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7. oldal A Kodály Zoltán és a
Földes Gábor utca kereszteződé-
sében a hagyományos csomó-
pont helyére körforgalom épült,
amely dinamikusabbá és bizton-
ságosabbá teszi az áthaladást.

8. oldal Októbertől Radványi
Lászlót nevezték ki a PwC Magyar-
ország könyvvizsgálati üzletágának
igazgatójává. A szakember ezer
szállal kötődik Győrhöz, erről is be-
szélt interjúnkban.

12. oldal Több tucat országban aratott már sikert A kripli, melyet
most a Győri Nemzeti Színház is műsorra tűz. A fergeteges humorral
megírt színművet a Kisfaludy-teremben mutatják be szombaton. A
darabot a színészként, rendezőként is nagy tapasztalattal bíró Balikó
Tamás állítja színpadra, aki látványosnak és színészileg nehéznek
tartja az ír szerző művét.

A jövő Győrben épül

Részletes
tévéműsor
15–17. oldal

22–23. oldal  Az Audi A3 Limusine Ambition
2,0 TDI tesztjét osztjuk meg olvasóinkkal lapunk
Gázfröccs mellékletében, ahol bemutatunk egy
Mazda 3-at és az amerikai álmot is.

IInntteerrjjúú  aa  44––55..  oollddaalloonn
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tehetség jelentkezett a Győr Hangja megmérettetésre. A
nem mindennapi „hangversenyt” a Győr+ Rádió hirdette
meg. A legjobb orgánum a tehetségkutató végén beülhet
majd rádiónk mikrofonja mögé. 

150 399 forintra mérséklődött a benzin, 421-re pedig a gázolaj
ára, miután a Mol négy forinttal csökkentette a 95-ös
benzin és két forinttal a gázolaj árát. A múlt héten a
Mol nem változtatott az üzemanyagok árán.
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Méltatás. Dr. Gardó Sándorra, a 2011-
ben elhunyt orvosprofesszorra emlékeztek
Győrújbaráton. Az önkormányzat és a Szé-
chenyi István Egyetem munkatársai előadá-
sokkal méltatták a professzor életművét.

Kukakultúra. Győr is csatlakozott az or-
szágos Kukakultúra elnevezésű program-
hoz. A sashegyi Hulladékkezelő Központ-
ban több mint százan vettek részt a nyílt na-
pon, üzemlátogatáson bizonyosodhattak
meg róla, a hulladékok mintegy hetven
százaléka újrahasznosítókhoz kerül.

Premier. A Mindenlátó királylány című
darabot mutatta be a tatabányai Jászai
Mari Színház és a győri Vaskakas. Gime-
si Dóra meseadaptációját Kolozsi Angé-
la állította színpadra.

Érdekképviselet. Parragh László, az or-
szágos kereskedelmi és iparkamara elnö-
ke a győri kamarában találkozott az érdek-
lődő vállalkozásvezetőkkel. A több mint
száz résztvevőnek a kamarai rendszer sze-
repéről, az érdekképviseletben rejlő lehe-
tőségekről tartott tájékoztatást.

Oktatói est. „Tények és tévhitek a moti-
vációról, egy új nézőpontból” címmel tar-
tott előadást Kelkó Tamás a Széchenyi-
egyetem oktatói estjén. A minden kedden
ismétlődő programon az érdeklődők a
mindennapi munkát érintő kérdések meg-
oldásához kaphatnak segítséget.

Baleset. Személygépkocsi és teher-
gépkocsi ütközött össze az M1-es autó-
pálya 42. kilométerénél a Győr felé ve-
zető oldalon. A balesetben senki sem
sérült meg, a járművek viszont akadá-
lyozták a forgalmat.

Műhely. A Műhely folyóirat Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban érettségizett szer-
zői voltak a vendégei a Műhely estnek. Zár-
szót mondott Csertán Károly igazgatóhe-
lyettes, a gimnázium diákjai verset adtak
elő és zenéltek.

Emlékezés

Örökké emlékezni fogunk annak a tizenhárom ember-
nek a nevére, akiket 164 évvel ezelőtt végeztek ki ak-
kori elnyomóink. A vértanúk hat nemzetiségből szár-
maztak, de egy közös hazáért és egy közös ügyért
haltak meg. Ebből az is látszik, hogy a kérdés: „ki a
magyar?” nem nemzetiségi, hanem szív és hűség kér-
dése – hangsúlyozta Simon Róbert Balázs. Kiemelte,
a hősök leckét adnak nekünk emberi helytállásból.

Október 6-án avatták fel
Győrújfalun azt az öku-
menikus emlékművet,
amelyet a helyi római ka-
tolikus gyülekezet, az
evangélikus leánygyüle-
kezet és a községi ön-
kormányzat közösen
rendelt meg. A kopjafa-
állítással egy időben
emlékeztek meg az ara-
di vértanúkról is. Az em-
lékoszlop egyik oldala a
kereszténység, a hit ere-
jét ábrázolja, míg a má-
sik oldal annak a küzde-
lemnek állít emléket,
amit az emberek az
1954-es, majd a 2013-
as árvízzel szemben vív-
tak. Nagy Imre Attila pol-
gármester az ünnepsé-
gen elmondta, az emlék-
mű azt a példaértékű
összefogást és az Isten-

Elkészült Győrújfalun 
az ökumenikus oszlop

Szemétgyűjtés
Közel 10 zsák szemetet
gyűjtött össze a Fidelitas
győri csapata a szeptem-
beri akciója keretében. A
fiatalok Adyvárost szépí-
tették meg – mondta
Radnóti Ákos, a szervezet
elnöke. A városrész ön-
kormányzati képviselője
kifejtette, a Barátság
parktól elindulva az Ifjú-
ság körúton, majd a Ko-
dály Zoltán úton, a Kuo-
pio Park területén dol-
goztak, rengeteg eldobott
papírt, cigarettásdobozt,
törött üveget szedtek ösz-
sze annak ellenére, hogy
minden helyen elérhető-
ek a kukák. Radnóti Ákos
hozzátette, hogy jövőre
Ménfőcsanakon, illetve
Újvárosban folytatják az
akciót.

Rejtvény
A Győr+ Hetilap 39. szá-
mában megjelent rejt-
vény megfejtése: Miből
telik a Lajosnak a hó vé-
gén dülöngeni? Szeren-
csés megfejtőnk, Ung-
váry Zsanett (Győr) két
főre szóló belépőt nyert a
budapesti, október 25. és
27. közötti Oldtimer
Show-ra. Nyereményét
átveheti szerkesztősé-
günkben.

Fogadóóra
Radnóti Ákos önkor-
mányzati képviselő, a 7-es
számú választókörzet
képviselője fogadóórát
tart október 16-án 18 órá-
tól az Adyvárosi Közokta-
tási Főigazgatóság Móra
Ferenc Általános és Kö-
zépiskola épületében. 

be vetett hitet juttatja
eszébe, amelynek 1954-
ben és 2013 júniusában
is tanújelét adta a tele-
pülés. A majd 60 évvel
ezelőtti árvíz után az új-
rakezdés, a település új-
raépítése volt embert
próbáló feladat. Az idei
harcnak pedig az éjt
nappallá tevő heroikus
küzdelme mutat példát
a jövő nemzedékének.
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FÓKUSZBAN LAPSZÉL

Kedvencünk a fehér ope-
los. A Kölcsey-iskola előtti
körforgalomban szokott
megállni, néha a vészvil-
logót is bekapcsolja. Ki-
szedi a gyereket a kocsi-
ból, ráakasztja a hátitás-
kát, átfut vele az iskola
elé, aztán visszaül az autó-
jába és elrobog. Az igaz-
sághoz tartozik, hogy
csak háromszor láttuk így
cselekedni a fiatal anyát,
aki a reggeli tolakodásban
bősz anyatigrissé válto-
zott. A fél nyolcas zsúfolt-
ság fölerősítette anyai
ösztöneit, fütyült a közle-
kedési szabályokra, az ök-
lüket rázó és anyázó autó-
sokra. Átvergődött a gye-
rekkel kocsikon és gyalo-
gos embereken, cikázó bi-
cikliseken, egészen a cé-
lig. Gyaníthatóan haza is
így menti a gyereket. 
Hasonló jelenetek tanúja
és részese lehet az ember a
Gárdonyi vagy éppen a Kál-
vária úti iskola előtt, de a
Kazinczy-gimnázium kör-
nyékén sem más a helyzet.
Miközben elismerően
kell szólnunk a gyerekei-
ket mindenáron védő
anyákról, bátorkodunk
megjegyezni, hogy ilyen
körülmények között vél-
hetően idegbajos állapot-
ban érkezik az iskolába az
odavonszolt gyerek. De-
magógia volna persze ar-
ra biztatni bárkit, hogy
ne autóval vigye a gyere-
ket, mert a mai élettem-
póban ezt igen kevesen
tehetik meg. De az iste-
nért, ha lehet, akkor ki-
csit előbb, széthúzva az
időzónát, hogy ne egy-
mással acsarkodó szülők
cibálják az iskolába a ké-
sésben lévő gyerekeket a
föltorlódott autók között.
Mert nekik is kell a rá-
hangolódás az iskolára.
Ennek hiányában ugyanis
automatikusan bekapcsol-
nak majd a gyereklélek
vészvillogói.
Gy. P.

Vészvillogó

szerző: gaál józsef
fotó: o. jakócs péter

Polgárainak részvétele nélkül
nem építhető fel az Európai
Unió, ezért lett 2013 a polgárok
európai éve, s indult útjára
Brüsszelből a Párbeszéd Európa
jövőjéről című rendezvénysoro-
zat. A tavaly december óta zajló
vitafórumok első magyarországi
helyszíne Győr volt, az elmúlt
hét derekán közel kétszáz érdek-
lődő találkozhatott az iparkama-
ra nagytermében Andor László
uniós biztossal, Őry Csaba euró-
pai parlamenti képviselővel, va-
lamint Győri Enikő EU-ügyekért
felelős államtitkárral.

A fórum a házigazdák köszöntőivel kez-
dődött, elsőként Fekete Dávid, Győr al-
polgármestere beszélt arról, hogy uni-
ós csatlakozásunk forrásokban és fej-
lesztésekben gazdag, új fejezetet nyi-
tott a város életében. Kara Ákos, a me-
gyei önkormányzat alelnöke a jövőről
szólva azt hangsúlyozta, a hazánkba
érkező uniós támogatások javának a
munkahelyteremtést és a gaz-
daság élénkítését kell szolgál-
nia. Mikóczi Antal kamarai alel-
nök annak a reményének adott
hangot, hogy a fórum hasznára
lesz a megye uniós piacokra tö-
rekvő vállalkozóinak is. 

A többnyire fiatalokból álló
győri közönségnek Viviane Re-
ding képes üzenetet küldött, az Euró-
pai Bizottság alelnöke arra biztatott
mindenkit, hogy élvezze uniós polgári
jogait és használja ki a fórum nyújtotta
lehetőséget, mondja el véleményét az
Európai Unióról. Ez meg is történt, de
előbb Andor László beszélt arról, hogy
a magyarokat a jövő tavaszi választá-

Párbeszéd
Európa jövőjéről 

sok előtt egészen más kérdések foglal-
koztatják, mint tíz évvel korábban, a
csatlakozáskor. Akkor az volt az érde-
kes, mit kapunk az uniótól, most,
egyenrangú tagországként az, milyen
lesz a jövő Európája, mit bízhatunk a
közösségre és miben ajánlatos védeni
önállóságunkat.

Az öt éve tartó pénzügyi és gazda-
sági válságból az unió nem talált kiutat,
ami elsősorban a fiatal korosztályt vi-
seli meg. A munkanélküliség a 25 év
alattiak körében 40 százalékkal, 5,5
millió főre emelkedett. Hasonlóan
rossz a helyzet Magyarországon, bár
nálunk az idei második negyedévben
a munkanélküliek 449 ezres létszáma
23 ezerrel volt alacsonyabb, mint a ta-
valyi azonos időszakban. Andor László
szerint az emberek első számú kíván-
sága a munkahely, az unió nyújtotta
mobilitást már a gazdagabb országok-
ban élők is értékelik. Az uniós biztos az
integráció egy másik nagy vívmányát,
a tőke szabad áramlását Győr példájá-
ra hivatkozva dicsérte, hozzáfűzve,
hogy a gyengék a kohéziós politika jó-
voltából zárkózhatnak fel, juthatnak tá-
mogatáshoz.

Egy friss felmérés szerint az unió tíz
polgárából hat érzi magát valóban az
Európai Unió polgárának. Ugyanennyi-
en szeretnének többet megtudni az
őket megillető jogokról, miközben a
megkérdezettek kevesebb, mint fele
tudta, melyek ezek. A felmérésből az is
kiderül, hogy az európaiak az EU leg-

nagyobb vívmányának az áruk és szol-
gáltatások szabad mozgását tartják. A
többség bizakodó az EU jövőjét illető-
en, s az európaiak kétharmada gondol-
ja azt, hogy az EU szava számít a világ-
ban. Az euróövezetben élő válaszadók
körében közel kétharmados a közös
valuta támogatottsága.

A nézőtéren és a színpadon ülők győ-
ri párbeszéde számos témát érintett.
Volt, aki azt kérdezte, mikor lesz havi 60

ezer forintjából uniós nyugdíj, más arra
volt kíváncsi, hogyan kerülhetne több
uniós pénz a kisvállalkozókhoz, megint
mások a kis tagországok hátrányos hely-
zetét, vagy éppen egyes magyar képvi-
selők magyarellenes brüsszeli beszédeit
sérelmezték. Mindenki a saját sorsa sze-
rint viszonyult az Európai Unióhoz, s min-
denki választ kapott Andor Lászlótól,
Őry Csabától vagy Győri Enikőtől. A vita-
vezető Bombera Krisztina a közönséget
kérdezte. A szavazógépes válaszok sze-
rint a fórumon megjelent győri polgárok
többsége gondolja úgy, hogy a tagorszá-
gok eredményesen segítik egymást,
egyebek között a munkanélküliség le-
küzdésében. Ugyanakkor 61 százalék
nem hiszi el, hogy véleményére kíváncsi-
ak Brüsszelben, s 71 százaléka nem bí-
zik abban, hogy az Európai Unió meg-
erősödve kerülhet ki a válságból. 

A tagországok
eredményesen
segítik egymást

Az uniós polgár alapjogai 
A szabad mozgáshoz és letelepe-
déshez, az állampolgárság szerin-
ti megkülönböztetéstől való men-
tességhez való jog. A választás-
hoz és a választhatósághoz való
jog. Petíciós jog. Az ombudsman-
nál panasztételi jog. A konzuli vé-
delemhez való jog. Új bizottsági
jogalkotási javaslat kidolgozásá-
nak felkérésére irányuló jog. 
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A HÉT EMBERE  INTERJÚ

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A városban zajló nagyberuhá-
zásokról, a tömegközlekedéssel
kapcsolatos aktuális kérdések-
ről, a központi költségvetés ter-
vezetéről, a győri közösségi ér-
zés fejlődéséről beszélgettünk
Borkai Zsolt polgármesterrel.

Polgármester úr, a közelmúlt-
ban került a közgyűlés elé az a
beszámoló, amely a városban
zajló beruházásokról ad számot.
Olyan hosszú a sor, hogy felso-
rolni is nehéz. 

Való igaz, a nyár végén, ősz elején
több beruházásunk is egy időben in-
dult. Nem teljesen így terveztük, hi-
szen vannak köztük olyan fejlesztések,
amiket már jóval korábban elindítot-
tunk volna, de – mondjuk úgy – rajtunk
kívülálló körülmények ezt nem tették
lehetővé. A lényeg, hogy végre elindul-
hattak és megvalósulhatnak azok a
projektek, amik Győr életét hosszú tá-
von is pozitívan befolyásolják. Az ön-
kormányzat számos beruházást hajt
végre saját forrásból, de hangsúlyoz-
nom kell azt is, hogy a város egyszerre
ilyen komoly támogatást még egyet-
len kormányzattól sem kapott. A 2017-
es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
létesítményfejlesztéseihez közel tízmil-
liárd, míg a multifunkcionális csarnok
megépítéséhez további ötmilliárd fo-
rinttal járul hozzá, hogy csak a két leg-
nagyobb tételt említsem. Köszönettel
tartozunk ezért az állam felé.

Mely fejlesztéseket emelné ki
a napjainkban zajlók közül?

Minden beruházás, még egy ki-
sebb útszakasz vagy egy híd állagmeg -
őrzési munkálata is fontos egy város
életében, hiszen a beavatkozásokkal
azt szeretnénk elérni, hogy a győriek
még jobban érezzék magukat a város-
ban. Kétségtelen, hogy jelenleg több
olyan nagyberuházás is fut, amely
egész Győr életére kihatással van. El-
kezdődhetett végre a Dunakapu tér
felújítása, amibe sokan sokfélét bele-
gondoltak, pedig egyszerűen csak ar-
ról van szó, hogy egy leromlott állapo-
tú, a fejlődő és pezsgő életű Győrhöz
méltatlan közteret újítunk meg úgy,
hogy az egyszerre szolgálja a győrie-
ket és a hozzánk látogatókat. Egyszer-
re képviselje a modernitást és múl-
tunk tiszteletét. Legyen egyben talál-
kozási pont, rendezett piactér és a
népszerű nagyrendezvényeink hely-
színe. A közelmúltban írtuk alá a bel-

A Győrben épülő jövőről
városi rehabilitáció újabb ütemének
támogatási szerződését, a 700 millió
forintot meghaladó fejlesztésnek kö-
szönhetően több sétálóutca és épület
újul meg a történelmi városmagban.
A másik nagy csokor a már említett,
állami támogatással megvalósuló
sportlétesítményi fejlesztések. Sze-
retném hangsúlyozni, milyen nagy
dolog az, hogy Győr lehet az első ha-
zai olimpiai esemény helyszíne! A
program nemcsak egy szép rendez-
vény, amely turistákat vonzhat hoz-

zánk, de újabb lendületet ad az után-
pótlás-nevelés és a tömegsport szá-
mára. A városban olyan európai szintű
sportlétesítmények épülnek, ahol a
győriek minden igényt kielégítően
sportolhatnak, nemzetközi edzőtábo-
rok helyszíne lehet Győr, és szinte bár-
milyen világeseményt városunkba
hozhatunk. A sportközpont építésé-
nek első elemeként az uszoda épül,
amely jövő év második felére készül el.
A győriek régi vágya valósul meg ez-
zel, hiszen az ötvenméteres verseny-
medence rengeteg új sportolási lehe-
tőséget teremt. 

A multifunkcionális csarnok
szintén régi vágya a győrieknek.

Ez így igaz! Az ugyancsak állami
támogatással megvalósuló csarnok
öt ezer ember befogadására lesz al-
kalmas, vagyis elkészülte után nem
kell majd Veszprémbe utazni a győri
női kézilabdacsapat BL-döntőjére.
Reméljük, még sok finálét vívnak a lá-
nyok! A multifunkciós csarnok lelátó-

ja a nézőszámhoz lesz alakítható, ed-
zésidőben pedig akár három pályán
is folyhat a munka, sőt, a Magvas-
syval kiegészülve ez már négy pályát
jelent. Nemzetközi sportesemények
mellett koncertek, bálok, kiállítások,
üzleti rendezvények otthonául is szol-
gálhat az aréna. 

A szeptemberi közgyűlés ar-
ról is határozott, hogy az újváro-
si rehabilitáció kapcsán többlet-
forrásra is pályázik a város. Mi-
ért szükséges ez?

Az újvárosi rehabilitáció szintén
egy olyan kérdéskör, amely több évti-
zedes problémákat kíván orvosolni.
Egy egykor patinás városrészt szeret-
nénk régi fényében látni, ez azonban
rengeteg munkával jár. Európai Unió
által támogatott projektről van szó,
amihez az első fordulós pályázatunkat
még 2010-ben nyújtottuk be, és a má-
sodik fordulóban már nem volt lehető-
ség a költségek aktualizálására. 2013-
ban ezek a számok már nem állják
meg a helyüket, ezért van szükség a
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szolgáltatóváltás, hanem a mindenki
számára elfogadható szolgáltatás és
ellenszolgáltatás elfogadása.

A közelmúltban benyújtották
a központi költségvetés terveze-
tét. Hogy értékeli azt Győr szem-
szögéből?

Úgy látom, a települések nem jár-
nak rosszul, hiszen növekszik az ön-
kormányzatok támogatása, vagyis fel-
adatellátásuk biztosított lesz. Győr
szerencsés helyzetben van, több tétel
külön is nevesítve szerepel a költség-
vetési tervezetben, köztük a multi-
funkciós csarnok építése 4,9 milliárd-
dal, az ifjúsági olimpiához kapcsolódó
fejlesztések 1,5 milliárd forinttal, de
szerepel a Győri Evangélikus Egyház-
község Insula Lutherana épülettömb-
fejlesztésének támogatása is. A jövő
évi költségvetés tervezetének erőssé-
ge, hogy talán nincs is olyan terület,
amely kisebb összegből gazdálkod-
hatna jövőre, mint az idén, több terü-
letnek pedig jóval magasabb a támo-
gatása. A költségvetés kiemelten se-
gíti a családokat, az adókedvezmény
kiszélesítése sokakat, a rezsicsökken-
tés pedig azt hiszem, mindenkit pozi-
tívan érint.

