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A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozat díjat vehette át Truka István, a
győri Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője csütörtökön Bu-
dapesten, a Belügyminisztérium épületében nemzeti ünnepünk, október
23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 60., valamint
a köztársaság kikiáltásának 27. évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé-
gen. Truka Istvánt a rendvédelem és a közigazgatás érdekében huzamos
időn keresztül végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként díjazták.

Belügyminisztériumi elismerés
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Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

2016. OKTÓBER 28-ÁN 15 ÓRÁRA
a halottak napja alkalmából rendezett megemlékezésre

és koszorúzási ünnepségre, amelyet a nádorvárosi köztemetőben,

az I., a II. világháborús, az 1956-os hősi halottak előtt tisztelegve,

a Deim Pál alkotta „Hősi halottak” emlékműnél tartunk.

MEGEMLÉKEZÉST TARTANAK:
Rózsavölgyi László - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselője

és a történelmi egyházak képviselői

KÖZREMŰKÖDIK:
Szikra József, a Győri Nemzeti Színház színművésze

A megemlékezést követően Rózsavölgyi László képviselő vezetésével

főhajtással, gyertyagyújtással tisztelgünk Győr város

elhunyt polgármestereinek sírjai, az I., a II. világháború áldozatai

és az ’56-os parcella halottjai előtt.

Pályázati felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatra. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 141/2016.
(IX. 23.) Kgy. határozata alapján 2017. évben is csatlakozik a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez. A
pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociá-
lisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázat beadásának határideje: 2016. november 8.
A pályázati kiírás megtalálható Győr város honlapján (www.gyor.hu), 
az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt.

Megállapodást írt alá szerdán a
MÁV-START Zrt. és az Északnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ
(ÉNYKK) Zrt., a régió közösségi köz-
lekedési színvonalának emelése, a
szolgáltatásban meglévő párhuza-
mosságok felszámolása érdekében.
A két cég azt vállalta, hogy össze-
hangolja tevékenységét az utasok
számára vonzóbb szolgáltatás bizto-
sításáért, egyeztetnek a menetren-
dek megtervezésekor, törekednek
az átszállási lehetőségek javítására,
felszámolják a párhuzamosságokat
és közös utastájékoztatási megoldá-
sokat vezetnek be. Fejlesztik a jár-
művek fedélzetén, a megállóhelye-
ken, illetve az állomásokon igénybe
vehető szolgáltatásokat. Közösen
dolgoznak ki különféle turisztikai ter-
mékeket és alakítanak ki új értékesí-
tési helyszíneket.

Pályázati felhívás

Összefogtak
az utasokért

Már 72 helyen „kattognak”
Újabb győri kereszteződésben, a Kossuth és a Dr. Róth Emil utcánál
segíti hangjelzés a látássérültek átkelését. A városban összesen 72
forgalmas csomópontban, összesen 144 hangjelzést kibocsátó szer-
kezet működik. A 2001-ben alakult Győr Arrabona Lions Club a látás-
sérültekre különösen figyel, az első speciális „kattogókat” 11 éve, cseh
minta alapján szerelték fel városunkban, hogy segítsék a rászorulók
biztonságos közlekedését. Schmidt József, a klub alapító tagja el-
mondta, ez a fejlesztés 200 ezer forintba került, s a legutóbbi, sorrend-
ben 14. Pannonhalmi Jótékonysági Sétájuk bevételéből finanszíroz-
ták. „A célunk, hogy a jövőben Győr minden kereszteződésébe kerül-
jenek „kattogók”, mert sokat segítenek a biztonságos közlekedésben,
még az egészséges embereknek is” – zárta szavait Schmidt József.

KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ. Kétnapos személy- vagyonvédelmi és
biztonságtechnikai bemutatót tartanak október 21–22-én a Győr Plazá-
ban. A rendezvény keretében ismét lehetőség van a győri kerékpár-tulaj-
donosoknak regisztráltatni a bringájukat. Pénteken 11–19 óráig, szom-
baton pedig 9–17 óráig várnak mindenkit, aki szeretné, hogy rendőrségi
nyilvántartásba kerüljön a biciklije.
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Nem ismerek szebb verset,
amely meghatóbban és szív-
hez szólóbban siratja el az
orosz tankok által vérbe foj-
tott 1956-os forradalmunkat,
mint Márai Sándor Mennyből
az angyal című költeménye.
„Mert ez nagyon furcsa kará-
csony: A magyar nép lóg most
a fákon” – írja 1956 karácso-
nyán a Kádár-i megtorlásról
és terrorról értesülve, az ekkor
már a szabad Amerikában élő
magyar író és költő, akinek
nem csak ez a verse, hanem
szinte a teljes életműve tiltó-
listán volt egészen a rendszer-
váltásig. 
Nehéz megállni, hogy a versből
még néhány sort ne idézzek:
„Nincsen aranydió a fákon,
/Nincs más, csak fagy, dider-
gés, éhség. /Mondd el nekik,
úgy, hogy megértsék. /Szólj
hangosan az éjszakából: /An-
gyal, vigyél hírt a csodáról.”
Ez volt Márai véleménye az
1956-os forradalomról. A csoda
ámulatba ejtette a világot. Egy
szabadságszerető kis nép
szembeszegült a szovjet biro-
dalom tankjaival.
Nagy árat fizettünk érte. Vér,
könny és halál borította be az
országot. Évtizedeken át pró-
bálták a torkunkon lenyomni,
hogy ellenforradalom volt,
hogy csőcselék lepte el az ut-
cákat. Győrben Szigethy Attila
nevét kiejteni sem szabadott. 
Kivégzések, börtön, külföldre
menekülő magyarok százez-
rei – a valóság sajnos egészen
más volt, mint a maszlag,
amely a szocializmus éveit jel-
lemezte. A rendszerváltás hoz-
ta el nekünk, hogy ’56 neves és
névtelen hőseire emlékez-
zünk. Fejet hajtsunk azok
előtt, akik életüket áldozták a
magyar szabadságért.
Mert Máraival szólva: „És kér-
dik, egyre többen kérdik, /He-
begve, mert végképp nem értik
– Ők, akik örökségbe kapták –:
/Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
Igen, kérdőjel nélkül: ilyen
nagy dolog a szabadság. 

Koloszár Tamás

Mennyből
az angyal

dó komplexum is szolgálja majd a la-
kosság szabadidős tevékenységét a
nemzetközi versenyek és az edzőtábo-
rozások mellett – hívta fel a figyelmet
a lehetőségre Borkai Zsolt. 

A városban egyre inkább közked-
velt tenisz hódolóinak jó hír, hogy
négy fedett és öt kültéri pályát is ma-
gába foglal a teniszcentrum. Vala-
mennyi pálya kemény borítást kap. 

A sportkomplexum építését az idén
februárban kezdték meg, s a jövő év
májusának végén adják át. A munkála-
tok a műszaki és a pénzügyi tervek üte-
mezésének megfelelően zajlanak.

A polgármester szerint jó konstruk-
ciót sikerült kialakítaniuk az olimpiai
falu megépítésére. Az OTP Ingatlan
építi meg a lakásokat, melyeket az
EYOF után értékesítenek. Ugyancsak
kedvező hatást gyakorol a győri lakás-
piacra az ezernél több hallgatónak ott-
hont adó egyetemi kollégium is, mely
a sportrendezvény idején a verseny-
zők, az edzők, a kísérők egyik szállás-
helye lesz. Az állam 6 milliárd forintot
ad ehhez a beruházáshoz, az önkor-
mányzat 3 milliárddal támogatja a kol-
légium megépítését. 

Nemcsak azt várjuk az új kollégi-
umtól, hogy korszerű, igényes, az al-
bérleteknél lényegesen olcsóbb férő-
helyet kínáljon a városunkban tanuló
egyetemistáknak, hanem fölszabadul-
janak olyan győri bérlakások, ahová a
Győrbe távolabbról érkező magyar
munkaerő költözhet – vázolta fel az el-
képzeléseket, a beruházás várható ha-
tásait a polgármester. 

Az EYOF versenyeinek helyszínei-
hez, épületeihez csatlakozó utak, a
közlekedési infrastruktúra megterem-
tése sok területet érint, de ezeken kí-
vül is jelentős összeget fordítanak az

utak fejlesztésére az
idei évben. Az Iparcsa-
torna melletti töltés he-
lyén már megépült az
új út, ennek köszönhe-
tően kényelmesebben,
biztonságosabban kö-
zelíthető meg az Audi
Aréna. 

A Szövetség utat új
nyomvonalon vezették

ki a 14. számú főútra. A volt olajgyár te-
rületén sétányt és járdát építenek ki.
Parkolók és utak létesültek a Bercsényi
liget északi és déli oldalán. Jelentős
infra strukturális fejlesztés, hogy a Rad-
nóti utcát meghosszabbították, s két-
szer egy forgalmi sávos úttal csatlakoz-
tatták az 1-es számú főúthoz.   

A polgármester hangsúlyozta: foly-
tatódnak az olimpiai fesztiválhoz nem
kapcsolódó beruházások is a város-
ban, például az Újváros rehabilitációja
vagy a Bécsi kapu tér és környezeté-
nek felújítása. 

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A győri beruházások, fejleszté-
sek jelenlegi állapotáról adott
átfogó képet a legutóbbi, szer-
dai közgyűlésen Borkai Zsolt
polgármester.

Az idén 11 milliárd 200 millió forintot
fordít a város fejlesztésére, beruházás-
ra, városüzemeltetési, lakásgazdálko-
dási kiadásokra. 

Magyarország egyik legnagyobb
beruházásának a közepénél tartunk
Győrben, ahol a jövő évi Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF) infra -
struktúrájának kiépítése zajlik –
hangsúlyozta érdeklődésünkre a vá-
ros polgármestere. Borkai Zsolt ki -
emelte: a beruházások egy színvona-
las, az idegenforgalmat is fellendítő
nemzetközi sportprogram megvaló-
sulásának feltételei, ám minden
egyes létesítmény a későbbiekben is
hasznosul, s a városban élők érdeke-
it, igényeinek kielégítését szolgálja.

Elsőként az uszoda új, feszített víz-
felületét, a 33 méter hosszú és 25 mé-
ter széles kültéri medencét említette.
A 2014-ben átadott uszoda így már
az úszóversenyek lebonyolítása mel-
lett a vízilabda kedvelőinek is jó lehe-
tőséget ad a sportolásra, s a csupán
kedvtelésből, egészségük megőrzése
érdekében úszó győrieknek is változa-
tos feltételeket kínál. 

Az EYOF versenyeinek fő helyszíne,
az egykori Dózsa-pálya környezeté-
ben kialakított, sok sportágat befoga-

Ötkarikás fejlesztések

Idén 11,2 milliárd
forint jut fejlesztésre
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Kihelyezett Kamarai Szalon
Mosonmagyaróváron 2016. október 26-án
14.00 és 18.00 óra között
Kapuváron 2016. október 29-én
9.00 és 14.00 óra között

Cafeteriaváltozások
Cafeteriaváltozások a munkaügyi klubban

Győrben októberi 27-én, csütörtökön 9 órától.

A jövő sokkal közelebb van,
mint gondolnánk!
Megatrendek és a jövő HR-je Győrben
november 4-én, pénteken 8.30-tól.

Keressük meg együtt a választ arra, hogyan
alakítják át a technológiai fejlesztések és hálózatok
a jövő munkavállalóját, a jövő munkahelyét,
a jövő szervezetét, a jövő szakmáit,
a HR és a menedzsment szerepét.

Újra bankár klub

Vendég Pintér-Péntek Imre, a kamara új elnöke
november 9-én, szerdán 16 órától.

MS Office 2013 
Haladó képzés indul novemberben, Győrben!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Négy új állomással és két hibrid
meghajtású biciklivel bővült a
GyőrBike közösségi kerékpárköl-
csönző rendszer. A fejlesztés szep-
tember elején kezdődött, 20 millió
forintból. Radnóti Ákos alpolgár-
mester, adyvárosi képviselő az
egyik helyszínen, a Kuopio parknál
elmondta, új állomás létesült Bá-
csa elején, a Szabadrév utcában,
az Aqua Sportuszodánál, valamint
a Győr-Szol Zrt. Orgona utcai te-
lephelyénél. Olyan frekventált he-
lyeket kerestek városszerte, ahol
sokan élnek, vagy sokan megfor-
dulnak különböző okok, például
sportolás, ügyintézés miatt.

Az alpolgármester kiemelte, a
GyőrBike rendszer stabilan műkö-
dik, egyre több bérletet adnak el,
és a napi igénybevétel is bővül. Mi-
nimális volt a rongálás, lopás pe-
dig nem történt. Az önkormányzat
ötszáz bérlettel járult ahhoz, hogy
népszerűsítsék a bérkerékpározá-
si lehetőséget a városban, melye-
ket különböző intézmények, szer-
vezetek között osztottak szét – tá-
jékoztatott az alpolgármester.

Gancz Tamás, az adyvárosi
körzet másik önkormányzati kép-
viselője hangsúlyozta, fontos,

szerző: földvári gabriella

A Fidelitas hiszi és vallja, hogy a magyar
társadalomnak alapja a család. A szervezet
szeretné felhívni a győri fiatalok figyelmét
arra, milyen pozitív változások történtek a
családtámogatási rendszerben az elmúlt
időszakban. 

Sajtótájékoztató keretében ismertette szerdán Ta-
kács Tímea, a Fidelitas győri csoportjának egyik alel-
nöke a legfontosabb támogatási eszközöket. A kor-
mányzat bővítette az igénybe vehető lehetőségeket,
ilyen a munkahelyvédelmi akcióterv, amelyben a gyer-
mekes szülőket támogatják, a családi adókedvez-
mény, az első házasok támogatása, a különféle gyer-
meknevelési támogatások, a gyes, a gyed és számos
más kedvezmény – sorolta az alelnök.

A győri önkormányzat is pozitív környezetet pró-
bál teremteni a fiatalok számára. Itt jó élni és fiatal-
nak lenni – hangsúlyozta Takács Tímea. Szeretnék

hogy a városrész egyik legforgal-
masabb részére került a kerék-
párállomás, így a környéken élők
is tudják használni a bérelhető bi-
cikliket.

Fóti Balázs, a Cyclem Bérke-
rékpár Rendszer Kft. ügyvezetője
elmondta, a bővítés nem csak az
új állomásokat jelenti, hanem két
új hibrid meghajtású bicikli is ke-
rült a rendszerbe. Tölteni őket a
most átadott négy új állomáson,

valamint a Megyeháza téren le-
het. Ezek a kerékpárok elektro-
mos rásegítéssel működnek, így
az idősebb és kevésbé sportos
korosztály is igénybe tudja venni
őket. Fóti Balázs arról is beszélt,
hogy jelenleg 180 kerékpár van a
rendszerben, amely az állomá-
sok számához optimális, ha
azonban bővíteni kívánják azt, ak-
kor a kerékpárok számát is növel-
ni kell.

Gyôrben jó fiatalnak lenni
arra ösztönözni a fiatalokat, hogy itt alapítsanak
családot, hogy Győrben építsék a jövőt.

Gancz Tamás, a másik alelnök, arról beszélt, hogy
az új, rugalmas családtámogatási rendszer a férfiakat
is ösztönzi, mégpedig arra, hogy az eddig megszokott
modelltől eltérjenek, és akár ők is otthon maradjanak
a gyermekeikkel. Erre szolgál például, a gyed, a gyes,
a gyed extra, valamint a gyermekápolási táppénz, me-
lyet az apukák is igénybe vehetnek.

Gancz Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy szep-
tembertől bővült a támogatások sora, a CSOK eseté-
ben már a három hónapos magzat is gyermeknek szá-
mít az igénylés szempontjából. A kormányzat jövőre
210 milliárd forintot szán a CSOK keretének bővítésé-
re, ez 15-20 ezer új ingatlant jelent hazánkban.

A képviselők hangsúlyozták, a kormány folyama-
tosan várja a támogatásokkal kapcsolatos visszajel-
zéseket a jobbítás szándékával, és bíznak abban,
hogy még több kedvező intézkedés születik a fiata-
lok érdekében, ezzel elősegítve a családalapítást, a
gyermekvállalást.

Már elektromos bicikliket is 
bérelhetünk
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A város és a kormány együttműködésének kere-
tében, Győrben minden idők legnagyobb szabá-
sú társasházi felújítási programja zajlik, amelynek

keretében háromezer lakást korszerűsítenek – fo-
galmazott Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, Borkai Zsolt polgármes-

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

Egymilliárd forintból újul meg a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal két épülete – jelentet-
te be pénteken Széles Sándor me-
gyei kormánymegbízott, a fejlesz-
tés projektnyitó rendezvényén. A
hivatal a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program pá-
lyázatán nyerte el a támogatást,
amelyből az Árpád út 32. szám
alatti központi, és a Tatai út 3. szám
alatti épületet modernizálják.

A Kormányhivatal vezetésének,
illetve funkcionális feladatait ellátó
szervezeti egységeinek helyet biz-
tosító Árpád úti épület (az egykori
Megyeháza) 1971-ben épült, az -
óta jelentős felújítást nem végez-
tek rajta. Az építészeti és a gépé-
szeti rendszer erősen elavult, így
szükségessé vált a teljes energeti-
kai és szerkezeti felújítása.

A fejlesztési munkák közbe-
szerzési eljárása még zajlik, de
ha minden jó megy, a Tatai úton
még ebben az évben, az Árpád
úti épületnél pedig 2017 márci-
usában indulhat a munka. „A

A kormány mellett az önkormányzat is támogatja a programot

Háromezer lakás újul meg Gyôrben
terrel együtt tartott sajtótájékoztatóján, a Répce
utca egyik társasháza előtt, ahol jelenleg is zajla-
nak a munkálatok.

A lakások ablakainak cseréje és a fűtéskorszerű-
sítés már megtörtént, most szigetelik a házat. A
munkálatokra az állam 30 millió forintot adott az
Otthon Melege Program keretében. A győri önkor-
mányzat 14 millió forinttal egészítette ki az össze-
get, a lakók önrésze pedig 39 millió forint – érzékel-
tették egy konkrét példával.

Kara Ákos elmondta, Győrben 86 társasházzal
kötött szerződést a minisztérium, jelenleg 28 helyen
zajlik a felújítás. 2017 végére a vállalt háromezer la-
kás felújítása befejeződik. Az államtitkár kiemelte
azt is, Győr egyedüliként az országban kiegészíti az
állami és a lakók önrészét.

Nyugodtan kijelenthetjük, ez az elmúlt harminc
év legnagyobb beruházása Győrben, amelyet a la-
kosság is érez – fogalmazott Borkai Zsolt, aki köszö-
netet mondott Kara Ákosnak azért, hogy több mint
kétmilliárd forint állami pénz kerül Győrbe lakásfel-
újításokra, amelyekhez az önkormányzat 1,1 milli-
árd forintot tesz hozzá. 

Országosan 11 milliárd forint áll rendelkezésre
lakásfelújításokra, a Győrbe kerülő több mint két-
milliárd forint azt jelzi, az összeg több mint húsz szá-
zaléka kerül a városba. 

Milliárdos energiahatékonyság
központi épületben kiépül a hő-
szigetelés, az új függönyfal és a
napelemrendszer, míg a Tatai
úton többek között homlokzati
hőszigetelés és nyílászárócsere
valósul meg, így mindkét hely
környezetbarátabbá és moder-
nebbé válik” – tájékoztatott Szé-
les Sándor.

„Országos szinten mintegy 63
milliárd forint áll rendelkezésre a
KEHOP-pályázatok támogatásá-
ra, nagy öröm, hogy ebből a me-

gyei Kormányhivatal is részesült
egymilliárd forinttal” – hangsú-
lyozta a projektnyitó rendezvé-
nyen Simon Róbert Balázs, a me-
gyei fejlesztések miniszteri bizto-
sa, országgyűlési képviselő. „Fő-
leg az egykori Megyeházára ráfér
már a felújítás, melynek köszön-
hetően a győri városkép is to-
vább szépül” – tette hozzá a kép-
viselő. A milliárdos fejlesztési
program befejezési határideje
2017. december 31.

A Kormányhivatal
két épülete újul meg



HIRDETÉS FEJLESZTÉS

6 / + / 2016. október 21.

A REHAU Építtetôi Akadémia a REHAU és a programban szereplô építôipari gyártók közös
kezdeményezése annak érdekében, hogy az építtetôk magabiztosan foghassanak bele fel-
újítási vagy építési projektjükbe. Olyan ismereteket szeretnénk átadni hallgatóinknak, ame-
lyekkel könnyen el tudják dönteni, hogy a tervezés vagy a kivitelezés során jó irányba halad-
nak-e a dolgok, vagy valamin változtatni kell annak érdekében, hogy a végeredmény késôbb
ne okozzon csalódást.
Építkezés és felújítás elôtt számtalan olyan döntést kell meghozni, amelyhez sokszor nem
rendelkezünk a megfelelô ismeretekkel. Biztos hatékony lesz a fûtés? Elég lesz a szige-
telés? Jó ablakot választottam? Biztonságos a vízvezeték? Komfortos, egészséges lesz
a lakás?
Ezekben és ehhez hasonló kérdésekben szeretnénk segíteni Építtetôi Akadémia rendez-
vényünk résztvevôinek. Tegyen szert alapvetô termékismereti tudásra, hogy épít ke -
zése/felújítása úgy sikerüljön, ahogy Ön megálmodta!
Az Építtetôi Akadémia rövid, tömör elôadásokkal, párbeszédre és egyeztetésekre nyitott
szakmai elôadókkal várja Önt! 
Jöjjön el mindkét alkalomra, és kérjen kedvezményes ajánlatokat közvetlenül a termékek
gyártóitól!

Részletes program és jelentkezés a www.rehau.hu/akademia honlapon. 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, zöldövezet

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

Rövidesen megkezdődhet a Ti-
hanyi Árpád úti rendelőintézet
komplex felújítása, az eredmé-
nyes közbeszerzési eljárást kö-
vetően megkötötték a szerző-
dést a kivitelezővel – tájékoztat-
ta lapunkat dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester.

Elmondta: Az átalakítás keretében
felújítják a földszinten lévő gyermek-
orvosi rendelőt a jelenlegi előírások-
nak megfelelően, új, akadálymentes
mosdót is tartalmazó vizesblokkal,
elkülönítővel.

Az emelet északi oldalán lévő or-
vosi rendelőkben külön bejáratú
vizsgálóhelyiségeket alakítanak ki.
Az emelet déli oldalán lévő fogorvo-
si rendelőket és a fogászati rönt-
gent felújítják. Átalakítják a vizes -
blokkot, akadálymentes mosdó se-
gíti a betegeket, lesz orvosi pihenő
és veszélyeshulladék-tároló is az
épületben.

Teljesen felújítják a gépészetet
és villamos hálózatot, s új szellőzte-
tő rendszert alakítanak ki. A lapos

Korszerû lesz a Tihanyi úti rendelô 
A város köszöni a betegek és az orvosok türelmét

tetőn elhelyezett napelemek közbe-
iktatásával hasznosítják a megújuló
energiát. 

Közismert, hogy július 25-től a Ti-
hanyi Árpád úton praktizáló felnőtt há-

ziorvosokat a Zrínyi utcai kórház egyik
üres épületébe költöztették a felújítás
idejére. Az épületben hat orvosi ren-
delő, várók, raktárak, vizesblokkok áll-
nak az orvosok és betegeik rendelke-

zésére. A védőnők átmenetileg a
Sport utcai rendelőben dolgoznak.

A fogorvosi röntgen tevékenysége
szünetel a Tihanyi Árpád úton, helyet-
te a Mécs László utcai és az Árpád úti
röntgenek várják a betegeket. Időköz-
ben a Tihanyi úton használt korszerű
röntgengépet is átvitték a Mécs Lász-
ló utcába, hogy az ellátás e területen
is zavartalan legyen. 

A fogorvosok és házi gyermekorvo-
sok jelenleg is a Tihanyi Árpád úton ren-
delnek, ők az épületen belül maradnak.

