csak egy-másfél évtizedig élnének, ennyi
idő alatt a nőstények egyszerűen nem tudnának any-
nyi utódot a világra hozni, amely a faj hosszú távú

Ismét kétujjú lajhárbébi született az állatkertben

fennmaradását biztosítja. Másik „kommandós” kü-
lönlegességük, hogy a szőrzetük szerkezete minden
más emlőstől eltér, mivel az állat élete nagy részében
hassal felfelé, háttal lefelé függeszkedik, szőrzetének
lefutása is ehhez igazodott, és ami még érdekesebb,
úgy alakult ki, hogy a nedves trópusi melegben minél
jobb környezetet biztosítson a benne megtelepedő

algáknak. A szőrzet színe eredetileg szürkésbarna,
ám az algatelepek zöldes árnyalatúvá festik. Ez az
együttélés mindkét szereplőnek jó: az algák kiváló
életfeltételeket találnak a lajhár szőrzetében, a lajhár
maga pedig „álcázó terepruhához” jut.

Az őszi időben is szeretettel várjuk látogatóinkat
az állatkertben!

Érdeklôdni: 06-20/269-3234, 06-20/966-1750  • gyor@orientik.hu • orientik.hu

Beruházó: Orientik Kft.

Várható kezdés: 2016. IV. negyedév
Várható átadás: 2017. IV. negyedév

3 rétegû üvegezés

CSOK igényelhetô!

Csendes, zöld0övezet

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

Ritka pillanat: az anya megmutatta
a kis jövevényt