Összefoglalva úgy tűnik, „A
jövő Győrben épül” szlogen nem
csupán szlogen.

Egy szlogen akkor jó, ha igaz, ha ki-
fejező. Azt hiszem, városunkra napja-
inkban valóban a jövő tudatos építése
a legjellemzőbb. Mindez azért tud
eredményes lenni, mert ezért sokan
dolgozunk közösen, összefogásban.
Az önkormányzat, a magyar állam, az
egyetemünk, a gazdasági szereplőink,
hogy csak néhány résztvevőt említ-
sek. Az Audi sem véletlenül választot-
ta gyárbővítésének helyszínéül Győrt.
Ahol egy ilyen komoly világcég fejezi
ki hosszú távú szándékait, ott nem
csak megelőlegezett bizalomról van
szó. A győrieket is erre a közös jövő-
építésre hívjuk. Annak idején azért for-
máltuk át képzési rendszerünket,
hogy a győri fiatalok itt találjanak ma-
guknak megfelelő munkát. Azért fi-
gyelünk kiemelten az idősekre, mert
úgy gondoljuk, az ő tapasztalataik nél-
kül nem fejlődhetne ilyen dinamiku-
san a város. Azért fektetünk nagy
energiát a különböző rendezvényeink-
be, fesztiváljainkba, városismereti
programjainkba, mert komolyan gon-
doljuk, hogy Győr akkor lehet igazán
erős, ha lakói szeretik, ismerik és ma-
gukénak érzik a várost. Ha a szlogent
egy kicsit átírhatom, úgy fogalmaz-
nék, közösen építjük a győri jövőt!

Az említett közgyűlésen is-
mét terítékre került egy, a tö-
megközlekedéssel kapcsolatos
kérdés. Miről szól ez a vita?

Az alapprobléma az, hogy a tö-
megközlekedés finanszírozása tekin-
tetében az önkormányzatokra egyre
nagyobb teher hárul. A korábbi finan-
szírozási vitát egy megállapodással
sikerült rendeznünk. Emellett szüksé-
ges volt a menetrend racionalizálása,
a kibocsátott teljesítmény csökkenté-
se. Sajnos minden egyes személyes
igényt a tömegközlekedés tervezése-
kor lehetetlen kielégíteni, de egy
olyan megoldásban gondolkodtunk,

amely megfelelően biztosítja különö-
sen az iskolába, munkába járást, és
az olyan helyekre való eljutást, mint a
kórház, a bevásárlóhelyek vagy a te-
metők. A mostani vita abból adódik,
hogy az önkormányzat által kiírt, au-
tóbuszos személyszállításra vonatko-

zó pályázatra az egyetlen pályázó
olyan ajánlatot tett, amit az önkor-
mányzat nem tudott elfogadni. Az ál-
taluk leírt számok jóval meghaladják

azt az összeget, mint ami a korábbi
megállapodásból következne. Hang-
súlyozom, azzal, hogy érvénytelenné
nyilvánítottuk a pályázatot, a tömeg-
közlekedés nem került veszélybe, hi-
szen 2014 végéig élő szerződésünk
van a Volánnal. A vita rendezésére te-
hát van időnk, várjuk az elfogadható
ajánlatot.

A közgyűlésen azt is pedze-
gette, hogy akár más is elláthat-
ja ezt a feladatot a Kisalföld Vo-
lánon kívül.

A pályázaton más is részt vehet, és
esetleges kedvezőbb ajánlatával ver-
senyhelyzetet teremthet. A cél nem a

többlettámogatás igénylésére az ön-
rész biztosítása mellett. A projektben
számos épület újul meg, közösségi
szolgáltatásokat telepítünk és közös-
ségépítő, bűnmegelőző, családvédel-
mi programok is megvalósulnak. A
nagyberuházások mellett fontos inf-
rastrukturális fejlesztések is folynak a
városban, épül a pinnyédi híd, folyik a
lakóutcaprogram, csomópontokat te-
szünk biztonságosabbá, de említhet-
ném az EU által támogatott több száz
milliós csapadékvíz-elvezetési progra-
mot is. Persze a sok egy idejű fejlesz-
tés útlezárásokkal, zajjal is jár, amiért
kérjük a győriek türelmét.

Közösen építjük
a győri jövőt
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Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-jét
az idősek világnapjává. Győr minden évben
városi ünnepségen köszönti a szépkorúakat.

Az idősek hordozzák generációkon keresztül azokat a
tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kó-
dolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk,
akik az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni
a dolgokat. Az aktívan dolgozóknak pedig az a felada-
tuk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörül-
ményeket biztosítsanak, amely lehetővé teszi számukra
az öregkorhoz méltó, derűs életet – mondta Simon Ró-
bert Balázs alpolgármester az ünnepségen. 

A jelenlegi tendenciák alapján 2025-re Európa
népességének harmada eléri vagy meghaladja a
60. életévét és a 80 évesnél idősebbek száma külö-
nösen jelentős mértékben nő. Győrben is növekszik
az időskorú népesség aránya. Jelenleg városunk
minden ötödik lakója 60 éves vagy annál idősebb. 

Gyógyítanak a négylábú terapeuták

SPECIÁLIS képességfejlesztés gyerekeknek
Bôvebb információ: www.gyori-kutyasterapia.hu

Győr volt az egyetlen magyar város
azon az izmiri konferencián, amivel a
WHO Egészséges Városok Nemzeti
Hálózatai és európai projektvárosai az
ötödik ötéves ciklust zárták.

Szabó Erik önkormányzati képvise-
lő, a szociális, egészségügyi és lakás-
ügyi bizottság elnöke a találkozóról el-
mondta, a 27 ország 270 képviselőjé-
vel zajló konferencia fő témája az inno-
váció és a kormányzás az egészség és
jóllét érdekében volt, de szó esett ar-
ról is, hogyan építhetők egészséges,
rugalmas közösségek, valamint be-

szerző: szigethy teodóra
fotó: marcali gábor

A kutyás terápia az állatasszisztált
terápia egyik formája, ahol a négylá-
búak különböző szituációkban segí-
tenek a beteg, a sérült vagy az
egészséges gyermekeknek és fel-
nőtteknek a betegség utáni lábado-
zásban, rehabilitációban vagy a ké-
pesség- és személyiségfejlesztés-
ben. A győri kutyás terápia csapata
két vizsgázott kutyával, a négyéves
Skippyvel és a  nyolcéves Eyschával
vesz részt a terápiás foglalkozáso-
kon, melyek során a gyermekeknek
nyújtanak segítséget félelmeik le-
győzésében, a tanulási képességek

„Önkormányzatunk ki -
emelt figyelmet fordít az
idős emberekre. Éppen a
legutóbbi közgyűlésen –
egyhangú szavazattal – fo-
gadtuk el azt a koncepciót,
amely a következő négy
évre meghatározza azokat
a feladatainkat, melyeket a
győri idősek életminősé-
gének javítása érdekében kívánunk elvégezni  – hang-
súlyozta az alpolgármester. Kifejtette, a győri önkor-
mányzat Magyarországon az elsők között indította el a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, évek óta támo-
gatja az idősbarát lakókörnyezet kialakítását. Mint
mondta, ezek csak kiragadott példák a lehetőségek kö-
zül. Hozzátette, ezek mellett a magyar állam is több esz-
közzel támogatja az idős korosztályt. 

A rendezvényen kitüntetéseket adtak át olyan szép-
korúaknak, akik aktívan segítették az idősek közösségi
életét. Elismerő oklevelet vehetett át Bagó Jánosné és
Jankovits György, Szigethy Attila Ezüst Emlékérmet ka-

pott Ábrahám Margit, Boros Gézáné, Cseh Zoltán, Far-
kas Jenőné, Fekete István, Fekete Lajos, Ferenczi Huba,
Fertetics Béláné, Gangl Jánosné, Halász Lászlóné, Hor-
váth Andrásné, Horváth Kálmánné, Jakab Tivadarné,
Judt László, Kiss Lajosné, Koller Imréné, Kotrics Ottóné,
Kovarik Lajos, Lovas Éva, Luka Károlyné, Merkli Józsefné,
Mészáros Péter, Nagy Emilné, Nagy Istvánné, Nagy Ti-
vadar, Pápai Lajosné, Pék Lórántné, Rábai Egonné, Rigó
Lászlóné, Sárközi Dezsőné, nemes vitéz dr. Seres Irén,
Magyar Vilmosné, Stefanits Gyuláné, Szabó Ferenc, Sze-
menkár Klára, Tamasits Sándorné, Tóth Ferencné, Tóth
János, Varga Jenőné és Zsebedics Tibor.

HIRDETÉS  SZOCIÁLPOLITIKA

Elismerések az idősek
világnapja alkalmából

Negyed százada az egészségért
széltek a népegészségügy gazdasági
hatásának bizonyítékairól.

Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-
koordinátor hozzátette, a nyitó elő-
adást dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO
európai regionális igazgatója tartotta,
aki szerint a 2012-ben elfogadott új
európai egészségstratégia, az Egész-
ség 2020 a kormányzás új formáját je-
lenti, amelynek motorjai az egészsé-
ges városok. Az Egészség 2020 fő cél-
jai között szerepel a nagyobb méltá-
nyosság, az egészségi egyenlőtlensé-
gek csökkentése, valamint a szekto-

rok közötti együttműködés az egész-
ség érdekében.

A konferencia nyitó napján hangzott
el a győri előadás az egészségfejlesztési
tervezésről, amelyet a WHO szakértője
úgy kommentált, hogy nagy szaktudás
van a városban és szakmailag magas
színvonalú munka folyik.

A konferencián kiosztották a New
York-i Tudományos Akadémia Journal
of Urban Health című, a városi egész-
séggel foglalkozó mellékletét, amely-
ben több helyen említik Győr idősügyi
tevékenységét is. A szakemberek

megállapodtak abban, hogy a WHO
Idősek Egészsége Alhálózat követke-
ző értekezletére Győrben kerül sor
2014. március 26–27-én, amelyre 18
európai város képviselőit várják. 

Győr egyébként 1989 óta vesz részt
a WHO Egészséges Városok mozga-
lomban, 1994-től pedig a szűkebb eu-
rópai projektvárosi körbe is felvételt
nyert. Ezt ötévente pályázat útján kell
megerősíteni: év végéig várja a WHO
Európai Regionális Iroda a polgármes-
teri szándéknyilatkozatot, 2014. április
végéig pedig a pályázatot.

vagy a mozgáskoordináció terüle-
tén – mondta Vizer Ildikó konduktor,
szociálpedagógus, aki a csapat tag-
jaként heti rendszerességgel tart
foglalkozásokat a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Intézményben. 

A foglalkozások mindig egymás
és a kutyák üdvözlésével kezdőd-
nek. Meg kell szólítani, érinteni kell
az állatot, ami fejleszti a sérült gyer-
mek képességeit. A speciálisan ösz-
szeállított feladatok a személyes igé-
nyeket figyelembe véve készülnek.
Skippy és Eyscha ösztönzi a gyere-
keket, jelenlétük kitartóbbá teszi
őket,  miközben a gyerekek fokoza-
tosan legyőzik a nehézségeiket. A
kutyák különleges kapcsolatot tud-
nak kialakítani még az autista, a
Down- vagy Angelmann-szindró-
más és más rendellenességgel szü-
letett gyermekekkel is, aminek hatá-
sára a közös munka is könnyebbé
és hatásosabbá válik.
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A Kodály Zoltán és a Földes Gá-
bor utca kereszteződésében a
hagyományos csomópont he -
lyé  re körforgalom épült, amely
dinamikusabbá és biztonságo-
sabbá teszi az áthaladást.

Az átadáson Borkai Zsolt polgármester
elmondta, a Kodály utca–Földes Gábor
utca kereszteződése hagyományos
csomópont volt, ahol a gépjármű- és
gyalogos forgalom folyamatos növeke-
dése nehézkessé tette az áthaladást, és
sajnos évente több kisebb baleset is tör-
tént itt. Az önkormányzat a probléma
megoldása érdekében döntött a körfor-
galmú átépítés mellett úgy, hogy egy-
ben a kerékpáros kapcsolatot is biztosí-
tották a Szigethy Attila út irányába. A 80
millió forintos beruházással a közeli is-
kolákba igyekvő gyerekek közlekedése
is sokkal biztonságosabbá vált.

Prédl Antal, a győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője kiemelte, a kivitelezést
megelőzően a Pannon-Víz Zrt.-vel kö-
zös beruházásban kicserélték az ivóvíz-
vezetékeket a csomópont alatti terüle-
ten. A 30 méter külső átmérőjű körfor-
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30% KEDVEZMÉNY

az étlap áraiból.
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Egyen egy jó

STEAK-et
a Carmen Étteremben!

STEAK-lapunkról ízlés szerint
kiválasztható a húsfajta, a fűszerezés,

a sütési mód, a köret és a mártás.

Átadták a Kodály–Földes körforgalmat

galom a tanévkezdésre elkészült, közel
600 tonna aszfaltot igényelt. Moderni-
zálták a közvilágítást is, a körsziget kö-
zepére fénytornyot állítottak.

Radnóti Ákos, a terület egyik önkor-
mányzati képviselője hangsúlyozta, a
körforgalom megépültével az egész ut-
cakép megváltozott, hiszen nemcsak
itt növényesítettek, hanem a szomszé-

dos Kuopio parkban is, ahol újra műkö-
dik a szökőkút és az ivókút is, és a pa-
dokat is kicserélték. Szabó Erik, a terü-
let másik önkormányzati képviselője
hozzátette, a Kodály utca megújítása
egyrészt biztonságosabbá tette az au-
tós, a kerékpáros és a gyalogos közle-
kedést, másként esztétikusabb város-
képet is eredményezett.
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Október elsejétől a 34 éves Rad-
ványi Lászlót nevezték ki a PwC
Magyarország könyvvizsgálati
üzletágának igazgatójává. A
fia tal szakember ezer szállal kö-
tődik Győrhöz, erről is kérdez-
tük a vele készült interjúban. 

A kézilabda-rajongók szemében
jól cseng a PwC név, hiszen a BL-
győztes Győri Audi ETO KC szpon-
zorai. Könyvvizsgáló cégként
hogy jutottak el a kézilabdához?

Egy nagyon jó barátom vitt el elő-
ször meccsre és azóta lelkes rajongójá-
vá váltam a csapatnak. Természetesen
az én szurkolásomnál többet segített a
PwC hitvallása, az, hogy a világ egyik
legnagyobb pénzügyi, adótanácsadó
és könyvvizsgáló cégeként elismeri és
támogatja a kiemelkedő teljesítményt,
hisz ez visz előre vállalkozást, várost és
csapatot is. Így aztán nem is volt kérdé-
ses, hogy odaálljunk egy olyan csapat
mellé, amely az elmúlt húsz év legna-
gyobb klubszintű sikerét hozta el Ma-
gyarországnak és Győrnek a Bajnokok
Ligája megnyerésével. 

Mi a magyarázata, hogy a fő-
város mellett Győrben működte-
tik az egyetlen vidéki irodát?

Cégünk egyik legfontosabb part-
nere a világon a Volkswagen-csoport,
Magyarországon pedig az Audi Hun-
garia Motor Kft. Győr azon túl, hogy a
hazai járműgyártás egyik központja,
gazdasági fejlettsége, fejlődése euró-
pai uniós összehasonlításban is ki -
emelkedő. A városban nemcsak az

Új igazgató a PwC Magyarország könyvvizsgálati üzletágánál

„Amikor megérkezem Győrbe, egy fejlett,
nyugatias településre érkezem”  

Audi generálja a fejlődést, hanem a
város is fejlesztésorientált, vállalkozás-
barát gazdaságpolitikát folytat, és eb-
ben a környezetben a PwC-nek is ak-
tív szerepet kell vállalnia és segíteni a
helyi célkitűzések megvalósulását.

Miközben a PwC két éve erősí-
ti a meglehetősen erős győri
gazdaságot, ön új, frissen kine-
vezett igazgatóként régebb óta
erősíti a PwC-t. 2003 óta sok te-

rületet végigjárt házon belül. A
tapasztalatok érlelték meg igaz-
gatói kinevezését?

Végigjártam a ranglétrát, dolgoztam
az energia-, az ingatlan-, a termelő-, a
kereskedelmi és sportszektorban
könyvvizsgálati, tanácsadási, illetve át-
világítási munkákon. Ügyfeleim túlnyo-
mó része a versenyszektorban működik,
de több közszférában tevékenykedő
szervezettel is dolgozom együtt. Első
ügyfeleim között szerepelt az Audi Hun-
garia és az E.ON Hungária csoport,
mindkét cég fontos szereplője nem-
csak a győri, hanem a magyar gazda-
ságnak is. A szakmai munkámon felül

aktív szerepet vállalok cégünk társadal-
mi felelősségvállalási tevékenységében.
Sokat tanultam és tapasztaltam ebben
a tíz évben, azon vagyok, hogy az új po-
zíciómban hasznosítsam mindezt. 

Az ön nevéhez fűződik a PwC
„Másokról szól!” című társadal-
mi felelősségvállalási pályázata.
Beszélne róla?

Főiskolások és egyetemisták számá-
ra hirdettük meg a pályázatot az idén

már harmadik alkalommal. A célunk az,
hogy közösségek pályázzanak, mondják
meg ők maguk, a fiatalok, mit tekintenek
társadalmi vagy környezeti problémá-
nak, mi foglalkoztatja, esetleg bosszantja
őket, s azt is, hogyan oldanák meg, mi-
ként változtatnának. Az előzsűri tíz pályá-
zatot juttat a döntőbe, s a PwC öt-hat pá-
lyázat megvalósítását támogatja anyagi
és szakmai segítséggel. A főiskolások,
egyetemisták szemléletét szeretnénk
formálni azzal, hogy nem őket díjazzuk,
hanem az általuk felvetett probléma
megoldását támogatjuk pénzzel. Ezért is
adtuk a pályázatnak azt a címet, hogy
„Másokról szól!”. Természetesen mi is ta-

nulunk a fiataloktól: nagyszerű ötletekkel,
okos gondolatokkal találkoztam eddig is
ezekben a pályázatokban. 

Az elmúlt két évben több mint 300
diák jelentkezett 60 csapatban és kö-
zel 20 projektet valósítottunk meg.
Idén október 24-ig várjuk a lelkes fia-
talok jelentkezését.

Hogy áll Magyarország a tár-
sadalmi felelősségvállalásban?

Egyre több jó kezdeményezéssel ta-
lálkozhatunk, de még nagyon sokat tu-
dunk fejlődni ezen a téren is.  Azt gon-
dolom, hogy a mi cégünk felelősségvál-
lalása, példamutatása nagy jelentőség-
gel bír. Sokan kezdik nálunk a karrierjü-
ket, akik később más szervezeteknél,
cégeknél vezető, döntéshozói pozícióba
kerülnek. Fontos, hogy a nálunk tapasz-
talt jó példát magukkal vigyék, és az itt
tapasztalt vezetői szemlélet szerint vé-
gezzék munkájukat.

Gyakran van Győrben munká-
ja miatt is, a kézilabda miatt is.
Mit szeret Győrben?

Leginkább a győrieket. Nagy hatással
van rám az a nyugatias, fejlett érzés, ami
az egész várost áthatja, vagy az a hibát-
lan profizmus, amit az ember az Audi
Hungaria Motor Kft. győri gyárába való
belépéskor tapasztal. Nagyon pozitívan
tudok nyilatkozni a városvezetés konst-
ruktív szelleméről, ezt példaértékűnek
tartom Magyarországon. Nagyon szere-
tem a győri barátaimat és imádom azt az
érzést, amikor a győri közönség tízgólos
vezetésnél rászámol az ellenfélre. Szere-
tek a belvárosban sétálni, és bár tudom,
az itteniek panaszkodni szoktak, hogy es-
ténként kevés ember van az utcákon, ne-
kem ezek a csendes séták jelentik a re-
generálódást egy fárasztó nap után.

www.elektrosomogyi.hu

Elektro Somogyi Kft. 9024 Győr, Árpád út 24. Tel.: 96/314-760
E-mail: uzlet@elektrosomogyi.hu Nyitva: h–p. 9–17, szo. 9–12

SZEZONKEZDÉSI AKCIÓ! 20% KEDVEZMÉNY! 

Több mint 25 éve az önök otthonában!
Figyelje nyereményjátékunkat

a                  -ban!