A rendelő felújítási programja sok
olyan megoldást tartalmaz, amely
hosszú távon biztosítja majd a legkor-
szerűbb betegellátáshoz szükséges
infrastrukturális hátteret – ígérte az al-
polgármester, majd hozzátette: erede-
ti terveikben a betegek és orvosok
számára is elfogadhatóbb, rövidebb
kivitelezési időszakkal számoltak. Saj-
nos a támogatási szerződést tőlünk
független okok miatt még nem tudtuk
aláírni – tájékoztatott dr. Somogyi Ti-
vadar, aki megköszönte  a lakosság és
az ott dolgozó munkatársak megértő
türelmét.
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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

WWW.HATOS.HU 

ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• INGYENES angol és német nyelvi videoklub a nyelviskola hallgatóinak
• INGYENES angol beszédfejlesztô nyelvi klub társalgás

haladó szintû hallgatóinknak
• Irodai kommunikációs német nyelvtanfolyam B2 szinten 
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

Győrben is megünnepelte alapí-
tásának huszadik évfordulóját a
Győri Ipari Parkban működő DS
Smith Packaging Hungary Kft.

A múlt hétvégén dolgozóival és beszál-
lító partnereivel együtt tekintettek visz-
sza az elmúlt évek eseményeire a Győr-

ben 2004 óta jelen lévő ofszetnyomda
és csomagolóeszköz-gyárban. A szüle-
tésnaphoz nem csak az emlékek felidé-
zése kapcsolódott, hanem az új gyártó-
kapacitások avatása is.

„Két éve úgy gondoltuk, hogy vevő-
ink teljesebb kiszolgálása végett, kapa-
citásunk megduplázására van szük-
ség” – idézte fel a tervezés időszakát
Fekete Zsolt ügyvezető igazgató. Más-
fél éve munkához láttunk, 2015 őszén
elkezdődött a csarnok bővítése, és a
szombati születésnapon fel is avattuk
a 10 millió eurós, azaz hárommilliárd
forintos beruházást, amely így Európa
egyik legmodernebb, ofszet csomago-
lóanyagokat gyártó üzeme lett. A fej-
lesztések nemcsak volumennöveke-
dést, hanem a vevők egyre magasabb
szintű minőségi elvárásait is teljesítik.

Húszéves a DS Smith
Packaging Hungary 

Gyárbôvítéssel egybekötött születésnapi ünneplés

A DS Smith Packaging Hungary
Kft. a győri ofszetnyomda és csoma-
golóeszköz-gyár mellett két nagy
hullámtermékgyárral rendelkezik
Magyarországon – Nagykátán és
Füzesabonyban, továbbá négy Service
Centerrel – Nagykátán, Sárváron,
Tiszaújvárosban és Székesfehérvá-
ron. Összesen közel 700 dolgozót
foglalkoztat, ebből Győrben 150 főt,
és ez a létszám 2004 óta folyamato-
san növekedett. A születésnapi ren-
dezvényen Fekete Zsolt úgy fogalma-
zott, hogy büszke az elmúlt húsz évre,
az európai szinten is kiemelkedő vevő-
körük bizalmára, a csapatra és az elért
eredményekre.

„Húsz éve elindultunk az úton
egy lelkes csapattal az értékeink
mentén – amely: a gondoskodás,
nyitottság, megbízhatóság, tettre-
készség és kitartás –, és töretlenül
haladunk ma is.”

A vállalat nagy hangsúlyt fektet a
dolgozók képzésére. Folyamatosan
várják a szakmát megismerni akaró,
akár pályakezdő kollégák jelentkezé-
sét is. Terveik közt szerepel, hogy
Győrben még ebben az évben elindí-
tanak egy 2 hónapos papíripari feldol-
gozógép-kezelői oktatást, amelyen sa-
ját dolgozók is részt vehetnek, de új je-
lentkezőkre is számítanak. Az ügyveze-
tő igazgató ünnepi köszöntőjében ki-
tért arra is, hogy tiszta jövőképpel ren-
delkeznek, és a minden szempontból
kiváló vállalat megteremtése a cél,
ahol a vevők elégedettek a DS Smith
szolgáltatásaival, a dolgozók pedig
szeretnek itt dolgozni.

A rendezvényen köszöntötték azokat
a dolgozókat, akik gyáralapítástól
kezdve hűséges munkatársai a cégnek,
valamint emlékoklevéllel ismerték el a
beszállítók munkáját. (x)

szerző: koloszár tamás

Győri letelepedésének 15. évfordu-
lóját ünnepelte az elektronikai ipar-
ban jelen levő ASM Magyarország,
amely másfél millió euró értékű fej-
lesztést hajtott végre az ipari park-
ban. A születésnapon Borkai Zsolt
polgármester köszöntötte a céget,
s azt hangsúlyozta, Győr továbbra is
nyitott a vállalkozások előtt, s olyan
feltételeket teremt, amely vonzerőt
jelent a befektetőknek.

Csizmazia Ferenc ügyvezető igaz-
gató mutatta be azt az oktatóköz-
pontot és lézervágó gépet, amellyel
a vállalkozás meglepte magát a 15.
születésnapra. Felidézte azt is, az
elektronikai ipar hatalmas fejlődé-
sen ment át az elmúlt másfél évti-
zedben, s a közép-európai térség a
fejlődés éllovasa.

A hongkongi tőzsdén jelen levő,
szakmai befektetők kezében levő
cég többek között olyan világcégek-
nek szállít egyedi gépeket és szer-
számokat, mint a Continental, a
Bosch vagy a Delphi. Győri alkalma-

Új oktatóterem és lézervágó
a 15. születésnapra

zottaik száma harminc, szinte teljes
egészében mérnöki állomány alkot-
ja a csapatot. 

A világon három országban van
gyáruk, Angliában, Németország-
ban és Szingapúrban. Ezeken a he-
lyeken szerszámgépeket gyártanak,
míg a magyar vállalkozás szerszá-
mokat készít.

Az ügyvezető igazgató még leg-
alább háromszor 15 sikeres évet kí-
vánt maguknak, amelyhez csatlako-
zott Borkai Zsolt, Győr polgármes-
tere is.

Folyamatosan azon dolgozunk
Győrben, hogy vonzó környezetet biz-
tosítsunk az itt befektetőknek, ennek
jegyében átalakítottuk az oktatást,
csökkentettük az ipari adót és fejleszt-
jük az infrastruktúrát – sorolta a pol-
gármester azt, mit jelent a vonzó gaz-
dasági környezet. Megemlítette a
sportot és a kultúrát is, amelyek
ugyancsak növelik a város vonzerejét.

Győr nem telt meg, bővülni akar,
örömmel fogadjuk az újabb vállalkozá-
sok újabb befektetéseit – fogalmazott
Borkai Zsolt. 

Hárommilliárd forintos
beruházást avattak
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
DELTA-TECH
MÉRNÖKI IRODA KFT.
K+F+I PROJEKTJÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSA

2016. év elején indult a DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. K+F+I projektje,
melynek címe: „Az iparban használatos, emberi szem és érzékelés által
történô ellenôrzési feladatok támogatására alkalmas automatizált, intelli-
gens, vizuális visszacsatolású komplex technológiai rendszerek kutatása
és prototípus termékek elôállítása”. A projekt, amelyet sikeres GINOP pá-
lyázat is kísér (GINOP-2.1.1-15 sz. felhívás, elnyert, visszatérítendô, nem
térítendô európai uniós támogatási összeg: 253,33 millió forint) gyôri, va-
lamint balassagyarmati helyszíneken kerül megvalósításra. 

TEVÉKENYSÉGI KÖR, PROFIL
A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. 1995-ben alakult Balassagyarmaton,
azóta foglalkozik egyedi igények alapján, saját tervezésû célgépek, gyár-
tó- és szerelôsorok, csomagolósorok, szállítópálya-rendszerek és meg-
munkáló berendezések tervezésével és kivitelezésével. A profilja kiterjed
az automatizálás, robottechnológia, valamint a rendszerintegrálás terü-
leteire, továbbá PC és IT szolgáltatásokat is nyújt vevôi számára.

PARTNEREK
A vállalkozás ötvözi a világszínvonalú szakmai tudást a magyar kreati-
vitással, így az eddig legyártott gépeknek és innovatív elképzeléseknek
köszönhetôen, vevôi között tudhat olyan nagy cégeket, mint az Audi,
Bosch, Continental, Johnson Electric, Kienle-Spiess, Mahle, Opel, Su-
zuki, Valeo vagy a ZF, akik elsôsorban az autó- és az elektronikai iparból
kerülnek ki, de a cég képviseli magát a mûanyag- és fémfeldolgozó ipar-
ban, az energetikai iparban és a vegyiparban is. 
Gépsoraik már Európán kívül Oroszországban, Mexikóban, Kínában és
Brazíliában is mûködnek.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS
A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft., egyebek mellett, a paksi atomerômû
részére 2003 óta végez folyamatos fejlesztést egy speciális motorsze-
lepvezérlô blokkon, valamint az utóbbi években nagy hangsúlyt fektet a
gyártásközi ellenôrzés-technológiák továbbfejlesztésére. Ezen az úton
haladva a cég 2016-ban, a GINOP-2.1.1-15-2015-00501 azonosító szá-
mon nyilvántartott, „Az iparban használatos, emberi szem és érzékelés
által történô ellenôrzési feladatok támogatására alkalmas automatizált,
intelligens, vizuális visszacsatolású komplex technológiai rendszerek
kutatása és prototípus termékek elôállítása” címû pályázat keretében
713,03 millió forint összköltségvetésû projekt mellett el is nyert
253.330.683 forint támogatási összeget. E projekt keretein belül kerül
sor a gyôri kutatás-fejlesztési központ megépítésére.

A K+F+I pályázat keretében az alábbi tevékenységek
kerülnek megvalósításra:
Fényességmérô rendszer kiegészítése; alumínium blokkra is használható
lunker keresô (Parabola) fény kifejlesztése; hengerfurat-szkennelô; képfel-
dolgozó program és retusáló szoftver fejlesztése; ipari kutató-fejlesztô ál-
lomás megtervezése, megépítése és üzembe helyezése; Lunker Detektor
kísérleti fejlesztés ipari tesztek és termék portfólió; reklám dokumentáció
és üzleti stratégia kidolgozása; lézer felületszkennelô rendszer; szkennelt
3D térbeli lézer adatokat feldolgozó egység elkészítése. A projekt várható
megvalósulási ideje 2017 év vége, és terv szerint 7 új munkahelyet teremt.

További információ kérhetô:
Tóth István, cégvezetô • 06-20/391-3061 •  istvan.toth@deltatech.hu

Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég 
dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem csapata számára 

felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

3 mûszakos munkarendben

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
allas.eletrajz@freemail.hu

Munkakör:
• Gyártási megrendelôk ellenôrzése a napi alapanyag-szükséglet szempontjából.
• Gyártási megrendelôk LOT számmal történô ellátása.
• Az elôkészített alapanyagok és csomagolóanyagok behordása a kinti raktárakból

a fröccsüzembe és azok elosztása a gépekhez.
• Üres raklapok, ládák, kartonok gépekhez történô kiosztása.
• Alapanyagok szárítása. 
• Alapanyagok gépekhez történô kihordása.
• Kész raklapok kivitele a raktárba.
• Rend fenntartása, egyéb eseti munkák elvégzése (termékek kondicionálása, hôkezelése stb.).

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• hosszú távú munkalehetôség
• egyéb juttatások

Állás, munka területe(i):
• gyártás/termelés

A Bartók Óvoda az Attila Úti, illetve a
Vackor Óvodával együtt Nádorváros szí-
vében, csendes, zöldövezetben találha-
tó. Mindhárom intézmény az „Óvodai
nevelés a művészetek eszközeivel” elne-
vezésű alternatív programmal dolgozik,
s a Bartók Óvoda 2005 óta a program
országos bázisóvodájaként működik. 

Kiemelt szerepet kap a gyerekek
zenei nevelése, amiről dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester az ünnepségen
azt mondta, bár zenész nem minden
óvodásból lesz, de mindegyikük jövő-
jéhez nagyban hozzájárul, ha már ko-
rán találkoznak a zene varázsával.

Ötvenedik évfordulóját
ünnepelte a Bartók Óvoda

Az alpolgármester köszöntőjében ki-
tért rá, az önkormányzathoz tartozik a vá-
ros 38 óvodája, s bár az iskoláknak már
nem fenntartója, minden győri gyerme -
kért felelősséget éreznek, hogy jó körül-
mények között, színvonalas oktatásban
részesüljenek. Ezt már az óvodában meg
kell alapozni, s ez a zeneművészeti bázis -
óvoda kiváló terep erre – tette hozzá.

Az intézmény fennállásának ötve-
nedik évfordulója alkalmából Borkai
Zsolt polgármester nevében dr. So-
mogyi Tivadar ezüst emlékérmet
adott át dr. Gordánné Oláh Márta óvo-
davezetőnek.
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Szeptemberben újra szélesre
tárta a Győri Nemzeti Színház a
kapuit a közönség előtt. Azóta
egy telt házas nyílt napon és két
premieren is túl vagyunk, színre
vitték a Farkasok és bárányok,
valamint a Semmi pánik! című
előadásokat, a művészek már a
következő bemutatókra készül-
nek. Megnéztük, a premiereken
túl mi újság a teátrumban.

Pulcinella a Kisfaludyban
A VIDOR Fesztivál Pulcinella-díját

2016-ban – a legjobb jelmezért – a Pri-
madonnák jelmeztervezője, Győri Gabi
vehette át október 12-én a Kisfaludy Te-
remben, az esti előadás előtt. Idén
ugyanis augusztus 26. és szeptember
3. között Nyíregyházán rendezték az
eseményt, amelynek színházi verseny-
programjában a hazai teátrumok ver-
senghettek az elmúlt évben bemutatott
legjobb új vígjátékaikkal. Az elismerése-
ket pedig „házhoz vitték”, azaz minden
nyertes első „otthoni” előadásán, a sa-
ját közönsége előtt vehette át a trófeát.

Primadonnák 100
Még mindig Primadonnák, ugyan-

is rekordgyorsasággal érte el a száza-

Kortársas és rendhagyó Primadonnák színesítik az évadot
dik előadást a Kisfaludy Teremben
2015. október 3-án bemutatott bohó-
zat. Az elképesztő érdeklődésre rea-
gálva, december 30-án dupla ünnep-
séget tart a teátrum a nagyszínpadon,
hogy szilveszteri hangulatban 120 he-
lyett közel 1500 néző vehessen részt
a Primadonnák ünneplésében.

Részeges történelem
Járai Mátéval
Adott egy humorista, aki a játék

kedvéért felhörpint néhány pohárká-
val, majd a szabályok szerint elmesél
egy történelmi eseményt saját szava-

ival. Ami ebből születik, színészek –
köztük Járai Máté – korhű ruhákban
a legnagyobb komolysággal eljátsszák,
a narrátor pedig mesél. A Tömény
történelem (Drunk History) című te-
levíziós sorozat első adását október
24-én láthatják a Comedy Centralon
22 órától.

Idén is lesz Kortársasjáték!
Hangos sikerrel játszottak a színé-

szek a három előadásban, melyeknek
szövegkönyvét a tavalyi Kortársasjáték
drámaíróversenyben egy nap alatt írták
meg kortárs drámaírók. A Könyvszalo-

non idén is lesz Kortársasjáték. A dráma-
írók Garaczi László, Pozsgai Zsolt és Za-
lán Tibor lesznek, a rendezők pedig Ba-
gó Bertalan, Háda János és Szűcs Gá-
bor. A színészek: Ungvári István, Kovács
Gergely, Janisch Éva, Sík Frida, Jáger
András; Járai Máté, Rupnik Károly, Nagy
Johanna, Menczel Andrea, Molnár Erik;
Budai Zsófi, Sárközi József, Bende Ildikó,
Mihályi Orsi és Molnár Zsolt.

Újra görbül a száj
A színházi nyílt napon nagy sikert ara-

tott a teátrum két színészének estje,
ezért újra láthatja azokat a közönség de -
c ember 22-én: Posonyi Takács László
Ingmar Bergman utolsó éjszakája című
előadását mutatja be a Kisfaludy Terem-
ben, Menczel Andrea összeállításában és
előadásában pedig A száj görbülése elne-
vezésű monodrámát láthatja a közönség. 

Ungvári István mesél
A kenyai író, Ngũgĩ wa Thiong’o A két

lábon járás forradalma, avagy miért jár-
nak felegyenesedve az emberek című
írása a legtöbb nyelvre lefordított novel-
la az afrikai irodalom történetében. Ezt
a novellát meg is hallgathatják Ungvári
István színművész előadásában a gyo-
riszinhaz.hu-n található linken.

Nagy Balázs
és Járai Máté
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Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc győri helyszíneit, történéseit írá-
sunkban Bana Józseffel, a városi levél-
tár igazgatójával, Nagy Róbert megyei
főlevéltárossal és dr. Somogyi Tivadar
és Fekete Dávid alpolgármesterekkel
jártuk körbe. Csatlakozzanak hozzánk,
és elevenítsük fel együtt a forradalmi
történéseket! 

Az első napok 
A győri események október 25-én

indultak. Ekkor a Városháza tér mögöt-
ti parkban, a Baross híd lábánál kez-
dődtek a gyülekezések, a tömeg a je-
lenlegi Trianon emlékmű mellett, a vö-
rös csillaggal ellátott szovjet hősi em-
lékmű lebontását követelte. A feldühö-

dött demonstrálók skandálása érzé-
keltette az évek során felgyülemlett fé-
lelmetes feszültséget. Puszta kézzel
fogtak az önkényuralmi jelkép eltávolí-
tásához, melyhez egy teherautó érke-
zett segítségül. Fontos megjegyezni,
mutat rá a folytatásban Nagy Róbert,
a megyei levéltár főlevéltárosa, hogy a
tömeg nem egyszerre mozgott, folya-
matosan verbuválódott és gyarapo-
dott október 25-én. Hogy miért késett
a forradalom két napot, Nagy Róbert
az akkori kommunikációs viszonyok-
kal magyarázza. Az információközlés
fő forrása a Győri Rádió és a Buda-
pestről érkező hírvivők voltak. Akkor
már mindenki a fővárosi eseményeket
figyelte, a helyi pártbizottság vezetése

megpróbálta felfegyverezni a tagsá-
gát, riadóztatta a hadsereget. Az októ-
ber 25-ét megelőző napokban már
tankok cikáztak a városban, de szeren-
csére semmilyen összecsapás nem
volt, sőt azt is tudjuk a korabeli iratok-

ból – emlékeztet rá Nagy Róbert, hogy
a pártvezetés megpróbálta lebeszélni
az embereket finoman arról, hogy
Győrött bármi is történjen. Ennek elle-
nére 25-én a kora délutáni órákban
már ezres nagyságú tömeggel kellett
számolniuk, melyet már nem lehetett
megállítani. 

A vörös csillag eltávolítása után a
demonstrálók egy része átvonult a Vá-
rosháza előtti térre. A városi tanács el-
nökének utasítására rövid idő alatt el-
távolították a vörös csillagot, amely a
mai város címerének helyét foglalta el.
A Városházán dolgozók és az épület-
be bejutók mindannyian a magyar

zászlót lobogtatták. A tömeg már a
politikai foglyok kiszabadítását köve-
telte – meséli kérdésünkre Fekete Dá-
vid alpolgármester. A városvezetővel
a dísztermen át kivonulunk a Városhá-
za erkélyére, hogy itt elevenítsük fel az

események egyik szimbolikus törté-
nését. 1956-ban már tíz éve nagyon
komoly terrorban élt a magyar nem-
zet, a Rákosi-rendszer intézkedései
miatt, sok honfitársunk a gulágokban
sínylődik, Magyarországon terror van
– mutat rá a forradalom történelmi
hátterére Fekete Dávid.  Eljött az idő
tehát a változtatásra ’56  októberé-
ben! Budapesten a tüntető tömeg le-
döntötte a Sztálin-szobrot, természe-
tesen Győrött is megsemmisítették az
önkényuralmi jelképeket: a vörös csil-
lagot, a Rákosi címert eltávolították az
épületekről. Ez történt a Városháza
homlokzatával is. 

56– 16GYÔR

Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek egyik kiemelkedő városa volt Győr. A for-
radalom helyszíneit, utcáit a mai napig bejárhatjuk. Írásunkban is ezt tesszük, végigvezetjük az olvasót,
azokon a helyszíneken, ahol az ifjú hősök, mártírok harcoltak az áhított  szabadságért. Városunk azok közé
a települések közé tartozik, ahol a legkevesebb vérontással győzött – gyakorlatilag – két nap alatt a for-
radalom.  Mindez köszönhető volt a szabadságharc vezető szószólóinak és politikusainak:  Szigethy Atti-
lának, Földes Gábornak és Tihanyi Árpádnak, akik mártíromsággal fizettek 1956 szellemiségéért. 

SZIGETHY ATTILA 
A győri 1956-os forradalom vezéralakja, a Győri Nemzeti Ta-

nács vezetője, aki minden erejével azon dolgozott, hogy meg-
akadályozza a radikális vérontást. Mindvégig Nagy Imre po-
litikájának elhivatott képviselője. Soha nem lépett be sem a
kommunista, sem a dolgozók pártjába. 1956. október 26-
án érkezett Győrbe, ahol az ekkor megalakuló ideiglenes
nemzeti tanács elnöke lett. Értesülve a mosonmagyaróvári

sortűzről, Földes Gábort és Tihanyi Árpádot küldte a városba
a további vérontás megakadályozása érdekében. Kezdettől a for-

radalom konszolidációjáért, a békés megoldásokért küzdött. Október 28-án
ultimátumot intézett Nagy Imréhez, követelve az ÁVH feloszlatását, a többpárti
választások kiírását és a tárgyalások megindítását a szovjet csapatok kivoná-
sáról. Október 30-án megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács, mely őt válasz-
totta elnökévé. November 4-e után néhány napig bujkált, majd visszatért Győr-
be, ahol igyekezett megakadályozni a forradalom vezetőinek letartóztatását. A
győri Hazánk című folyóirat főszerkesztője lett. A forradalom leverése után Ká-
dárék kormánymegbízottként vagy miniszterként kívánták megnyerni maguk-
nak – eredménytelenül. 1957 februárjában a Hazafias Népfront delegációjával
még Bulgáriába utazott, majd május 3-án letartóztatták, és 9-én megfosztot-
ták képviselői mandátumától. A Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Politikai Nyomozó Osztálya indított ellene eljárást. Mielőtt ügyének bírósági
tárgyalására sor kerülhetett volna, öngyilkosságot követett el. Mártíromságát
Győrött emléktáblák hirdetik, Adyvárosban utat neveztek el tiszteletére.

Összeállította: Farkas Mónika és Szarka Zsófia

Lebó Ferenc:
Népek Krisztusa
Magyarország

Tihanyi Árpád 
családja körében
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A hétköznapi hősök
A tömeg elözönlötte a várost. A

mostani MTESZ Székház, az akkori
Pártbizottság épülete előtt gyüle-
keztek a Kisfaludy Színház színé-
szei, a forradalom egyik meghatáro-
zó alakja, Földes Gábor vezetésével.
Éltették Nagy Imrét és a szocialista,
független Magyarországot. Aztán
ott Földest arra kérték, menjen
gyorsan a börtön elé, mert oda is el-
érkezett a hír, hogy a tüntetők már a
politikai foglyok szabadon bocsátá-
sát követelték. A börtönnél a pa-
rancsnokság és a tömeg között
patthelyzet alakult ki. Mindeközben
a rendőrség és a büntetés-végre-
hajtási intézet vezetősége segítsé-
get kért, így érkezett meg az a teher-
autó ide, amit minden bizonnyal az
ÁVH-sok küldtek, fegyverekkel
meg rakva. A lelkesedés csillapítha-

hatta az épületet, a politikai foglyo-
kat pedig kiszabadították. A börtön-
nél történő összecsapás a győri
események legvéresebb emlékei-
hez tartozik, ma is kopjafa és emlék-
tábla hirdeti a három fiatal mártír
emlékét.

Ugyanezen a napon este nyolc
órakor a megyei titkár kérésére szov-
jet harckocsik jelentek meg Győr
belvárosában az ott lakó szovjetek
kimenekítésére, másrészt, hogy se-
gítsék a város védelmét. A tömeg el-
lenségesen fogadta a szovjet kato-
nákat, szidalmazta őket. Összecsa-
pásra végül Győrött nem került sor,
de az utcát csak október 26-án, a
hajnali órákban hagyták el a tünte-
tők. Emellett már a tisztikarban fel-
bomlott a rend, többen Kossuth cí-
mert tűztek ki a sapkájukra a vörös
csillag helyett.

A forradalom győzelme
Győrött
Következő helyszínünk a jelenkori

patinás Leier Központ, egykori Rá-
kóczi Laktanya. Erre a helyszínre már
a radikális tömeg vonult, „gyilkosok,
le az ávóval!” felkiáltásokkal. Októ-
ber 26-án a hír már mindenkihez el-
jutott, hogy azok a magyar katonák,
akik itt állomásoztak Győrött, szim-
patizáltak a forradalommal, a tünte-
tők követeléseivel. A forradalom
egyik meghatározó alakja, a fiatal Tö-
rök István vezetésével a tömeg körül-
vette a Rákóczi Laktanya főbejáratát,
és az itteni helyőrség parancsnoká-
val, Krecz Gézával tárgyalásokba
kezdett. Megállapodtak, hogy az itt
állomásozó katonák fegyvertelenül

TIHANYI ÁRPÁD
A győri Liszt Ferenc úti általános iskolában tanított
magyart és történelmet a forradalom pillanatáig.
„Szigorú, keménykezű tanár volt, de igazságos, ezért
szerettük” – emlékszik vissza az egykori tanítvány. Dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester kötelességének tartotta,
hogy a Belvárosban mind Tihanyi Árpád, mind Földes Gábor em-
lékét csempekép őrizze. A városvezető felidézte, hogy október 25-én a szovjet
hősi emlékmű ledöntésekor Tihanyi Árpád elszavalta a Nemzeti dalt. Október
26-án Mosonmagyaróváron határozott fellépésével meg tudta akadályozni,
hogy a sortüzet követő lincshangulatban, a tanácsháza előtti tüntetésnek már
nem lettek további halálos áldozatai. Tihanyi Árpádot a mosonmagyaróvári
események miatt 1956. december 27-én tartóztatták le. A demokratikus ál-
lamrend megdöntésére szervezett összeesküvésben való részvétel és gyilkos-
ságra való felbujtás vádjával előbb életfogytiglani börtönre, majd halálra ítélték.
1957. december 31-én kivégezték. Hamvai évtizedekig ismeretlen helyen nyu-
godtak, majd a rehabilitáció során a nádorvárosi köztemető díszsírhelyén te-
mették el újra. Emlékét Nádorvárosban utcanév is őrzi. Csempeképét a győri
Liszt Ferenc utcában, egykori iskolája falán helyezték el. 

tatlan volt, az egyik fiatal mártír, Má-
té Mária ugrott fel az autó tetejére
géppisztolyokat adogatván lefelé,
amit egy sorozatlövés szakított fél-
be. A fiatal lány és a kerítést átmá-
szó Halász Ödön holtan estek össze.
Elszabadultak az indulatok. A tö-
meg szabályosan ostrom alá vette
az épületet: kővel, kavicsdarabokkal
dobálta azt. A tűzharcban meghalt
a fiatal Szabó Béla is. Hogy még-
sem lett nagyobb vérengzés, az an-
nak is köszönhető volt, hogy Földes
Gábor a Pártbizottság után ideérke-
zett, felemelt kézzel, fegyvertelenül
bekopogtatott a börtönbe, és tár-
gyalásokat kezdett a parancsnokkal.
A békés, diplomatikus megegyezés-
nek köszönhetően, a tömeg elfoglal-

A Városháza
homlokzatáról
leverték
a vörös csillagot

A tüntetők
a Rákóczi Laktanyát is

bevették
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részt vehetnek a további tüntetések-
ben. A lelkes tömeg már tanúja volt,
hogy a katonák leveszik a vörös csil-
lagot a sapkájukról, ez már jelezte,
hogy egyöntetűen a tömeg mellé áll-
nak. Ezután a demonstrálók, kato-
nákkal kiegészülve, a BM megyei fő-
osztályához, az egykori ÁVH központ-
jához vonultak, a mai megyei rendőr-
ség épületéhez, a mai Szigethy Attila
útra.  Itt már több ezer emberről van
szó, magyarázza a helyszínen Nagy
Róbert főlevéltáros. A történések
nagyjából azonos forgatókönyv alap-
ján zajlanak, mint a laktanya eseté-
ben. Török István nevét akkorra már
megismerték a győriek. Őt kérték
meg arra, hogy kezdje meg a tárgya-
lásokat az ÁVH vezetőivel. A tömeg
hangos követelései megegyeztek az
előző napon elhangzottakkal: „a
szovjet csapatok azonnal vonuljanak
ki, független Magyarországot!, bo-
csássák szabadon a politikai foglyo-
kat, legyen sajtószabadság!”  Török
ígéretet is tett, hogy kiáll a tüntetők
mellett. És bár a demonstrálókat az
épület ablakaiból fegyveresek vették
célkeresztbe, az előző órák esemé-
nyei meghátrálásra kényszerítették
még az ÁVH legvérmesebb politikai

tisztjeit is. Törököt beengedték az
embereivel együtt, akik az alagsori
cellákban minden egyes foglyot ki-
kérdeztek bebörtönzésük okairól.
Legtöbbjük természetesen politikai
fogoly volt. Mindeközben a tömeg
berohant az épületbe, ellenállásnak
nyoma sem volt. Az összes iratot ki-
dobálták az utcára, az akkori füves
területen a papírokat fújta a szél. Ezt
a történelmi képet sokan őrzik ma is
az emlékezetükben. A hadsereg ide-
érkező egységei védőőrizet alá he-
lyezték a politikai tiszteket, akiket
nagy valószínűséggel bántottak vol-
na. Lincselés azonban nem történt.
Aztán a demonstrálók egy része a
Bartók Béla úton a rendőrség felé
vette az útját, hogy őket is maga mel-
lé állítsa. Erre azonban már nem volt
szükség, hiszen ez időközben meg-
történt. Ez az a pillanat október 26-
án, amikor elmondhatjuk, a tüntető
tömegnek sikerült békésen maga
mellé állítani a rendőrséget, a fegy-
veres testületeket és az ÁVH-t is.

A forradalom
konszolidációja Győrött
Mindeközben a Városházán meg-

alakult a Győri Nemzeti Tanács ok-

FÖLDES GÁBOR
Színművészből lett forradalmár, aki a Győri Kisfaludy
Színház főrendezőjeként lépett be az MDP-be, majd Nagy
Imre első számú pártfogója lett, még a miniszterelnök halála
után is hűen vallotta nézeteit. Október 23-án létrehozta a győri Pe-
tőfi-kört. A városban a forradalom kitörésekor meg tudta akadályozni a vé-
res összetűzéseket. Éppen ezért Szigethy Attila őt is küldte a mosonma-
gyaróvári események megfékezésére. Október 27-én megbízták a Győri
Rádió adásainak politikai ellenőrzésével. Október 28-án egy szélsőséges
tüntetés hatására, Szigethy Attila átmenetileg lemondatta pozíciójáról. No-
vember 4-e után tért vissza a politikai életbe, felvette a kapcsolatot a Ha-
zánk című lap szerkesztőivel, cikkeket is írt az újságba. Színházi és egyéb
kulturális rendezvényeken próbálta meg ébren tartani a forradalom szelle-
mét, a színház első premierje a Bánk bán volt. 1957 májusában gyilkosság
vádjával letartóztatták, halálra ítélték. Híres színészek, mint például Gobbi
Hilda és Major Tamás próbáltak meg érte kiállni, de mindhiába. A Legfel-
sőbb Bíróság Katonai Kollégiuma másodfokon felmentette, óvadékpert,
életet ígértek, azonban január 15-én, az első fokon kiszabott jogítéletet jog-
erőssé nyilvánították. Földes Gábor a bírósági eljárások során nem kért ma-
gának kegyelmet, csupán golyó általi halált, ennek ellenére 35 évesen kötél
által végezték ki. A mártírról Győrött utcát neveztek el.

tóber 26-án, melynek elnöke Szi-
gethy Attila volt. Nagy Imre hívéről
már Bana József, a városi levéltár
igazgatója mesél nekünk. Az AVH
tehát feloszlott, a Tanács vette át a
Győri Rádió működtetését. Szi-

gethyhez természetesen eljutnak a
mosonmagyar óvári események hí-
rei, ahol mint ismeretes, véres, halá-
los kimenetelű küzdelem folyt. Há-
rom sortűzben mintegy százan hal-
tak meg, 250-en sebesültek meg,
sokukat a győri kórházba szállítot-
ták. Szigethy Attila Földes Gábort
és Tihanyi Árpádot küldte a hely-
színre, hogy konszolidálják a helyze-
tet. A lincshangulatba érkező Tiha-
nyi Árpádnak sikerült valamelyest
megfékeznie az indulatokat, beszé-
det mondott, majd a helyszínen be-
jelentette, hogy a sortűz felelőseit
törvény elé fogják állítani. 

Az akkori Győr-Sopron megyé-
ben október 26–27-re a forradalom
győzött. Kimenetelét tekintve, ösz-
szehasonlíthatatlan a budapesti
vagy a mosonmagyaróvári véres
eseményekkel. Szigethy Attila, Föl-
des Gábor, Tihanyi Árpád és Török
István, valamint a megalakuló szer-
vezetek: a Győri Nemzeti Tanács, a
Dunántúli Nemzeti Tanács intézke-
déseinek köszönhetően, sikerült
konszolidálni a helyzetet. Kiépült a
forradalmi hatalom, melynek élén
Szigethy Attila állt, és Nagy Imre kor-
mányával együttműködve, egy új
Győrben gondolkodott – emlékezte-
tett Bana József igazgató. 

A szovjet csapatok bevonulása
után a belügyi szervek intézkedései fe-
lülírták a forradalom győzelmét is,
életben maradást ígérve, egy éven be-
lül kivégeztek minden ellenállót. Szi-
gethy Attilát mielőtt perbe fogták vol-
na, öngyilkos lett.

November 4-én
megjelentek

a szovjet tankok
a Belvárosban
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

1956 és Győr - A forradalom szelleme
címmel látható kiállítás a Múzeumház-
ban. Balogh István, Borbély Károly,
Kurcsis István, Lebó Ferenc, Lipcsey
György, Molnár György, Soltra E. Ta-
más, Szalkai Károly, Szunyogh László
és Varga György egyéni művészetük,
látásmódjuk bemutatásával emlékez-
nek 1956-ra. Pápai Emese művészet-
történész a kiállítás hétfői megnyitó-
ján kiemelte, a tíz kiállító művész az
egyéni tanulságokon átszűrt és alko-
tói habitusukba szervesen illeszkedő
megoldásokat választották, visszafo-
gott módon, a jelképek, a keresztény
szimbolika és ikonográfia eszközeivel
éltek, a kevesebb több művészi súlyá-
val és meggyőző erejével. A kiállítás
2017. március 10-ig tart nyitva, addig
tárlatvezetésekkel, beszélgetős estek-
kel tarkítva.

’56-os események 56 képkocká-
ban. Az Aradi Vértanúk Emléknapján
indította el a Győri Egyházmegye az
’56-os emléksorozatát. A Szent László
Látogatóközpontban nyílt fotókiállítás
anyaga dr. Simon József apát gyűjte-
ményéből származik, aki jelen volt a
mosonmagyaróvári eseményeken,
fényképezett, megörökítette a szabad-
ság mámorító pillanatait, a borzalom
és a tragédia szörnyűségét. Fényké-
peit évtizedeken át rejtegette, míg rá-
szánta magát, hogy az Egyházmegyei

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történe-
ti Múzeum az 1956-os forradalom hatva-
nadik jubileuma alkalmából egy rendhagyó
köztéri projekt keretében feltárta a Nádor-
városban található, úgynevezett szerszám-
gépgyári lakóház homlokzatán található,
1984-es felújítás során befalazott Rákosi-
címert ábrázoló mázas kerámia dombor-
művet. A ház lakói levélszavazással dönte-
nek arról, hogy mi legyen a domborművel
az Ötven6van emlékkiállítás bezárása után:

a. Maradjon a helyén
egy emléktáblával kiegészítve.

Kiállításokkal is emlékeznek a forradalom és szabadságharcra

”...ha már én nem leszek”

Levéltár rendelkezésére bocsássa. A
látogatóközpont egyik termében a fil-
meket nézhetjük meg, míg a másik
kettőben a kópiákról készített fotókat,
valamint levéltári dokumentumokat
láthatunk. A kiállítás december 6-ig
tekinthető meg.

Ötven6van. A Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum emlékkiállí-
tása olyan győri emberi sorsokra fóku-
szál, melyeket végérvényesen átírt

1956 októbere. Az Esterházy-palotá-
ban megelevenedik az ötvenes évek vi-
lága múzeumi tárgyak segítségével,
két győri fiatal sorsán át. Máté Máriát
a győri börtön előtt lőtték le, a kiállítá-
son látható a ruhája, amelyben meg-
halt, valamint az a félig kész falvédő,
amelyet a halála előtt hímzett és nem
fejezett be. A hímzés itt maradt abba: …
ha már én nem leszek. A győri Hámori
Jenő '56-ban egyetemistaként lett

kardvívó olimpiai bajnok, amikor disszi-
dált az USA-ba. A kiállításon láthatjuk
az olimpia kiutazási engedélyét, a Rá-
kosi címeres karszalagját, valamint kol-
légánk, Nagy Roland által készített
portréfilmet is a sportolóról. A máso-
dik teremben a Kazinczy Ferenc Gim-
názium diákjai által összegyűjtött, lefil-
mezett, az ötvenes évekkel kapcsola-
tos tárgyak történetét mutatják be. A
tárlat november 20-ig látogatható.

b. Vakolják vissza, úgy, ahogy eddig volt.
c. Emeljék ki és kerüljön a múzeumba.
A projekt rendhagyó módon terjeszti ki a

múzeum terét azáltal, hogy egy közterületen
található építészeti elem láthatóvá tételén
keresztül az ötvenes évekkel, '56-tal kapcso-
latosan olyan párbeszédet hív életre, amely
során kirajzolódnak a korszak megítélésével
kapcsolatos emlékezet különféle mintázatai.

A Katharina Roters és Szolnoki József
által iniciált feltárásban Szabó Márton
szobrászművész és Sipeki Zoltán resta-
urátor működött közre.

Rákosi-címer a vakolat alatt

Október 23-án

emlékmûsorral
jelentkezik a Gyôr+ 

Rádió 16 órától,

a Gyôr+ Televízió

pedig 19 órától.
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kép és szöveg: papp zsolt

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfor-
dulóján nem csak hazánkban, de számos
külföldi helyszínen rendeznek megemlé-
kezéseket. A hét közepén testvérváro-
sunkban, Ingolstadtban is tisztelegtek a
magyar hősök előtt.

A Stadtmuseum barokk terme adott otthont annak
a nagyszabású ünnepi estnek, amelyet Magyaror-
szág Müncheni Főkonzulátusa koordinálásával az
ingolstadti Petőfi Kör, Győr és Ingolstadt közremű-
ködésével szerveztek. 

„1956-ban az egész világ Magyarországra fi-
gyelt, miközben a magyarok bizonyították, a sza-
badságért még meghalni is készek” – fogalmazott
Tordai-Lejkó Gábor főkonzul. Hozzátette, Európa
mai demokráciáját az 56-osok alapozták meg. A fő-
konzul utalt Győr és Ingolstadt barátságára, vala-
mint a közelmúltbeli müncheni megemlékezésre,
ahol Horst Seehofer bajor miniszterelnök kiemelte
az intenzív partnerségi kapcsolatokat, s elmondta,
szívesen ellátogatna szülőhelyének testvérvárosá-
ba, Győrbe, egyben jelezte, Orbán Viktor magyar
miniszterelnöknek pedig már van is egy érvényes
meghívása Ingolstadtba.

„A magyarok '56-ban saját kezükbe akarták
venni a sorsukat, mert egy olyan hazát szerettek

Ingolstadtban is ’56-ra emlékeztek
volna, amelyben szabadság van, ahol nem kívül-
ről mondják meg, hogy mit kell gondolnunk” – fo-
galmazott dr. Somogyi Tivadar. Megemlékezésé-

ben a győri alpolgármester személyes emlékeiről
is mesélt a németországi testvérvárosban. „Az
események egyik kiemelkedő győri alakítója volt
Tihanyi Árpád, civilben viszont tanárember, és
olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy
én is tanulhattam tőle. Végigéltem ötvenhat tör-

ténéseit, felemelő pillanatait, amelyek sajnos
nem tarthattak sokáig, a harckocsik lánctalpai
szétzúzták az álmokat, Tihanyi Árpád tanár urat
pedig a levert forradalmat követően elítélték és
kivégezték.” Az alpolgármester kiemelte, az '56-
os hősök alapozták meg a mai szabadságunkat,
amely lehetővé tette többek között az olyan gyü-
mölcsöző nemzetközi kapcsolatokat, mint ami-
lyen Győr és Ingolstadt között kialakult.

Achim Werner egykori tartományi képviselő,
az Audi AG politikai kapcsolatokért felelős vezető
munkatársa magyarországi élményeit, a Balaton-
nál eltöltött időket idézte fel, és büszkén mesélte,
hogy a parlamenti válogatott kapusaként még
Grosics Gyulával is találkozhatott. Szerinte min-
den európai nemzet köszönettel tartozik a magya-
rok bátor kiállásáért, ami elvezetett '89-hez, Né-
metország újraegyesítéséhez, és Európa jelenko-
ri demokráciájához.

Az estet szervező magyar kulturális egyesület ve-
zetője, Erős Cecília lapunk kérdésére elmondta, a
Petőfi Kör mintegy százötven ingolstadti és város
környéki magyart fog össze. Rendezvényeikkel, kö-
zös programjaikkal a magyar nyelv és kultúra meg-
őrzése a céljuk, valamint, hogy a környezetük is
megismerhesse a magyar értékeket. A méltó meg-
emlékezés mellett ezt a célt is szolgálta a múzeum
nagytermében rendezett est, ahol Filotás Péter és
zenésztársai adtak ünnepi koncertet.

Dr. Somogyi Tivadar,
Erős Cecília
és Tordai-Lejkó Gábor
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REQUIEM. Das
erste Konzert des
Győrer Philharmo-
nie Orchesters im
neuen Istvánffy Be-
nedek Abonne-
ment beginnt am
28. Oktober um 19
Uhr in der Győrer
Basilika. Unter Mit-
wirkung von: Cor-
nelia Horak – Sop-
ran, Arina Holecek
– Alt, Robert Bart-
neck – Tenor,
Unnsteinn Arna-
son – Bass.

Treffen und Ausstellung von VETERANMO-
TORRÄDER UND ALTER FAHRRÄDER am
23. Oktober von 8 bis 14 im ETP Park. Kinder
können auch Minimotorräder ausprobieren.

FEIERTAGSKONZERT am Sonntag, 23. Oktober um 15:30
Uhr in der Basilika der Pannonhalma Hauptabtei, wo die Interes-
sierten das Orgelkonzert von Fr. Theo Fleury OSB (Einsiedeln,
Schweiz) hören können.

DER GRAF VON MONTE CRISTO – in einer
gemeinsamen Aufführung von ExperiDance
und dem Békéscsabaer Jókai Theater am 29.
Oktober um 20 Uhr in der Audi Arena. Ein echt
klassisches Werk mit ewiger Lehre als Musical
in neuem Gewand.

HALLOWEENPARTY im Győrer Tiergarten am 31.
Oktober ab 16 Uhr. Es wird viele fürchterliche Schau -
plätze geben, der von Geistern bewachte Friedhof, das
Reich der Riesenhexenspinne, der Vampirtunnel. Die
Wege werden von leuchtenden Kürbislampen und Lich-
tern gekennzeichnet, wo die mutigen Besucher viele
spannende Entdeckungen und Spielen erwarten.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

KULTURÁLIS kínáló  

REQUIEM. A Győri Filharmonikus Zenekar új, Istvánffy Benedek bér-
letének első hangversenye október 28-án 19 órakor kezdődik a győri
bazilikában. Közreműködnek: Cornelia Horak – szoprán, Arina Holecek
– alt, Robert Bartneck – tenor, Unnsteinn Arnason – basszus.

V E T E R Á N
KERÉKPÁ-
ROK ÉS RÉ-
GI MAGYAR
BICAJOK ta-
lálkozója és ki-
állítása lesz
október 23-
án, 8 és 14
óra között az
ETO Parkban.
A gyerekek
mini kerékpá-
rokat is kipró-
bálhatnak.

BULLÁS JÓZSEF:
OP-REMIX című kiál-
lítása nyílik az Ester-
házy-palotában októ-
ber 21-én 18 órakor.
Az elmúlt 10 év mun-
kájából összeállított
tárlatot Fenyves Áron
művészettörténész és
Grászli Bernadett mú-
zeumigazgató nyitja
meg.

A győri Városház téren
október 23. és novem-
ber 4. között SZABAD-
TÉRI KIÁLLÍTÁST
láthatnak az arra járók
az 1956-os lengyel–
magyar sortüzek emlé-
kére.

HALLOWEENI BÜTYKÖLDE, kézműves
foglalkozás és játszóház várja a gyerekeket a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastélyban október
26-án 16 órától. 

ÜNNEPI KONCERT
lesz a Pannonhalmi
Főapátság bazilikájá-
ban október 23-án, va-
sárnap 15.30-kor,
ahol Fr. Theo Fleury
OSB (Einsiedeln,
Svájc) orgonahangver-
senyét hallgathatják
meg az érdeklődők.

RAJZFILMÜNNEP lesz Győrben is, október
29-én, szombaton 10 órától várják a gyereke-
ket és szüleiket a Nemzetközi Kereskedelmi
Központba, a Szent István út 10. szám alá, ahol
régebbi és mai magyar rajzfilmeket vetítenek.

NYÚZ – A HÍREK SZE-
RELMESEINEK. Az
Import Impró Társulat
előadását október 26-
án 19 órától láthatják a
Rómer Házban.

RIGÓ RO-
NALD zongo-
raművész ad
koncertet ok-
tóber 24-én
18 órakor a
zsinagógában.
Az ifjú duna-
s z e r d a h e l y i
művész a Vir-
tuózok című
komolyzenei
tehetségkuta-
tó műsorban
tűnt fel. 

A Győri Fotóklub
Egyesület tagjai-
nak idei legjobb
munkáiból össze-
állított, ESSZEN-
CIA IX. című fo-
tókiállítása nyílik
október 24-én 18
órakor az ETO
Parkban.
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Jubilál a Grúz Állami Népi Együttes
Világkörüli turnén Gyôrbe is eljönnek

Győrben november 6-án mindössze két alkalommal lesz látható ez a csodálatos előadás
a Győri Nemzeti Színházban. Jegyek a Győri Balett jegypénztárában, a Győr + Pavilonban
és a jegy.hu oldalon kaphatóak.

„A Grúz Állami Népi Együttes egy egye-
dülálló fenomén, amit egyszer az életben
mindenkinek látnia kell” – írta a francia
Le Figaro. A társulat világkörüli útra in-
dult, november 6-án Győrben is fellépnek
a Győri Nemzeti Színházban.

A 70 éves jubileumát ünneplő Grúz Állami Népi
Együttes a világ leghíresebb előadó helyszíneinek
állandó és visszatérő sztárvendége. Óriási sikerrel
lépett fel többek közt a Sydney Operaházban, az Al-
bert Hallban, a Coliseumban, a Metropolitan Ope-
raházban, a Lincoln Centerben. A Grúz Állami Népi
Együttes volt az első és az egyetlen népi társulat,
mely a leghíresebb és legigényesebb színpadon, a
milánói Teatro Alla Scalában felléphetett. Példátlan
esemény volt: a függönyöket 14 alkalommal húzták
fel, ami a mai napig megdönthetetlen rekord. 