CO 05 LCD - HOME

szén-monoxid-
érzékelő
LCD-kijelzővel

9.990 Ft helyett

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

WEBÁRUHÁZ:

• nagy érzékenységű,
már 50 ppm CO-koncentráció felett riaszt

• EN 50291 szabvány szerinti jelzés
• LCD kijelző kék háttérfénnyel
• eseménymemória
• hangos riasztás (min. 85 dB)
• tesztfunkció
• elemcserére figyelmeztető jelzés
• tápellátás: 3 x (AA) 1,5 V alkáli elem (tartozék)
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szerző: koloszár tamás
fotó: audi

A magyarok nyitottak, érdeklődnek az in-
novatív dolgok iránt. Kialakult egy olyan
egészséges önbizalom is, amellyel sikere-
sek lehetnek a világgazdasági versenyben
– nyilatkozta rólunk Alois Kauer, az Audi
Akademie Hungaria ügyvezető igazgatója. 

Az ősz a becsengetés, az új tanév ideje. Be-
csengettek az Audi Akadémián is?

Részben igen. Az új szakmunkások megkezdték ta-
nulmányaikat. A nyarat arra használtuk, hogy megújít-
suk az eszközparkunkat s ideális feltételeket teremt-
sünk a szakmunkások fogadására. Az élet azonban
nyáron sem állt meg, képzéseink folyamatosak voltak.

Hét éve él és dolgozik Magyarországon.
Jól ismer bennünket, milyenek a magyarok?
Megálljuk a helyünket a nagy globális világ-
versengésben?

Magyarország autóipari országgá vált. Ez nem
véletlenül történt, a magyarok sokat tettek ezért.
Saját maguk keresték meg a kenyerüket, sokat ta-
nultak és sokat fejlődtek. A tanulási készség foka
magas, nyitottak a magyarok, érdeklődnek az inno-
vatív dolgok iránt. Kialakult egy olyan egészséges
önbizalom is, amellyel sikeresek lehetnek a világ-
gazdasági versenyben. 

Beszélgetés Alois Kauerrel, az Audi Akademie ügyvezető igazgatójával

Magyarország autóipari országgá vált
Az Audi nagy erőket és energiákat fordít

dolgozói képzésére. Mik a tapasztalatai, ez
más magyar cégeknél is így van?

Sok magyar cégnél fontosnak tartják, hogy dol-
gozóikat képezzék és továbbképezzék. Ugyanakkor
sajnos sok olyan magyar vállalattal is kapcsolatba
kerülünk, ahol nem igazán ismerték fel ennek szük-

ségességét. Márpedig csak kiválóan képzett mun-
katársakkal lehet az élvonalba kerülni és ott tartó-
san megmaradni. Egy bizonyos szintig el lehet jutni,
a csúcsra való feljutáshoz azonban képzés kell. 

Az Audi aktívan részt vesz a szakmunkás-
képzésben. Ez a magyar szakmunkásképzés
kritikája, hogy saját kézbe vették a dolgokat?

Ez nem kritika, sokkal inkább összjátéknak nevez-
ném a szakképző iskolák és az Audi Akademie között.
Mi biztosítjuk a gyakorlati helyet, hogy valóban a csúcs-

technikával ismerkedhessenek meg a hallgatók. Véle-
ményem szerint fontos, hogy a képzés az állami és a
gazdasági szféra együttműködésében valósuljon meg,
és hogy a közös megvalósítás magas színvonalon tör-
ténjen. Ezt értjük duális szakképzésen, amelyben az
Audi vezető szerepet tölt be Magyarországon. Olyan
fia talokat szeretnénk képezni a termelőüzemekbe, akik
képesek magas szinten teljesíteni. 

A duális képzés mind középiskolai, mind
pedig egyetemi szinten előtérbe került. Az
oktatás mellett változtak a magyar cégek
is? Ha a tanácsait kérné egy magyar beszál-
lító vagy erre törekvő vállalkozás, mit java-
solna?

A legfontosabb a célok kitűzése a képzésben,
hogy hová akarunk eljutni, mit szeretnénk elérni. S
ehhez mi szükséges, mi áll rendelkezésre és mi az,
amit ennek érdekében létre kell hozni. A képzésben
részt vevő partner kiválasztása döntő fontosságú,
hogy a céljaink eléréséhez szükséges magas szín-
vonalú képzést tudjuk biztosítani.

Thomas Faustmann, az Audi ügyvezeté-
sének elnöke már 11 éve Magyarországon
dolgozik, ön hét éve. Ezek szerint egy élhe-
tő, jó ország vagyunk?

Szeretek itt lenni, itt dolgozni, jó érzés, hogy a
magyarokkal könnyen megtaláljuk a hangot, jó dol-
gok érdekében működünk együtt, s ezáltal Magyar-
ország is fejlődik. 

szerző: koloszár tamás
fotó: gy. p.

Harminc darab 18 tonnás, négyszáz
lóerős MAN nyergesvontatót vásárolt
a J.S. Logistics Kft. a MAN-tól. Az flot-
ta utolsó öt járművét a MAN Kft. győri
kirendeltségén adták át a napokban.

Kiss Emese, a J.S. Logistics Kft.
ügyvezető igazgatója egy indítókulcsot

kapott Reinhard Faderltől, a MAN Kft.
ügyvezetőjétől, miután a harminc jármű-
ből álló flotta utolsó öt nyergesvontatója
is a vevőhöz került. Az eseménynek azért
adott otthont a MAN Kft. győri kirendelt-
sége, mert a járművek szervizelését
Győrben végzik – tudtuk meg Varga Nor-
bert kirendeltségvezetőtől. A járművek

MAN-flottával bővült
a J.S. Logistics Kft.

darabja 71.000 euróba kerül, 18 tonná-
sak és 440 lőerősek, innen a jármű tí-
pusszáma: MAN TGX 18.440.

Kiss Emese elmondta, a J.S. Logis-
tics Kft. 2006 óta van jelen Magyarorszá-
gon, s integrált logisztikai szolgáltatást
kínálnak az Európai Unió területén. A vál-
lalkozás a Schüssler család tulajdoná-
ban van. Magyarországon körülbelül szá-
zas járműparkkal rendelkeznek, dolgoz-
nak az Audinak, a Mercedesnek és még
nagyon sok járműipari cégnek.

– A MAN TGX EfficientLine típusra
összehasonlító tesztelési próbák után
esett a választás – fogalmazott Kiss
Emese. – Kiváló fogyasztási adataival és
kényelmével meggyőzött bennünket a
MAN, az EfficientLine felszereltséggel
ugyanis 3 liter üzemanyagot tudunk
megspórolni száz kilométeren, amely
120.000 km éves futásteljesítmény mel-
lett autónként 3.600 litert jelent. 

A logisztikai cég szervizszolgáltatást is
vásárolt a MAN-tól. Ezt a cég győri kiren-
deltsége látja el, ahol huszonöten dolgoz-
nak, s a teherjárművek mellett autóbuszo-
kat is szervizelnek – mondta el lapunknak
Varga Norbert kirendeltségvezető.



HIRDETÉS  KULTÚRA

10 / + / 2013. október 11.

kép és szöveg: gy. p.

Több szempontból is sikeres volt a
győri delegáció szeptemberi, moszk-
vai utazási kiállításon tett látogatása –
mondta lapunknak Orbán Dezső, a
megyei kereskedelmi és iparkamara
turisztikai szakosztályának elnöke, a
Hotel Famulus igazgatója. A szakem-
ber közölte, a városnak sikerült meg-
állapodnia az oroszországi beutazta-
tással is foglalkozó egyik legnagyobb
utazási irodával arról, hogy az ősz fo-
lyamán tour operátoroknak mutatják
be Győrt, így városunk hamarosan
megjelenhet az oroszországi utazta-
tók kínálatában.

Hanczné Mező Edina, a kamara ke-
reskedelmi tagozatának elnöke sze-
rint az elsődleges cél az, hogy a me-
gye fakultatív programként bekerüljön
az orosz turisztikai útvonalakba. En-
nek alapjait teremtette meg a kiállítá-
son való részvétel, amelyen orosz
nyelvű információs anyagokkal és ki -
ajánlható, kész programcsomagokkal
jelent meg Győr és vonzáskörzete.

Domanyik Eszter, az önkormányzat
Marketing, Turizmus és Kommuniká-
ciós Osztályának vezetője is sikeres-
nek nevezte a moszkvai bemutatko-

Eredményes moszkvai látogatás
zást, hiszen sokan voltak kíváncsiak
Győr kínálatára. „A város megjelené-
sének pozitív hatása már érezhető, hi-
szen az utazási irodák már most  ér-
deklődnek a tematikus programcso-
magjaink iránt. A városban zajló sport-
létesítményi fejlesztések révén hama-

rosan akár oroszországi sportegyesü-
letek is érkezhetnek hozzánk edzőtá-
borozási céllal.” A kommunikációs ve-
zető azt is elmondta, a rendezvényen
jövőbeli oroszországi testvérvárosunk,
Nyizsnyij Novgorod turisztikai szak-
embereivel is előremutató tanácsko-
zásokat folytattak.

Horváth Ottó, a Danubius szálloda-
lánchoz tartozó Rába Hotel igazgatója
szerint jó kezdeményezés volt a közös
fellépés az utazási kiállításon, hiszen

egymást kiegészítve és egyszerre erő-
sítve tudták népszerűsíteni Győrt. A
szakember közölte, felmérték az orosz
igényeket, utazási szokásokat, ebből
kiindulva hatékonyabban tud a város
építkezni, hogy felkerüljön az orosz tu-
risztikai térképre.

A delegáció „oktatási szekciója” a
Moszkvai Állami Turisztikai Főiskola
munkatársaival tárgyalt, akikkel elké-
szítették az alapjait az intézmény és a
Nyugat-magyarországi Egyetem Apá -
czai-kara közötti együttműködésnek.
A szerződés értelmében a két intéz-
mény hallgatók és oktatók kölcsönös
képzésével, kutatási együttműködés-
sel, valamint oroszországi hallgatók
magyarországi turisztikai gyakorlati
képzésével segíti a közös munkát.

Kelet mesés szőnyegvilágát is-
merhetik meg az érdeklődők még
egy hétig, október 19-ig az Apát -
úr-házban, a Bizsan Szőnyeg Ga-
léria kiállításán és vásárán.  

Magyarország egyik legnagyobb perzsa-
szőnyeg-galériája, a Bizsan hozta el üzle-
te legszebb darabjait Győrbe. A klasszi-
kus, modern és nomád
gyapjúszőnyegek, a se-
lyemszőnyegek India,
Irán, Pakisztán és Afga-
nisztán manufaktúrái-
ban készültek, vala-
mennyi kézi, egyedi mű-
alkotás. A tulajdonosok,
Babak Ebrahimzadeh
és felesége, Katayoun
Rassekh minden ház-
tartásba, minden kor-
osztálynak ajánlják ter-
mészetes alapanyagú
termékeiket. 

Babak azt mondja, a klasszikus és a
modern mintájú szőnyegre egyaránt van
kereslet. A modernnél divat az art deco
mintázat, míg a klasszikus, kézi csomó-
zású daraboknál az 1890-es évek stílu-
sa tért vissza. Az ár elsősorban az alap-
anyag minőségétől és a csomók számá-

A Bizsan galéria szőnyegei
tól függ. A legjobb minőségű, tiszta
gyapjúból vagy igazi hernyóselyemből
készülő szőnyegek a legdrágábbak. 

Egy gyapjúszőnyeg 100-500 ezer cso-
mót tartalmazhat négyzetméterenként, a
selyem esetében 500 ezer és egymillió
között lehet a csomószám. A keleti manu-
faktúrákban a szövők átlagosan egy hó-
napot szánnak egy négyzetméter sző-

nyeg elkészítésére, így
egy nagyobb darab ké-
zimunkája egy évig is el-
tarthat. Ha természetes,
növényi és állati eredetű
színezékkel festik meg a
szálakat, még időigé-
nyesebb a munka, még
drágább a végtermék.

Egy átlagos, 4-6
négyzetméteres kézi ké-
szítésű szőnyeg ára
100–300 ezer forint,
ezek egy életre szólnak.
A legjobb minőségűek

drágábbak, azonban akár 200 évig is kitar-
tanak. A győri Bizsan kiállításon és vásáron
az érdeklődőket szaktanácsadással és ga-
ranciával várják, hogy mindenki megtalálja
a számára legmegfelelőbb minőségű, mé-
retű, színű és motívumvilágú, egyedi és ér-
tékálló szőnyeget. (x)
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szerző: földvári gabriella 
fotó: illusztráció

A múzeumok idei őszi fesz-
tiválja külön programokkal
szeretné elcsábítani a fiatal
felnőtteket. Az Esterházy-
palota október 12-én lélek-
üdítő eseményekkel, a kö-
vetkező szombaton az
1920-as évek világának igé-
zetével várja a 16 éven fe-
lülieket.  

A Rómer-múzeum a lelki egész-
ség világnapja tiszteletére szen-
tel egy napot az elme és a lélek
megnyugtatására, tárlatvezetés-
sel, meditációval. Grászli Berna-
dett múzeumigazgató szerint a
múzeumi műélvezet amellett,
hogy hat a szellemünkre, mentá-
lis felfrissülést is ad. A hétközna-
pi rohanásban a múzeumi elvo-
nulás, egy tárlat felfedezése a
test és az elme lecsendesítésre
is szolgálhat. 

Mindezek szellemében most
szombaton a Radnai-gyűjte-
ményben lesz tárlatvezetés. Az

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter, marcali gábor

Születésének 150. évfordulója alkalmából
avatták fel azt a csempeképet, amely a
Győrben is élt írót örökíti meg. Az Egri csil-
lagok írójára a megújult Gárdonyi-szobor-
nál emlékezett a város és az iskola.

Városunk a napokban ünnepségsorozat keretében
tisztelegett Gárdonyi Géza emléke előtt, amelynek ke-
retében Borkai Zsolt polgármester és dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester leplezte le a Győrhöz is szoro-
san kötődő író csempeképét. Sándor József Péter
győri művész alkotása a Gárdonyi-iskola homlokza-
tára került. A polgármester elmondta, Gárdonyi Géza
150 éve született, és az idei, jubileumi évet a kormány
hivatalosan Gárdonyi-emlékévvé nyilvánította, az
egész országban méltó módon emlékeznek meg a
magyar irodalom egyik legnagyobb alakjáról. Hozzá-
tette, Gárdonyi győri is volt, hiszen fiatal újságíróéveit

Gárdonyira emlékeztünk
városunkban töltötte, és többek között tanügyi folyó-
iratokon keresztül segítette az oktatásügyet is. A vá-
ros őrzi Gárdonyi emlékét, az iskola pedig szellemisé-
gét. „Múltunk nagy személyiségeinek, cselekedetei-
nek ismerete nélkül jelenünk üres, jövőnk pedig bi-
zonytalan lenne, ezért Győr továbbra is ápolja nem-
zetünk kiemelkedő alakjainak emlékét.”

A csempekép avatása után az emlékezők a Bat -
thyány térre vonultak, ahol megkoszorúzták Gárdo-
nyi Géza mellszobrát. A szobrot 1928-ban avatták
fel először az iskola előtt, majd 1930-ban átkerült
mai helyére. Az idő azonban nyomokat hagyott rajta,
ezért a mostani megemlékezésekre az önkormány-
zat rendbe hozatta Zászlós István alkotását és an-

nak környezetét. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, a terület önkormányzati képviselője emlékező
beszédében úgy fogalmazott, Gárdonyi életének
fontos állomása volt Győr, ahol sikeres újságírói kar-
rierje indult, munkatársa lett többek között a Ha-
zánknak, a Győri Hírlapnak. Az alpolgármester az
író pedagógiai munkásságáról is megemlékezett,
majd úgy fogalmazott: „Győr városa büszkén őrzi
Gárdonyi emlékét, a róla elnevezett iskola, utca, em-
léktábla méltó emléket állít neki, a Gárdonyi-iskola
diákjai pedig szelleméhez hűen tanulnak Győr egyik
legszínvonalasabb oktatási intézményében.”

Az ünnepségen jelen volt Keller Péter, Gárdonyi
Géza dédunokája is, aki köszönetet mondott Győr-
nek, amiért ilyen intenzíven ápolják dédapja emlékét.
Arra kérte a városban élőket, hogy gondoljanak Gár-
donyira győriként, olvassák műveit és ne felejtsék el
azokat, akik sokat tettek a hazáért és nyelvünkért.
Mint mondta, örömmel tölti el, hogy dédapja ezeknek
a „követelményeknek” megfelel, és még nagyobb
öröm számára, hogy ezt a magyarok is így gondolják,
amit jól mutat, hogy néhány éve az Egri csillagokat
választották a legnépszerűbb olvasmánynak. 

Szalai Ferenc, a Gárdonyi-iskola igazgatója
hangsúlyozta, az intézmény büszke arra, hogy Gár-
donyi Géza nevét viseli, és megpróbál méltó lenni a
névadó szellemi örökségéhez. Az intézményben
egyébként az egész nap Gárdonyiról szólt, különbö-
ző előadásokkal, vetélkedőkkel, ünnepi események-
kel emlékeztek az íróra.

Hogyan kell cselsztont járni? 
igazgatónő azt fogja elmonda-
ni, miként tudunk a művészet-
hez közelebb kerülni. Előadást
hallhatunk a meditáció jelentő-
ségéről, arról, hogyan frissül-
het fel a lelkünk a képzőművé-
szeti alkotások által. A jelenlé-
vők tibeti hangtálas meditáció

segítségével lazulhatnak el. A
program öt órától este fél nyol-
cig tart.

A következő szombaton, ok-
tóber 19-én fél hattól a ’20-as
évek világába csöppenhetünk
vissza. Grászli Bernadett azt
mondja, az ötletet A nagy
Gatsby című, méltán népszerű
film adta. A Leonardo DiCaprio
főszereplésével sikerre vitt, hú-
szas években játszódó mozival
hazánkban ismét előtérbe ke-
rült a korszak. Ez megmutatko-
zik a lakberendezésben, a for-
matervezésben éppúgy, mint a
kiállítások szervezésben. 

A Radnai-gyűjtemény, amely-
nek darabjai ezekben az évek-
ben születtek, bepillantást nyúj -
tanak az akkori művészetekbe,
kultúrába. A tárlatvezetést kö-
vetően a kor sminkjei és frizurái
is bemutatkoznak, a vállalkozó
szellemű vendégeket szívesen
átváltoztatják a szakemberek.
A divatbemutatón megnézhet-
jük, mit hordtak a húszas évek-
ben a hölgyek, majd kiderül,
hogyan kell cselsztont járni.

Nemzetiségi
kulturális fesztivál

A győri Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeptember végén, a Kovács Margit Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola aulá-
jában tartotta hagyományos kulturális rendez-
vényét, a Szeptemberfestet. A zsúfolásig meg-
telt teremben a jó hangulatról táncosok, zene-
karok és kórusok gondoskodtak. A nem min-
dennapi fesztiválon fellépett többek között a
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda, va-
lamint a Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola tánccsoportja, a
Rozmaring Kórus, a Volksband Zenekar, Kul-
csár Béla harmonikaművész, valamint az Akkor-
deon Harmonika Zenekar – sorolta Ferenczi Ta-
más, Győr Megyei Jogú Város Német Önkor-
mányzatának elnöke. A kulturális rendezvény
vacsorával és tánccal zárult.
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JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján

„Győr Közművelődéséért”
és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.
„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek
adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával
környezetében megbecsülést szerez. „Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek
adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében meg-
becsülést szerez vagy Győr város hírnevét gyarapítja. Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt ré-
szére adományozhatók a díjak. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak és pénzjutalomban része-
sülnek. A díjak átadására a 2014. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szer-
vezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet to-
vábbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint Győrben működő művészeti csoport. A benyúj-
tott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási
helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának,
teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának veze-
tőjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda).
Beérkezési határidő: 2013. október 31., 16.00 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a megjelölt tartalmi ele-
meket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kul-
turális Osztályán személyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda), valamint telefonon a 96/500-175-ös számon.

A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap
letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Több tucat országban aratott
már sikert A kripli, melyet most
a Győri Nemzeti Színház is mű-
sorra tűz. A fergeteges humor-
ral megírt színművet a Kisfa-
ludy-teremben mutatják be
szombaton.

A humoros, mégis szívszorító, felkava-
ró dráma a kortárs Martin McDonagh
egyik legnépszerűbb darabja. A törté-
net 1934-ben játszódik egy kis szige-
ten, melyen mindössze százötvenen
élnek. A zárt közösség tagja Billy, a fo-
gyatékkal élő, tizenhat éves fiú, akit
nénikéi, Kate és Eileen nevelnek. Egy
nap „a kripli” késve érkezik haza, a vá-
rakozás izgalmát a város pletykafész-
kének, Johnnynak feltűnése oldja kis-
sé: unalmas és érdektelen újságokból
kiolvasott hírei, valamint kémkedés-
ből szerzett információi elterelik a két
vénkisasszony figyelmét a városka la-
kóiról. Az egyik legérdekesebb hírre
megérkezik Billy is és sóváran hallgat-

Közös játékra hív a színház: 

fogadjuk el egymást!
ja Johnny beszámolóját az amerikai fil-
mesek érkezéséről. A fiú ugyanis elvá-
gyik a kis szigetről, menekülne a sze-
génységtől és a falubeliek gúnyolódá-
sától. Elhatározza hát, hogy jelentke-
zik a hollywoodi stábnál, hogy film -
sztár lehessen...