A társulat élőzenével kísért, kétórás, lélegzetelállító
műsora ezúttal a Győri Nemzeti Színházban is látható
lesz. Mesés jelmezek és gyönyörű koreográfia mutat-
ja be a grúzok lelkét: a férfiak meglepetést okoznak a
temperamentumukkal és az egyszerre harcias és ne-
mes természetük bemutatásával. Hihetetlen képes-
ségeik lenyűgöző példái a kemény talp nélküli, puha
bőrcipőikben lábujjon bemutatott forgások és ugrá-
sok, vagy a két szívdobbanás között lezajló, fél térden
bemutatott pörgéseik. Lélegzet elállítóan gyönyörű
hölgyek suhannak a színpadon, és bájos táncukkal
magával ragadják a nézőket. A grúz lélek sajátosságai
izgalomba hozzák a nézőket, és felejthetetlen élmé-
nyekkel töltik meg a szívüket. (x)
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RÖVIDEN

Ilyen lesz 
az idei influenzavakcina
Ősz végén, télen megkezdődik az influ-
enza szezonja. Aki biztos védettséget
szeretne a vírusokkal szemben, idejé-
ben oltassa be magát! Főleg az idő-
seknek, a krónikus betegek-
nek és a munkájuk során so-
kakkal kapcsolatba kerülő
embereknek ajánlott a vé-
dőoltást beadatni. Az elő-
ző szezonban használt há-
romkomponensű oltóanyag-
hoz képest az ideiben két össze-
tevőt megváltoztattak. Az influenzaví-
rus nagyfokú változékonysága miatt az
oltóanyagba kerülő vírustörzseket évről
évre felülvizsgálják. A WHO csaknem
150 nemzeti influenza-laboratóriumá-
ban izolálják, tenyésztik az influenza
megbetegedést okozó vírusokat, folya-
matosan küldik az adatokat a központi
laboratóriumokba. Itt, a virológiai és
epidemiológiai adatok értékelése alap-
ján választják ki a következő influenza-
szezonban használt oltóanyag előállítá-
sához ajánlott vírustörzseket.

Az idős embereknél a depresszió az
életminőség romlásával, betegségekkel,
a szellemi hanyatlással és a halálozás fo-
kozott kockázatával függ össze. A ku-
tatók négyezer idősebb nő mentális
egészségét és szociális támogatottsági
szintjét hasonlították össze, egy részük
még vezetett autót, a többiek már
nem. Kilenc éven át követték nyomon
a hetvenes és nyolcvanas éveik végén
járó alanyokat. A már nem vezető nők
rosszabb mentális állapotról számoltak
be, mint azok, akik abbahagyták ugyan

a vezetést, de továbbra is részt
vettek különböző szociális
tevékenységekben, példá-
ul színházba, misére,
sporteseményekre, kár-
tyázni és hasonló progra-

mokra jártak. A szakember
szerint az elszigeteltség elke-

rülését segíti, ha az ember cseveg a
szomszédaival, rendszeresen beszél te-
lefonon a barátaival, családtagjaival,
szörfözik az interneten és megismerke-
dik a tömegközlekedéssel.

Autóvezetés és depresszió

Az orrdugulás okai
orrdugulást enyhe torokfájdalom, köhö-
gés kíséri, amely néhány nappal tovább
is húzódhat a heveny náthás, orrfolyásos
tüneteknél. Gyakran kötőhártya-gyulla-
dással is jár. Főleg gyerekek esetében az
első napokban láz is jelentkezik. Pár na-
pos pihenés, tüneti kezelés, vitaminok
gyógyíthatják, antibiotikumok szedése vi-
szont teljesen felesleges, sőt kifejezetten
kerülendő, ha nem áll fenn szövődmény.

Orrpolip 
Az orrpolip tulajdonképpen az orr

vagy az orrmelléküregek nyálkahártyájá-
nak körülírt duzzanata, legtöbbször al-
lergiás alapon. Ártalmatlan, kellemetlen
elváltozás, nem daganat, közvetlen élet-
veszélyt nem okoz, de az orr járatainak
eldugaszolása miatt szövődményei már
veszélyesek. Makacs megbetegedés,
amelyet szükséges műtétileg eltávolítani,
de sajnos sokszor kiújul. 

Mit kell tudni az orrcseppekről?
Az orrcseppeket két csoportra oszt-

hatjuk:
– a nyálkahártya lohasztására szol-

gáló, egyszerű, érösszehúzó hatá-
sú cseppek,

– allergiaellenes szert is tartalmazó
szerek, melyek megválasztása a
szakorvos feladata.

Az orrcseppek feladata a sza-
bad orrlégzés biztosítása, amely
létfontosságú a középfül, az orr-
melléküregek és a tüdő működé-
séhez. Felesleges használatuk ke-
rülendő, mindig az orrdugulás kivál-
tó okát kell megszüntetni. Kisgyerme-
kes családoknak érdemes a hűtőszek-
rényben gyermekorrcseppet tartaniuk,
mellyel gondoskodni lehet az orrdugu-
lás szövődményeinek megelőzéséről.

Az orrjáratot elzárhatja duzzanat,
orrpolip, orrdaganat, elferdült orr-
sövény, megnagyobbodott orrga-
rati mandula, sőt gyermekeknél
akár idegen test is. A folyamato-
san tapasztalt orrdugulás nemcsak
a nappalokat nehezíti meg, de a
nyugodt alvást is akadályozza.

Mitől alakul ki az orrdugulás?
A nátha, az egyre többeknél jelent-

kező allergia és bizonyos krónikus be-
tegségek is elvezethetnek az állandó
vagy igen gyakori orrdugulás kialaku-
lásához. Az orrüreg kiemelt feladata a
belélegzett levegő felmelegítése, párá-
sítása és tisztítása, melyhez nagy nyál-
kahártya-felületre és kiterjedt érhálózat-
ra van szükség. A levegő útját elzárhat-
ja többek között, ha ennek az erekben
bővelkedő nyálkahártyának egy gyulla-
dás hatására jelentősen megnő a térfo-
gata, megduzzad. A duzzanat pedig
természetesen gátolja a levegő útját.

Leggyakoribb ok az allergia
Az allergia mindenki által ismert,

napjainkban egyre szaporodó népbe-
tegség. Kezdeti és legismertebb tüne-
te az orrdugulás és az orrfolyás, me-
lyeket a nyálkahártya allergiás gyulla-
dása, duzzanata vált ki (szénanátha).
Feltétlenül szem előtt tartandó, hogy
az enyhe tüneteket sokan elhanyagol-
ják, ilyenkor azonban a betegség fo-
kozódhat, kiterjedhet a hörgőkre, a tü-
dőre és kialakul az asztma, mely már
sokkal veszélyesebb. Az allergiát teszttel
kell bizonyítani, ma már sokféle, recept -
re kapható orvosság, orrspray és tablet-
ta áll a kezelőorvos rendelkezésére.

Felső légúti 
gyulladás vagy megfázás
Felső légúti hurut általában lokális le-

hűlés és vírusos fertőzés következtében
jön létre, köhögés, nátha és rövid ideig
tartó láz kísérheti. Rövid, két-három na-
pos lappangási idő után jelentkeznek a
tünetek. Az orrnyálkahártya gyulladása

miatt nyákos orrfolyás következik
be, előbb vízszerű, majd sű-

rűbb váladékkal. A
tüsszögést, az
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gyás, normális súlyúaknál a testsúly
megtartása az alapvető cél. Általános-
ságban ajánlható a napi szükségletnél
500-700 kcal-val kisebb energiabevitel
(túlsúlyos, ill. elhízott betegeknél). A
táplálék  fehérje: 15 energia %, szén-
hidrátok: (zöldség-főzelékfélékből,
gyümölcsökből, a vércukorszintet ke-
vésbé emelő, kis glikémiás indexű ga-
bonafélékből) 45-55 energia %, zsira-
dékok: 30-40 energia %. Alapvető a
telített zsírok bevitelének csökkentése,
az egyszer telítetlen zsírsavak bevitelé-
nek növelése, kis glikémiás indexű,
nagy élelmi rosttartalmú szénhidrát-
bevitel előtérbe helyezése, a só fo-

gyasztásának korlátozása, az
alkoholfogyasztás mérsék-

lése (kerülése). Lényegé-
ben nem kell mást ten-
nünk, mint betegeink

figyelmét fel kell hív-

A cukorbetegség kezelésének
alapja az életmódi terápia. A tab-
letta-, vagy inzulinkezelés haté-
konyságát jelentősen meghaladja
a rendszeres fizikai aktivitás és he-
lyes táplálkozás nyújtotta előny. 

Fontos a helyes étkezés
Mivel a betegek 80-90 százaléka

túlsúlyos vagy elhízott, a kezelés alap-
ja a testsúly csökkentése, a fizikai akti-
vitás fokozása, a helyes életmód pro-
pagálása. A diéta tartása, akár tablet-
tás, akár inzulinterápia válik szükséges-
sé, alapvetően fontos, a legjobb
gyógyszerek hatására sem számítha-
tunk, ha az étrend nem
megfelelő. Súlyfeles-
leggel rendelkezők-
nél a fokozatos fo-

A 2-es típusú cukorbetegség 
nem gyógyszeres kezelése

ni a korszerű, egészséges táplálkozás
fontosságára.

A súlycsökkentő kezelés 
A súlycsökkentő kezelés része a

pszichés vezetés, egyénre szabott dié-
ta és fizikai aktivitás. Utóbbi megter-
vezésekor vegyük figyelembe az élet-
kort, az esetlegesen fennálló betegsé-
get, vagy a fizikai aktivitás korlátozott

voltát és természetesen a rendelkezés-
re álló infrastruktúrát. Nem szükséges
fittness-terem vagy uszoda az eredmé-

nyek elérésére, de jó, ha rendel-
kezésre áll. Az életmódi

kezelés bevezetése és
fenntartása sokkal sike-
resebb, ha csoportok

végzik megfelelő vezető-

JÓ TUDNI

Táplálékpiramis:
Tudományos eredményeken nyugvó, a la-
kosság tájékoztatását szolgáló táplálko-
zási ajánlásokat a világ számos országá-
ban nyilvánosságra hoztak. Ezek kö-
zül talán máig legismertebb az a
táplálékpiramis, amelyet 1993-
ben az Egyesült Államokban
dolgoztak ki. A piramison kívül
számos egyéb szimbólum-
rendszert használnak pl.
tányérforma, szivárvány,
stilizált pagoda, melye-
ket a szakemberek a
helyi viszonyok-
hoz adaptáltak. 

testmozgás
30 perc/nap

gabonafélék
teljes kiőrlésű

5-10 adag/nap

zöldségek, gyümölcsök
8-10 adag/nap

tej, tejtermékek
2-3 adag/nap

olajok, szívbarát
margarin és majonéz

2-3 adag/nap

hal, tojás, szárnyas hús
1-3 adag/hét

édesség, vörös húsok 
alkalmanként

„Lényegében nem kell mást tennünk, mint
betegeink figyelmét fel kell hívni a korszerű,
egészséges táplálkozás fontosságára.”

vel és a folyamatos kontroll lehetősé-
gével. Az aktivitás során a fokozatos-
ság elvét feltétlenül be kell tartani. A
maximális pulzusszám 80 százaléká-
nak meghaladása nem ajánlott (220 –
életkor, a maximális pulzusszám kiszá-
mításának alapja). Nemzetközi ajánlá-
sok egyöntetűen a napi 30-45 perces
mérsékelt intenzitású fizikai aktivitás

Szerzô:
Dr. Hidvégi Tibor 
PhD. belgyógyász, 

diabetológus fôorvos
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előnyeit ismerik el a szív-érrendszeri
betegségek és az időskori cukorbeteg-
ség megelőzése érdekében.

Az egészséges táplálkozással
szemben támasztott 
követelmények:
– Minél változatosabban, minél több-

féle élelmiszerből, különböző ételkészí-
tési módok felhasználásával állítsuk ösz-
sze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a
megszokotthoz, ízleljünk meg más éte-
leket is, kipróbálás után mondjunk csak
véleményt, ne legyenek előítéleteink. 
• A sokszínű, nem gyakran ismét-

lődő ételsorokat tartalmazó étrend ön-
magában komoly biztosítékot jelent
arra, hogy minden szükséges tápanya-
got megkap a szervezetünk.
• Asztalunkra mindig kerüljön bar-

na kenyér. Köretként inkább a párolt
zöldségféléket és burgonyát válasszuk
a rizs és a tészta helyett.

– Rendszeresen, naponta többször
együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfé-
lét. A bennük lévő ún. antioxidánsok
csökkentik a daganatos betegségek ki-
alakulásának kockázatát. A gyümölcs
a legjobb desszert, kevés benne a ka-
lória, zamatos, nagy víztartalma miatt
kitűnő szomjúságoltó, ráadásul sok vi-
tamint és ásványi anyagot tartalmaz.

– Naponta fogyasszunk tejet vagy
tejterméket. Fontos tudni, hogy a tej-
ben levő tejcukor gyorsan felszívódik,
és jelentősen emelheti a vércukor
szintjét, ezért a nyers tej fogyasztását
a beteg beszélje meg orvosával vagy
dietetikus szakemberrel. Tízóraira,
uzsonnára kefír, joghurt fogyasztható.
A tejtermékek közül a túró, sovány saj-
tok fogyasztása nagyon fontos a kalci-
umbevitel miatt, különösen nőknél, a
változókor után. 

– Legalább hetente egyszer építsük
be étrendünkbe a halat, különösen az
értékes zsírsav összetételű tengeri ha-
lat. A benne lévő omega-3 zsírsav jó-
tékony hatású a szív- és érrendszeri be-
tegségek megelőzésében.

– A kávéba, teába – ha egyáltalán
szükséges, mesterséges édesítőszert
tegyünk.

– Alacsony zsírtartalmú ételeket
fogyasszunk. A főzéshez, sütéshez
inkább margarint vagy olajat hasz-
náljunk. Részesítsük előnyben a gő-
zölést, párolást, alufóliában, sütő-
zacskóban, vagy fedett cserépedény-
ben készítést, a bő zsiradékban sü-
téssel szemben. Mellőzzük a rántást,
kedvezőbb a keményítővel, vagy so-
vány tejjel, kefírrel, joghurttal készí-
tett habarás.

Az emberek túlnyomó részének
van lábproblémája, és a panaszok
hátterében általában a láb valami-
lyen statikai elváltozása áll. Ilyen el-
változások a lúdtalp, a haránt és
hosszanti boltozatsüllyedés, a bü-
työk és a kalapácsujj is. A számító-
gépes talpvizsgálatot már egyre
több szakember javasolja vendége-
inek, mert az ilyen vizsgálat után
készített, egyénre szabott talpbeté-
tek használatával a problémák gya-
korta megelőzhetők, korrigálhatók.
A sarok és a talp fájdalma a láb bol-
tozatsüllyedésének leggyakoribb és
egyben nagyon kellemetlen, akár a
járást gyötrelmesen nehézzé tevő
tünete. A fájdalmak megszünteté-
se a mindennapi életvitelhez is
szükséges, de a sportoláshoz elen-
gedhetetlen.

Számítógépes talpvizsgálat

Egyedi talpbetét
készítése

Az eljárás lényege a talp nyomásel-
oszlásának mérése kidolgozott opti-
kai eljárással, melynek során nagy fel-
bontású, digitális képet kapunk a
talpról, lehetővé téve a lábbetegsé-
gek lenyomatának rögzítését. A nyo-
máskülönbségek látványos színtérkép
formájában jelennek meg a képer-
nyőn, ami igen magas információtar-
talommal szolgál a talpdiagnosztika
számára. A mintavevő és a betétter-
vező program saját fejlesztésű. A talp-
felvétel gyors és egyszerű, a páciens
adataival együtt talpképe is tárolásra
kerül. A felvett képre grafikus szoft-
ver segítségével lehet betétet tervezni.
A talpvizsgálat után lehetőség van
egyedi talpbetét rendelésére. Választ-
ható bőr, illetve polifoam alapanyagú
betét. A betét a megrendeléstől szá-
mított 2-3 héten belül készül el.
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Halk szavú, csöndes úriember. Aki
először találkozik vele, talán egy ku-
tatólaborban, vagy egy antik könyv-
tári olvasóterem  félhomályában
tudja elképzelni őt. Nem a hangere-
jével, nem a fontoskodásával, ha-
nem a tudásával teremt tekintélyt
magának. Gondolom, a műtétek
alatt sem kiabál az asszisztenciával.
Megfontolt, de gyors döntésekre
képes, ami különösen az operációk
sűrűjében fontos tulajdonság. 

Dr. Tompos Tamás a Sopronhoz kö-
zeli Farádon töltötte a gyermekkorát,
ott járta ki az általános iskolát. Nővé-
rének a férje fiatal belgyógyász orvos-
ként került be a családba, „az ő sze-
mélyisége mozdított az orvosi hivatás
irányába” – emlékezik vissza a motivá-
cióra. Céltudatos fiatal volt, aki tizen-
négy évesen már átgondolta, mihez is
akar kezdeni majdani felnőtt életével.
A soproni Berzsenyi evangélikus gim-
náziumban érettségizett, mindvégig
jól tanult, később az orvosi egyetemen
sem volt rosszabb jegye négyesnél, az
is csak ritkán. Lehetett volna mérnök,
hiszen érdekelték a reáltárgyak és ér-

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

zéke is volt a műszaki szakmákhoz.
Végül az orvos-biológiai érdeklődése
győzött, döntéséhez az a felismerése
is hozzájárult, hogy az akkori ipar álla-
pota, technológiája, technikai színvo-
nala sokkal szűkebb mozgásteret
adott volna egy fiatal önmegvalósítá-
sához, mint az orvosi pálya.

Sógora példáján belgyógyász akart
lenni. Ezzel a szemlélettel végezte el
az egyetemet, s amikor pályakezdő
doktorként az elé tett listából válasz-
tania kellett, első szempontja volt: me-
gyei szintű kórházba kerüljön, mert
azt remélte, hogy ott jól megtanulhat-
ja a szakma gyakorlati részét, de köz-
ben az elméleti hátteret is használni
tudja. Győrbe akart jönni, ám akkor itt
csak reumatológusnak és fül-orr-gé-
gésznek hirdettek állást. 

Dr. Tompos Tamás fölmérte saját
erősségeit. Tudta, hogy ügyes keze
van, nem félt a manuális feladatoktól,
elvállalta az állást, s nem is bánta meg.
Nem tagadja, előfordult néha, hogy
kedve lett volna szakmát váltani, de fő-
nöke, „dr. Czigány Jenő szelíd marasz-
talására” az osztályon maradt.

Kisszakmának nevezik a fül-orr-gé-
gészetet, de igazából hatalmas területet
ölel fel – avat be szakterülete sajátossá-
gaiba. – Ha belegondolunk, csak a fülé-

szetnek van három fontos ága, a sebé-
szet, a hallással, valamint  az egyensúly -
érzetünkkel kapcsolatos betegségek.
Az orrgyógyászathoz tartozik például a
funkcionális és az esztétikai orrplasztika.
S akkor még nem is beszéltünk a fej-, s
nyakdaganatokról, az onkológiai műté-
tekről, mely munkámnak nagyjából a
negyven százalékát teszi ki.

Évente átlagosan 150 új fej-, nyak-
daganatot diagnosztizálnak az osztá-
lyon, az elmúlt öt esztendőben  ez a
tendencia állandósulni látszik. Koráb-
ban volt egy hirtelen emelkedés a száj-
üregi rákbetegségekben, a jelek sze-
rint a növekedés megállt. 

Azt tapasztaljuk, hogy a rákos elvál-
tozások kialakulásában az alkoholfo-
gyasztásnak és a dohányzásnak együttes
szerepe van – magyarázza az osztályve-
zető. – Ezen kívül főleg a HPV-fertőzés a
felelős a daganatok kialakulásáért.

Dr. Tompos Tamás szerint a HPV-ví-
rus fertőzése szinte kikerülhetetlen. Az
ember nem izolálhatja, nem zárhatja her-
metikusan el magát a külvilágtól. Márpe-
dig étkezéssel, a pohár széléről, de akár
a levegővétellel is szervezetünkbe juthat
ez a vírus, melyet eredendően jóindula-
túnak ismer az orvostudomány. Öt-tíz
százalékuk azonban elfajul, s rosszindu-
latú folyamatokat indít el. Azt egyelőre

A csendet is meg lehet hallani

Dr. Tompos Tamás
címzetes egyetemi docens, 

osztályvezetô fôorvos

nem tudják megmondani, hogy melyik
daganatból lesz rák, így az összes ilyen
elváltozást meg kell műteni.

Az osztályvezető főorvos címzetes
egyetemi docens, pH-dolgozatát az
orrsövényplasztika új műtéti techniká-
járól írta. A hagyományos orrsövény-
operációk során az orvos kivágja, eltá-
volítja a girbe-görbe porcokat, s csak
az egyenes részeket hagyja meg. 

Az összes porcot azonban nem le-
het, nem szabad kimetszeni. Előfordul,
hogy nem talál az orvos egyenes por-
cokat, ezekre a bonyolult esetekre fó-
kuszált dolgozatában Tompos főorvos.
Az ő leírt műtéti technikájával nem el-
távolítja, hanem kiegyenesíti a görbe
porcokat. Az osztályvezető  meghatá-
rozta a műtét egymásra épülő lépéseit,
ezek alapján máshol is elvégezhető ez
a fajta operáció.

Az orrsövényplasztika nemcsak
szépészeti célokat szolgál – mondja –,
hanem funkcionális eredménnyel is
jár, megteremti a jó légzés feltételeit.
Ex trém módon deformált orral ugyan-
is alig kap levegőt az orrán keresztül
a beteg.

A főorvos nem feledkezik meg kol-
légáiról sem, akiktől sokat tanult.
Megemlíti dr. Czigány Jenőt, dr. Ho-
chenburger Emilt, dr. Faragó Lászlót,
akitől a fül-orr-gégészet alapjait, és dr.
Zemplén Bélát, akitől a fej-nyak sebé-
szetet sajátította el. 

Amikor a szenvedélyéről kérdezem,
gondolkodás nélkül felel: a barkácso-
lás. Minden elektronikai készüléket
maga javít, de az asztalosmunkákat
sem veti meg. A turbórendszert épp-
úgy ismeri, mint ahogy le- és fel tudja
szerelni például a hengerfejet is.

Felesége gyógyszerész, négy fel-
nőtt lánya közül ketten választották az
egészségügyet. Egyikük gyógyszerész,
másikuk gyógytornász és egészség-
szervező.  Van egy építészmérnök lá-
nya, s egy élelmiszermérnök is.