A darabot Balikó Tamás állítja szín-
padra, aki látványosnak és színészileg
nagyon nehéznek tartja az ír szerző
művét. Az író groteszk módon ábrázol,
a történet metaforikus, archetipikus fi-
gurái a saját sorsukkal vannak meg-
verve. „Nem arról a féligazságról szól,
hogy fogadjuk el a másságot, hanem
azt mondja, ami a legszebb gondolat,
újszövetségi tétel: fogadjuk el egy-
mást! Ez egy nagyon fontos különb-
ség. Erről szól ez a látlelet” – hangsú-
lyozta a rendező és hozzátette, a pök-
hendi, kioktatós színházasdit nem
szereti, amikor úgy próbálják tanítani
a nézőt, mint egy pap a templomban
a szószékről a híveket. A színház más,
az egy közös játék.

A történet drámaisága mellett na-
gyon humoros, McDonagh szövegét
Varró Dániel ültette át magyarra, Bali-

kó Tamás, illetve a kritikusok szerint is
kitűnően. Az előadást ír népzenével is
színesítették, remek ruhákkal és dísz-
lettel „öltöztették fel”. 

Balikó Tamás színészként, rende-
zőként és igazgatóként is nagy tapasz-
talattal bír, 18 évig állt a Pécsi Nemze-
ti Színház élén. „Sokfelé járok az or-
szágban, és azt kell mondanom, a
győri társulattal üdítő dolgozni. Ez egy
nagyon jó szellemű emberekből álló
csapat, Győrben is nagy siker lesz A
kripli!” Billyt, a főszereplőt Járai Máté
alakítja, aki a rendező elmondása
alapján imponálóan formálja meg a
fogyatékkal élő fiú karakterét és vezeti
végig a nézőket a fanyar és mély tör-
téneten.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Csernus Imre október 18-án el-
látogat a Győr+ Rádió stúdiójá-
ba, 16 órától a Sztár Plusz című
műsorában faggatja egy órán
keresztül Kaszás Kornél. Hall-
gassák a szókimondó pszichiá-
tert élőben az FM 100,1-en, és
olvassák el ízelítő interjúnkat! 

Régóta segíti a győri focicsapa-
tot, illetve már a fiatalokat is.
Hogy látja az utánpótlás mentá-
lis felkészültségét?

Mint általában más fiatalokét, nin-
csenek tisztában mindennel, mond-
juk, hogy az önbizalmat csak az adott
napon lehet fejleszteni. Alapvető, fon-
tos belső lelki folyamatokkal sok szülő
sincs tisztában, ezért nem tudják eze-
ket a gyerekeiknek megtanítani.

A sikeres élsportoló tulajdon-
ságai között kell legyen például
a kitartás, önismeret. Hogy látja,
a „mai fiatalok” valóban éretle-
nebbek, mint a „régiek”? Mond-
juk mint az ön idejében?

Gyereke válogatja. Vannak olyanok,
akik erős motivációval bírnak és már 14-
15 éves korban számon tartják, hogy
csak nagyon kemény, következetes
munkával lehet elérni bármit. És vannak
olyanok, akik nagyon tehetségesek és
azt gondolják, a tehetségükkel bármit el-
érhetnek. Ám ha a tehetséghez nem
kapcsolódik képesség, ötvözve renge-
teg munkával, senki nem ér el igazán
semmit. Az élsport világa kegyetlen,
csaknem egyenértékű a katonaságnál
tapasztaltakkal. Szóval nagyon sok do-
loggal nincsenek tisztában, de ez annak
függvénye, hogy a szülők elveszik-e a
kölyök önbizalmát: amikor sokszor jóin-

dulatból megoldanak a gyerek helyett
problémákat, elfelejtik, hogy ebből a
gyereknek megfelelő sikere, önbizalma
nem lesz, ráadásul el is kényelmesedik.

Igaz az információ, hogy segít
a győri kosárcsapatnak a tragé-
dia feldolgozásában?

Megkértek arra, hogy erről ne nyi-
latkozzak. De annyit leírhat, hogy igen,
segítek.

Akkor kérdezem egészen
másról: gyakran emlegeti az ön-

Mindenre van megoldás
ismeretet, hogy az az alapja min-
dennek. Hol kezdjük?

Az önismeret az a folyamat, amikor
az ember önmaga konfliktusaival kap-
csolatban őszinte tud lenni. Az első lé-
pés a belátás: én vagyok a felelős az
életemért. Nem a környezet, a szülők
meg az időjárás. Ezenfelül borzasztó
fontos eldönteni, hogy én csak mon-
dom, hogy rendelkezek önbizalommal
vagy ténylegesen rendelkezem? Tud-
ván azt, hogy a negatív folyamatok, a fáj-

dalmak, a kudarcok átélése fogja meg-
szabni, hogy én tényleg rendelkezem-e
ezzel vagy sem. Miután ezek a kérdések
felmerültek és a válaszokat az illető ki-
mondja, akkor meg lehet nézni azt,
hogy milyen személyiségi vonásaim
vannak, amelyek elősegítik vagy gátol-
ják a fejlődésemet. Mennyire vagyok
nyuszi, egoista, makacs, kitartó és így
tovább. Ha egy ember a negatívumait
nem hiszi el önmagáról, akkor majd az
élet gondoskodik róla. Az önismerettel
valójában a félelmeinket kezdjük meg-
oldani, ez pozitív kihatással van minden-
re. Jönnek a téli hónapok, ha valaki tele
van feszültséggel, de nem gondol bele,

sokkal gyakrabban fog megbete-
gedni, mert a meg nem oldott lel-
ki problémák mindig kihatással
vannak az immunitásra.

Kiűzhetjük az életünkből
teljesen a félelmet?

Nem a félelmek kiűzése a fon-
tos, azok mindig lesznek. Az a lé-
nyeg, hogy én ezeket megoldom

vagy sem. Ha az adott napon nem te-
szek meg mindent, hogy ezeket a fe-
szültségeket a helyére rakjam, akkor fi-
zikálisan ugyan jól érezhetem magam,
de mentálisan nem. És ez óhatatlanul
kihatással van a kisugárzásra. Látni,
hogy egy emberben mennyi megoldat-
lan konfliktus és félelem van. De ezeket
lehet menedzselni.

Tehát mindenre van megoldás?
Mindenre és mindig van megoldás,

munka kérdése az egész.

Csernus Imre
rádiónk
vendége lesz
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a Híradó után
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LEVÉLTÁRI NAP. A
16. győri és a 2. kisal-
földi levéltári napok
programja október
17-én 9 órakor kezdő-
dik az Esterházy-palo-
tában. A rendezvény
első napján előadás

hangzik el többek között a reformkori Győrről, az
1873-as kolerajárványról és a villamosközlekedés
századfordulós városi terveiről. Néma Sándor, a
megyei levéltár igazgatója a belváros 1945 utáni
szerepváltásait ismerteti. A második napon a város
ipari múltjába kaphat bepillantást a közönség, szó
lesz a vagongyár, a textilgyár és a kekszgyár egy-
egy történelmi időszakáról. Bana József, a városi
levéltár igazgatója a rendszerváltás ipart átalakító
éveiről tart előadást.    

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS 
kínáló

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

KÖNYVES VASÁR-
NAP. Az országos
könyvtári napok záró
rendezvénye október
13-án 10 órakor kez-
dődik a győri Kisfa-
ludy Károly Könyvtár-
ban. Először a Baran-
goló Együttes ad ze-
nés műsort, majd
„Gyere velem főzni a
könyvtárba!” című
programjával Maut-
ner Zsófia diplomata,
gasztroblogger várja
az érdeklődőket. 

C S I Z M A D I A
ISTVÁN festőmű-
vész kiállítását októ-
ber 18-án 18 órakor
Rechnitzer János mű-
gyűjtő nyitja meg a
Bezerédj-kastélyban.
A művész egész élet é -
ben arra törekedett,
hogy értéket és időtál-
ló tartalmat teremt-
sen. A tárlat novem-
ber 5-ig, munkanapo-
kon 8 és 18 óra között
tekinthető meg.

A PATKÓ-GYŰJTEMÉNY
néprajzi kiállítása mesés ka-
landozásokra hívja a gyere-
keket október 15-én 15 órá-
tól. A Vastuskós házban
Kszel Attila színész közremű-
ködésével egzotikus né pek
tárgyai és meséi elevened-
nek meg, a résztvevők meg-
ismerhetik a mancala nevű
játékot is.

VERDI–WAGNER–ERKEL gálának ad he-
lyet október 12-én 19 órától a Richter Terem.
Az emlékkoncertre a Magyar Kórusok és Ze-
nekarok Szövetsége, valamint a győri egyete-
mi zenekar szervezésében Tatáról, Tatabányá-
ról, Várpalotáról, Fertőrákosról és a fővárosból
is érkeznek énekesek. A győri dalárdák közül a
Liszt Ferenc Vegyeskar lép fel Ménesi György
vezényletével.

A TÍZÉVES KREATÍV MŰHELY jubileumi kiállítása október
12-én 15 órakor nyílik a Bezerédj-kastélyban. A tárlatot Akker-
mann Katalin klubvezető ajánlja a közönség figyelmébe, köszön-
tőt mond Szabó Jenő önkormányzati képviselő. A 16 órakor kez-
dődő alkotódélutánon az érdeklődők kipróbálhatnak egy új tech-
nikát, mellyel egyszerűen és gyorsan készíthetőek dísztárgyak.

EGÉSZSÉGVÉDELMI NAPOK. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér klubjában október 14-én kezdődik a hagyomá-

nyos őszi egészségvédelmi napok programsorozata. Hétfőn dr.
Szakács Zoltán neurológus, alvásszakértő tart előadást, kedden
a Győri Antológia közösség ad műsort Léleklajtorján címmel. A
szerdai vendég, Szekeres Rita táplálkozási szakértő a diétáról,
a csütörtöki Rácz Szilvia természetgyógyász az arctornáról tart

bemutatót és tanácsadást. A programok 17 órakor kezdődnek. A záró napon, pénteken Ferenc Józsefné
főnővér témája a szívbetegségek megelőzése lesz 15 órától.  

BARDOCZ BARNA emlékére rendez kiállítást novem-
ber elején a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér. A szervezők azt kérik, aki rendelkezik a győri ötvösmű-
vész valamely alkotásával, annak kölcsönadásával járuljon
hozzá a kiállítás sikeréhez. Információkérés, egyeztetés az
intézmény klubjában, a 96/516- 675-ös telefonon vagy a
judit.tabori@citromail.hu címen. 

MUST GYERE A MÚZEUMBA! Zenés családi
délutánt rendeznek az Apátúr-házban október 12-
én 14 órától. A programban szerepel mustkészítés-
sel egybekötött kézműves foglalkozás, előadás bor-
vető haváról, tárlatvezetés, énekóra, valamint az Eu-
rópa Koncert Szalonegyüttes Brémai muzsikusok
című mesekoncertje.   

MESTEREK ÉS TANÍTVÁ-
NYOK. Jáki Sándor Teodóz ben-
cés szerzetesre, néprajzkutatóra
emlékezik dr. Medgyesy-Schmikli
Norbert történész, népénekkuta-
tó október 17-én 17 órakor az
Apátúr-házban.

C SO DA KU T YA .
Mesés foglalkozáso-
kat tartanak az Újvá-
rosi Művelődési Ház-
ban hétfőnként öt
órától. Az öt-tíz éves
gyerekek klasszikus
és kortárs meséket
játszhatnak el és te-
remthetnek újjá. A
meseműhelyt P. Tóth
Szilvia vezeti. 

CSIKÓ TEODÓRÁVAL, a Győri Nemzeti Színház ma-
gánénekesével beszélget Kovacsics Marcsi a Gyirmóti
Művelődési Ház nagytermében október 16-án 16.30
órakor. A művésznő betekintést enged életébe és termé-
szetesen néhány dallal is megajándékozza a programra
ellátogatókat.
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• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz folyamatosan
• ÖSD, ECL, EURO, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, Zöld út

nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is
• Külföldi és belföldi munkavállalást segítô németkurzusok több szinten is
• Állásinterjúra való elôkészítés német nyelven
• Szombati angol gyermektanfolyamok
• Olasz-, spanyol-, francia-, orosztanfolyamok minden nyelvi szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

WWW.HATOS.HU
NÉMET: +36-30/986-2800 • ANGOL: +36-30/254-8521
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

AKKR. LAJSTROMSZ.:(0384)
FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)

OKTÓBER 13., VASÁRNAP
M1
05:25 Hajnali gondolatok
05:30 Esély
06:00 Magyar gazda
06:30 Nemzeti Nagyvizit 
07:00 Híradó
07:20 Sporthírek
07:24 Időjárás-jelentés
07:30 Forma-1 Japán Nagydíj 
10:10 Katolikus krónika
10:50 A Biblia a magyar költészetben
11:05 Református magazin
11:30 Ortodox ifjúsági műsor
11:40 Híres evengélikusok
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Mesterkurzus
13:05 Telesport 
13:40 A tökéletes csapat 
15:40 A Maharadzsa lánya 
17:20 Igen, akarom? 
18:50 A Lényeg
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Magyarország, szeretlek! 
21:40 Holtpont 
23:40 A vér és méz földjén 
01:45 José Cura és Komlósi Ildikó 

Veszprémben 
02:30 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
06:30 Top Shop
07:00 Kölyökklub  
10:05 EgészségKalauz 
10:40 Teleshop
11:35 Gasztrotúra 
12:05 A Muzsika TV bemutatja: 

Mi muzsikus lelkek 
12:40 Míg a halál el nem választ 
13:15 X-Faktor 
15:45 Jóbarátok 
16:25 Jack Hunter - A fáraó sírja 

18:30 RTL Klub Híradó
18:55 A szállító 
20:00 X-Faktor 
21:00 Vundersőn és Zuperszexi 
22:35 A vikingek titka 
00:30 Portré 
01:10 X-Faktor 
02:05 Műsorszünet

04:15 Kalandjárat 
04:40 Műsorszünet
06:00 Teleki Sámuel útján 
06:25 Tv2 matiné
10:00 Astro-Világ
11:05 EgészségMánia 
11:35 Stahl konyhája 
12:05 Több mint TestŐr 
12:35 Kalandjárat 
13:05 Aktív Extra 
13:35 Falforgatók 
14:05 A kiválasztott - 

Az amerikai látnok 
15:05 Békétlen békítő 
16:05 Attila, Isten ostora 
18:00 Tények
19:00 Napló
20:00 Páros mellékhatás 
22:15 A bűn színe 
00:30 Feleségemnek, 37. 

születésnapjára 
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:25 Napló 

05:25 Élő népzene 
06:00 Gazdakör  
06:25 Városrajzolatok – Budapest 
06:50 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
07:45 Világ-nézet 
08:40 Törzsasztal 
09:35 Lyukasóra
10:00 Élő világegyház
10:35 Római riportok
11:00 Római katolikus 

szentmise közvetítése 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Kultúra a nagyvilágból 
12:25 Ízőrzők: Badacsonytomaj 
13:00 Kalotaszegi madonna 
14:30 Hazajáró 
15:00 Csellengők 
15:30 Hogy volt!? 
16:30 Egy bolond százat csinál 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:20 Önök kérték!  
20:15 Régimódi történet 
21:15 Húsz óra 
23:05 Heti Hírmondó
23:30 Klubszoba
00:25 Dunasport

OKTÓBER  12., SZOMBAT
M1
05:40 Hajnali gondolatok
05:43 Az Este
06:15 Magyar gazda
06:45 Forma-1 Japán Nagydíj 
08:30 Híradó
08:50 Sporthírek
08:55 Időjárás-jelentés
09:00 Noé barátai
09:30 Zöld Tea
10:00 Kerékpártúra
10:30 Aranymetszés
11:30 KorTárs 
12:00 Déli harangszó
12:01 Hírek
12:05 100 kép a XX. századból
12:15 Másfélmillió lépés 

Magyarországon - 32 év múlva 
13:10 A világörökség kincsei 
13:30 A Nagy Versmondás 
14:00 Forma-1 Japán Nagydíj 
15:45 Egy macska kettős élete 
16:50 Egyszer volt, hol nem volt 
17:35 Gasztroangyal 
18:30 SzerencseSzombat 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás
20:20 Aludj csak, én álmodom 
22:05 Huszár a tetőn 
00:15 Az elektromos ködben 
02:11 Műsorszünet

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

velünk élnek 
11:30 Házon kívül 
12:00 a'la CAR 
12:30 4ütem 
13:05 Cobra 11 
14:10 A hős legendája 
15:10 A hős legendája 
16:05 Menekülés a győzelembe 
18:30 RTL Klub Híradó
18:55 Fókusz Plusz 
20:00 X-Faktor 
22:25 Szüzet szüntess 

00:35 Brooklyn törvényei 
02:20 Műsorszünet

04:10 Műsorszünet
06:00 Egzotikus Ázsia  
06:25 Tv2 matiné
10:00 Monster High 
10:30 Astro-Világ
11:35 Kalandjárat 
12:05 Babavilág 
12:35 Fogyótúra 
13:05 Tűsarok 
13:35 Stílusvadász 
14:05 Xena 
15:05 A férjem védelmében 
16:05 Attila, Isten ostora 

17:00 Irigy Hónaljmirigy Show 
18:00 Tények
19:00 Aktív Extra 
19:30 A mag 
22:05 A Sólyom végveszélyben 
00:50 Szanatórium 
02:20 Astro-Világ Éjjel
03:25 A férjem védelmében 

06:00 Gazdakör
06:25 Városrajzolatok - Budapest 
06:50 Másfélmillió lépés 

Magyarországon 
07:40 Öt kontinens 
08:10 Élő egyház
08:40 Isten kezében
09:10 ITT 
09:40 Határtalanul magyar 
10:10 Akadálytalanul 
10:40 Székely kapu 
11:10 Déltenger kincse 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:10 Vers
12:15 Zöld Jelzés
12:55 A Rochefort-i kisasszonyok 
15:00 Hagyaték 
15:25 Sírjaik hol domborulnak... 
15:55 Ariadne barlangjai 
16:30 Szováthy Éva 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Kisváros 
19:10 Hogy volt!? 
20:05 A világörökség kincsei 
20:25 Futótűz 
21:15 Temető fejfák nélkül 
22:40 Dunasport
22:55 MüpArt
00:40 Koncertek az A38 hajón 

06:50 TV torna
07:00 Híradó
08:00 Híradó
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét
09:45 Programajánló
09:50 Győr+ Impro
09:55 Pomodoro
10:10 Nyugdíjas Egyetem
11:00 Közvetlen ajánlat
16:40 MVFC Berettyóújfalu–

Rába ETO FC NB I-es bajnoki
futsalmérkőzés 

18:00 Ráta (ism.)
18:30 Győr+ Impro Maraton
18:45 KOMP
18:50 TV torna (ism.)
19:00 Konkrét (ism.)
19:10 Győr+ Sport (ism.)
20:05 Konkrét (ism.)
20:15 Vény nélkül  (ism.)
20:35 Kitekintő
21:05 Konkrét
21:15 Győr+ Sport 
22:10 Konkrét (ism.)
22:20 Vény nélkül  (ism.)
22:40 Kitekintő
23:10 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Konkrét (ism.)
09:10 Győr+ Sport (ism.)
10:05 Konkrét (ism.)
10:15 Vény nélkül ( (ism.)
10:35 Kitekintő 
11:05 Ráta 
11:35 Közvetlen ajánlat
17:30 ETO-SZESE–Cegléd

NB I-es bajnoki férfi
kézilabda-mérkőzés

18:50 TV torna (ism.)
19:00 Pomodoro (ism.)
19:15 Konkrét (ism.)
19:25 KultÓra (ism.)
20:20 Épí-tech (ism.)
20:50 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
21:50 Pomodoro (ism.)
22:05 Konkrét (ism.)
22:15 KultÓra (ism.)
23:10 Épí-tech
23:40 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
00:40 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

TV2, október 15., kedd, 21.35

Ki nevet a végén?
Amerikai vígjáték

George Simmons az egyik leg-
menőbb stand-up komikus Los
Angelesben. Sikerei csúcsán van,
amikor megtudja, hogy halálos
beteg. Az orvosok szerint egy éve sincs hátra. Az egyik fellépése
alkalmával felfigyel egy küszködő szakmabelire. Ira felkelti
az érdeklődését és felfogadja személyi asszisztensének, illetve
segítőnek a műsorába. Hamarosan összebarátkoznak és
George segít Ira tehetségének kibontakoztatásában, a lány pe-
dig segít George-nak lezárni az örökségét. Amikor a férfi meg-
tudja, hogy a gyógymód mégis hat,  választás elé kerül. 