Dr. Tompos Tamást szeretik a bete-
gei. Előfordul, hogy valaki azzal nyit
be hozzá: húsz éve jártam magánál,
főorvos úr,  most egy másik panasszal
jövök. Ilyenkor a főorvos képzeletben
elsimítja húsz év ráncait a betegen, s
egy-két másodperc alatt ráismer egy-
kori páciensére.
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BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôr-Kismegyeren nappali + 6 szobás csa-
ládi ház eladó. Irányár: 38,9 M Ft. +36-
70/456-0470
Gyôr-Szabadhegyen 43 nm-es, nappali + 1
hálószobás, földszinti lakás autóbeállóval el-
adó. Ár: 15,2 M Ft. +36-70/703-0865
Rétalapon 3 szobás, 120 nm-es családi ház
eladó. A ház mögött dupla garázs és tároló
található. Ár 11,5 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôrben, a Szigethy Attila úton második
emeleti, 62 nm-es, azonnal költözhetô lakás
eladó. Irányár: 14,4 M Ft. +36-70/399-8261
Eladó egy marcalvárosi, 37 nm-es, felújí-
tott panellakás. Irányár: 11,9 M Ft. +36-
70/399-8262
Gyôr-Pinnyéden új építésû, 84 nm-es tár-
sasházi lakás eladó. Ár 24,5 M Ft. +36-
70/977-7837
Gyôrtôl 10 percre, Nagyszentjánoson 1441
nm-es, parkosított telken 2 szintes, felújított
családi ház akciós áron eladó! Gyorsan költöz-
hetô! Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôr-Marcalváros II-n 35 nm-es lakás, kicsi
rezsivel kedvezô áron eladó! Azonnal költöz-
hetô, tehermentes! Irányár: 10,5 M Ft. +36-
70/977-7837
Gyárvárosban 2. emeleti, részben felújított,
49 nm-es, erkélyes, tehermentes téglalakás
nagyon kedvezô áron eladó! Azonnal költöz-
hetô, mivel a bútorok is az árban vannak.
Ára: 12 M Ft. +36-70/977-7837 
Gyôr-Gyárvárosban 53 nm alapterületû, kétszo-
bás, egyedi fûtésû, felújított, erkélyes lakás el-
adó. Irányár: 11,9 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanak új építésû részén újszerû,
nappali + 2 szobás, elsô emeleti lakás el-
adó. Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/459-3010
Gyôr kedvelt részén, kertvárosias hangulat-
ban teljesen felújított, 136 nm-es sorházi la-
kás eladó! Ár: 36,5 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Kisbácsán egyszintes, 110 nm-es csa-
ládi ház 80 nm-es melléképülettel eladó! Ár:
22,9 M Ft. +36-70/372-0113
Fiatalos, új lakóparkban lakások év végi és
tavaszi átadással leköthetôk! 300 E Ft/nm.
+36-70/372-0113
74 nm-es, földszinti, kertkapcsolatos, 3 szo-
ba + nappalis lakás fûtéskész állapotban el-
adó! Ár: 21,5 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôrzámolyon eladó egy fûtéskész, 98 nm-
es, 4 szobás, önálló családi ház, 655 nm-es
telekkel! Ár: 23,99 M Ft. +36-70/372-0113
Révfaluban új építésû lakások 2017 ôszi át-
adással leköthetôk! Ár: 350 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
Gyôr-Szigetben új építésû társasházban la-
kások még leköthetôk 39 nm-tôl! Ár:
15.896.790 Ft. +36-70/372-0113
Gyôr peremkerületén eladó egy új építésû,
egyszintes, amerikai konyás + 3 szobás iker-
ház. Emelt szintû fûtéskész átadás 2016. no-
vember végén. Irányár: 24,49 M Ft. +36-
70/977-7841
Gyôrszentivánon új építésû, amerikai konyha
+ 2 szobás, 50 nm-es, külsôleg szigetelt,
mûanyag ablakos kis családi ház, 980 nm-
es telekkel eladó! Irányár: 8,5 M Ft. +36-
70/977-7841
Gyôr-Szabadhegyen téglaépítésû, modern
kialakítású, jó elosztású lakás gépkocsibeál-
lóval, 27 M Ft-ért eladó. +36-70/372-0105
Nyúlon, a hegyben téliesített nyaraló, boros-
pincével, csodálatos panorámával eladó. Ár:
16,9 M Ft. +36-70/372-0105
Gyôr-Nádorváros központi részén 560 nm-
es telken kétgenerációs, 140 nm alapterületû
családi ház eladó. Irányár: 42 M Ft. +36-
70/632-4354

Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli részén
3 szobás, 112 nm-es, erkélyes, téglaépítésû
társasházban polgári jellegû lakás eladó. Ár:
32 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes ház második
emeletén eladó egy 53 nm-es, 2 szoba + hal-
los lakás. Ár: 12,99 M Ft. +36-70/632-4354
Eladó Szigetben egy teljesen felújított, 54
nm-es, elsô emeleti, 2 szobás, téglaépítésû
lakás. Ár: 15,5 M Ft. +36-70/380-3752
Szigetben eladó egy 36 nm-es, 2. emeleti tár-
sasházi lakás. Ár: 9,5 M Ft. +36-70/380-3752
Eladó a Belvárosban egy 1. emeleti, 100 nm-
es, nívós polgári lakás. Ár: 36,9 M Ft. +36-
70/380-3752
Gorkijvárosban eladó egy 2014-ben teljesen
felújított, 3 szobás családi ház. Ár: 28,5 M Ft.
+36-70/380-3752
Eladó Ménfôcsanakon egy 2 szintes, 4 szo-
bás családi ház extrákkal, és 650 nm-es te-
lekkel. Ár: 38,5 M Ft. +36-70/380-3752
Gyôr-Szigetben eladó egy 42 nm-es, nappali
+ 1 hálószobás, földszinti társasházi lakás!
Ár: 14,9 M Ft. +36-70/977-7832
Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakóparkban
60 nm-es, 2 szobás társasházi lakások leköt-
hetôk. Ár: 16,8 M Ft-tól. +36-70/489-2011
Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakóparkban
98-111 nm-es, ikerházi lakások leköthetôk.
Ár: 34,5 M Ft-tól. +36-70/489-2011
Gyôr-Kisbácsán 4 szobás, 95 nm-es családi
ház eladó. Ár: 28,5 M Ft. +36-70/489-2011
Gyôr-Sáráson 3 szobás, 85 nm-es családi
ház eladó. Ár: 22,5 M Ft. +36-70/489-2011
Gyôrben, a Répce utcában, csendes he-
lyen, 4 emeletes társasház 1. emeletén 2
szobás lakás eladó! Irányár: 13,6 M Ft.
+36-70/338-6708
Gyôrben, a Kassák L. utcában, 4 emeletes
társasház 3. emeletén 2 szobás, erkélyes,
teljesen felújított lakás sürgôsen eladó! Irány -
ár: 13,49 M Ft. +36-70/338-6708
Kónyban 270 nm-es, téglaépítésû, 3 szintes
panzió eladó. Ár: 21,9 M Ft. +36-70/489-
2014
Enesén 1990-es építésû, hôszigetelt, 146
nm-es családi ház eladó. Ár: 20,5 M Ft. +36-
70/489-2014
Rábapatonán 110 nm-es, felújított családi
ház eladó. Ár: 13,9 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Újvárosban, falusias lakóövezetben,
406 nm-es építési telek eladó. Ár: 5,6 M Ft.
+36-70/489-2014
Gyôrújbarát kedvelt részén nappali + 3 szo-
bás ikerház, magas mûszaki színvonalon el-
adó. Ár: 24,99 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôrújbarát kedvelt lakóparkjában nappali
+ 3 szobás ikerház eladó. Ár: 17,2 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 + 2 fél-
szobás, felújított lakás eladó. Ár: 15,7 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyôr-Gyárvárosban 47 nm-es, teljesen felújí-
tott téglalakás eladó. Ár: 15 M Ft. +36-
70/372- 0109 
Gyôr-Szabadhegyen, a Jereváni úton, 2 szo-
bás, 49 nm-es, felújított, 4. emeleti panella-
kás eladó! Befektetésnek is kiváló! Ár: 13,45
M Ft. +36-70/372-0109 
Nádorváros és Adyváros határán, másfél
szobás, 2. emeleti lakás eladó. Akár befek-
tetésnek is. Ár: 10,5 M Ft. +36-70/372-0109
Marcalváros kedvelt részén erkélyes, kétszo-
ba-hallos, szigetelt lakás eladó! Ár: 14,3 M
Ft. +36-70/489-2012
Gyôr kedvelt részén elsô emeleti, erkélyes,
kétszoba-hallos lakás eladó! Ár: 13,8 M Ft.
+36-70/489-2012

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
(gyôrszentiváni telephelyre is)

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTÔ
• ÁPOLÓ

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 önéletrajz
• 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 kapcsolatban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu email címen.

kép és szöveg: pannon-víz

Iskolai előadásokkal, terepasztal-bemutatóval, vi-
zes érdekességekkel igyekszik népszerűsíteni az
ivóvízfogyasztást a Pannon-Víz Zrt. A közelgő
egészséghónap alkalmából olyan iskolák, óvodák
jelentkezését várják, ahol helyszíni bemutatókon
tudják felhívni a figyelmet a vízfogyasztás fontossá-
gára. Jelentkezni a 96/522-600/160-as telefonszá-
mon, vagy a Pannon-Víz Facebook-oldalán lehet. 

Az egészséges életmód mellett a környezetvéde-
lem iránti érdeklődés is egyre nagyobb és egyre ko-
rábban is kezdődik a mai iskolásoknál, óvodásoknál.
Az előadáson a gyerekek megismerkedhetnek lakó-
helyük vizes érdekességeivel, megtudhatják, ho-
gyan jut el a víz a vízcsapokba és mi lesz az elfolyó
szennyvíz sorsa. És természetesen minden pannon-
vizes gyermekelőadásról néhány szerencsés kis-
gyermek pannon-vizes kulaccsal térhet haza.

A vízfogyasztást
népszerûsítik az
egészséghónapban

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A százéves győri Ferenczy
Istvánnét köszöntötte ked-
den délelőtt Török István úti
otthonában Radnóti Ákos
alpolgármester, aki a virág-
csokor és a város ajándéka
mellett egy Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt
emléklappal ajándékozta
meg az ünnepeltet.

Radnóti Ákos jó egészséget kí-
vánt Margit néninek és elmondta,
ő az első százéves, akit személye-
sen köszönthet, ugyanis Adyvá-
rosban 90 éves volt ez idáig a leg-
idősebb ünnepelt. 

Margit néni jó egészségnek
örvend, csak a hallásával van
évek óta baj, így nehéz vele kom-
munikálni. Megtudtuk, Farádon
született, majd Fehértón járt is-
kolába, 1937-ben férjével költö-
zött Győrbe, aki a Vagongyárban

Századik születésnapot ünnepeltek
Margit néni meccset néz és a kávét négy cukorral issza 

helyezkedett el, ő pedig háztar-
tásbeli volt, gondoskodott két lá-
nyáról, majd az unokákról, déd-
unokákról. Szombaton két lánya,
négy unokája, hat dédunokája és

egy ükunokája, valamint azok
családjai ülték körbe a születés-
napi asztalt. Összetartó, igazi
bensőséges családi légkör veszi
körül a nénit, a fiatalok „kisma-
mának” szólítják.

Margit néni aktív nyugdíjas -
éveket él, 93 éves volt, amikor
először látta a tengert, a család
azóta többször vitte Horvátor-
szágba nyaralni. Oltárterítőket
készít a Szent Imre-plébánia-
templomnak, mindig is a hímzés
volt a hobbija. Legutóbb október
2-án mozdult ki messzebbre, el-
ment a szavazásra. Nyugodtan
telnek a napjai, újságot olvas, té-
vét néz, leginkább a meccseket
szereti. Lánya, akivel együtt él, el-
mondta, édesanyja soha nem
volt ideges típus, mindig tette a
dolgát, ellátta a háztartást, foglal-
kozott a gyerekekkel. Az étkezés-
sel sincs gondja Margit néninek,
jó étvágya van, a „húst hússal”
szereti és a kávét négy cukorral
issza.
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A borkultúra fejlődésével látvá-
nyos pincészetek nőnek ki a
földből országszerte, és komoly
termelés zajlik a borvidékeken,
melyhez elengedhetetlen az e
folyamatot kísérő, átgondolt
épületstruktúra is. 

Hasonlóan a pannonhalmi borvidék
borászataihoz – mint minden beru-
házásnál –, fontos szempont, hogy a
lehető legrövidebb idő alatt készül-
jön el az épület. 

Sorra épülnek a szebbnél szebb ven-
dégcsalogató látványpincék, amelyek-
ben természetesen minél előbb szeret-
nék fogadni az érdeklődőket. Ilyen épü-
letet tudhat most már magáénak a pan-
nonhalmi borvidék egyik gyöngysze-
me, a nyúli Hangyál Pince is. A 12 hek-
táron gazdálkodó kézműves, családi
borászat évek óta a régió kiemelkedő
minőségű nedűit adja, melyet a tulajdo-
nos, egyben a pincészet alapítójának
szakértelme fémjelez. Számos díj övezi
munkásságát, amely szintén egyik fon-
tos fokmérője annak, hogy átgondolt
és magas színvonalú gazdálkodást foly-
tatva, soha nem kötött kompromisszu-
mot a minőség rovására.  Ahogy az egy
családi vállalkozás esetében kiemelt
fontosságú: az önerőből megvalósuló,
a pincészet bővítésére vonatkozó gaz-
dasági döntések is különös körültekin-
tés mentén születtek.

Látványpincék a hazai építészet
fókuszpontjában

A nyúli Hangyál Pince gyors, modern és innovatív megoldást választott a bôvítéshez

Az alkalmazott Leier kéregfalas
technológia segítségével és a gondos
előzetes tervezés által, az építés költ-
séghatékonyan valósult meg. Az pe-
dig már csak hab a tortán, hogy az új,
innovatív technológia alkalmazásához
minimális humánerőforrás és jóval rö-
videbb idő szükséges, a hagyomá-
nyos, monolit technológiához képest.
A Leier előregyártott vasbeton-tech-
nológia egyértelműen bizonyította,
hogy egyéni igényekre szabottan ké-
pes az ipari beruházások funkcionális
kihívását is maximálisan teljesíteni.

„Már a tervezés során látszott,
hogy nagyon jó választás volt az inno-
vatív technológia alkalmazása. Renge-
teg időt, energiát és pénzt spórolt ne-
künk ez az építési módszer, mely rá -
adásul olyan minőségű látszófelületet
biztosított a pincében, hogy nincs
szükség további vakolásra sem. Ked-
veljük az indusztriális, modern stílust,
nagyon elégedettek vagyunk a vég-
eredménnyel. A cég munkatársai is
sokat segítettek abban, hogy mindez

létrejöhetett, minden menetközben
felmerülő probléma esetén számíthat-
tunk a szakértelmükre és segítségük-
re” – hangsúlyozta a beruházó, Han-
gyál Balázs.

Az építési hely nehéz feladatot rótt
minden kivitelezőre, hiszen az épület
a domb egyik magasabb pontján
épült, a megközelítése is nehéz fel-
adat volt. 

A Leier kéregfal- és mesterfödém -
elemeket a pinceszinten alkalmazták. 

FELHÍVÁS
A megnövekedett igények kielégítése érdekében a Leier Hun-
gária Kft. várja azon innovatív tervezőirodák jelentkezését,
akik szívesen működnének együtt a Leier cégcsoporttal, az
előregyártott technológia specialitásait magas szinten alkal-
mazó tervezői csapatot kiegészítve. A feltételek egyedi meg-
egyezés tárgyát képezik. Várjuk pályakezdők és most terve-
zőirodát indítani szándékozó ifjú vállalkozók jelentkezését is.
Stabil vállalati háttér – innovatív technológia – hosszú távú
fejlődési lehetőség.

További információk és érdeklődés:
info@leier.hu;  janossomorja@leier.hu

A megoldás előnyei önmagukért
beszélnek, hiszen a vízzáró vasbe-
ton falak egyszerű felületkezelés
után, végleges felületet adva vízhat-
lan, állandó temperatúrájú teret biz-
tosítottak a technológiának. Ugyan-
ezt a műszaki készültségi szintet, ha-
gyományos építési mód alkalmazá-
sa esetén, jóval több munkával lehe-
tett volna csak elérni, hiszen ebben
az esetben, a nedvesség elleni szi-
getelés többek között külön tartófa-
lat, szigetelőanyagot igényelt volna.
Ezzel a technológiával az alépítmé-
nyi földmunka mennyisége is jóval
kisebb lett.

Mindemellett a kivitelezési idő, a
hagyományos technológiával épített
pinceszerkezetek építési idejének tö-
redéke volt. Az előregyártott elemek-
ből épült összesen 240 m2-es födém
és a 140 m2 falfelületet magában fog-
laló pinceszint mindössze hét munka-
nap alatt készült el.  

Végezetül elmondható, hogy a
Hangyál Balázs nevét viselő borászat
olyan igényes ipari beruházás, mely
optimális és gyors megoldásra talált
a Leier előregyártott elemek alkalma-
zásával. (x)
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Idén tizedik alkalommal hirdette meg a győri
önkormányzat a „Szép Környezet – Jó Közér-
zet” környezetszépítő versenyt, családi ház,
társasház, illetve lakásszövetkezeti lakótömb,
erkély és üzletek teraszai kategóriákban.

„Tavaly két új kategóriával újítottuk meg a versenyt,
és fontos elmondanom, hogy valamennyiben gyö-
nyörű portákat láthattunk” – fogalmazott a múlt heti
díjátadón Radnóti Ákos. Az alpolgármester hozzá-
tette, nem csak a díjazottaknak, de valamennyi
résztvevőnek gratulál, és bízik benne, hogy jövőre
újra csatlakoznak környezetünk szépítéséhez. 

Az idén mintegy félszáz jelentkezés érkezett, a zsű-
rizést pedig egy szakemberekből álló bizottság végez-
te. A zsűri a sok szép porta közül azokat részesítette
előnyben, ahol a gondozott környezetben a praktikus-
sági szempontok domináltak a kert kialakításában és
láthatóan a lakók, a család, a lakóközösség kényelmét
szolgálták. Külön értékelték, ahol a környezetvédelmi
szempontokat előtérbe helyezték, s megoldották a
komposztálást, szelektív hulladékgyűjtést.

A díjazottak között egyaránt megtalálhatóak az
új építésű, modern, illetve régebben épült házak
kertjei is. A kategóriák 1–3. helyezettei az önkor-

A Szép Környezet Jó Közérzet 2016-os díjazottjai

Virágos porták versenyeztek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HÉT ÚJ TERMELÔESZKÖZZEL 
BÔVÜL AZ MNR KFT. GÉPPARKJA

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent GINOP-1.2.1-15-2015
sz. felhívás által megvalósuló projekt során – az elnyert 152,81 millió Ft
európai uniós támogatás segítségével – hét új, modern termelôeszköz be-
szerzésére kerül sor az MNR Kft. Gyôr, Tó u. 3. alatti telephelyén.

A pályázat az új gyártóeszközök beszerzése mellett 23 munkahely meg-
ôrzésére és 8 új munkahely létesítésére is lehetôséget biztosít. 
A projekt során az alábbi eszközökkel bôvül az MNR Kft. gépparkja:

1.) MHK-510CM – CNC helyzetköszörû
2.) HR-800-AND FAK – gyûrûköszörû
3.) Toyoda FH500J – vízszintes megmunkáló központ
4.) THV – horizontális mérôrendszer
5.) STUDER favorit CNC – univerzális CNC-átmérô köszörûgép
6.) AgieCharmilles CUT 200 sp – huzalos szikraforgácsoló
7.) Mitsubishi EA8-S – precíziós CNC tömbös szikraforgácsoló gép

Az új gyártóeszközöket a vevôk igényének figyelembevételével választottuk
ki és a 2015 novemberében átadott, új, 1200 m2-es csarnokunkban helyez-
zük üzembe. A fejlesztés eredményeként az új gépekkel kapacitásbôvítést
érünk el, rugalmasságunk növelésével rövidebb határidôk mellett több meg-
bízást tudunk teljesíteni. Az új technológiák bevezetésével termékskálánk
tovább bôvül. A projekt eredményes fenntartását munkavállalóink szakmai
felkészültsége garantálja. A pályázat segítségével beszerzett, modernebb
gépekkel, valamint stabil, szakképzett munkaerôhátterünkkel vevôink meg-
bízásait  kiváló minôségben és versenyképes árakon tudjuk teljesíteni.

További információ kérhetô:
Mátis Norbert • +36-96/449-521 • info@mnrkft.hu

mányzat által készíttetett „Szép Környezet – Jó Köz-
érzet 2016” táblát, valamint ajándékkártyát vehet-
nek át, amelyet kertészeti és barkács áruházban le-
het felhasználni. 

Családi ház kategóriában Budai Tiborné nyerte
az első helyezést, második lett Kertész Tibor Ró-
bert, harmadik pedig Ampli Gyuláné. Nyereményük
az oklevél és a tábla mellett 100 ezer, 75 ezer, illetve
50 ezer forint értékű ajándékkártya. Különdíjat ka-
pott Koteczki Zoltánné. Társasház, lakásszövetke-
zeti lakótömb kategóriában a Déry Tibor u. 15–17.,
XIV. sz. Lakásszövetkezet (Török István u. 15–17–
19.), OTP-társasház, Ifjúság krt. 26–28–30–32. lett
a sorrend (az ajándékkártya értéke 250, 200, 150
ezer forint). Különdíjban részesült az Ifjúsági Lakás-
szövetkezet (Zrínyi út 70–74.).

Az erkély kategóriában Bedők Imréné első, Ta-
kács Jenőné második, Bakó Beáta harmadik díjat
kapott (75, 50, 25 ezer forintos kártya), míg a külön-
díjas Faragó Ágota lett.

Az üzletek teraszai esetében a PálffYtália végzett
az élen, majd a Hotel Rába Belga Étterem és Sörö-
ző, valamint a Körút Fagyizó következett (a kártya
értéke az esetükben 250, 200, 150 ezer forint). A
különdíjat a Horváth-Kert étteremnek ítélték.

A versenybe benevezett és a zsűri által értékelt
összes jelentkezőnek a szervezők emléklappal kö-
szönték meg a versenyben való részvételt.

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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A győri önkormányzat sikeres
pályázatainak köszönhetően,
megújul a Türr István Utcai és a
Báthory Utcai Bölcsőde, vala-
mint a Bóbita és az Erzsébet Li-
geti Óvoda is.

„A győri önkormányzat kiemelt figyel-
met fordít óvodái, bölcsődéi felújításá-
ra, fejlesztésére, bővítésére. Ennek el-
sődleges célja, hogy gyermekeink
számára komfortos, barátságos és
egészséges, nevelésüket elősegítő
környezetet alakítsunk ki intézménye-
inkben” – fogalmazott dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester, aki elmondta,
az önkormányzat saját forrásból min-
den évben százmilliós nagyságrend-
ben fordít ezekre a feladatokra, de fo-
lyamatosan keresi a pályázati lehető-
ségeket is. 

Bóbita Óvoda
A meglévő épületet felújítják, en-

nek földszintjén alakítják ki a mosodát,
szertárt és a közlekedőből nyílik majd
az akadálymentes WC. Az emeletre
egy szertár, a kazánház, illetve óvónői
ebédlő kerül. A jelenlegi bejáratnál
csatlakozik majd a régi épülethez az
új, amelynek földszintjén lesz az egyé-
ni fejlesztő szoba, és az új aula. Itt ala-
kítják ki a tornaszobát, mely egyben
rendezvénytér is, az új épület emele-
tére két foglalkoztató kerül. A játszó-
udvart is újragondolják, korszerű, biz-
tonságos udvari játékokat helyeznek
ki. Az első udvarba négy parkolóhely
kerül, melyből egy akadálymentes
lesz. Az új épület tetején helyet kap
egy 10 kWp teljesítményű napelem
(PV erőmű) is. Az új épületrész
komplex akadálymentesítést tartal-
maz. A felújított és átalakított régi
épületrész 566, míg az új épület 428
négyzetméter. 

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvo-
da komplex felújítása, bővítése cí-
mű, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-
00003 azonosítószámú projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
és Magyarország költségvetésének
társfinanszírozásában valósul meg.
Az elnyert támogatás 340.011.193
forint, a megvalósítás időtartama:
2016. 07. 13–2017. 06. 30. 

Erzsébet Ligeti Óvoda
Az Erzsébet Ligeti Óvodával szem-

közt helyezkedik el a Győri Mosolyvár
Óvoda Magyar utcai Tagóvodája, a
Kölcsey Ferenc Általános Iskola mel-
lett. Az épület az általános iskola ka-
pacitásszükségletét elégítheti ki a jö-
vőben, az eddigi óvodai feladatellátá-

Megújuló óvodák és bölcsôdék
si hely pedig kiváltható az Erzsébet
Ligeti Óvoda épületének bővítésével.
Az új kétszintes részben szintenként
két-két foglalkoztatót hoznak létre.
Az új földszintre gyermeköltözők, rak-
tár, mosó-szárító helyiség, nevelői és
akadálymentes vendég WC kerül. Az
új emeleti részen a két foglalkoztató
mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni
foglalkoztató helyiségek jönnek létre,
de az orvosi és elkülönítő szoba is az
új épületben kap helyet. A tornate-
rem átalakítása is megtörténik a te-
rem légterének megemelésével. Az
óvoda meglévő épületében is tervez-
nek funkcionális változtatásokat,

emellett pedig az udvar is megújul.
Az eszközbeszerzés során óvodai bú-
torokkal, fejlesztőeszközökkel is gaz-
dagodik az intézmény, és komplex
akadálymentesítés is történik. Az új
épület mintegy 580 négyzetméteres,
ezzel 1723 négyzetméterre nő az in-
tézmény területe, az ingatlankiváltás-
ból adódóan pedig 79-cel, 333-ra nő
a férőhelyek száma.

Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújí-
tása, bővítése című TOP-6.2.1-15-
GY1-2016-00004 azonosítószámú
projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetésének társfinanszírozásá-
ban valósul meg. A támogatás ösz-
szege: 374.790.016 forint, megva-
lósulásának időtartama: 2016. 09.
01–2017. 09. 30. 

Türr István Utcai Bölcsőde
A beruházás során összesen 487

négyzetméter terület újul meg. Megva-
lósul a homlokzati hőszigetelés, a záró-
födém és a pincefödém hőszigetelése,
a bejárati ajtó cseréje is. Az épület tete-
jére egy 10 kWp teljesítményű napelem
(PV erőmű) kerül. Az akadálymentes
WC a felújítandó épületrészben kap he-
lyet, ahová az eljutás útvonala vala-
mennyi fogyatékossági csoport számá-
ra biztonságos, önálló közlekedést tesz
lehetővé. Az eszközbeszerzés kereté-
ben többek között különféle játékfor-
mák, mozgásigényt kielégítő, kreativi-
tást fejlesztő anyagok, az ábrázoló tevé-

kenységet fejlesztő eszközök kerülnek
az intézménybe. Emellett a berende-
zést is korszerűsítik, bútorok, tárolók,
különböző informatikai eszközök, vala-
mint az udvarba fedett kerékpártároló,
párakapu beszerzése történik meg. 

A Türr István Utcai Bölcsőde infrast-
ruktúra-fejlesztése című, TOP-6.2.1-15-
GY1-2016-00002 azonosítószámú pro-
jekt az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetésé-
nek társfinanszírozásában valósul meg,
a támogatás összege 46.612.942 forint.
A projekt megvalósításának időtarta-
ma: 2016. 09. 01.–2016. 12. 31.

Báthory Utcai Bölcsőde
A projekt során a meglévő épület

felújítása, bővítése és az udvar rende-
zése is megvalósul. Az épület hom-

lokzata új hőszigetelést kap, megtör-
ténik a nyílászárók cseréje is. Bővül
az épület három csoportegységének
vizesblokkja, a kialakuló középső ré-
szen két új pelenkázót, zuhanyzót, va-
lamint felnőttmosdót helyeznek el. A
D épületbe az akadálymentes vizesb-
lokk és egy szintén akadálymentes
szülői tárgyaló kerül. Kicserélik a bel-
ső nyílászárókat, a padlóburkolato-
kat, megújulnak a falfelületek is. Az A
és a D blokk között új, akadálymen-
tes bejárat létesül, és a D blokk hátsó
bejáratánál meglévő rámpát is átala-
kítják. Új akadálymentes parkolót is
kialakítanak, és akadálymentesítik a

jelenlegi gazdasági gépkocsibehaj-
tót is. Az eszköz-, köztük a játék, fog-
lalkoztatóanyagok és bútorbeszerzé-
sek hasonló célt szolgálnak, mint a
Türr István Utcai Bölcsőde esetében.
A felújítással érintett terület 545, az
átalakítással érintett pedig 298 négy-
zetméter. 

A Báthory Utcai Bölcsőde komp-
lex felújítása című, TOP-6.2.1-15-
GY1-2016-00001 azonosítószámú
projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetésének társfinanszírozásá-
ban valósul meg. A projekt összkölt-
sége 239.122.921 forint, ebből el-
számolható támogatási összeg:
238.562.142 forint. A projekt meg-
valósításának időtartama: 2016. 08.
01.–2017. 01. 31.

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

A Báthory Utcai Bölcsődében
a meglévő épületet
felújítják és bővítik
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OKTÓBER 22., SZOMBAT

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 A pletykafészek  04:40 Ha-
zug csajok társasága  05:25 A nagy
svindli  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:30 Kisdumások 
10:00 Top Shop 10:50 Brandmánia
 11:15 Street Kitchen  11:45 Au-
togram  12:15 Fitt Mánia  12:45
Cobra 11  13:55 Cobra 11  15:00
Cobra 11  16:00 Az időgép  18:00
RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz
 20:00 X-Faktor  21:55 Az Éhezők
Viadala – A kiválasztott befejező rész
 00:45 Puskás Hungary  03:10
Glee – Sztárok leszünk! 

04:20 Végzetes bizonyíték 05:05
Hungerő  06:00 Astro-Világ 
07:00 Tv2 matiné 07:20 Barbie: Tün-
dértitok  08:50 Poggyász  09:25
Otthon a kertben  09:55 Trendmá-
nia  10:30 Ízes élet  11:00 Babavi-
lág  11:35 Otthontérkép  12:05
SzÉpítők  12:40 Monk – Flúgos
nyomozó  13:40 Mint(a)apa 
15:45 Visszatérés a kék lagúnába 
18:00 Tények 18:50 Star Academy 
21:50 Sasszem  00:30 King Kong
 03:50 Sportos 03:55 A Köpeny 

05:55 Televíziós vásárlás 06:25 Zöld
térben 06:50 Trendközelben 07:20
Knight Rider  08:20 Amerikai mes-
terszakács  09:20 Amerikai mester-
szakács  10:10 Monk – Flúgos nyo-
mozó  11:10 Nyomtalanul  12:10
Nyomtalanul  13:05 Castle  14:00
Castle  14:55 Flúgos Futam 16:00
Flash – A Villám  16:55 Flash – A Vil-
lám  17:55 Harry Potter és a Tűz
Serlege  21:00 Férj és férj  23:20
Anyád lehetnék  01:20 Trendközel-
ben 01:55 Zöld térben 02:15 Will és
Grace  02:40 Will és Grace  03:05
Knight Rider 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Gázfröccs (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:25 Sporthírek (ism.) 09:30
Kamarai magazin (ism.) 09:45 Konk-
rét (ism.) 10:00 Vény nélkül (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 19:00 Győri7 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Kulisszák mögött (ism.) 21:30
Gázfröccs (ism.) 22:00 Győri7 (ism.)
22:45 Konkrét (ism.) 23:00 Képújság

GYŐR+ TV

OKTÓBER 23., VASÁRNAP

DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:00 A pletykafészek  04:40 Ha-
zug csajok társasága  05:20 A nagy
svindli  06:05 Top Shop 06:40 Kö-
lyökklub  09:45 Az elnök emberére
talál  11:50 Tengerre, tata!  13:55
6:3 avagy, játszd újra Tutti  15:50 Tu-
catjával olcsóbb  18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 X-Faktor  20:45 Last
Vegas  22:50 Legenda vagyok 
00:50 Az én Amerikám  02:40 Glee
– Sztárok leszünk!  03:25 Az élet
csajos oldala 

04:40 Poggyász  05:05 Hungerő 
06:00 A kis gézengúzok  07:35 Csi-
ri Bá!  09:25 A muskétás  11:35
Malac a pácban  13:30 Rio  15:30
Szabadság, Szerelem  18:00 Té-
nyek 18:50 Sztárban sztár  21:30
Ha igaz volna...  23:50 Az emlékek
őre  01:50 Mennyei tippek  02:15
Mennyei tippek  02:35 Mennyei tip-
pek  03:00 A szépség és a szörnye-
teg  03:45 Felejthetetlen 

05:30 Televíziós vásárlás 06:00 Ame-
rikai mesterszakács  06:50 Ameri-
kai mesterszakács  07:40 Will és
Grace  08:05 Will és Grace  08:35
Monk – Flúgos nyomozó  09:35
Trendközelben 10:05 Akadémia Itália
 10:40 Top Forma  11:10 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  12:05 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei  13:05 Ész-
bontók 14:10 Hajrá csajok: A nagy
összecsapás  16:20 Egyszer fent...
 18:45 Férj és férj  21:00 Az utolsó
dobás  23:05 Alvilági játékok 
01:20 Akadémia Itália  01:55 Top
Forma  02:20 Vérmes négyes 
02:45 Vérmes négyes  03:10 Vér-
mes négyes 

07:00 Credo (ism.) 07:30 Hello Győr!
(ism.) 08:00 Civil kurázsi (ism.) 08:30
Kamarai magazin (ism.) 08:45 Konk-
rét (ism.) 09:00 Gázfröccs (ism.)
09:30 Zooo+ (ism.) 10:00 Creative
chef (ism.) 10:30 Képújság 18:00
Győri7 (ism.) 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 1956 Győr 19:30 Hello Győr!
(ism.) 20:00 Zooo+ (ism.) 20:30 Épí-
tech (ism.) 21:00 Nyugdíjas Egyetem
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság (ism.) 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 24., HÉTFŐ
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:30 Felejthetetlen  05:10 Hungerő
06:05 Red Carpet – Sztárok testközel-
ben 06:15 Tűsarok 06:20 Mokka 
09:00 Ízes élet  09:20 Stahl konyhája
09:30 Babapercek 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:30Aktív 13:00Csapdába csalva 
13:35 Knight Rider 14:40 Walker, a te-
xasi kopó  15:45 María  16:50 Meg-
tört szívek  18:00 Tények 19:25 Drá-
gám, add az életed! 20:40 A szultána
 22:00 Stigmata  00:25 Red Carpet
– Sztárok testközelben  00:35 Bűnös
Chicago  01:45 Tények Este 02:25
Sportos 02:30 Ékszer TV 03:30 Aktív 
03:50 Apacsok 

07:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:00 Építech (ism.) 08:30 Hello
Győr! (ism.) 09:00 Zooo+ (ism.) 09:30
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Kulisszák mögött (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 21:00
Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:45 Creative chef
(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 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 25., KEDD
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:05 Sportos 05:10 Hungerő 06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Tűsarok 06:20 Mokka 09:00
Ízes élet 09:20Stahl konyhája 09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00Csapdába csalva 13:35
Knight Rider 14:40 Walker, a texasi ko-
pó  15:45 María  16:50 Megtört szí-
vek 18:00 Tények 19:25 Drágám, add
az életed!  20:40 A szultána  22:00
Sherlock és Watson  23:10 Lángoló
Chicago  00:15 Red Carpet – Sztárok
testközelben  00:25 Doktor Rush 
01:35 Tények Este 02:15 Sportos 02:20
Ékszer TV 03:20 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
(ism.) 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Épí-
tech (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 nélkül 
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 26., SZERDA
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

04:25 Psych – Dilis detektívek  05:10
Hungerő 06:05 Red Carpet – Sztárok
testközelben  06:15 Tűsarok  06:20
Mokka  09:00 Ízes élet  09:20 Stahl
konyhája 09:30 Babapercek 09:40
Teleshop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délben 12:30 Aktív 13:00 Csap-
dába csalva  13:35 Knight Rider 
14:40Walker, a texasi kopó 15:45Ma-
ría  16:50 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Drágám, add az életed! 
20:40A szultána 22:00Star Trek – Sö-
tétségben  01:00 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  01:10 Tények Este
02:00 Sportos 02:05 Ékszer TV 03:05 A
férjem védelmében 03:50 Aktív 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Építech (ism.) 09:00 Híradó (ism.) 09:20
Sporthírek (ism.) 09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Képújság (ism.) 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Civil kurázsi
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthí-
rek (ism.) 20:30 Kulisszák mögött (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Kamarai ma-
gazin (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Építech (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Portré  12:35 Story
Extra 13:10 Új csaj 13:35 Éjjel-nap-
pal Budapest  14:50 A Konyhafőnök
 16:20 A kis menyasszony  16:55
Story Extra  17:25 Fókusz  18:00
RTL Klub Híradó 18:55 A Konyhafőnök
20:20 Éjjel-nappal Budapest 21:35
Barátok közt  22:15 Castle  23:15
RTL Klub Híradó 23:45 XXI. század – a
legendák velünk élnek 00:15 Magya-
rul Balóval 00:55 Túsztárgyalók 02:00
Mi muzsikus lelkek 

04:55 Himnusz 05:00 Magyar történel-
mi arcképcsarnok 05:30 Duna anzix 
05:45 Hajnali gondolatok 05:50 Kult+
06:00 Hazajáró 06:25 Világ-nézet 
06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Csa-
lád-barát 09:05 Nyaralás pénz nélkül 
10:55 Noé barátai 11:25 Térkép 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Igal 13:30 A vi-
lágörökség kincsei 13:50 Hazajáró
14:20 Magyar Krónika  14:45 Az én
'56-om  15:00 Ünnepi megemléke-
zés a Műegyetemen 16:00 Az én '56-
om 16:20 Nemzetidegenek 17:00
Gasztroangyal  18:00 Híradó 18:35
SzerencseSzombat 19:30 A szabad-
ság vihara  21:05 Az Angyal  23:05
Kenó  23:10 Mavericks – Ahol a hul-
lámok születnek 01:05 A szabadság
vihara  02:35 Az én '56-om  02:50
Az én '56-om  03:00 Hagyaték 

06:20 "Így szól az Úr!" 06:30 A sokszínű
vallás  06:40 Biblia és irodalom 06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:25 Isten kezé-
ben 07:55Család-barát 09:00A nem-
zeti lobogó ünnepélyes felvonása 09:45
Református ifjúsági műsor  09:55 Ka-
tolikus krónika 10:20 Református maga-
zin 10:50 Görög katolikus szent liturgia
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Rúzs és selyem
13:25 Columbo: Melegházi dzsungel 
14:40Az én '56-om 15:00Díszünnep-
ség 1956 60. évfordulójának alkalmából
16:35 Az én '56-om  16:45 Az én '56-
om  17:00 A néma tüntetés  18:00
Híradó 18:35 Uchebnik  19:00 1956-
os ünnepi megemlékezés a Magyar Álla-
mi Operaházból 20:05 Szabadság tér
'56  21:00 Napló gyermekeimnek 
22:45 Kenó  22:50 Vigyázók  00:25
Columbo: Melegházi dzsungel 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55Kenó 07:00Híradó 07:25
Roma Magazin 07:55 Domovina 08:25
Az én '56-om 08:45Váratlan utazás 
09:35 Elfeledett szerelem 10:20 Csa-
lád-barát 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Ízőrzők: Ka-
laznó 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A palota ékköve  15:30 Elfele-
dett szerelem  16:15 Charly, majom a
családban 17:10 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel
19:25Maradj talpon! 20:25Kékfény
21:25 Hawaii Five-0 22:10 Kenó 
22:15No Limit 23:20A köz szemérme
 01:35 A szcientológia ügynökei 
02:35 A legvörösebb föld  02:45 Ma-
gyar történelmi arcképcsarnok 03:00
Hagyaték 03:30 Noé barátai 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Srpski Ekran 07:55 Unser Bildschirm
08:25 Az én '56-om  08:30 Jövő-idő-
ben 08:40 Váratlan utazás 09:35 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+ 12:55 Ízőrzők: Hajdúhad-
ház 13:35 Halálbiztos diagnózis 
14:25 A palota ékköve  15:30 Elfele-
dett szerelem 16:15 Charly, majom a
családban 17:10 Ridikül 18:00 Hír-
adó 18:35 A hegyi doktor – Újra rendel
 19:25 Maradj talpon!  20:25 Önök
kérték! 21:45 Velvet Divatház  22:35
Kenó  22:40 Grand Hotel  23:30 A
Nagyok  00:05 Kékfény  01:00 Ha-
waii Five-0  01:45 No Limit  02:45
Egy apáca szerelme 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis  05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:25 Az én '56-om  08:30 Jövő-idő-
ben 08:45 Váratlan utazás  09:30 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+ 12:55 Ízőrzők: Sárszentlő-
rinc 13:30Halálbiztos diagnózis 14:20
A palota ékköve 15:25Elfeledett szere-
lem 16:15 Charly, majom a családban
17:10 Ridikül 18:00 Híradó 18:35 A
hegyi doktor – Újra rendel  19:25 Ma-
radj talpon! 20:25 Skandináv lottó sor-
solás 20:40Szabadság tér '56 21:35
Pannon töredék  23:00 Kenó  23:05
A rejtélyes XX. század  23:40 Észak és
Dél – Mennyország és pokol 01:15An-
gyal 02:55 Rostás Pál feltámadása 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  Benne:
07:35 RTL Klub Híradó 08:05 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:20 Asztro
Show 10:20 Top Shop 12:05 SütniCake
 12:35 Story Extra  13:10 Új csaj 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 14:50 A
Konyhafőnök  16:20 A kis menyasz-
szony  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A
Konyhafőnök  20:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:35 Barátok közt  22:15
Szulejmán  23:20 RTL Klub Híradó
23:50Házon kívül 00:20Magyarul Ba-
lóval 01:00 Fitt Mánia  01:35 Túsztár-
gyalók 02:30 Túsztárgyalók 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Street Kitchen 12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  13:35 Éj-
jel-nappal Budapest 14:50 A Konyha-
főnök  16:20 A kis menyasszony 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A Kony-
hafőnök 20:20 Éjjel-nappal Budapest
21:35 Barátok közt 22:15 Dr. Csont
23:20 RTL Klub Híradó 23:50 Magya-
rul Balóval 00:30 Nyomtalanul 01:30
Autogram  2:05 Dr. Csont  03:00
Glee – Sztárok leszünk! 

05:25 Televíziós vásárlás 05:55 Will és
Grace 06:20Will és Grace 06:45Jó-
barátok 07:10Jóbarátok 07:35Szü-
letett detektívek 08:25Született detek-
tívek  09:15 Szívek szállodája 10:10
Amerikai mesterszakács 11:10 Monk
– Flúgos nyomozó  12:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:10 Nyomtalanul 
14:05 Nyomtalanul  15:05 Castle 
16:05 Castle 17:05 Amerikai mester-
szakács  18:05 Jim szerint a világ 
18:35 Jim szerint a világ 19:05 Nyugi,
Charlie! 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi 21:00 A szállító 3. 
23:10Flúgos Futam 00:15A nagy fogás
 01:15 Két pasi – meg egy kicsi 
01:45 Crossing Lines – Határtalanul 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will és
Grace 06:20Will és Grace 06:45Jó-
barátok 07:10Jóbarátok 07:35Szü-
letett detektívek 08:25Született detek-
tívek  09:15 Szívek szállodája 10:10
Amerikai mesterszakács 11:10 Monk
– Flúgos nyomozó  12:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:10 Nyomtalanul 
14:05 Nyomtalanul  15:05 Castle 
16:05 Castle  17:05 Amerikai mester-
szakács  18:05 Jim szerint a világ 
18:35 Jim szerint a világ 19:05 Nyugi,
Charlie! 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35Két pasi
– meg egy kicsi 21:00 40 éves szűz 
23:50 A S.H.I.E.L.D. ügynökei 00:50 A
S.H.I.E.L.D. ügynökei 01:45 Két pasi –
meg egy kicsi 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will és
Grace 06:15Will és Grace 06:45Jó-
barátok 07:10Jóbarátok 07:35Szü-
letett detektívek 08:25Született detek-
tívek  09:15 Szívek szállodája 10:10
Amerikai mesterszakács 11:10 Monk
– Flúgos nyomozó  12:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  13:10 Nyomtalanul 
14:05 Nyomtalanul  15:05 Castle 
16:05 Castle 17:05 Amerikai mester-
szakács  18:05 Jim szerint a világ 
18:35 Jim szerint a világ 19:05 Nyugi,
Charlie! 19:35Nyugi, Charlie! 20:05
Két pasi – meg egy kicsi 20:35 Két pa-
si – meg egy kicsi 21:00Flúgos Futam
22:10 A nagy fogás  23:05 Az utolsó
dobás 01:10 Crossing Lines – Határ-
talanul 02:05 Szívek szállodája 
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OKTÓBER 28., PÉNTEK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:05 Sportos 05:10 Hungerő 
06:05 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:15 Tűsarok  06:20
Mokka  09:00 Ízes élet  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 Drá-
gám, add az életed!  20:40 A szultá-
na  22:00 Hart háborúja  00:55
Red Carpet – Sztárok testközelben 
01:05 Tények Este 01:55 Aktív 
02:15 Sportos 02:20 Ékszer TV 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Creative chef
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Konkrét 21:45 Made
in Hungary (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Gáz-
fröccs (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 27., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV

RTL KLUB

TV2

VIASAT 3

05:05 Sportos 05:10 Hungerő 06:05
Red Carpet – Sztárok testközelben 
06:15 Tűsarok 06:20 Mokka 09:00
Ízes élet 09:20Stahl konyhája 09:30
Babapercek  09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben 12:30
Aktív 13:00 Knight Rider 14:40 Wal-
ker, a texasi kopó 15:45María 16:50
Megtört szívek  18:00 Tények 19:25
Drágám, add az életed!  20:40 A szul-
tána  22:00 Backstrom nyomozó 
23:10 A törvény embere  00:15 Red
Carpet – Sztárok testközelben  00:25
Spíler TV bemutatja: Premier League –
Összefoglaló  00:55 Tények Este
01:45 Aktív 02:05 Sportos 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Kulisszák mögött (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Konkrét (ism.) 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek 19:30
Vény nélkül 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Hello Győr!
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sport-
hírek (ism.) 21:30 Vény nélkül (ism.) 
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság (ism.)

GYŐR+ TV

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 Kisdumások  12:35
Story Extra  13:10 Új csaj  – A csók
13:35 Éjjel-nappal Budapest 14:50 A
Konyhafőnök  16:20 A kis menyasz-
szony  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A
Konyhafőnök  20:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:35 Barátok közt  22:15
CSI: A helyszínelők  23:10 RTL Klub
Híradó 23:45 Magyarul Balóval 00:20
Brandmánia  00:55 Döglött akták 
02:00 Szulejmán 

04:00 Fókusz  04:30 Story Extra 
04:55 Barátok közt  05:25 Top Shop
05:50 Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL
Klub Híradó 08:05 Fókusz 08:40 Ma-
gyarul Balóval 09:20 Asztro Show 10:20
Top Shop 12:05 EgészségKalauz 
12:35 Story Extra  13:10 Új csaj 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 14:50 A
Konyhafőnök  16:20 A kis menyasz-
szony  16:55 Story Extra  17:25 Fó-
kusz  18:00 RTL Klub Híradó 18:55 A
Konyhafőnök  20:20 Éjjel-nappal Bu-
dapest  21:35 Barátok közt  22:15
Csúcsformában  23:10 RTL Klub Hír-
adó 23:45 Magyarul Balóval 00:20 CSI:
Miami helyszínelők 01:25 Igazságosz-
tók 02:20 Igazságosztók 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos di-
agnózis  05:45 Hajnali gondolatok
05:50 Kult+  06:05 A hegyi doktor –
Újra rendel  06:55 Kenó  07:00
Híradó 07:25 P'amende 07:55 Öt
kontinens 08:25 Az én '56-om 
08:40 Feketén-fehéren  09:30 Elfe-
ledett szerelem  10:20 Család-ba-
rát 12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:45 Kult+  12:55 Ízőrzők: Ba-
latonakali 13:35 Halálbiztos diagnó-
zis  14:25 A palota ékköve  15:30
Elfeledett szerelem  16:15 Charly,
majom a családban  17:10 Ridikül
 18:00 Híradó 18:35 A hegyi doktor
– Újra rendel  19:30 Maradj talpon!
 20:30 Fölszállott a páva 21:30 No-
ra Roberts: Bukott angyal  23:10
Kenó  23:15 Jane Eyre  01:15 Egy
nagy család  03:00 Nora Roberts:
Bukott angyal 

05:25 Televíziós vásárlás 05:55 Will és
Grace 06:20Will és Grace 06:45Jó-
barátok 07:10Jóbarátok 07:35Szü-
letett detektívek  08:25 Doktor House
 09:15 Szívek szállodája 10:10 Ameri-
kai mesterszakács 11:10 Monk – Flú-
gos nyomozó  12:10 Monk – Flúgos
nyomozó 13:10 Nyomtalanul 14:05
Nyomtalanul  15:05 Castle  16:05
Castle 17:05Amerikai mesterszakács
18:05 Jim szerint a világ 18:35 Jim
szerint a világ 19:05 Nyugi, Charlie! 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi  21:00 Észbontók 22:10 Go-
lyóálló(12 23:50Két pasi – meg egy kicsi
00:20Crossing Lines – Határtalanul 
01:25 Szívek szállodája 

05:20 Televíziós vásárlás 05:50 Will és
Grace 06:15Will és Grace 06:40Jó-
barátok  07:05 Jóbarátok  07:30
Doktor House 08:20 Doktor House 
09:15 Szívek szállodája 10:10 Amerikai
mesterszakács 11:10 Monk – Flúgos
nyomozó  12:10 Monk – Flúgos nyo-
mozó  13:10 Nyomtalanul  14:05
Nyomtalanul  15:05 Castle  16:05
Castle 17:05Amerikai mesterszakács
18:05 Jim szerint a világ 18:35 Jim
szerint a világ 19:05 Nyugi, Charlie! 
19:35 Nyugi, Charlie! 20:05 Két pasi –
meg egy kicsi  20:35 Két pasi – meg
egy kicsi 21:00Harry Potter és a félvér
herceg  00:00 Észbontók 01:10 Két
pasi – meg egy kicsi  01:40 Crossing
Lines – Határtalanul 

04:55 Himnusz 05:00 Halálbiztos diag-
nózis 05:45 Hajnali gondolatok 05:50
Kult+ 06:05 A hegyi doktor – Újra ren-
del 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25
Rondó 08:20 Az én '56-om 08:35 Fe-
ketén-fehéren  09:30 Elfeledett szere-
lem 10:20Család-barát 12:00Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:45 Kult+ 
12:50 Ízőrzők: Harta 13:25 Halálbiztos
diagnózis  14:15 A palota ékköve 
15:20 Elfeledett szerelem  16:05
Charly, majom a családban 16:55Sze-
rencse Híradó  17:10 Ridikül  18:00
Híradó 18:35 A hegyi doktor – Újra ren-
del  19:25 Maradj talpon!  20:25
Fábry  21:50 Munkaügyek – IrReality
Show 22:20 Kenó 22:25 Gyerekek
vagy egyebek  00:00 BUÉK!  01:25
Gyerekek vagy egyebek 02:55 Rostás
Pál feltámadása  03:05 Hagyaték 
03:35 Noé barátai 

kép és szöveg: xantus-állatkert

Október 31-én este ismét nagyra tá-
rulnak az állatkert kapui. Azt a bátor
látgatót pedig, aki belép a rémséges
fogak alatt, új izgalmas játék várja, a
„ZooZombi Go”!