DUNA Televízió, október 13., vasárnap, 16.30

Egy bolond százat csinál
Fekete-fehér, magyar vígjáték

Mihez kezdjen az ember, ami-
kor kirúgták az állásából? Ha
a szerencsétlenül járt „dolgo-
zó" főpincér, a másik meg kar-
mester, akkor az a legjobb, ha
beülnek – most már „vendég-
ként" – abba a mulatóba, ahol
dolgoztak. Dömötör, a főpincér még álszakállt is ragaszt. A bo-
nyodalom valójában ott kezdődik, amikor kiderül, hogy ezzel
a szakállal megszólalásig hasonlít Rod-Igor Szu-Azerew grófra,
a világhírű oroszlánvadászra.

M1, október 16., szerda, 21.20

On the Spot – Charlie Gun
Magyar dokumentumfilm

A film főszereplője Charlie Gun, aki Johannesburg egyik hír-
hedt gettójában nőtt fel, kábítószerfüggő lett, bandát alapított,
majd fegyveres rablásért és gyilkosságért a hírhedt Sun City

börtönbe került. Itt ismerte meg
az apját, aki életfogytiglan bün-
tetését tölti. A börtönben elhatá-
rozta, hogy új életet kezd, de ez
Johannesburg gettóiban sokkal
nehezebb, mint gondolta: azóta
kétszer tartóztatták le, most
azonban ismét szabadlábon van.
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06:50 TV torna (ism.)
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét
09:45 Programajánló
09:50 Győr+ Impro
09:55 Győr+ Sport
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Kitekintő ism.
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül 
19:50 Győr+ Impro
19:55 Ráta (ism.)
20:25 Kitekintő
20:50 KOMP
21:00 Híradó
21:30 Vény nélkül  (ism.)
21:50 Győr+ Impro
21:55 Ráta (ism.)
22:25 Kitekintő
22:50 KOMP
23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 16., SZERDA
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Hrvatska krónika
12:55 Ecranul nostru
13:25 Útravaló
13:40 Jelfák 
13:55 Gasztroangyal 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Retró kabaré 
21:20 On the Spot - Charlie Gun 
22:15 Az Este
22:50 Summa - Az egészségügy 

helyzete
23:20 Angi jelenti 
23:50 Híradó
00:05 Történetek a nagyvilágból 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 A Muzsika TV bemutatja
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Szulejmán 
22:50 Házon kívül 
23:25 Reflektor 
23:40 Vundersőn és Zuperszexi
01:15 Míg a halál el nem választ 
01:40 Műsorszünet

05:00 Magyarország, jövünk! 
05:05 Super Car 
05:30 Műsorszünet
06:00 Babavilág 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 A Bura alatt 
22:40 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:55 Ringer - A vér kötelez 
00:55 Tények Este
01:30 Astro-Világ Éjjel
02:35 A Bura alatt 
03:30 Ringer - A vér kötelez 

OKTÓBER 15., KEDD
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Jó tudni! 
10:40 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Srpski Ekran
12:55 Unser Bildschirm
13:25 Hacktion Újratöltve 
14:25 Család csak egy van 
15:15 A múlt fogságában 
16:00 Híradó+
16:15 A szenvedélyek lángjai 
17:00 Híradó
17:10 Ridikül 
18:00 A következő! 
19:00 Híradó este
19:30 Sporthírek
19:35 Időjárás-jelentés
19:45 Labdarúgás 
22:05 Az Este
22:35 A szabadság rabságában 
23:35 Híradó
23:50 Határátlépők - 

Az európai zene filmje 
00:45 Család csak egy van 
01:30 Rocca parancsnok 
02:23 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Brandmánia 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 A mentalista 
22:35 Döglött akták 
23:40 XXI. század - a legendák 

velünk élnek 
00:15 Reflektor 
00:30 Hazudj, ha tudsz! 
01:25 Műsorszünet

04:30 Magyarország, jövünk! 
04:35 Aktív Extra 
05:00 Műsorszünet
06:00 TotalCar 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Ki nevet a végén 
00:30 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:35 Zsaruvér 
01:35 Tények Este
02:10 Astro-Világ Éjjel
03:15 Az ember, aki nappal aludt 

05:40 Híradó 
06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 
06:35 Roma Magazin
07:00 Domovina
07:30 Híradó 
07:35 A papiros története 
07:50 Zebra
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hazajáró 
09:00 Kapcsoljuk az Országházat
16:00 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Bözsi és a többiek 
21:40 Hírek
21:50 Dunasport
22:00 Lolita 
00:10 Kultikon 
00:30 Koncertek az A38 hajón 
01:20 Vers
01:25 Himnusz
01:30 Hírek 
01:35 Tengerek világa 

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

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Portré 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Dr. Csont 
22:35 CSI: A helyszínelők 
23:40 A Tudorok 
00:50 Reflektor 
01:05 Remington Steele 
02:00 Műsorszünet

04:15 Műsorszünet
06:00 Aktív Extra 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 NCIS 
22:45 NCIS: Los Angeles 
23:45 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:50 Összeesküvés 
00:50 Összeesküvés 
01:50 Tények Este
02:25 Astro-Világ Éjjel
03:30 NCIS 

06:35 Székely kapu 
07:00 P'amende
07:30 Híradó 
07:35 KOGART kiállítások 2006-2011 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Hagyaték 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Isten kezében 
10:00 Élő egyház 
10:25 Római riportok 
11:00 Klubszoba 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:15 Vers
12:27 Napirend előtt
12:55 Kapcsoljuk az Országházat
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:25 Őrjárat az égen 
21:20 Hírek
21:25 Dunasport
21:35 Királyok útja 
23:15 Kultikon 
23:30 Sportaréna 
00:00 Koncertek az A38 hajón 

08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:50 Győr+ Impro
09:55 Ráta (ism.)
10:25 Kitekintő
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
17:15 Győri Audi ETO KC–Veszprém

Barabás KC NB I-es bajnoki
női kézilabda-mérkőzés 

17:55 Híradó 5 percben
18:00 Győri Audi ETO KC–Veszprém

Barabás KC NB I-es bajnoki
női kézilabda-mérkőzés 

18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:45 Programajánló
19:50 Győr+ Impro
19:55 KultÓra
20:50 KOMP 
21:00 Híradó (ism.)
21:30 Konkrét (ism.)
21:45 Programajánló (ism.)
21:50 Győr+ Impro (ism.)
21:55 KultÓra (ism.)
22:50 KOMP (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

08:50 TV torna
09:00 Pomodoro (ism.)
09:15 Konkrét (ism.)
09:25 KultÓra (ism.)
10:20 Épí-tech (ism.)
10:50 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
11:50 Közvetlen ajánlat
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Credo (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét 
19:45 Programajánló
19:50 Győr+ Impro
19:55 Győr+ Sport
20:50 KOMP
21:00 Híradó
21:30 Konkrét
21:45 Programajánló
21:50 Győr+ Impro
21:55 Győr+ Sport 
22:50 KOMP
23:00 Híradó
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

07:30 Híradó 
07:35 KOGART kiállítások 2006-2011 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Határtalanul magyar 
09:00 Közbeszéd 
09:30 Sportaréna 
09:55 Angyali érintés 
10:40 Bözsi és a többiek 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Vers
12:30 Múzeumtúra - Francia módra 
13:05 Pannóniától a csillagokig 
13:35 Európa messze van 
14:00 Európa messze van 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Linda 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Mosás, vágás, ámítás 
23:25 Kultikon 
23:40 Beavatás
23:55 Koncertek az A38 hajón 
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OKTÓBER 18., PÉNTEK
M1
05:20 Hajnali gondolatok
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Életkerék
12:55 Esély
13:25 Virágzó Magyarország 
13:50 Angi jelenti 
14:20 Történetek a nagyvilágból 
14:50 Család csak egy van 
15:35 A múlt fogságában 
16:25 Jövő-időben
16:30 Híradó+
16:45 A szenvedélyek lángjai 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Legenda 
21:30 Életművész 
22:25 Az Este
23:00 Szeretettel Hollywoodból 
23:30 Híradó
23:45 Áramlat 
01:30 Család csak egy van 
02:15 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala
17:30 A gyanú árnyékában 
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 CSI: Miami helyszínelők 
22:35 Gyilkos elmék 
23:35 Kemény motorosok 
00:40 Reflektor 
01:00 Gasztrotúra 
01:30 4ütem 
01:55 Műsorszünet

06:00 Alexandra Pódium 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 Sztárban sztár 
23:55 Fogyj Rékával és Norbival! 
00:00 Briliáns elmék 
01:00 Tények Este
01:35 Astro-Világ Éjjel
02:40 Briliáns elmék 
03:40 Magyarország, jövünk! 
03:45 Alexandra Pódium 

OKTÓBER 17., CSÜTÖRTÖK
M1
05:23 Az Este 
05:55 Ma Reggel
09:00 A királyi ház titkai 
10:10 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben
12:25 Rondó
12:55 Alpok-Duna-Adria
13:25 Átjáró
13:55 Isten szolgája: Sándor István... 
14:40 Család csak egy van 
15:30 A múlt fogságában 
16:20 Híradó+
16:35 A szenvedélyek lángjai 
17:20 Szerencse Híradó 
17:30 Híradó
17:40 Ridikül 
18:30 A következő! 
19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek
20:10 Időjárás-jelentés
20:20 Poén Péntek 
21:20 Munkaügyek - IrReality Show 
21:55 Az Este
22:25 Nemzeti Nagyvizit - A Rákóczi-
szabadságharc
22:55 A rejtélyes XX. század 
23:25 Híradó
23:40 1956 - a salgótarjáni sortűz 
00:25 Család csak egy van 
01:10 Rocca parancsnok 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:25 Top Shop
06:00 Jó reggelt, skacok! 
07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel 
09:10 Ízes élet - Mautner Zsófival 
09:40 Reflektor 
10:00 Top Shop
11:40 Asztro Show
12:45 Reflektor 
13:05 Gasztrotúra 
13:40 Éjjel-nappal Budapest 
14:50 Fókusz 
15:25 A végső akarat 
16:25 A bosszú angyala 
17:30 A gyanú árnyékában
18:30 RTL Klub Híradó
19:15 Fókusz 
19:45 Éjjel-nappal Budapest 
20:55 Barátok közt 
21:35 Az utolsó cserkész 
23:40 Brandmánia 
00:15 Reflektor 
00:30 a'la CAR 
01:10 Remington Steele 
02:05 Műsorszünet

04:25 Magyarország, jövünk! 
04:30 Babavilág 
04:55 Műsorszünet
06:00 Segíts magadon! 
06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka 
09:20 Stahl konyhája 
09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop
10:50 Astro-Világ
12:00 Amit a szív diktál 
13:00 Knight Rider 
14:00 Tények Délután
14:50 Csapdába csalva 
15:50 Családi Titkok 
16:50 Fogyj Rékával és Norbival! 
16:55 Hal a tortán 
18:00 Tények
19:15 Édes élet 
20:15 Aktív 
21:00 Jóban Rosszban 
21:35 MrÉsMrs 
23:20 Fogyj Rékával és Norbival! 
23:25 A kis szemtanú 
01:40 Tények Este
02:15 Astro-Világ Éjjel
03:20 Magyarország, jövünk! 
03:25 Segíts magadon! 
03:50 Műsorszünet

07:00 Ecranul nostru
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Lyukasóra 
09:05 Közbeszéd 
09:30 Csellengők 
10:00 Kultúra a nagyvilágból 
10:20 Angyali érintés 
11:05 Linda 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:25 Vers
12:30 Táncvarázs 
13:30 Európa messze van 
13:55 Európa messze van 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 Térkép
17:05 Everwood 
18:00 Híradó 
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Kisváros 
19:40 Angyali érintés 
20:30 Angyalbőrben 
21:30 Hírek
21:35 Dunasport
21:40 Boszorkánykör 
23:15 Kultikon 
23:35 MüpArt classic 

06:50 TV torna
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Konkrét (ism.)
09:45 Programajánló (ism.)
09:50 Győr+ Impro (ism.)
09:55 KultÓra (ism.)
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Épí-tech (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó 
19:30 Vény nélkül 
19:50 Győr+ Impro
19:55 Zooo+ 
20:25 Díva
20:50 KOMP
21:00 Híradó (ism.)
21:30 Vény nélkül  ism.
21:50 Győr+ Impro (ism.)
21:55 Zooo+ (ism.)
22:25 Díva (ism.)
22:50 KOMP
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV

06:50 TV torna
07:00 Híradó (ism.)
08:00 Híradó (ism.)
08:40 TV torna (ism.)
08:50 Győr+ Impro (ism.)
09:00 Híradó (ism.)
09:30 Vény nélkül  (ism.)
09:50 Győr+ Impro (ism.)
09:55 Zooo+ (ism.)
10:25 Díva (ism.)
10:50 KOMP
11:00 Közvetlen ajánlat
17:55 Híradó 5 percben
18:00 Széchenyi Híradó (ism.)
18:40 TV torna
18:50 Győr+ Impro
19:00 Híradó
19:30 Konkrét
19:45 Programajánló
19:50 Győr+ Impro
19:55 Pomodoro
20:10 Találkozás Nagy Feróval
21:00 Híradó (ism.)
21:30 Konkrét (ism.)
21:45 Programajánló (ism.)
21:50 Győr+ Impro (ism.)
21:55 Pomodoro (ism.)
22:10 Találkozás Nagy Feróval (ism.)
23:00 Híradó (ism.)
23:30 Közvetlen ajánlat

GYŐR+ TV
07:00 Alpok-Duna-Adria
07:30 Híradó 
07:35 Az iszlám Európában 
08:10 Kultikon 
08:30 Híradó 
08:35 Akadálytalanul 
09:05 Közbeszéd 
09:35 Voyager - A múlt titkai 

és legendái 
10:10 Angyali érintés 
11:00 Angyalbőrben 
12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 
12:20 Vers
12:30 Építészet XXI 
13:05 Agrárpercek 
13:30 Európa messze van 
13:55 Európa messze van 
14:30 Kívánságkosár 
16:30 TérképIntegrációs magazin
17:05 Everwood 
18:00 Híradó
18:20 Dunasport
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Közbeszéd
19:00 Labdarúgó-mérkőzés
21:05 A Kennedy család 
21:50 Hírek
21:55 Dunasport
22:05 A rendőrség megköszöni 
23:40 Kultikon 
00:00 Fiorile 

TV2, október 17., csütörtök, 23.25

A kis szemtanú
Amerikai krimi

Az amish Rachel és kisfia, Sa-
muel rokonlátogatásra indul-
nak. A kisfiút elkápráztatja a
philadelphiai pályaudvar meg-
annyi csodája. Ám másnak is
szemtanúja lesz: a mosdóban a
szeme előtt gyilkolnak meg egy civil ruhás zsarut. John Book,
a nyomozást végző detektív rájön, hogy a testület tagjai között
kell keresni a gyilkosokat, akik megpróbálják őt is eltenni láb
alól. A sebesült férfit Rachel elviszi a szekta lakhelyére.

DUNA Televízió, október 16, szerda, 21.40

Mosás, vágás, ámítás
Francia romantikus vígjáték

Emilie Dél-Franciaország egyik kisvárosában
egy fodrászszalont vezet, ahol vendégei és ba-
rátai számára a frizurakészítésen kívül min-
dig végtelen számú magánéleti jótanáccsal
és ötlettel szolgál. Az egyetlen ember, akin rég -
óta képtelen segíteni, az édesanyja, akiben
megszűnt az élni akarás vágya, mióta férje el-
hagyta. Végül Emilie neki is kitalál valamit,
ami fellelkesíti a még mindig gyönyörű, de
már régóta magányos asszonyt. 

DUNA Televízió, október 18., péntek, 21.05

A Kennedy család
Kanadai minisorozat

A Kennedy család drámai fordulatokban gazdag, hatalmas
ívű életútját bemutató nyolcrészes sorozat 1960-ban, az
amerikai elnökválasztás előestéjén kezdődik. John Fitzge-
rald Kennedy szenátor vetélkedik
Richard Nixon alelnökkel az elnö-
ki posztért. Miközben végigkövet-
jük az elnökválasztás izgalmait,
megelevenedik a múlt is: megis-
merjük az ír bevándorlók gyer-
mekét, Joe Kennedyt.
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Mindenkiben van egy projekt.
Mondd el, mi a tiéd és együtt
megvalósítjuk!

A városban lakók örömeinek és aggá-
lyainak egyik lényeges forrása maga a
városi környezet. Mindannyian álltunk
már meg az utcán dicsérve vagy éppen
bírálva lakóhelyünk régi vagy új elemeit.
Beszélgetéseink gyakori témájául is
szolgál városunk élhetősége, problé-
mái, és olykor egyetértésre jutunk, hogy
mik azok a hiányzó apróságok, melyek
életünket teljesebbé tehetnék.

A fiatal győri építészek által alakí-
tott Terasz Csoport éppen e gondo-
latok, ötletek megvalósulását sze-
retné elősegíteni. Céljuk az embe -
rekben levő alkotóerő mozgósítása,
mely a városi kisközösségek élette-
rének alakításában számottevő té-
nyező lehet.

Természetesen a közlekedés, a
parkolás, az infrastruktúra vagy a zöld-
területek városi léptékű fejlesztése
nem a lakók feladata. Ugyanakkor egy
sikeres helyi kezdeményezés könnyen
kinőheti magát és nagyobb területek-

Várostervező kultúrnap
re is jótékony hatással lehet, képes
kedvező folyamatokat elindítani.

Az alulról jövő kezdeményezések jó
példái a Budapesten és Európa-szer-
te már népszerű közösségi kertek,
melyek a lakásban lakók számára is le-
hetővé teszik a kertészkedést, nö-
vénytermesztést. Több nagyvárosban
nyújtanak hasonlóan közkedvelt szol-

gáltatást a közterületeken elhelyezett
– könyvcserén alapuló – nyitott köny-
vespolcok is.

Ezen akciók közös vonása, hogy a
legjobb eredmény úgy érhető el, ha
még a megvalósítás előtt egyeztetik
valamennyi érintett fél álláspontját.

A Terasz Csoport ezt szem előtt
tartva rendezi meg október 13-án, va-
sárnap délután 14 órától a Városterve-
ző kultúrnapot, ahol a témához kötő-

dő egyéb események is helyet kap-
nak. Helyszínül a Széchenyi téri Lloyd
épület tetőgalériája szolgál, egyedül -
álló kilátással és ihletet adó légkörrel.

A program első felében helyi divat- és
formatervezők mutatkoznak be, ahol di-
vatbemutatóval összekötött kötetlen be-
szélgetés során ismertetik munkájukat.
A Terasz Csoport 16 órától mutatja be

projektjavaslatait, többek
között a marcalvárosi közös-
ségi kertek és tetőkertek
koncepcióterveit, illetve a
belvárost és a vízpartokat
érintő ötleteit.

A csoport tagjai közös
eszmecserére és terve-

zésre hívnak mindenkit, akit érdekel
lakókörnyezetének minősége és fel-
adatának érzi annak alakítását. A
program résztvevői egy workshop ke-
retében fogalmazhatják meg igényei-
ket, nyilváníthatnak véleményt, illetve
vázolhatják saját elképzeléseiket.

A programot 19 órai kezdettel Sla-
womir Mroźek Emigránsok című da-
rabja zárja, melyet a Bárka és Belváro-
si Színházak színészei adnak elő.

A délután részletes programja megtekinthető a Terasz Csoport Facebook-oldalán,
valamint a www.teraszcsoport.hu honlapon.

Anemo Optima Kft.
9025 Győr, Tarkarét u. 67.

Tel.: 06-70/521-9212, 06-20/921-5861
• anemooptima@gmail.com

Az ősz beköszöntével az időjárás saj-
nos nem mindig mondható barátsá-
gosnak. A héten érkező „indián nyár”
hatására egy rövid ideig még minden-
ki élvezheti kicsit a nap sugarait, érde-
mes egy pillantás vetni az őszi színek-
ben pompázó a Xantus János Állat-
kertre is. A jó időben az állatok visel-
kedése is megváltozik, sokkal aktívab-
bak lesznek. Legjobb példa erre a vid-
racsalád, akik egész nap vagy meden-
céjükben mártóznak, vagy a lehullott
falevelek között játszanak.