Keresd, ha mered a Zoo-Doki Zombikat és
az éjszaka többi teremtményét, a jegypénz-
tárnál osztott térkép alapján! Figyelmesen
és persze óvatosan járd be az állatkertet, ha
megtaláltad őket, mondd a „rémes!” jelszót,
ekkor a borzongás mellé egy kis édes juta-
lomban is részed lesz! A titkos jelszót a Ba-
nya Póknál, a Hullaházban és az Alagútban
találhatod majd meg!

„Legyél te a legügyesebb ’vadász’, találd
meg mindet!”

Sok borzasztó színhelyünk
körül keresgélj, ott lesz a
Szellemekkel őrzött sír-
kert, az Óriás Banya
Pók birodalma, a
Vámpír Kórház
alagút és a Hulla-
ház is, ahol bátran
„vadászhatsz” a
teremtményekre.
A ZooZombik
nem tűrik jól a fo-
tózást, próbáld
meg, hátha neked
sikerül! Az utakat vilá-
gító töklámpások és
mécsesek jelölik, ahol
sok izgalmas látvánnyal és

Halloween
az állatkertben

játékkal várjuk, bátor kicsi és nagy látogató-
inkat egyaránt.

A programok 16 órától kezdődnek: először
az állatkert néhány lakójának vacsoráját tekint-
hetik meg az érdeklődők, majd az ügyesek fel-
fedezhetik a Vámpír Kórházat, megismerhetik
a Hullaház rejtelmeit, bejárhatják Óriás Banya
Pók birodalmát, és sok-sok más izgalmas ka-
land vár 19.30 óráig mindenkit. 17 órától Dra-
kula gróf hintója is az állatkertbe érkezik, a me-
részebbek a vámpírral is találkozhatnak. 18 és
19.30 órakor „Lidércnyomás" síron túli fények
láthatóak majd a kőszínpadon. 19 órakor pe-
dig tűzzsonglőrök műsora pezsdíti fel a „vadá-
szatban” megpihenőket.

Ezen a napon az állatkert 10 órától 20
óráig tart nyitva. A jegypénztár 19 órakor be-
zár, ezután jegyek váltására nincs lehetőség.

Jegyek elővételben már válthatók az
állatkert jegypénztárában min-

den nap (hétvégén is) 10
órától 17 óráig. Az elővé-

teli jeggyel érkezők kü-
lön bejáraton jöhet-

nek be, elkerülve a
jegypénztári sor-
ban állást. A ren-
dezvény az állat-
kert jelenleg érvé-
nyes jegyáraival
látogatható.

Jöjjön el hoz-
zánk és legyen ré-

szese az állatkert
„ZooZombi vadászat”

kalandjainak, és a Hallo-
ween-borzongásnak!
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Győrszentivánon 74 nm-es, felújított családi
ház 17 nm-es terasszal, 1552 nm-es telken el-
adó. Az ingatlan a település Győrhöz közel eső

részén található, autóval a város pár perc alatt
kényelmesen elérhető. Három egész hálószobá-
ja, és óriási udvara teszi akár nagy családosok
részére is kényelmessé az életet. A ház hat éve
felújításon esett át, 10 cm-es szigetelést kapott,
a nyílászárókat kicserélték. A telek hátsó része
a település rendezési tervei alapján a jövőben
külön értékesítésre kerülhet, így még inkább
megéri a befektetés. Az ingatlan ár-érték aránya
már most is kiváló, hiszen két telek árán még
egy azonnal költözhető családi házat is kaphat!

Ár: 21,9 M Ft
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győrtől 18 km-re, keletre, Gönyű központi részén
1989-ben épült, több szintes (pince, földszint,
emelet), 180 nm-es lakóterületű családi ház eladó.

Az ingatlan egy 1449 nm-es, parkosított telken he-
lyezkedik el. A ház 38-as Leier téglával, fa nyílás -
zárókkal, szigetelés nélkül, betoncseréppel, pad-
lófűtéssel került kivitelezésre. 35 nm-es terasza a
nappaliból nyílik. A gázzal párhuzamosan vegyes
tüzelésű kazán is rendelkezésre áll.

Ár: 24,5 M Ft
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győr-Szabadhegy új építésű részén épül ez a
minden igényt kielégítő, rendkívül magas mű-
szaki tartalommal rendelkező garázsos ikerház.

A 600 nm-es telekre két 92 nm-es, belső kétszin-
tes, garázsos ikerház kerül felépítésre. A föld-
szinten amerikai konyhás nappali, valamint ház-
tartási helyiség, az emeleten pedig 3 hálószoba
kerül kialakításra. A földszinten 15 nm-es terasz,
az emeleten pedig 4,61 nm-es erkély található. A
ház 30-as téglából épül, 15 cm-es szigeteléssel,
háromrétegű műanyag nyílászárókkal. Fűtését
kondenzációs gázkazán látja el a földszinten pad-
lófűtéssel, az emeleten pedig radiátorral. Elekt-
romos garázskapu kerül beépítésre.

Ár: 34,9 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Töltse a karácsonyt új otthonában! Győr-Vízivá-
rosban eladó ez a jelenleg fűtéskész penthouse jel-
legű társasházi lakás. A 78 nm-es lakás a 3 emele-

tes liftes társasház 3. emeletén található. Elosztása:
nappali + 2 hálószoba. A lakás különlegessége a
nappaliból megközelíthető 45 nm-es tetőterasz.
Tájolásának köszönhetően rendkívül világos. Ren-
dezze és alakítsa az ízlésének megfelelően!

Ár: 31,9 M Ft  
Budai Mónika: +36-30/640-8794 

Töltse a karácsonyt már az új házában! Győr-Mén-
főcsanak, csendes utcájában, családi házas környe-
zetben eladó ez a 130 nm-es, 4 szoba + nappalis

ikerház, melyhez 550 nm zöldterület tartozik! A
telek igény szerint 970 nm-re bővíthető (3 M Ft) A
házban kialakításra került egy külön gardróbszoba,
mosókonyha, a nappali – konyha 36 nm-es, vala-
mint tartozik hozzá egy 20 nm-es garázs is.

Ár: 30,5 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győrben, a
Belváros szí-
vében eladó
ez a 71 nm-es,
3. emeleti, er-
kélyes lakás!
Az ingatlan-
ban két tágas
szoba (mind-
egyikből ki-
léphetünk az
erkélyre), konyha, fürdőszoba, külön helyiségben
WC található. A lakást 2016-ban részben felújítot-
ták, a villany- és vízvezetékeket kicserélték. A tu-
lajdonos a teljes bútorzatot szeretné ott hagyni. A
fűtés távhőről üzemel, a házban lift is működik,
az emeleten egy közös tároló is tartozik a lakáshoz.
A lakás éke a hatalmas erkély, mely a Belváros sé-
tálóutcájára néz!

Ár: 24,9 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Ménfőcsanak egyik csendes utcájában kí-
nálom eladásra ezt a kétszintes, 103 nm-es, 4
szoba + nappalis, új építésű ikerházat! A házat

magas szintű kivitelezés jellemzi, 30-as téglá-
ból, 12 cm szigeteléssel épül, a nyílászárók két-
rétegűek! Az ingatlanhoz tartozik még egy 10
nm-es terasz, és 600 nm saját zöldterület! A fű-
tés egy szuper kondenzációs kazánról fog mű-
ködni, mely kétkörös (padló+radiátor). Az ár
emelt szintű fűtéskész állapotra értendő, de a
kivitelező a kulcsrakész befejezést is vállalja!
Várható átadás: 2017. április vége

Ár: 33,99 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szigetben családias hangulatú, új építésű, 3
lakásos társasházban eladó ez az 1. emeleti, 63,66
nm-es lakás 12,52 nm-es erkéllyel és közös udvar-

használattal. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 szoba, de a válaszfalakon még módosíthat! A
zárt udvaron belül gépkocsibeállók (700 E Ft) és
privát tárolók vásárolhatók. A lakás emelt szintű
fűtéskész állapotban kerül átadásra, várhatóan
2017 nyár elején.

Ár: 20,9 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Víziváros új építésű, dinamikusan fejlődő részén
épül ez a modern, minden igényt kielégítő liftes
társasház, melyben 43,8 nm–76,3 nm-es lakások

és egy 107 nm-es penthouse leköthető! Ennek a 3.
emeleti lakásnak az alapterülete 64,13 nm + 6,9
nm erkély. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+2 szoba, de a válaszfalakon még változtathat. A
zárt udvaron belül gépkocsibeállók (600 ezer Ft)
vásárolhatók! A lakás emelt szintű fűtéskész álla-
potban kerül átadásra, várhatóan 2017 év végén.

Ár: 23,7 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győrszentiván kedvelt részén, 1100 nm-es tel-
ken eladó ez a 108 nm-es, teraszos, belső két-
szintes, alápincézett ikerház!  A földszinten

amerikai konyhás nappali + 1 hálószoba, für-
dőszoba, WC, az emeleten pedig 3 szoba és
még egy fürdő található. A ház 2001-ben épült
30 cm-es téglafalazattal + 4 cm-es hőszigetelés-
sel, hőszigetelt műanyag nyílászárókkal. A fű-
tés egyedileg szabályozható gázkazánnal, radi-
átorokkal történik, de fatüzelésű kandalló is
rendelkezésre áll. A rezsi a téli hónapokban is
rendkívül alacsony!

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

Győr-Sziget legjobb helyén, karnyújtásnyira a ter-
málfürdőtől és a Belvárostól, új építésű liftes tár-
sasházban eladó ez a II. emeleti, 38,7 nm-es gar-

zonlakás 6 nm-es erkéllyel. A lakáshoz privát tá-
roló, zárt udvari gépkocsibeálló és a mélygarázs-
ban parkoló is vásárolható. Az ár fűtéskész állapot-
ra vonatkozik, mely a klíma és riasztó alapszere-
lését, továbbá az ügyvédi és közműfejlesztési díjat
is tartalmazza! Kulcsrakész befejezés is kérhető!
Várható átadás: 2017. ősz.

Ár: 16,3 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Ebben a társasházban 3 tömb kerül kialakításra,
tömbönként 11 lakással, 48 és 115 nm-es lakások
közül választhat. A földszinti lakásokhoz saját

kertkapcsolat tartozik. Ez az 49,39 nm-es, erkélyes
(7,54 nm) lakás az első emeleten található. Elosz-
tása kiváló, az amerikai konyhás nappali mellett
egy tágas hálószoba került kialakításra.

Ár: 17,8 M Ft
Horváth Edina: +36-70/5874020 
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A Győr-Szol Zrt. koordinálásában fo-
lyamatosan szépülnek meg a város-
ban a körforgalmak. Immáron a Fe-
hérvári út–Mészáros Lőrinc út nagy
forgalmú kereszteződésében, a Gra-
boplast központi épülete előtti körfor-
galomban is dísznövények teszik
szebbé a környezetet.

A körforgalom középső, korábban
füvesített területéről a gyepet eltávolí-
tották, majd a humuszolás és a talaj -
erő-utánpótlást követően, díszfüveket
és félcserjéket ültettek a kertészek az
összesen 227 négyzetméter nagysá-
gú forgalomirányító szigetre. A díszfü-
vek közül láthatunk itt többek között
tisztesfüvet, tollborzfüvet és árvalány-
hajat, a félcserjéket mások mellett a
levendula képviseli. Újdonságszámba
megy az a speciális, összesen 95 mé-
ter hosszban beépített fémszegély,
amellyel a növénycsoportosulásokat
választják el egymástól. A növények
közötti részeket természetes mulccsal
borították, a természetes talajtakaró-
ból összesen 12 köbmétert használ-

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. Október 23-án a Győr-
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálati irodái egységesen
zárva lesznek, a telefonos ügyfélszol-
gálat nem működik. A Jókai és a Révai
parkolóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a szoká-
sos, érvényben lévő díjakért lehet par-
kolni. Október 23-án Győrben a felszí-

Újabb körforgalom szépült meg
tak fel. A kiültetett növények egysége-
sen jól bírják a városi élet sajátossága-
iból eredő terheléseket. 

Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester kezde-
ményezésére a Győr-Szol Zrt. tavaly
kezdte el megújítani a városban talál-
ható körforgalmak díszítő növényze-
tét. A munka első szakaszában már

megszépült a Jedlik híd lábánál, a Ti-
hanyi Árpád út–Földes Gábor utca
kereszteződésében, a nádorvárosi
temető előtt, valamint az Új Bácsai
úton található első és harmadik kör-
forgalom. Az említett körforgalmak
közepére a Győr-Szol évelő növénye-
ket, cserjéket telepített, díszkavics-
csal és mulccsal tette esztétikusab-
bá a virágágyakat, illetve lehetőség
szerint öntözőrendszert is kiépített.
A tervek szerint hasonló rekonstruk-
ción esik át az Új Bácsai úton a kö-
zépső körforgalom és az Ipar út–Fe-
hérvári út–Szigethy Attila út keresz-
teződésében lévő körforgalom is.

Az önkormányzat sokat tesz azért,
hogy a Győrben élők és a hozzánk ér-
kező turisták szép, esztétikus város-
képpel találkozzanak, ne csak a Belvá-
rosban, hanem a közutak mellett is. A
körforgalmak növényzetének megújí-
tásával valamennyi városrész gazda-
godik, a lakók és az ide látogató ven-
dégek európai színvonalú környezet-
tel találkozhatnak.

Értékesítési hirdetmény
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
hirdetmény útján értékesíti az alábbi lakóház, udvar megne-
vezésű ingatlanát 

Cím: Győr, Kossuth L. u. 34.
Helyrajzi szám: 7894
Terület: 854 m2

Az 1900-as évek elején épült, műemléki jelentőségű területen fekvő
lakóingatlan Győr Újváros kerületben található, mely a Kossuth L. u. és
a Bercsényi liget felől is megközelíthető. Az épület a Kossuth L. utca
felől 2 lakószintes (földszint és emelet), míg az udvar irányában mindkét
oldalon 1 szintes. Az épület alápincézett, a pincében tárolók találhatók,
a telek ingatlan mérete 854 m2. A lakóépület felújításra szorul.

Az ajánlat beérkezésének határideje: november 14. 12 óra

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthetŐ meg. További
információ a GyŐr-Szol Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóságán (9024 GyŐr,
Orgona u. 10., tel: 96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) szerez-
hetŐ be munkaidŐben 8 és 16 óra között.

Ismét kapható a szuperkomposzt!
A kerti munkák egyik legfontosabb feladata a megfelelő talajerő
biztosítása, pótlása. A természetes tápanyagok egyik forrása lehet
a szuperkomposzt, amelyet a Győr-Szol Zrt. állít elő. A lakosság szá-
mára is elérhető szuperkomposzt használatának sok előnye van. Az
anyag felhasználható például szántóföldi kultúrákban, kertészeti
termesztésben, hajtatásban, szőlő, gyümölcsös telepítésekor, dísz-
cserje vagy díszfa ültetésekor. A szuperkomposzt segítségünkre le-
het füvesítéskor, illetve füves területek feljavításakor is. 
A termék a likócsi komposztálóüzemben vásárolható meg hétfőtől péntekig
7 és 17 óra között. A szuperkomposzt ára bruttó 4 forint/kilogramm! 
A harmonikus összetételű, mikroelemekben gazdag szuperkomposzt
ömlesztett formában kerül forgalomba, ezért kisebb mennyiség vásár-
lása esetén edényről, erős zsákról, szállító járműről, utánfutóról érde-
mes gondoskodni. A rakodásnál a helyszínen eszközt, illetve szükség
esetén gépi segítséget biztosítanak. Nagyobb mennyiség vásárlása ese-
tén a Győr-Szol Zrt.-től is lehet árajánlatot kérni a házhozszállításhoz. 

Telefonos elérhetőség: 96/50-50-50, munkanapokon
7 és 16 óra között. E-mail: komposzt@gyorszol.hu

Ünnepi tudnivalók: parkolás, nyitvatartások
ni fizetőparkoló-hálózat beállói díjfize-
tés nélkül vehetőek igénybe. Ugyan-
ezen a napon a Vásárcsarnok zárva
lesz. Október 23-án a Magyar Vilmos
Uszoda és a Barátság Sportpark a va-
sárnapi nyitvatartás szerint látogatha-
tó. A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében
lévő szabadhegyi, nádorvárosi, révfa-
lui, újvárosi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti közteme-
tők egységesen 7 és 20 óra között
lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszál-
lítási működési területén a lakossági hul-
ladékszállítás október 23-án változatla-
nul, a Hulladéknaptárban meghirdetett
módon működik. A GYHG Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő hulladékudvarok
október 23-án zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól információ a www.
gyorszol.hu weboldalon, a GYHG
Nonprofit Kft.-ről pedig a www.gyhg.hu
honlapon található.

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, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa 1 kg
„A” minôségû, elôhûtött, 

Akció: 2016. október 21—27.

Pecsenyeliba-
comb fagyasztott

Egész liba
Pecsenyelibamáj
Pecsenyeliba-
farhát fagyasztott

990 Ft/kg

2999 Ft/kg

1999 Ft/kg

Pecsenyelibamell
fagyasztott,

csontos

59 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

Magyar burgonya
1 kg

89 Ft/kg

Alföldi UHT tej
1,5%

1 l

Rama kocka 250 g

139 Ft/db

HardWest savanyú
uborka

360 g

389 Ft/db

199 Ft/db

115 Ft/db

Mécses LA72

Mécsesek széles választékban
kaphatók!!!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

garázsát kitakarítom. Feleslegessé
vált holmiját ingyen elszállítom.
Stuka Tibor: 06-30/217-
0848.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, 
herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, 
ezüsttárgyakat, 

ékszert, 
régi órákat, 
könyveket, 

dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Teljesen új, elektromos
meghajtású utcai járó-
szék B-4220-X eladó.
200.000 Ft. Tel.: 06-
96/426-511.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

Vásárolok festménye-
ket, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, órákat, régi bútorokat, hagya-
tékot! Németh Csaba: 06-
20/937-9671.

Bécsi barokk szalongarnitú-
rát keresek. Kanapét 2 db karfás, 4
db karfa nélküli székkel. Tel.: 06-
20/523-0077.

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

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

INGATLAN

Eladó lakásokat ke-
resek ügyfeleim számára. El-
érhetőség: 06-30/721-3905;
06-20/526-8004.

Győr-Marcalváros II köz-
ponti helyén 55 nm-es, kétszoba-hal-
los, 2. emeleti lakás, parkra néző er-
kéllyel, a bejárat előtt nagy előtérrel,
azonnal beköltözhetően eladó. Ár:
13,3 M Ft. +36-30/282-5101

ÁLLÁS 

CNC-gépkezelőket,
forgácsolókat, darusokat, autófé-
nyezőket, üzemeltető villanyszere-
lőket, géplakatosokat, targoncáso-
kat, kovácsokat keresünk, győri
munkahelyre. Tel.: 06-70/941-
0185; 0670/941-0994; e-mail:
hegeszto2016@gmail.com

Azonnali kezdéssel
győri gépipari cég munkavállaló-
kat keres az alábbi feladatokkal:
betanított munka,
hengerfejek minőségi ellenőrzé-
se, valamint CNC-eszter-
gályos és marós szak-
irányú végzettséggel – egyedi al-
katrészek gyártása. Hosszú távú,
megbízható munkalehetőség.
Érd.: 8.00–16.00 óra között:
96/511-003, 06-30/635-5544.

Hosszú távon dolgozni akaró
munkavállalókat keresünk Győr melletti
megbízónk részére, három műszakba,
húsipari területre. Munkakörök: csoma-
goló, címkéző, virslitöltő, főző-füstölő,
gépkezelő. Feltétel: általános iskolai vég-
zettség (előny: húsipari végzettség vagy
tapasztalat). Munkavégzés helye: Gö-
nyű. Erzsébet-utalvány és utazási költ-
ségtérítés jár a dolgozóknak! Jelentkezni
lehet: telefonon: +36-96/283-281 vagy
info@uni-worker.hu

Folyamatos műszak-
rendbe (két nap munkanap, két
nap pihenőnap) keresünk győri megbí-
zónk részére műanyagipari operátoro-
kat! Feltétel: általános iskolai végzett-
ség. Munkavégzés helye: Győr Ipari
Park. Feladatok: könnyű fizikai munka,
műanyag alkatrészek sorról történő le-
szedése, minőség-ellenőrzése, sorjázá-
sa, csomagolása. Erzsébet-utalvány és
utazási költségtérítés jár a dolgozóknak!
Jelentkezni lehet:  telefonon: +36-
96/283-281 vagy  info@uni-worker.hu 

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Bérszámfejtést és ter-
mékdíj-ügyintézést vállalok Győr
és környékén. Saját bérprogram-
mal rendelkezem. Érd.: 06-
30/716-5317.

Lakás, ház, pince, padlás, udvar ta-
karítását, rendbetételét, felesleges hol-
mi elszállítását (akár 1 darabot is) válla-
lom megbízható munkaerőkkel. Meg-
egyezés alapján akár hagyatékfelvásár-
lás is lehetséges. Nem fog csalódni
bennünk! +36-20/226-9431

MATEMATIKA felvételi előké-
szítést vállalok általános iskolások-
nak. Ugyanitt matematika-, fizika-,
kémiakorrepetálás általános és kö-
zépiskolásoknak. Tel.: 06-30/844-
6979; 06-20/292-0700.

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

Értesítjük Kedves Vásár-
lóinkat,hogy most nyílt üzletünkbe
várjuk kedves ügyfeleinket a Batthyányi
tér 15. sz. alatt. Készpénz és bizományi
felvásárlás. Antik tárgyak, festmény,
porcelán, órák és bútor, ékszer, könyvek.
Tel.: 06-96/830-001.

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, fametszés, ásás,
kaszálás, bozótirtás, fűnyírás! Tele-
fonszám: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-60
nm-es, 1+2 fél szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre. Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 549.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 25-30 nm-
es, 1 szobás, határozatlan bérleményre.
Sziget, Újváros, Jereváni és Stadion ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 550.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 41
nm-es, komfortos, felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne minimum 45-50 nm-es, 2 szobás,
erkélyes, határozott-határozatlan ide-
jű, belvárosi, nádorvárosi, adyvárosi,
szabadhegyi liftes házban, 1 emeleti
bérleményre. (Hirdetésszám: 551.) 

Gyárvárosi, 51 nm-es, 1+fél
szobás, határozott bérleti jogviszonyú,
felújított, erkélyes lakás adyvárosi, mar-
calvárosi 1+2 fél szobás vagy 2+fél szo-
bás, magántulajdonú lakásra cserélné.
(Hirdetésszám: 121.)

Szabadhegyi, 2+fél szobás,
távfűtéses, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 1+fél – 2 szobás,
távfűtéses, nádorvárosi vagy adyváro-
si, határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra, lift nélküli házban maximum 2.
emeletig. (Hirdetésszám: 128.)

Marcalvárosi, 2 szobás, 53
nm-es, távfűtéses, határozatlan bér-
leti jogviszonyú lakást cserélne ná-
dorvárosi, adyvárosi 1-2 szobás, 35–
47 nm-es, határozatlan bérleti jogvi-
szonyú lakásra. (Hirdetésszám: 132.)

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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KOMPLETT
riasztórendszer

Távfelügyelet
már 2500 Ft

nettó
havidíjtól Üzlet 

családi ház
társas-

és panellakás

Vagyonvédelmi
felmérés

0 Ft! Ajándék 
minden

új ügyfélnek. 
Ön választhat!

A legjobb 

ajánlatot kapja

a Patenttól

AKCIÓ
BIZTONSÁG 0Ft!

3 év után az ügyfél 
tulajdonába

kerül!