Idén utoljára láthatók a gyűrűsfarkú makik
Ezen a hétvégén érdemes kilátogatni

a parkba, hiszen idén utoljára látogatha-
tó a gyűrűsfarkú makik kifutója. Immár
két éve tavasztól őszig népszerű hétvégi
program az állatkertben a MakiZOO.
Hogy mit is jelent ez? A park látogatói
testközelből is megismerhetik az állat-
kert gyűrűsfarkú maki csapatát. A vállal-
kozó szelleműek egy sétát tehetnek a
makik kifutójában és néhány finom cse-
megével is megkínálhatják az állatokat,
akik természetesen nagy érdeklődéssel
közelednek mindenkihez. Ugyan simo-

gatni nem lehet őket, mégis mindenki
pozitív élményekkel gazdagodik a Maki-
ZOO-ból távozva. A Madagaszkár me-
séből Julien király és csapataként is-
mert makik valóban „sztárnak” mond-
hatók, bátorságukkal, közvetlenségük-
kel és kíváncsi természetükkel minden
látogatójuk kedvencévé vállnak, etetésü-
ket a gyerekek és a felnőttek is egyaránt
élvezik. Idén utoljára, most szombaton
és vasárnap 10-től 17.30-ig várja látoga-
tóit az állatkert gyűrűsfarkú maki csapa-
ta. www.zoogyor.com

Közös eszmecserére
és tervezésre hívnak mindenkit,
akit érdekel lakókörnyezetének minősége
és feladatának érzi annak alakítását.
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VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉG

A könyv szerzője, Kim Davies sikeres író
a hagyományos és a kiegészítő orvoslás,
valamint a holisztikus gyógyítás terüle-
tén. A legtöbb ember élete során fájdal-
makat érezhet a hátában, csontjaiban,
ízületeiben és izmaiban. De ha gondo-
san ügyelünk testtartásunkra munka-
végzés, étkezés, testmozgás közben,
esélyünk van az egészséges, fájdalom-
mentes életre. A derékfájás, a kéz-, ujj-

szerző: dr. máté csongor belgyógyász  szakorvos,
háziorvos  

fotó: illusztráció

Az influenza (grippe) egy vírus által okozott fertőző be-
tegség. Az influenzát az ortomixo vírusok családjába
tartozó influenzavírus A, influenzavírus B és influenza-
vírus C okozzák.  A betegség az emberek között csepp-
fertőzéssel vagy közvetlen érintkezés (pl. váladékkal
szennyezett kéz) útján terjed. Magyarországon a jár-
ványveszélyes időszak október elejétől április végéig
tart. Fő tünetei a hirtelen kezdődő láz, izomfájdalom,
elesettség, később pedig száraz köhögés. Különösen
időseknél súlyos szövődmények léphetnek fel. 

Az influenza kezelése
Vírusfertőzésről lévén szó, az influenza esetében el-

sősorban tüneti kezelésről beszélhetünk. Fontos a he-
lyes lázcsillapítás, szükség esetén fájdalomcsillapítás
és az ágynyugalom. Mindezek mellett erősen ajánlott
a bő folyadékfogyasztás és a megfelelő vitaminellátott-
ság, lehetőleg nagy adag C-vitaminnal. Antibiotikum
alkalmazására csak a baktérium okozta szövődmé-
nyek esetében kerül sor.

és lábzsibbadás, a kisugárzó fájdalom
önmagában nem betegség. Egy jelzés,
ami azt jelenti, hogy a csigolyák kimoz-
dultak a helyes, szimmetrikus állapotuk-
ból. Jelzi, hogy elindult egy folyamat,
melynek során egyre komolyabb prob-
lémák, súlyos szövődmények alakulhat-
nak, ha nem foglalkozunk vele. Soha
nem kezelünk tünetet, fájdalmat, nincs
értelme. Ha a vázrendszert vissza tudjuk

Védekezés
Kiemelt fontosságú az évenkénti védőoltás, különö-

sen igaz ez a kisgyermekek, idősek, krónikus betegek,
legyengült immunitású és környezetükben tevékeny-
kedő emberek, illetve zsúfolt közösségekbe járók ese-
tében. Ma már fél éves kortól adható oltóanyagok is
rendelkezésre állnak. Népességszinten nagyobb jár-
vány csak úgy előzhető meg, ha a lakosság minél na-
gyobb hányada kapott influenza elleni védő-
oltást. A vírus ugyanis már akkor is fertőz, ami-
kor még nem jelentkeztek az influenza tünetei.
Ha már járvány van, a betegeket igyekezzünk
távol tartani a közösségektől. A cseppfertőzés
nem feltétlenül köhögéssel, hanem nagymér-
tékben tárgyak és kezeink közvetítésével ter-
jed. Emiatt nagyon fontos a rendszeres, lehe-
tőleg fertőtlenítő hatású kézmosás.

Szövődmények
Az influenza szövődményei lehetnek felnőttek ese-

tében: bakteriális tüdőgyulladás, a krónikus hörghurut
heveny fellángolása, agyi keringészavar, szívinfarktus,
toxikus sokk tünetegyüttes, agyhártya- és agyvelőgyul-
ladás, veseelégtelenség, anyagcsere-betegségek
egyensúlyának felborulása, és kialakulhat még néhány
ritkább, de szintén életveszélyes betegség is. 

Védőoltás
Novembertől kérhető a háziorvosoktól a hazai gyár-

tású, háromkomponensű, szezonális influenza elleni vé-
dőoltás. A vakcina minden szezonban az aktuálisan vár-
hatóan cirkuláló törzsei ellen nyújt védelmet. Javasolt
minden 60 év fölötti személynek, mivel az életkor előre-
haladtával gyengül az immunrendszer, valamint azok-
nak a gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek van valami-

lyen alapbeteg-
ségük: szív- és
érrendszeri be-
tegségek, króni-
kus tüdőbeteg-
ség, asztma, kró-
nikus neurológiai
betegség, anyag-
cserezavar (pl.
cukorbetegség,

máj- és vesebetegségek). Kismamáknak is javasolt az
oltás, illetve azoknak, akik babát terveznek.

Lehetséges mellékhatások 
A védőoltás általában nagyon jól tolerálható. A

tűszúrás helyén enyhébb elváltozás, hőemelkedés,
levertség vagy gyomor-bélrendszeri panaszok je-
lentkezhetnek.

állítani a szimmetrikus állapotába, akkor
a tünetek, a fájdalmak, a gyulladások
mindenféle gyógyszeres kezelés nélkül
megszűnnek, elmúlnak. A könyv a Sa-
xum kiadó gondozásában jelent meg.
Főbb témái: hátunk, csontjaink, ízülete-
ink és izmaink működése, gyakori rend-
ellenességek és sérülések, regeneráló
gyakorlatok, étrend és életvitel, az öre-
gedés hatásai.

Olvasni jó!

Hátfájás És egyéb mozgásszervi fájdalmak és enyhítésük (csontok, izmok, ízületek)

A hét orvosi témája:

Közeleg
az influenza-

járvány

Kiemelt
fontosságú

a védőoltás
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A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A hét kérdése: a feledékenységről

Válaszol: Dr. Jávor László főorvos,
neurológus szakorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

Mikor mondhatjuk a feledékenységre, hogy
kóros mértékű?

Feledékenységről akkor beszélünk, ha a megszerzett
és begyakorolt intellektuális funkciók, illetve a tájékozó-
dási képességek hanyatlanak. A feledékenység bizonyos
mértékig normális, hiszen az agy szelektál a rengeteg in-
formáció között. Ha azonban a feledékenység a minden-
napi életvitelünket befolyásolja, sokszor eltévedünk,
nem találjuk a tárgyainkat, az már kórosnak tekinthető.

Milyen okok állnak a háttérben?
A szervi okok közül az érelmeszesedést, a magas

vérnyomást, a szívelégtelenséget, a cukorbajt kell el-

Az olívadiéta jótékony hatásai
Olívaolajat már Krisztus előtt 5000-
ben is sajtoltak,  Hippokratész, az
egészségügy atyja említette elsőként
áldásos hatásait. A mediterrán diéta
egyes alkotóelemei nagymértékben
hozzájárulnak az egészséghez. 

Védi az egészséget
A nyers zöldségeknek, gyümölcsök-

nek, a tengeri halnak és persze az olí-
vabogyónak, olívaolajnak nagy jelentő-
sége van a diétában. Az olívadiétával
frissítő finomságokat ehetünk, közben
fogyunk, szervezetünket tisztítjuk, erő-
sítjük az immunrendszerünket és a bél-
működésünket is helyreállítjuk. Az olí-
vabogyóban rengeteg az antioxidáns,
a szabad gyököket semlegesíti. Több-

szörösen telítetlen zsírsavakban gaz-
dag, sok benne az E-vitamin. Ezeknek
köszönhetően az olíva fogyasztása se-
gít a szív- és érrendszeri betegségek
megelőzésében, tisztítja az érrend-
szert, hasznos a magas vérnyomás el-
len és eséllyel veszi fel a harcot a rákos
megbetegedésekkel, például a vastag-
bélrákkal szemben is.

A Prasouda-diéta
Az olíva rendszeres fogyasztása az

időskori agyér-elmeszesedést késlelteti,
segít a gyomorhurut, a fekély megelőzé-
sében. Tartalmaz A-, B1-, B2-, C-, D-, E-,
K-vitamint és vasat is. Természetes álla-
potában F-vitaminban is gazdag. Az olí-
va híresen jó salakanyag-eltávolító. Nem

véletlen, hogy a Prasouda-diéta egyik
alappillére az olíva-fogyasztás. Ez a diéta
a mediterrán étrenden alapul, minél több
olívaolaj felhasználásával. A fogyókúra
nagy arányban tartalmaz extra szűz olí-
vaolajat, tengeri halat, friss zöldséget és
gyümölcsöt, olajos magvakat és diót.

Nem csak fogyókúra
Nemcsak fogyókúra céljából érde-

mes a Prasouda-diéta által ajánlott ét-
rendet követni, hanem azért is, mert ki-
válóan őrzi az egészséget. Egészen rövid
idő alatt több kilót is ledobhat tőle az em-
ber, akár mindennapossá is teheti ezt az
étrendet – néha egy kis bűnözés megen-
gedett –, de ha egyebet nem is fogyasz-
tunk, a mediterrán olívadiétában akkor is

sőként említenünk,
de sajnos gyakori az
alkoholos elbutulás is. Ritkán agydaganat is állhat a
háttérben, előidézheti a pajzsmirigy betegsége, de
lehet a Parkinson-kór kísérőjelensége is. A 65 éven
felüliek 5 százaléka Alzheimer-kórban szenved, 85
év felett ez az arány 30 százalék. Feledékenységhez
vezethet a helytelen táplálkozás is.

Mit tehetünk a kóros feledékenység kiala-
kulásának megelőzése érdekében?

A gondolkodás növeli az agy vérellátását, ezért
számoljunk, fejtsünk meg sudoku-feladványt, tanul-
junk új verseket, játsszunk képfelismerő memóriajá-
tékokat. Aki szeret főzni, az tanuljon új ételrecepte-
ket. Hagyjuk el az alkoholt és a cigarettát, és igen
fontos a mozgás az agy jó oxigénellátása érdekében.
Súlyosabb esetekben gyógyszereket is alkalmaz-
nunk kell. 

A túl kevés só is ártalmas
Orvosok és dietetikusok évtizedek óta fi-
gyelmeztetnek a túlzott sófogyasztás ve-
szélyeire, de a többi táplálkozási irányelv-
hez hasonlóan a só eseté-
ben is a mértékletesség a
kulcsszó. Egy nemrég
megjelent kutatás arra
világított rá, hogy a túl-
zott sófogyasztás mellett
bizonyos esetekben a túl
kevés sóbevitel is ártal-
mas lehet. Vizsgálatok
szerint a sót már a hat
hónapos csecsemők is kívánják. Különö-
sen a sportolók körében gyakori a sóhiány,
amikor valaki túl sok vizet iszik, és ezáltal
csökken vérében a sókoncentráció. Ez ro-
hamokkal, kómával is járhat.

Az agyat nem lehet átverni
Az agyat nem lehet cukor helyett mester-
séges édesítőszerrel becsapni. Amikor a
cukor lebomlik, hogy energiát adjon a

sejteknek, meg-
emelkedik a dopa-
min hormon szint-
je, ami hozzájárul a
jutalom érzéséhez
és azt jelzi, hogy a

szervezet kielégítette energiaszükségle-
tét. A mesterséges édesítőszereket fo-
gyasztóknál azonban a sejtek azt érzik,
hogy nem jutottak elégséges energiához.
A Yale-egyetem kutatói kimutatták, hogy
az édesség elfogyasztásakor érzett öröm
forrása a bevitt energia. 

megvan minden, a szervezet számára
szükséges tápanyag. A Prasouda-diéta
nemcsak fogyást eredményez, de erősíti
az immunrendszert, tisztítja érrendsze-
rünket és helyreállítja a bélműködést.

Nem olcsó, de egészséges
Az olívaolaj dupla annyiba kerül, mint

egy átlagos olaj, de megéri. Karcsúsít,
véd és szépít. Süssünk mindent olívaolaj-
jal, használjuk a lehető legtöbb zöldség-
hez, saláta készítéséhez! Fontos ugyan-
akkor kihangsúlyozni, hogy az extra szűz
olívaolaj a legjobb. A szűrés és a palacko-
zás során ugyanis ennél az olajnál nem
használnak hőt és oldószert, de tartósí-
tószert és adalékot sem. Nagyon hasz-
nos és ízletes is!
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szerző és kép: nagy viktor

Húsz éve kezdte működését a győri Au-
di-gyár. 1993-ban járt utolsó gyártási
évében az Audi V8, és még javában folyt
az utolsó 80-as forgalmazása, mely mo-
dellek megalapozták a márka hosszú tá-
vú terveit. Ma az Audi Hungaria nem-
csak jubilál, hanem az A3 Limusine gyár-
tásával egy új korszakot nyit. Kipróbáltuk
a jelenlegi legkisebb négyajtós Audit.

Mint a nagyok
Látványos részletekkel, sallang-

mentes formákból építkezik az A3-
as. Arányai nem mutatják, hogy a ki-
induló típus egy kompakt ferdehátú.
Nem csoda, hiszen közel 4,5 méte-
ren gazdálkodhattak a tervezők. Ak-
kora méreteket képzeljünk el, mint
amit a ’90-es évek Audi 80-asánál
vagy az első A4-esnél láttunk. A stí-
lusa követi a négykarikás márka di-
zájntrendjét: modern, sportos, de-

Teszt: Audi A3 Limusine Ambition 2,0 TDI

A dízelmotoros változathoz volt szeren-
csénk, ami jó választás az 1,3 tonnás
szedánhoz. 320 Nm nyomatéka és 150
lóereje minden helyzetben elég, a két-
ezres blokk mégis csupán 5 liter körül
fogyaszt vegyes, „kíméletlen" használat
mellett. Ebben a legfontosabb partner
a hosszúra áttételezett váltó és a start-
stop automatika. Kedves funkció a
Drive Select, amivel finomhangolható
a kormányszervó és a pedál-, illetve

motorreakció, ha van, akkor az S-Tronic
dupla kuplungos automata váltó és az
állítható, „magnetic ride" futómű karak-
terisztikája is.

Az A3 Limusine extralistája szinte
végtelen hosszú, ahogy azt az igazi lu-
xusautóknál megszokhattuk: adaptív
tempomat, panoráma üvegtető, Bang
& Olufsen hifi, LED fényszórók, parko-
lássegítő és így tovább. Motorból is
van néhány választási lehetőség, mind
turbófeltöltős. Az egynégyes benzines
alapmotor 125 lóerős, ami elérhető
140 lóerős verzióban, hengerlekapcso-
lással is. Van 1,8 literes TFSI 180 ló -
erős teljesítménnyel és hamarosan ér-
kezik a S3 csúcsmodell 300 paripával.
Egy igazi menedzserautó – ami 425 li-
teres csomagterével egy kisebb csalá-
dot is ki tud szolgálni –, négykarikás
erényekkel 6,326 millió forintért meg-
vehető. Alig drágábban, mint az A3
Sportback. A győri gyártású kompakt
autó jól felszerelt dízel változata kicsivel
több, mint 8,1 millió forintért kínálja
magát. Győri szívvel, mostantól győri
testben – és lélekkel.

cens. A kocsi orra tiszteletet paran-
csol, az oldallemezek domborítása
izgalmas, profilból laposabbnak, há-
tulról izmosabbnak láttatja a kis Au-
dit. Hátulnézete, a tesztautó „csíkle-
des” hátsó lámpáival könnyen egy-
gyel nagyobb autót sejtet.

Nem áll távol nagyobb testvérétől
az A3, legalábbis szolgáltatásait tekint-
ve. Prémium anyagok és tervezés jel-
lemzi a belsőt. Nem a belső méretek,
hanem az igényes részletek keltik a ha-
tást. Minden műanyag puha, ami alu-
míniumnak néz ki, az pedig tényleg
könnyűfém. A kapcsolók fogása, katta-
nása és látványa egyaránt első osztá-
lyú. A kerek légbeömlők gumiágyban
forgathatók és még a légbefúvás inten-
zitása is állítható (irányított vagy szpot)
– zseniális. Szavakba nehéz önteni,
hogy milyen érzés keríti hatalmába az
embert, amikor beül az új limuzinba.
Egy modern klubszoba hangulata szür-
ke és fekete bútorokkal, az Audi hifinek,
valamint a mélynyomónak hála kelle-
mes zenével, kényelmesen passzentos,
combtámaszos sportülésekkel, 5,8 co-
los központi kijelzővel, melyhez forgó-
tárcsás vezérlő (MMI) is jár. A klíma és
szórakoztató elektronika értelemszerű-
en kezelhető, követve a profik iskoláját.

A műszaki tartalom szinkronban
van a külsőségekkel. A pedálok, a váltó,
a kormányzás közvetlen, mégis köny-
nyen kezelhető, a futómű agilis. A ma-
gyar utakon is megfelelő a rugózási
komfort, pedig a tesztautóban sportfu-
tómű volt és 18 colos kerekeken gurult.
A foltozott aszfalton sem pattognak el
a kerekek, élmény vele a kocsikázás ka-
nyargós utakon. A zajkomfort is kiváló,
nehéz betartani a sebességkorlátozá-
sokat anélkül, hogy ne néznénk a kilo-
méterórát. A műszeregység letisztult,
jól olvasható, az analóg órák között sok-
sok infót képes kijelezni a színes LCD.

A Porsche Lízing Operatív Lízing ajánlata 

A fenti ajánlat tájékoztató jellegû, részletekért érdeklôdjön
márkakereskedésünkben.
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HÍREK GÁZFRÖCCS

A Volkswagen egyik kultuszautója, a T1-es búcsúzik. Ahogy 2003-ban a ré-
gi bogártól, úgy idén a Transporter sorozat első képviselőjétől is el kell kö-
szönnünk. A jelenleg „Kombi” néven futó modell óriási népszerűségnek ör-
vendett 1957-es bemutatása óta. 1979-től Németországban már nem, de
Dél-Amerikában még egészen mostanáig gyártásban maradt. A farmoto-
ros, léghűtéses, boxermotoros konstrukció egy limitált szériával tiszteleg
rajongói előtt és 2013. december 31-én végleg eltűnik a piacról. Ez a szi-
gorodó előírásoknak köszönhető, hiszen már a latin-amerikai államokban
sem hozható forgalomba ABS és légzsák nélküli új autó.

Az utolsó első

Mazda3

2012 óta saját lábon áll a japán gyártó és
ontja a sikeres modelleket. Kezdődött a CX-
5-tel, majd jött a 6-os, és most érkezik az új
Mazda 3. Egyszerre mutatkozik be a ferde-
hátú és a szedán kivitel azonos áron, eltérő
motorokkal. Az alapmotort, ami 1,5 literes
benzines (100 LE), csak az ötajtós kapja, a
többi mindegyikben elérhető lesz. A 2 lite-

res benzines 120 és 165 lóerővel, a 2,2-es
dízel 150 lóerővel száll harcba. A motorok
érdekessége egyrészről, hogy a sűrítési vi-
szony 14:1 – ez a benzineseknél soknak, a
dízelnél kevésnek számít –, a másik pedig,
hogy a benzinesek nagy lökettérfogatúak
és nem turbósak. A Mazda azt ígéri, hogy
a fogyasztás alacsony marad, annyira, hogy
még a kis turbós konkurenseket is megszo-
rongatják. A japánok nemcsak a műszaki
tartalomra lehetnek büszkék, hanem a for-
mára is, hiszen mindkét modellvariáns
hosszú motorháztetejével és izmos leme -
zei vel kelleti magát. Az alapár 4,4 millió lesz,
de egy közepesen felszerelt kétliteres is
csupán 5,3 millió forint, miközben 6 liter kö-
rül fogyaszt.

Volvo Coupe?!
Egyelőre marad koncepcióautó a
Volvo Concept Coupe, de nem ki-
zárt, hogy a közeljövőben széria-
éretté teszik. Persze csak kis soro-
zat várható belőle, de a „követelő-
ző” közönség – akik Frankfurtban
láthatták – igényeit szeretnék kielé-
gíteni a svédek. A hajtást az e-Drive
motorcsalád egyik tagja és egy vil-
lanymotor kombinációja adhatja,
akár 400 lóerővel. A padlólemez
adott: a friss, saját fejlesztésű, át-
méretezhető Volvo platform. A
P1800 formai elemeiből építkező,
sallangmentes forma egyszerre
könnyed és robusztus. Várjuk az új
kupét, mint a messiást!

Jön az új Cadillac Escalade. Amerika eddigi kedvence új szintre
lép a luxus SUV-ok kategóriájában. Amellett, hogy a klasszikus
doboz-forma és lámpatest sziluettek maradtak (immáron LED
fényszórókkal), a típus kívül-belül megújult. Két tengelytávval
készül a 2014-től megvásárolható óriás: 2,95 és 3,2 méter (tel-
jes hossz: 5,18 és 5,7 méter). A nagyobb változat akár 8 főnek
is kényelmes helyet biztosít. A műszerfal sokat finomodott és
a 12,9 colos központi kijelző is testre szabható. Újdonság az
utasok közötti légzsák és a fejlett vezetéstámogató rendszer. A
motor nem esett áldozatul a „downsizingnak”, maradt 6,2 lite-
res V8, 426 lóerővel és 623 Nm teherautónyi nyomatékkal. A
futóművet is fejlesztették és alapáron jár a mágneses szabá-
lyozás, így kényelemre vagy sportosságra hangolható. Európa
több országában is megvásárolható lesz, talán egy-egy pél-
dány hazánkba is jut – mutatóba.

Amerikai álom
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Megérkezett a műtét nélküli or vos-
esztétikai arcplasztika a Medi -
Shape Esztétikai Szalonba, meg-
tudhatja, mi Madonna és Gwyneth
Paltrow fiatalos arcbőrének titka. 

A kor előrehaladta, a sok diéta, a napo-
zás és a környezeti ártalmak mind a bőr
károsodásához és öregedéséhez vezet-
nek. Ilyenkor már nem segítenek a ha-
gyományos kozmetikai eljárások, a me-
zoterápia, dermaroller, a mikrotűs eljárá-
sok és a thread lifting csak nagyon rövid
ideig tartó átmeneti megoldást nyújta-
nak, ugyanakkor az áruk ehhez képest
nagyon magas. Egy új, műtét nélküli el-
járásnak köszönhetően viszont garantál-
ható a fiatalos arcbőr – magyarázza Má-
lovics Bertold, a MediShape Esztétikai
Szalon egyik tulajdonosa.

Mi az alkalmazott technológia?
Egy forradalmian új, világszabadalom-

mal védett technológia, amely megfiata-
lítja, lágyítja és helyreállítja a bőr eredeti
állapotát. Egyedülállóan ötvöz öt külön-
böző eljárást: az infravörös lézer, magas
frekvenciás fókuszált ultrahang, a koron-
dumkristályos mikrodermabrázió, a váku-
um- és a mélymasszázs technológiákat.
Nagyon sokan gondolkoznak arc -
plasztikai műtéti beavatkozáson, azon-
ban ez nagyon drasztikus és költséges el-

járás, fájdalmas, szövődményekkel járhat
és a páciens hetekre, akár hónapokra is
kieshet a napi rutinból. Ez fokozottan igaz
a hollywoodi sztárokra, akik folyamato-
san keresik a műtét nélküli, magas szín-
vonalú, professzionális technológiákat,
mint ahogy ezt tette a cardiffi klinikán Ma-
donna és Gwyneth Paltrow is. Mindkét
sztár folyamatosan, több alkalommal is
részt vett kezeléssorozaton.

Miért tartják szakemberek a
világ egyik legeredményesebb
műtét nélküli beavatkozásának?

Számos nemzetközi orvosi szaklap-
ban megjelent publikáció bizonyítja,
hogy a mikrodermabrázió akkor a leg-
eredményesebb, ha azt infravörös lézer-
rel és ultrahanggal kombinálják. A világ
vezető orvosai közül sokan ezen komplex
technológiát preferálják az orvosi lézer
vagy a vegyi hámlasztás helyett.

Mi az előnye a hámlasztási el-
járásokkal szemben?

A savas bőrhámlasztás bizonyos ese-
tekben végleges hegesedést is okozhat,
a szén-dioxid lézeres hámlasztás pedig
igen fájdalmas eljárás, amit általában alta-
tásban végeznek. Az általunk alkalmazott
technológia az egyetlen olyan megoldás,
amely eredményesen, fájdalom- és mel-
lékhatásmentesen képes látványos és
hosszú távú megoldást biztosítani.

Műtét nélküli orvosesztétikai arcplasztika a Medishape szalonban 

Milyen elváltozásokra bizto-
sít látványos megoldást?

Az egyedülálló eljárás sikeresen kezeli
a bőr hibáit és elváltozásait az arcon és a
testen egyaránt. Ezen tünetek közé tar-
toznak a ráncok, bőrhibák, öregségi
vagy nap által okozott foltok, hiperpig-
mentáció, akne, aknés hegek és foltok,
stria, illetve különféle hegek.

Milyen testrészeken alkal-
mazható az eljárás?

A készülék alkalmas az arc, toka,
nyak, dekoltázs, kéz és kézfej kezelésére.

Milyen a bőr a kezelés után és
milyen utóápolásra szorul?

A kezelés után enyhe bőrpír jelent-
kezik, amely néhány óráig eltarthat, a
fiatalító eljárás után a bőr rövid ideig
érzékeny maradhat. A bőr megóvásá-
ra és utókezelésére a technológiához
egyedileg kifejlesztett professzionális
krémek állnak rendelkezésre.

Mit mond a világsajtó?
A Daily Telegraph szerint a legma-

gasabb szintű high tech arcápolás. Az
Eva magazin azt írja, high tech kezelés
ak ne prob  lémákra. A The Sunday Times
– Style Magazine pedig a kezelést kris-
tálytiszta gyógyításnak nevezi.

(X)
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PEDRÓ PÉKSÉG HIRDETÉS

A család az összetartozás egyik szimbó-
luma, boldogságunk alapja és a hosszú
élet titka. Egyik legfontosabb társadal-
mi értékünk, legyen szó akár a szűkebb
környezetünkről vagy éppen egy na-
gyobb közösségről. A család ugyanis
nem a méretétől válik azzá, hanem a
tagjai között fennálló szoros köteléktől.

A Pedró Pékség maga is egy nagy
család, amelybe természetesen vásár-
lóink is beletartoznak. Munkatársaink
családtagként tekintenek egymásra
és összefogásukkal azért dolgoznak

minden egyes nap, hogy újabb tago-
kat köszönthessünk vevőink szemé-
lyében. Szeretnénk, ha még többen
csatlakoznának ehhez a közösséghez,
ahová jó tartozni, hiszen mi örömmel
adunk, és boldogan látjuk, ha az is
örül, aki tőlünk kap. 

Pedró Pékség – a család péksége

A Pedró Pékség mindig is arra töre-
kedett, hogy boltjainkban minden ge-
neráció megtalálja kedvenc ízeit. Ked-
vükre válogathatnak a finomságok kö-
zött az iskolába igyekvő gyermekek, a
dolgozni siető felnőttek, vagy a hagyo-
mányos ízeket kedvelő idősebb korú
vásárlóink. Hozzánk bármikor betér-
hetnek egy finom kávéra és egy kis ha-
rapnivalóra, hogy kiszabaduljanak egy
kicsit a mindennapi rohanásból. 

Kínálatunkat folyamatosan bővítjük,
a tradicionális ízvilág mellett teljes kiőr-
lésű reformtermékek sora várja a vásár-
lókat, akik házi készítésű cukrászsüte-
ményeinket is megkóstolhatják. Palet-
tánkon megtalálhatóak a finom szendvi-
csek és az aprósütemények, melyekből
akár rendezvényekre is lehet rendelni.
Az év végéhez közeledve pedig már gon-
dolunk a bejglire is, ami az ünnepi asztal
nélkülözhetetlen süteménye.  

Arra törekszünk, hogy mindenki
örömmel látogasson hozzánk újra és
újra, ahogy egy családtaghoz látogat
az ember. Mi ugyanis így tekintünk
visszatérő vásárlóinkra, akik többek
számunkra, mint futó vendégek. Üzle-
teinkben mindig szívesen látjuk a hoz-
zánk betérőket, akiknek nem csupán
finomságainkból, hanem családias
hangulatú vendégszeretetünkből is
ízelítőt adunk. (x)

Minden
generáció
megtalálja
kedvencét
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KÖZSZOLGÁK   GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Az ősz beköszöntével a közte-
rületi virágágyak is új díszítést
kaptak. A Győr-Szol Zrt. város-
üzemeltetési üzletágának ko-
ordinálásában a napokban
elültették a kétnyári és hagy-
más növényeket. A talaj-előké-
szítő munkákat követően a
nyári virágok helyére olyan nö-
vények kerültek, amelyek a téli
fagyokat is átvészelik. Ilyen az
árvácska és a hagymás növé-
nyek egy része. Az árvácska
már ilyenkor, ősszel is virágzik,
azonban tavasszal a legszebb.
Ültetésének ideje azért szep-
tember vége-október eleje,
hogy legyen ideje megfelelően
meggyökeresedni a kemé-
nyebb téli fagyok előtt. 

A növénytelepítéseknél a vi-
rágágyások közül a kiemelt
fontosságú tereken (városhá-

A Győr-Szol Zrt. a háztartásokban fel-
halmozódott lom jellegű hulladékok el-
helyezése érdekében gyűjtőpontot
üzemeltet október 12-én, szombaton
8–18 óra között a Rónay Jácint u., Szö-
vetség u. találkozásánál lévő ingatla-
non (bejárat a Rónay J. u. felől). A hul-
ladékok átvételére kizárólag a gyűjtő-
helyen van lehetőség. Elhelyezhető
elektronikai, fém-, papír-, műanyag
hulladék, nyesedék, építési törmelék,
csomagolóanyagok, bútorok, beren-
dezési tárgyak stb., a veszélyes hulla-
déknak számító anyagok kivételével. A
hulladék elhelyezéséhez Győr Kártya,
lakcímkártya vagy hulladékdíjszámla
felmutatása szükséges. Az akció a
rendőrség és a közterület-felügyelet
kiemelt biztosítása mellett zajlik.

lejegyezte: tóth lászló 
fotó: szűcs család, archív 

A kulturális örökség napján kü-
lönleges vendéget is fogadott a
révfalui vízműtelep. Szűcs Ist-
ván a gépház feletti szolgálati
lakásban született, most közel
ötven év után tért vissza gyer-
mekkora helyszínére. A Pannon-
Víz nyílt napján sorra bújtak elő
a múlt homályából az idős férfi
emlékei. Mindent úgy írtunk le,
ahogy Szűcs István mesélte. 

A negyvenes évek elején hat hold sárga-
barackos vette körül a gépházat, akko-
riban nagy hagyománya volt Révfalu-
ban a baracktermesztésnek. Az újfalusi
országút mellett és hátrafelé szilvafák
szegélyezték a birtokot. A töltés mellett
makadámút vezetett Győrújfalu felé. Lo-
vas kocsik jártak rajta, óránként egy-

3 fajta Szép-kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

Lengyel gasztronómiai estek a

MARCAL ÉTTEREMBEN
október 18-án és 19-én,
pénteken és szombaton 17 órától!

Az esten fellép a győri „Akkord” lengyel kamarakórus,
akik hagyományos lengyel dalokat adnak elő.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Szombaton és vasárnap extra menüajánlat:
• Húsleves tésztával (2 főre) • 2 személyes Marcal-tál
• saláta (2 főre) • desszert (2 főre)

Ár: 5.600 Ft/2 fő helyett 3.990 Ft/2 fő

Asztalfoglalás személyesen vagy a 96/431-330-as telefonszámon.
Győr, Déry T. u. 11/a • www.marcal-etterem.hu • www.marcal-vendeglo.hu 

2-3 féle levessel, 4-5 féle főfogással és desszertekkel várjuk
a LENGYEL GASZTRONÓMIA után érdeklődőket!

Vendég a múltból
egy teherautó, elvétve egy-egy személy-
autó. Annak idején a töltés felőli hom-
lokzaton Győr Szabad Királyi Város Víz-
műve felirat volt olvasható.

Édesapám, Szűcs József volt a víz-
mű főgépésze, beosztottjai Limpár
Gyögy és Ladocsi Gyula révfalui, Fe-
renczi József ménfőcsanaki és Szűcs
Gyula abdai lakosok voltak. Szüleim-
mel odafenn a szolgálati lakásban, a
gépház első emeletén laktunk. Éjszaka
akkor aludtunk nyugodtan, ha odalent
a pincében rendben, megnyugtatóan
duruzsolt a villanymotoros szivattyú. Ha
hirtelen csend lett, akkor volt baj. Máig
felriadok a hirtelen támadt csendre.
Ilyenkor apukám lement, elindította a
dízelszivattyút, amit áramszünetek ide-
jére szereltek be. Ennek nagyon erős,
dübörgő hangja volt. 

Érdekes volt most, ötven év után
odalent a gépházban újra látni a szivaty-
tyút. Az akkor hatalmas gép ma már jó-

val kisebbnek tűnik. Itt szerettem meg
a gépeket, így a Tulipános Iskola után a
gépipari technikumba kerültem, majd a
vagongyárban kezdtem dolgozni, innét
is mentem nyugdíjba 1999-ben.

Emlékszem, a lenti gépházban, a lép-
cső mellett volt a Duna-parti kutakhoz ve-
zető alagút ajtaja. Annak idején ide bújtat-
tuk a lányokat és az asszonyokat az orosz

katonák elől. Állítólag az első orosz kato-
nák lőni kezdték a gépházat, a zaj miatt el-
lenséget gyanítottak. A gépészek leállítot-
ták a szivattyút, rövidesen az ostrom is ab-
bamaradt. Szerencsére a vízműtelep
nem szenvedett háborús károkat, mesz-
sze volt a bombázás célterületétől. A hat-
vanas évekig laktunk itt, öröm volt újra lát-
ni gyermekkorom helyszínét. 

Győr, Kossuth Lajos u. 30. szám alatti
társasházban a Győr-Szol Zrt. tulajdonában álló,

50-60 m2-es, igényesen kialakított tetőtéri lakások
novemberi átadással kiadók.

Bérleti díj: 1300 Ft/m2/hó
Érd.: 96/50-50-53

Kihelyezett
hulladékudvar
Révfaluban

Őszi virágosítás

za, megyeháza, Széchenyi tér,
színház előtti tér) túl a városi
ünnepségek helyszíneit helyez-
ték előtérbe a kertészek. Ösz-
szességében közel 17 ezer ár-
vácska és ugyanennyi virág-
hagyma (tulipán, nárcisz) ke-
rült a földbe.

szerző: nagy csaba
fotó: marcali gábor

A hűvösebb idő beköszöntével me-
legebb lábbelire van szükség. Az
igényeknek megfelelően már az
őszi női kollekcióból válogathatunk
a vásárcsarnoknál a Mini cipőbolt-
ban. A több mint tíz éve a piactéren
dolgozó Sulyok Zoltán üzletében
többek között félcipőt, bokacsiz-
mát és csizmát kaphatunk többféle
fazonban. A kereskedő a törzsvá-

Cipőt a vásárcsarnokból
minden, egy jó őszi bokacsizmá-
nak kényelmesnek és kedvező árú-
nak is kell lennie. A Mini cipőbolt-
ban azoknak is érdemes körülnéz-
niük, akik otthonra keresnek ké-
nyelmes betétes papucsot vagy
szabadidős célra szeretnének
sportcipőt venni. Az utóbbi termé-
kek egész évben kaphatóak. Su-
lyok Zoltán fontosnak tartja az ár és
a minőség megfelelő arányát. A ke-
reskedő időszakonként akciókkal
kedveskedik a vásárlóknak.

sárlók és az érdeklődők kiszolgálá-
sa közepette elárulta: az idei ősz di-
vatszíne a barna és annak különbö-
ző árnyalatai. A szín persze nem



2013. október 11.   / + / 27

APRÓ HIRDETÉS

„Győri családok az egészségért”

 

A GYÔRI CIVIL CSALÁDOK EGYESÜLETE
A KÖRNYEZETÜNKÉRT

megkezdte
a TÁMOP  6.1.2-11/1-2012-1445. azonosítószámú,

„Gyôri családok az egészségért”
elnevezésû programsorozat lebonyolítását.

A programsorozat 2013. 09. 01–2014. 08. 31. között zajlik.

Gyôri Civil Családok Egyesülete a környezetünkért
Posta: 9024 Gyôr, Pátzay P. u. 36.
E-mail: gyoricsaladok@vipmail.hu

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

LAKÁSCSERE 
Győri, 36 m2-es, önkormányzati, össz-
komfortos, 1,5 szobás, fűtés-korszerűsített, hő-
szigetelt, műanyag ablakos, acél bejárati ajtós la-
kásomat elcserélném győri, 1,5-2 szobás, 44–49
m2-es, összkomfortos önkormányzati lakásra.
Tel.: 70/633-4773

Szigeti, komfort nélküli, 24 m2-es, 1 szobás,
gázkonvektoros, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, 40 m2-es, 1+fél szobás,
gázkonvektoros, határozott-határozatlan bérleti
szerződéses, 300.000 Ft-ig lakbérhátralékos
lakásra (hirdetési szám: 29). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Nagybácsai, komfortos, 40 m2-es, 1
szobás+hálófülkés, gázkonvektoros, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne győri, kom-
fortos/összkomfortos, 35-40 m2-es, 1 szobás
vagy 1 szoba-hálófülkés, gáz- vagy távfűtéses,
határozott-határozatlan bérleti szerződéses la-
kásra (hirdetési szám: 31). Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi, komfortos, 50 m2-es, 2 szobás, gázkon-
vektoros, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne győri, nem újvárosi, komfortos/összkom-
fortos, 35–70 m2-es, 1-2 vagy 3 szobás, gáz-, táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses, megvá-
sárolható vagy saját tulajdonú lakásra (hirdetési
szám: 33).  Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, összkomfortos, 32 m2-es, 1 szobás,
távfűtéses, határozott szerződéses, rendbetett
állapotú lakást cserélne adyvárosi, marcalváro-
si, összkomfortos, kb. 30 m2-es, 1 szobás, ha-
tározatlan-határozott bérleti szerződéses, nem
földszinti lakásra (hirdetési szám: 34). Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

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

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

ÜZLET
Győr-belvárosban 60 m2-
es helyiség kiadó. Érd.:
70/218-9408

Győr, Kálvária utcában 120 m2, 38 m2, 70 m2-es
irodák hosszú távra kiadók. Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

INGATLAN
Budapesti garzonlakás kizárólag győ-
ri diák részére kiadó. A lakás az ELTE TTK-tól, a
Corvinus és a műszaki egyetemtől 25 percre talál-
ható. Ár 30 ezer Ft+rezsi. 30/913-2232

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

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

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

Hívjon bizalommal! Teljes körű lomtala-
nítást vállalok. Tárolóját, garázsát kitakarítom. Fe-
leslegessé vált holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 30/217-0848 

EGYÉB
Kerítésoszlop tömör műanyagból
(9x9x250 cm), (8x8x250 cm), 200 db eladó.
Irányár: 1100 Ft/db. Tel.: 20/912-5692

Magas áron vásárolok antik varrógé-
pet, bútorokat, vitrintárgyakat, porcelánokat, fest-
ményeket, pénz érméket, teljes hagyatékot! Díj-
mentesen házhoz megyek! Tel.: 30/458-7765

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

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

COFIDIS gyorshitel 48 órán belül
(max. 800 E Ft), Új SZOCPOL, támo-
gatott lakáshitel, árfolyamrögzítés. Tel.:
20/951-0235

Bélyeget, bélyeggyűjteménye-
ket, képeslapokat, pénzeket, pénzgyűjteménye-
ket, plaketteket, kitüntetéseket, könyveket, egyéb
régiséget vásárolok gyűjteményembe. Hétvégén
is! Pál István. Tel.: 20/947-3928.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, mázolást vállalok nagyon
kedvező áron! Nyugdíjasoknak kedvezménnyel!
30/984-3518

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

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

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

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2.900 Ft-tól. 
Tel.: 30/5420-720. 

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, Herendi és  Zsol-
nay-porcelánt, ezüsttárgyakat,
könyveket, régi fali- és asztali
órákat, dísztárgyakat, teljes
hagyatékot vásárolunk. Tel.:
70/640-5101.  