A Kisalföld legnagyobb
távfelügyelete 
a BIZTONSÁG

garanciája.

Az akció részleteirôl érdeklôdjön
vagyonvédelmi tanácsadóinknál! se
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Kovácsovics László tudja és tanítja
a kézilabda fortélyait
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A kézilabda tölti ki az életét.
Egyik percben még az Apor-isko-
la tehetségeit oktatja a játék
alapjaira, majd edzésre siet,
hogy felkészüljön az NB I/B-s
ETO-SZESE mérkőzéseire, és ka-
pitányként vezesse ki hétvégen-
ként a fiúkat a pályára. Tanár, ed-
ző és kiváló átlövő egyben, emel-
lett csapattársai, diákjai barátja,
példaképe, és céltudatos, hatá-
rozott egyéniség. Kovácsovics
László pályafutása Győrből in-
dult, és kisebb kitérők után a vá-
rosban is folytatódott. Azt mond-
ja, itt képzeli el a jövőt, idővel egy
felnőtt csapat mestereként.

„Eleven, verekedős kisgyerek voltam,
ezért sporttal kellett levezetni a felesle-
ges energiákat. A Balázs-iskolában
egyértelmű volt, hogy a kézilabdával
próbálkozom. Nagyon jól ment a játék,
élveztem minden percét. Hetedikes ko-
romban az Aporba kerültem, és itt már
az ETO is felfigyelt rám. Tizenhat éve-
sen szerettek volna leigazolni. Tóth
László, a zöld-fehérek felnőtt csapatá-
nak akkori mestere többször látott ját-
szani, és egy horvátországi tornán be-
szélt a szüleimmel. Laci kijelentette,
hogy ha hozzájuk igazolok, három éven
belül válogatott leszek. Ültem vele
szemben, és csak pislogtam, persze,
hogy alig akartam elhinni. A szüleim er-
re azt mondták, hogy a tanulás az első,
és csak utána jöhet az élsport. Feltéte-
lük volt, hogy legyen nyelvvizsgám,
érettségizzek le, és akkor mehetek ké-
zilabdázni az ETO-ba. A klubtól közben
folyamatosan hívogatták őket, de ez
sem hatott. Érettségi évében a játékról
is letiltottak, titokban jártam edzésekre,
a csapattársaim vitték haza mosni a
szerelésemet, a látható sérüléseim mi-
att pedig gyakran rövidnadrág helyett
is hosszúban jártam, csak hogy ne de-
rüljön ki semmi” – meséli a kezdetekről
az ETO csapatkapitánya, aki az érettsé-

gi után minden szülői feltételnek meg-
felelt, így nyugodtan játszhatott a főis-
kolai évek alatt, igaz, nem Győrben, ha-
nem Szombathelyen, az NB II-ben. Ké-
sőbb Balassagyarmaton, majd az ETO-
ban szerepelt, ahova rövid kitérő után
tért vissza, ahogy mondja, a második
családjához.

„Nem túlzás, mi egymás legjobb ba-
rátai vagyunk, együtt nevetünk és
együtt sírunk. Minket minden Győrhöz
köt, itt tervezzük a jövőnket. Annak ide-

jén, amikor borzalmas helyzetben volt
a klub, Schneider Mikivel arról beszél-
gettünk, hogy ki melyik parkettacsíkot
választja végső nyughelyének a csar-
nokban, annyira az ETO volt a minde-
nünk. Az edzések mellett is sokat va-
gyunk együtt. Nyáron néha autóba
ülünk, felmegyünk a győrújbaráti kilátó-
hoz szalonnát sütni, és a tűznél azon ve-
szekszünk, hogy hol is van az égen a
Nagy Göncöl. Volt, hogy ezerfelé igazol-
tunk, különböző városokban játszot-
tunk, de hétvégenként Győrben talál-
koztunk, és most végre egy csapatban
jászunk újra, és együtt éljük meg a nagy
pillanatokat. Nyáron volt az esküvőm, a
fiúk is ott voltak, a nyitótáncba is be-
szálltak. Az edzőnk, Deáki István, szinte

a fiaiként tekint ránk, az én esküvői aján-
dékomra is csak annyit írt, Apu. Más-
nak megmosolyognivaló, nekem meg-
ható volt.” Az egykori kiváló játékosra,
mostani edzőjére példaképként tekint,
szeretne jó tréner lenni, és a tökéletes
szakembert korábbi mestereiből gyúr-
ná össze. „Konkoly Csabitól sokat ta-
nultam abban, hogy miként bánjak a ta-
nítványaimmal, Tóth Lacitól a csibész-
ség, a vagányság az, amit jó tulajdon-
ságnak tartok, ő volt a meccselés nagy-

mestere, iszonyatosan vágott az esze,
azonnal reagált a legváratlanabb szitu-
ációkra is. Deáki István pedig maga a
profizmus, még akkor is, ha mi a máso-
dik vonalban játszunk. Rengeteg mun-
kája van abban, hogy az ellenfél játékát
a legapróbb részletekig kielemzi. Kész
videót kapunk a feladatainkról. A mér-
kőzésen, amikor mutatják a figurát, mi
már tudjuk, mi következik.” A csapat jó
eredményeinek titka a kemény felké-
szülés, amiben „Dekánál” nincs par-
don. A szigor mellett persze a lazításra,
a viccre is fogékony a főnök. „Egyszer
egy edzőtáborban a zuhanyzóból fel-
hívtam ismeretlen számról, és elváltoz-
tatott hangon előadtam, hogy egy csa-
patot kereső balkezes átlövő vagyok,

szeretnék az ETO-ban játszani. Nagyon
belelkesedett, talán még le is igazolt
volna, de a többiek, akik végighallgat-
ták, ahogy beszél velem, nem bírták ne-
vetés nélkül. Nem haragudott ránk,
mindent megtenne a játékosaiért.”

Arra a kérdésre, hogy bánja-e, hogy
nem lett stabil élvonalbeli játékos, azt
válaszolja, kárpótolja az, amit elért. Ta-
níthat, és egy remek csapatban játsz-
hat, ami egyenlő a boldogsággal. A leg-
nagyobb sikereket pedig így is megélte,

hiszen tíz éve tagja a magyar strandké-
zilabda-válogatottnak, amellyel szinte
minden világversenyen részt vett. Leg-
nagyobb élménye a 2009-es tajvani Vi-
lágjátékok volt, ahol Brazíliával játszot-
ták a döntőt. Kovácsovics László jövőjét
tanárként, edzőként képzeli el, reméli,
egyszer majd büszkén figyelheti, ahogy
valamelyik tanítványa a magyar váloga-
tottban lövi a gólokat. Erre jó esély van,
hiszen a legutóbbi Balázs Kupán a fiúk
mezőnyében mindent az ETO utánpót-
lás bázisát adó Apor-iskola nyert. A srá-
cok olyan játékot mutattak, amivel felül-
múlták a mezőnyt, és azóta is sikert si-
kerre halmoznak. Van olyan korosztály,
ahol a Veszprém csapata is fejet hajt a
győriek előtt.
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Eredményes heteket tudhatnak ma-
guk mögött a győri Rekard SE súly -
emelői. A klub utánpótlás korosztá -
lyához tartozó versenyzői bizonyítot-
ták a magyar bajnokságon, hogy lehet
számolni velük a jövőben, míg a fenőt-
tek között Soóky Gergely hozott ér-
met minden megmérettetésről, ame-
lyen elindult. „Az elmúlt három hétvé-
gén nemzetközi viadalokon vett részt
Gergő, amelyekről dobogós helyezé-
sekkel tért haza. A V4-ek csapatbaj-
nokságán a négyfős magyar váloga-
tott tagjaként lett ezüstérmes, majd
egy kilenc ország súlyemelőit felvonul-
tató megmérettetésen szerzett első
helyezést csapatban és egyéniben is.
Ezek után Lengyelországból hozott
egy aranyérmet” – mondta a klub leg-
eredményesebb sportolójáról Kaiser
János vezetőedző. A riói olimpiai rész-
vételre az utolsó pillanatig esélyes volt

Az utánpótlás-korosztályok
mellett a felnőttek között is lesz
az országos élmezőnybe tarto-
zó nehézatlétája a győri Atléti-
kai Clubnak. Az egyesület leiga-
zolta Veszprémből Árvai Kriszti-
ánt, aki a közelmúltban egy ran-
gos megmérettetésen már győ-
riként idei legjobb teljesítmé-
nyét is túlszárnyalta. 

A Győri Atlétikai Clubnál Kiss Dániel ve-
zetésével készülnek a súlylökők, a disz-
kosz- és kalapácsvetők, míg a gerelyha-

Kalapácsvetôt igazolt a GYAC
jítók edzéseit Németh Gyöngyi tartja. A
dobóatléták három éve kaptak lehetősé-
get arra, hogy a klub színeiben edzenek.

A létesítményhelyzet még közel sem
ideális, nemsokára azonban a lehető
legjobb körülmények között készülhet-
nek a sportolók, hiszen a régi Dózsa-
pálya körül épül a jövő évi EYOF köz-
ponti helyszíne, ami tökéletesen szol-
gálja a győri atlétákat az ifjúsági olimpia
után is. A GYAC az utánpótlás-képzés
mellett arra is hangsúlyt fektet, hogy le-
gyenek a felnőtt mezőnyben induló ver-
senyzői is. Árvai Krisztiánt Veszprém-

ből igazolta az egyesület. A kalapácsve-
tő kisebb kihagyás után vágott bele újra
a versenyzésbe, és a VEDAC évadzáró
viadalán 57,43 méterrel idei legjobb
eredményét érte el, korábban ifi Euró-
pa-bajnokságon volt 5., és junior Eb-n
9. Jövőre szeretne visszakerülni a leg-
jobb magyarok közé.

„A fő célom az, hogy jövőre a fel-
nőtt OB-n a legjobb nyolc közé beke-
rüljek. Ez 61-62 méter körüli ered-
ménnyel, úgy gondolom, sikerülhet,
ha sérülésmentes lesz az alapozás és
az egész felkészülési időszak.” 

Fény az alagút végén: Soóky célja Tokió
a győri sportoló, végül nem utazhatott
a játékokra, de ez sem szegte kedvét,
és kemény felkészülést követően szál-
lítja a sikereket. Rövid távú tervei kö-

zött szerepel az éremszerzés a Ma-
gyar Bajnokságon, és az U23-as Euró-
pa-bajnokságon.

„Sokáig esélyem volt arra, hogy ott
legyek a riói olimpián, de így, hogy nem
sikerült a részvétel, nem veszett el a

motiváció a folytatással kapcsolatban.
A hosszú távú tervem az, hogy 2020-
ban, Tokióban ott legyek az indulók kö-
zött. Most a hétvégi Magyar Bajnok-
ságra készülök, majd az U23-as Euró-
pa-bajnokságon szeretnék jól szerepel-
ni” - beszélt céljairól Soóky Gergely.

A fiatalok mellett masters korosztály-
ban is a legjobbak közé tartoznak a re-
kardosok. Németh Gyöngyi a tavalyi,
Finnországban szerzett világbajnoki cí-
me után újra aranyérmet ünnepelhetett.
Ezúttal a Németországban rendezett vi-
lágbajnokságon végzett az első helyen.
Szabó Tamás vb-újoncként, csapattár-
sához hasonlóan, a munkája mellett
végzett edzésekkel, kitartó felkészülés-
sel volt eredményes az erős mezőny-
ben, és zárt a második helyen. A győri
súlyemelők továbbra is várják edzések-
re azokat a fiatalokat, aki kedvet éreznek
magukban a sportághoz.

Könnyed gyôzelemmel indult a Bajnokok Ligája
nagy része a mezőnyjátékosokra hárul. A
szünet után nekem lett több dolgom. Vol-
tak a mérkőzésnek olyan időszakai, ami-
kor ez a dán csapat megmutatta, hogy
mit is tud valójában. Értékes siker ez, ha
hozzátesszük, hogy az előző idényben ki-
kaptunk tőlük” – nyilatkozta a meccs
után Kari Aalvik Grimsbö, az Audi ETO
KC kapusa. A Győr szombaton az orosz
Rosztov Don vendége lesz a csoportkör

Az előző idényben finalista Győri Audi
ETO simán, 31–19-re legyőzte a vendég
dán Midtjyllandot a női kézilabda Bajno-
kok Ligája csoportkörének első forduló-
jában, szombaton. Görbiczék már a fél-
időben 16–7-re vezettek. „Két különböző
félidőt játszottunk. Az elsőben láthattuk,
hogy milyen fontos az, amikor a kapus
előtt hibátlanul működik a védekezés. Ke-
vés gólt kapunk akkor is, de a feladat

második fordulójában. A női kézilabda
Bajnokok Ligája 2016–2017-es idényé-
ben érdekelt együttesek edzői idén is ösz-
szeállították álomcsapatukat, valamint a
legjobb szakembert és a leghangulato-
sabb arénát is megnevezték. A poszton-
kénti rangsorban öt győri játékost is talá-
lunk, az irányítóknál Nycke Groot, a jobb -
átlövőknél Nora Mörk, a beállóknál pedig
Heidi Löke zárt az élen, de Eduarda Amo-
rim és Kari Aalvik Grimsbö is az élme-
zőnyben szerepel. Heidi Löke a maximá-
lis 15-ből 13 szavazatot gyűjtött be, a má-
sodik legtöbb voks Cristina Neagura ér-
kezett. Az edzőknél Ambros Martín meg-
előzte a tavalyi győztes Dragan Adzsicsot,
míg a legjobb hangulatú csarnokoknál ki-
sajátítottuk az első két helyet, a győri Audi
Arénát ugyanis a final fournak helyet adó
Budapest Sportaréna követi.
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JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager • 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető • 06-30/272-2064 

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉG FOLYAMATOSAN

Aqua Sportközpont hétfő, kedd, csütörtök, péntek 16.00–17.00
Magyar Vilmos Uszoda: kedd, csütörtök 16.00–18.00
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 16.00–19.00
Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17.00–19:00

Felnőtt úszásoktatás/edzés: 
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19.00–20.00
Aqua Sportközpont kedd, csütörtök 19.00–20.00

Babiúszás:
Aqua Sportközpont: hétfő, csütörtök, szombat, vasárnap Ollé Orsolya • 06-20/312-3733
Sátoros Uszoda szombat 8.00; 8.45 Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392

Vízi torna:
Aqua Sportközpont hétfő, szerda, péntek, szombat 
Tóth Mónika • 06-30/627-8722

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának közgyűlése megsza-
vazta a 2017. évi sporttámogatá-
sok keretösszegét. Az érdeklődők
négy kategóriában pályázhatnak.

Kategóriák:
• pályázati úton támogatott sport-
szervezetek (kiemelt és nem kiemelt
sportágak), valamint utánpótlás-ne-
velést, fejlesztést végző alapítvá-
nyok számára (294.000.000 Ft)
• sportszervezetek rendezvényeinek
támogatására (5.000.000 Ft)
• eredményes versenyzők támo-
gatására sportszervezeteik kere-
tein belül (15.000.000 Ft)
• a fogyatékkal élő sportolókkal
foglalkozó sportszervezetek és in-
tézmények számára pályázat út-
ján (4.000.000 Ft)

A pályázatok leadási határideje: 
2016. november 11. 
(péntek) 12 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a ki-
írások a sport.gyor.hu oldalon el-
érhetőek.

Sportpályázat
szerző: zoljánszky alexandra

Vedd elő a józan paraszti eszedet! –
mondom magamnak egy-egy keserű
pillanatban, amit olyan szívesen meg-
édesítenék egy (merő)kanál nutellával.
Nem létezik, hogy heti három-négy ed-
zésnek ne legyen eredménye, az vi-
szont igen, hogy azt az eredményt
agyoncsapjam a habzsolással. Jelen-
leg ugyanis valószínűleg nincs meg
(nem is lehet egyébként, hiszen szigorú
a diétánk!) az a bizonyos arany középút,
amit olyan könnyű emlegetni: csak egy
kocka csoki, csak egy kanál ez meg az.

Az előbb kérleltem a kollégámat, hogy
vigye előlem a kakaós csigát, amit
egyébként kedvességből hozott,
ugyanis ha azt megeszem, még több
kell, tudom. Csak a felét! – biztatott a
bűnre, de nem, nem, nem szabad... Tel-
jesen biztos, hogy már (még mindig?)

függőként, mániákusként viselkedem
az életmódváltás ötödik hetében, amit
a Cutler Fitness hirdetett, s még hat hé-
ten át tart. Borzasztóan remélem, hogy
ez a hajlamom az edzések irányába te-
relődik. Ígértem, írok arról is, miért
olyan fontosak fogyókúra esetében is
az erősítő edzések, miért nem eléged-
hetünk meg az aerob mozgással, pél-
dául a futással. Ha csak mérsékelném
a szénhidrátot, és csak kevesebb kaló-
riát vinnék be, egészen biztos, hogy ke-
vesebbet mutatna a mérleg, hiszen „es-
ne össze” a testem: a hiányállapotban
a saját izomfehérjét is használná a szer-

vezetem, ahogy például
a futásnál is, godoljunk
csak a hosszútávfutók al-
katára. A súlyzós edzé-
sekkel viszont úgy fogy-
hatok, hogy közben ke-
rek, tónusos maradok.
Remélem. Illetve érzem
is a változást, pozitívan

kezd átalakulni az alakom, nem akarok
dicsekedni, de olyan nőisesen, na...

A Cutlerben megtudtam, a súlyzós
edzés még inkább gyorsítja az anyag-
cserét, az izom még több kalóriát éget
el, hosszú távon a csontozatot is védi,
ami nők esetében különösen nem el-

hanyagolható szempont. Ahogy az
sem, hogy soha semmilyen sporttevé-
kenység nem tudott kikapcsolni telje-
sen a fallabdázást kivéve, az edzőte-
remben viszont szinte végig ki tudom
zárni, ami az ETO Parkon kívül van.
Ennyi idő után a kondícióm is határo-
zottan javult, úgy átgyalogolok a város
egyik feléből a másikba nehezített öl-
tözékben (magassarkúban) és nagy
súllyal (a táskámmal), mint a sicc! Rá-
adásul már a hátam sem fáj, még az
otthoni női sport, vagyis a mosogatás
közben sem, ilyenkor azért azt is mon-
dom magamnak: nyugodj meg, hol-
nap újra mehetsz edzeni!

Az életmódváltó újra jelentkezik

Nem létezik, hogy heti
3—4 edzésnek
ne legyen eredménye!

Különleges versenysorozatban mér-
hetik össze tudásukat a fallabda
szerelmesei Győrben. November-
ben indul el az a nyílt nevezési rend-
szerű Squash Liga, amelyre amatőr
sportolók jelentkezését várják. A so-
rozat áprilisban ér véget, ekkor hir-
detnek bajnokokat a férfi és női me-
zőnyben.

„A különböző győri klubok fogtak
össze azért, hogy tovább népszerű-
sítsék a sportágat, és versenyzési le-
hetőséget biztosítsanak azoknak is,
akik eddig hobbiként, legtöbbször
ugyanazzal a partnerrel játszották
meccseiket. A liga lehetőséget ad ar-
ra, hogy rendszeresen tétmeccseket
vívjanak a sportolók, akik így hetente
megmérettethetik magukat a bajnok-
ság többi játékosa ellen. A féléves
mérkőzéssorozat áprilisban ér véget.
A hajrára kialakul a nemenkénti 16
fős rajátszás mezőnye, és innen kerül
ki majd a végső győztes is. A speciá-
lis pontozásnak köszönhetően, elő-
fordulhat az is, hogy egy-egy mérkő-
zésen a vesztes csaknem annyi pon-
tot szerezzen, mint a győztes, ha a
pár szoros meccset vív” – mondta a
Squash Liga lebonyolításáról a fő-
szervező, Németh Balázs.

Indul a gyôri Squash Liga
A játékosok egymásnak bíráskod-

nak, így a sorozat indulása előtt egy
szabályismertetőn kell részt venniük,
október 24-én. A sportolók a Tenisz-

centrum recepcióján adhatják le neve-
zésüket, és bővebb információkat is
itt kaphatnak. Aki a liga elindulása
után, a bajnokság közben szeretne
csatlakozni, megteheti. Ebben az
esetben az utolsó tíz helyezett átlag-
pontszámával szállhat be a megmé-
rettetésbe.
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Huszonnyolc évvel az 1988-as
budapesti Taekwon-do Világbaj-
nokság után, ismét Magyaror-
szág fogadta a sportág legjobb-
jait, ugyanis Budapesten rendez-
ték meg a nemzetközi szövetség

fennállásának valaha volt legna-
gyobb versenyét, a 6. ITF Taek-
won-do Világkupát. A közel egy
hétig tartó viadalon 58 ország
1856 versenyzője mérte össze
tudását egyéni és csapat forma-
gyakorlat, szabadküzdelem, tra-

Az 1956-os, kilenc magyar arany, tíz ezüst, és hét
bronzéremmel zárult olimpiára emlékeznek a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár olimpiatörténeti kiállításá-
nak előadótermében október 27-én 17 órakor. Itt mu-
tatják be az „50 év múlva Melbourne-ben” című jubi-
leumi DVD-t, amely a játékok 60. évfordulójára készült.
A rendezvényen kötetlen beszélgetésre is várják az ér-
deklődőket és a meghívott sportolókat, a melbourne-i
bajnokokat és a győri olimpikonokat.

A futsal Bajnokok Ligája csoportkörében mindhá-
rom ellenfelét legyőzte, így hibátlan teljesítménnyel
jutott az Elitkörbe a Rába ETO. A zöld-fehérek az Uk-
rajnai Lembergben rendezett selejtezőben előbb a
francia Kremlin Bicetre Unitedet verte 10–3-ra,
majd a szlovén Brezje Maribort 4–0-ra, végül a házi -
gazda Energia Lviv-et 3–2-re. 

„Amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítani. A
csapat mentális erejét mutatja ez a győzelem. Az el-
múlt évek szisztematikus munkájának köszönhetően
elmondhatjuk, hogy Európa elitjébe tartozunk. Gra-
tulálok a fiúknak, ez szó szerint egy nagybetűs csa-
pat. Izgatottan várjuk a sorsolást” – mondta az utolsó
győzelem után dr. Drucskó Zoltán, az ETO elnöke.

Rába ETO: hibátlanul 
az Elitkörben

A melbourne-i 
olimpiára emlékeznek

Gyôri érmek a Taekwon-do Világkupán
dicionális küzdelem, erő- és spe-
ciáltechnikai törés kategóriák-
ban, míg az egyéb résztvevők
száma meghaladta a háromez-
ret. Ebben a népes mezőnyben
öt győri fiatal, élete első nagy vi-

lágversenyén küzdötte fel magát
a nemzetközi élvonalba. A Győri
Sárkányok Hwa-Rang Taekwon-
do Sportegyesület 2009. óta mű-
ködik a városban, és 2012-ben
mutatkoztak be először a magyar
mezőnyben versenyzőként is. 

A világkupán Lendvai Patrik
Zénó pre-junior egyéni szabad-
küzdelemben ezüst-, tradicioná-
lis küzdelemben szintén bronz-,
Szalai Maja junior női csapat for-
magyakorlatban bronz-, Auer
Bence András és Dávid Lehel
Kornél junior csapat formagya-
korlatban bronz-, Dávid Lehel
Kornél junior csapat szabadküz-
delemben bronzérmet szereztek,
Auer Bence András a junior csa-
pat tagjaként szabadküzdelem-
ben harmadik helyezést ért el.

Összesítésben a győri fiatalok
életük első nagy világversenyéről
egy ezüst- és 6 bronzéremmel tér-
tek haza. A győriek teljesítményük-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy Ma-
gyarország az összesített éremtáb-
lázaton az 58 ország közül az előke-
lő 5. helyen végzett összesen 33
éremmel (11 arany, 10 ezüst, 22
bronz), amelyből hetet a győriek
szereztek meg. Dr. Szalai István, a
győri csapat edzője elmondta,
hogy nem támogatott sportág lé-
vén ezek a fiatalok évről évre a mun-
kájukkal és szorgalmukkal igyekez-
nek megszolgálni azt a bizalmat és
segítséget, amit kapnak.



HIRDETÉS   

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

40 / + / 2016. október 21.

JÁTSSZ A GYÔR+ RÁDIÓVAL ÉS NYERJ EGY KÉT FÔS

HONGKONGI ÁLOMUTAZÁST!

Egész hónapban

INGYENES
látásellenôrzés és szaktanácsadás