Szigeti, komfortos, 61 m2-es, 2 szobás+étkezős,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses, fel-
újított lakást cserélne marcalvárosi, belvárosi, szi-
geti, komfortos, 3 szobás, max. 60 m2-es, gáz-táv-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses, rende-
zett lakásra (hirdetési szám: 36). Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

OKTATÁS

Valutapénztáros képzést október
19-én indítjuk – szombatonként – a TIT-ben. Ér-
deklődés: 96/525-060, 70/321-3763, gyor@tit-
pannon.t-onl ine.hu,  www.titpannon.hu.
Nysz: 08-0218-05

Többéves gyakorlattal rendelkező középiskolai ta-
nár fizikából és matematikából kor-
repetálást és felkészítést vállal minden szinten.
30/3747-776

HASTÁNC
Asiennel kezdőknek, 
középhaladóknak, 
haladóknak!

Helyszín: 
Győr, Fehérvári u. 80. 
Infók: www.asien.hu, 
20/291-7950 

Marketing, marketingkutatás, kommunikáció,
szociológia tantárgyakból gyakorlati szakember
korrepetálást, vizsgára felkészítést vállal. Tel.:
20/922-5716.

Korrepetálás: matematika, fizika, kémia,
általános és középiskolásoknak! Felvételi
előkészítő középiskolába! Időben
kezdje el, biztos a siker! Tel.: 30/928-7711

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

Boltunk kizárólag hazai kézmûvesek
egyedi munkáit kínálja.

• egyedi faportékák • kézimunkák
• kézmûves gyógynövénytermékek
• gyógyfüves borok és tinktúrák
• kerámia- és fazekasportéka

• kézmûves gyertyák és divatékszerek

Ny.: hétköznap 9—17, szombat 9—13

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

Gyõr, Töltésszer u. 18. Telefon: 96/518-423

HALAT, VADAT,
S MI JÓ FALAT...

2013. október 12-tôl
különleges vadételekkel, 

remek italokkal
várjuk Kedves Vendégeinket!
Töltsön el egy kellemes estét nálunk!
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Ép vívóként kezdte ígéretes karrierjét,
ám egy esés után térde elfertőződött,
s ezután többé nem tudta behajlítani
lábát Osváth Richárd. Sok sportoló pá-
lyáját törte már derékba sérülés, de ő
nem mondott le az álmáról, s a londoni
paralimpián bronzérmet szerzett. A 28
éves sportoló Szatmárnémetiben sze-
retett bele a vívásba gyerekkorában, s
hogy folytathassa, Magyarországra
költözött, ahol viszonylag kevesen gya-
korolják ezt kerekes székből. Mint
mondja, a mozgássérültek nagyon ne-
hezen fognak neki a mozgásnak. Os-
váth Richárd azért is érkezett a közel-
múltban a MERI sportnapra, hogy a
mozgáskorlátozottak még több lehető-
séget megismerhessenek.

A sérülése után há-
rom évig nem vívott.
Hogy élte meg ezt
az időszakot?

Óriási kudarc
volt, hogy nem hajlik
már a lábam. Újra
kellett álmodnom
az életem, mindig
vívó szerettem
volna lenni, a
k a r r i e r e m
után pe-

„Még csak sétálunk, jó lenne,
ha majd futnánk is”

dig edző. Be kellett látnom, ez nem
fog menni. Kitanultam a férfifodrász
szakmát, újra be kellett illeszkednem
a társadalomba, feltalálnom magam
a világban. Volt, hogy nem ment. Sok-
szor kérdezték, miért vagyok olyan
szomorú. Nem élveztem a fodrászko-
dást, nem volt meg a sikerélmény, a
maradandó eredmény.

A végzetes esés után az infor-
mációhiány hátráltatta a megál-
modott úton?

Tudtam, hogy létezik kerekes szé-
kes vívás, de azt nem, hogy több kate-
góriában lehet indulni, azt hittem, csak
gerincsérültek vívhatnak. A 2010-es vi-
lágbajnokság közvetítésén láttam ép-
kézláb vívókat, akik igaz, hogy sántítot-
tak, de jártak. Romániában nincs kere-
kes székes vívás, ezért felvettem a kap-
csolatot a mostani edzőmmel, Beliczay
Sándorral, elmentem egy próbaiskolá-
ra 2011 tavaszán. Akkor kezdődött a
karrierem. Júniusban második lettem

a világkupán, illetve megnyertem az
Európa-bajnokságot. Nem volt kér-
dés, hogy Magyarországon folyta-
tom az életem.

Emlékszik arra, mikor elő-
ször beült a székbe és meg-

fogta a tőrt?
Fantasztikus érzés volt. Ál-
landóan azért imádkoz-

tam, legyen még egy le-
hetőség, hogy meg-

mutathassam, van-
nak rejtett tartalé-

kaim. Izgultam, mit mond Sanyi bácsi,
alkalmas leszek-e valamire vagy hagy-
juk inkább az egészet. Voltak hibáim,
ennyi kihagyás után kicsit kiesik az
ember kezéből az érzés. Az első verse-
nyem májusban kudarc volt, nem ju-
tottam a 16 közé sem.

Majd másfél év múlva bronz -
érmet nyert az olimpián. Az első
sikerek után egyből megcélozta
Londont? 

Ha csinálok valamit, magas szinten
teszem. Szűk volt az idő, másfél év alatt
kellett négy évet bepótolnom. Szeren-
csére sikerült, mire kijutottam a paralim-
piára, már harmadikként szerepeltem a
világranglistán. Nehéz időszak volt, tá-
vol a szüleimtől, teljesen egyedül, csak
Sanyi bácsira és Szekeres Palira (az
egyetlen sportoló, aki olimpián és para-
limpián is érmet szerzett – a szerző) szá-
míthattam. Ők öntötték belém a lelket,
ma is támaszaim. Most a riói aranyérem
a cél. Nehéz lesz, és már nem merek
előre tervezni, bármit hozhat az élet,
akár egy újabb sérülést is.

A sportolás mellett dolgozik,
jut elég ideje a vívásra?

Irodai munkát végzek a Közép-Du-
na-völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség-
nél négy órában. Utána megyek a vívó-
terembe: elkezdtem gyerekekkel is fog-
lalkozni, majd estig edzek. Ha tehet-
ném, csak a gyerekekkel dolgoznék, lát-
ni a szemükben a csillogást, hogy sze-
retettel csinálják, szívmelengető érzés.

Végül is teljesült az eredeti el-
képzelése. Az élet elvett öntől, de
most hogy érzi, hogy áll a mérleg?

Most jól áll. Az Isten vagy a sors
vagy a végzet mindent okkal rendez
el, tesz az emberekkel. Lehet, ép ko-
romban nem értem volna el ezeket az
eredményeket. Célommá vált példát
mutatni, ösztönözni az embereket.
Lehet, valaki nem tudja, hogy van  ví-

vás, evezés, tenisz, sí mozgássérül-
teknek is. Idővel megmutatkozik, mi
miért történt. Most boldog vagyok.
Idő kellett, míg megbékéltem a gon-
dolattal, hogy a megváltoztathatat-
lant megváltoztatni nem lehet. Nincs
értelme egy romos várban leélni az
életet, ahol tengődök, előbb-utóbb
rendet kell tenni a lélekben. Minden
embernek kell időt hagyni egy tragé-
dia, sorsfordító esemény után, hogy
megnyugodjon, észrevegye, többre
hivatott az életben, mint hogy egy
helyben üljön és ne csináljon semmit.
Rengeteget kaptam a sporttól.

Győrben mit mondott a
„sportkóstolón” résztvevőknek?

Adjanak egy esélyt maguknak,
menjenek el közösségbe. A gyerekek
különösen befogadóak, nem tesznek
különbséget. Mozduljanak ki a biz-
tonságos fészkükből, vállalják fel ma-
gukat. Saját testünk rabjai vagyunk,
de a szellemünk és a lelkünk ugyan-
olyan, mint másoké, ugyanolyan érté-
kesek vagyunk, mint bárki más. Mi-
nél fejlettebb egy társadalom, annál
befogadóbb, nyitottabb. A média
nagy segítőtárs lehet a mozgássérül-
tek bátorításában, hogy kijöjjenek az
utcára. Egy lépés már elindult, de
még csak sétálunk, jó lenne, ha majd
futnánk is.

Városunkban a fogyatékkal élőknek is számos lehetőségük van a spor-
tolásra. Gönczöl László, a Fogyatékossággal Élők Győr-Moson-Sopron
Megyei Sportszövetségének elnöke fiatalokat és időseket egyaránt vár
térítésmentes óráira hétfőnként és szombatonként az Apáczai Csere Já-
nos Kar tornacsarnokába. „A fogyatékkal élőknek lehetőségük van játé-
kos feladatok végrehajtására, kondicionálásra, zenés gimnasztikára, asz-
talteniszre, kosárra dobásra és beállhatnak labdarúgócsapatunkba is.
Ezenkívül több egyesület, intézmény szervez versenyeket, megmozdulá-
sokat” – tudtuk meg Gönczöl Lászlótól. A Mozgáskorlátozottak Győri
„Egyetértés" Sportegyesületénél például tekézhetnek, dartsozhatnak,
úszhatnak és bocciázhatnak (golyójáték), illetve rendeznek horgász- és
sakkversenyeket is. A Camelot egyesület egyre több programot valósít
meg, a Méhecske Alapítvány pedig szorgalmasan szervezi az evezősver-
senyeket. Múlt hétvégén az „Egyetértés” szervezett egy nemzetközi úszó-
versenyt Győrben. „Ezek a programok megmutatják, hogy a sérülésük
ellenére akaraterővel le lehet győzni minden külső akadályt. Épeknek és
sérülteknek fel kell ismerniük, mennyi lehetőségünk van közösen.”
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A Rába ETO harmadik mérkőzését is
megnyerte az UEFA Futsal Cup győri
csoportkörében, a zöld-fehérek így
százszázalékos teljesítménnyel, cso-
portelsőként jutottak tovább a sorozat
legjobb tizenhat csapata közé, az úgy-
nevezett elitkörbe. A magyar bajnok a
négycsapatos torna záró mérkőzésén
Lódi duplájának és Fabio találatának
köszönhetően hátrányból fordítva 3–1-
re győzött a grúz Iberia Star Tbilisi ellen.
A tavaly négyes döntőt rendező grúzok
ezzel meglepetésre búcsúztak a továb-
bi küzdelmektől, a második helyen a
bosnyák Tango Sarajevo jutott tovább.
Az elitkör sorsolását október 18-án,
pénteken 14 órakor tartják. A Rába
ETO a pályán és azon kívül is jól szere-
pelt, a tapasztalatokról Drucskó Zoltán
ügyvezető elnök mesélt lapunknak. 

„Az eredeti célunk az volt, hogy a ren-
dezvény a futsal ünnepe is legyen egy-
ben, igyekeztünk népszerűsíteni a sport-

Erődemonstráció a rajton

Csoportelsőként a legjobb tizenhat között
pot teremt a jövő évi elitkör-rendezési
szándékunkra. A pályán is jól teljesítet-
tünk, lépésről lépésre fejlődünk, tavaly
ugyan már megnyertük a csoportkört,
de nem hibátlanul, idén ez is sikerült. A
grúzok ellen régen tapasztalt, jó hangu-
latú mérkőzéssel zártuk a szereplésün-
ket, ami után nagy volt az öröm.  A meg-
szerzett kilenc pont sokat számít a jövő-
re nézve, és a csoportelsőségnek kö-
szönhetően az elitkörben két gyengébb
ellenfelet kapunk majd az egy kiemelt
mellett. A folytatásban nem előírás a
négy közé jutás, szeretnénk minél több
pontot szerezni, de ha sikerülne tovább-
jutnunk, akkor rendkívül boldogok len-
nénk” – fogalmazott Drucskó Zoltán.

A győriek a bajnokságban a Nagy-
káta elleni 9–0-ás győzelemmel (gól-
szerzők: Dróth 4, Lódi 2, Fabio 2, Carli-
tos) hangoltak a pénteken 19.30 óra-
kor kezdődő, Berettyóújfalu elleni ide-
genbeli rangadóra. 

ágat. A televíziós nézettségi adatok na-
gyok jók voltak, a csütörtöki pihenőnap-
ra szervezett minitorna is jól sikerült,
akárcsak a pénteki szakmai nap, amely
lehetőséget biztosított a tapasztalatcse-

rére. A visszajelzések alapján minden
rendben ment, gördülékeny volt a ren-
dezés, ebből pedig a klub minden tagja
kivette a részét. Az UEFA-delegált is po-
zitívan értékelte a látottakat, ami jó ala-

gel a Bajnokok Ligájában, a bécsieknek pedig ez volt
a legsúlyosabb vereségük a sorozatban.

„Akadt olyan pillanat, amikor azt gondoltuk, ez
az, amit látni szeretnénk, de még a szezon elején já-
runk, így dolgoznunk kell tovább. Mérkőzésről mér-
kőzésre szeretnénk jobbak lenni” – fogalmazott a
találkozó után Ambros Martin vezetőedző. 

A zöld-fehérek a magyar bajnokságban az Érd
vendégeként 16–9-es félidei állás után 31–23-ra
győztek. A folytatásban a győriek a Bajnokok Ligá-
jában szombaton 18 órakor Nagybányán lépnek pá-
lyára, majd a bajnokságban kedden 18 órakor a fi-
ókcsapatnak számító Veszprém Barabás Duna Ta-
karék együttesét fogadják a Magvassyban. 

A címvédő Győri Audi ETO KC kiütéses győzelemmel
kezdte meg szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligá-
ja 2013/14-es idényében, a zöld-fehérek hazai pályán
41–22-re nyertek az osztrák Hypo NÖ ellen. A mérkő-
zés már az első félidőben eldőlt, a teljes csapattal fel-
álló hazaiak tetszés szerint érték el góljaikat, emellett
védekezésben is jól teljesítettek, a szünetben tíz góllal,
21–11-re vezetett az Audi ETO. A második félidőben
sem változott a játék képe, a győriek tovább növelték
előnyüket, és ha a játékvezetők megadják Hornyák Dó-
ra kínaiból szerzett utolsó másodperces találatát, húsz
góllal nyert volna a címvédő. Így sincs miért panasz-
kodni, hiszen a 41–22-es diadal klubtörténeti jelentő-
ségű, a győriek még sosem nyertek ilyen különbség-
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AJÁNLJUK
OKTÓBER 12., SZOMBAT
Férfi kézilabda
18.00 ETO-SZESE–Ceglédi KKSE
(NB I-es mérkőzés, egyetemi
csarnok)

Női futsal
18.00 Rába ETO–DVTK-Vénusz
(NB I-es mérkőzés, Magvassy-
csarnok) 

OKTÓBER 13., VASÁRNAP
Kosárlabda
12.45 Jótékonysági gála a női ko-
sarasokért (egyetemi csarnok)

OKTÓBER 15., KEDD
Labdarúgás
16.00 Gyirmót FC Győr–Lom-
bard Pápa (Ligakupa-mérkőzés,
Gyirmót)

Női kézilabda
18.00 Győri Audi ETO KC–Veszp-
rém Barabás (NB I-es mérkőzés,
Magvassy-csarnok)

OKTÓBER 16., SZERDA
Labdarúgás
19.30 Győri ETO FC–Ferencvá-
rosi TC (Ligakupa-mérkőzés,
ETO Park)

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Alapítvány kosárlabdacsarnokot épít
a főapátság gyümölcsöskertjében, a
Hospodárban. A bencés öregdiákok
eddig 29 millió forinttal járultak hozzá
a beruházáshoz.

Az építkezés június 14-én kezdő-
dött, azóta elkészült a játéktér be-
tonlemeze és a gimnáziumhoz csat-
lakozó alagút nagy része is. Az épít-
kezés olyan fázisába került, amely
lehetővé tette, hogy csütörtökön le-
tegyék a csarnok alapkövét. A ter-
vek szerint a következő tanév kezde-
tén már birtokba vehetik a diákok a
játékteret. 

A mintegy 580 millió forint értékű
beruházás hetven százalékát fedezi a
TAO, míg harminc százalék önrész. Az
önrész felét a főapátság állja, a másik
felét a gimnázium öregdiákjaitól gyűjti
össze adomány formájában. A szüksé-
ges százmillió forintból 29 millió forint

Kosárlabdacsarnok
épül Pannonhalmán

már rendelkezésre áll a felajánlások-
nak köszönhetően.

Az ünnepélyes alapkőletételen
Hardi Titusz igazgató elmondta, rég -
óta dédelgetett álom valósul meg, hi-
szen a jelenlegi termet kinőtték. A
csarnok első számú használói a kosár-
labdázók lesznek, akik újra Pannon-
halmán játszhatják hazai mérkőzései-
ket. Mellettük a többi sportág is ott-
honra talál az új létesítményben,
amely a mindennapos testnevelés-
ben is nagy segítséget jelent. 

A ceremónián részt vett Szalay Fe-
renc, a Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetségének (MKOSZ) elnöke
is, aki arról beszélt, soha ennyi támo-
gatás még nem érkezett a magyar
sportba. A TAO-támogatás azonban
csupán egy lehetőség, annak kihasz-
nálására széles összefogásra van
szükség, ami Pannonhalmán megva-
lósult. Hozzátette, a sport példaképe-

ket nevel, itt az ideje, hogy a kosárlab-
dázás is kinevelje azokat, akikre fel-
nézhetnek a mai fiatalok. 

Az ünnepség végén Várszagi Aszt-
rik főapát a hagyományoknak megfele-
lően felolvasta az alapító okiratot, majd
megszentelte az épületet. Záróakkord-

ként a bencés gimnázium egyik kosár-
labdázója, Vadas Ágoston a jelenlévő
Bodnár Péter MKOSZ-főtitkár jelére
jelképesen kosárra dobott, a próbálko-
zás pedig sikeres volt. Jövő szeptem-
bertől következhet a többi dobás, re-
mélhetőleg hasonló sikerrel.

A Győr-Szol–Széchenyi
Egyetem csapata első ha-
zai mérkőzésén veszte-
sen hagyta el a parkettát
az NB I/B-s férfi kosárlab-
da-bajnokságban. Rátvay
Tamás együttese a Sop-
ron KC-Sportiskola gár-
dáját fogadta az egyetemi
csarnokban, a megyei
rangadót 84–76-ra a ven-
dégek nyerték. A nagy-
szünetben még döntet-
lent mutatott az ered-
ményjelző, majd a harma-
dik negyedben tízpontos
előnyre tett szert a győri
csapat. A záró szakasz-

Az ETO-SZESE egygólos vereséget
szenvedett Mezőkövesden az élvonalbe-
li férfi kézilabda-bajnokság hetedik for-
dulójában, az újoncok csatáját 25–24-re
nyerték a hazaiak. A mérkőzést a hazai-
ak kezdték jobban, és az első félidő vé-
gére négygólos előnyt harcoltak ki (12–8).
A második játékrészben a Szabó And-
rást nélkülöző győriek átvették az irányí-
tást és sikerült is fordítaniuk, a hajrához
közeledve két góllal már a zöld-fehérek
vezettek (20–22). A végjáték azonban a
Mezőkövesdé volt, az utolsó perceket

Elszalasztott lehetőség
5–2-re nyerték, így a két pont is az övék
lett, a végeredmény 25–24 a hazaiak ja-
vára. A vendégek rengeteg hibával ját-
szottak, sok ziccert rontottak, így olyan
mérkőzést veszítettek el, melyen nyerni-
ük kellett volna. 

Az ETO-SZESE legközelebb hazai
pályán javíthat, szombaton 18 órakor
a Cegléd érkezik az egyetemi csar-
nokba. A győriek egy győzelemmel
megelőznék közvetlen riválisukat, a
csapat célja pedig ennek megfelelően
a szezonbeli második siker elérése. 

Fájó vereség a hazai bemutatkozáson
ban azonban a soproni
fia talok állva hagyták a
hazaiakat és végül nyolc-
pontos győzelmet arattak. 

„Több okból is nagyon
fájt a vereség, hiszen
majd minden statisztikai
adatunk jobb volt, mint a
Soproné. Ha hat-nyolc
pont is elég lenne a győ-
zelemhez, nem kellene
rohannunk, hogy ebből ti-
zenöt legyen. Ez egy
megnyert mérkőzés volt,
amit kiengedtünk a ke-
zünkből” – értékelt csaló-
dottan Rátvay Tamás szak-
mai igazgató. 



és a Sport TV legjobbjaiból verbuvált média -
válogatott. A négy csapat keretei a HAT-AG-
RO UNI Győr játékosaival egészülnek ki. A
12.45-kor kezdődő gálát párhuzamosan
közvetíti a DIGI Sport1, a Sport1 és a Sport-
Klub. Az árverés teljes bevétele és a csar-
nokban a belépőjegy helyett működő becsü-
letkassza tartalma is a Kosárlabda 2010

Közhasznú Egyesület által létrehozott ado-
mányszámlára kerül: Duna Takarékszövetke-
zet 58600300-11221715.

Az árverés és a rendezvény népszerűsíté-
sében Faragó Richard, Kovács „Kokó” István
és Szántó Dávid vállal kulcsszerepet, ők sze-
repelnek abban a felhívásban, amelyet az ár-
verés ideje alatt láthatnak a televízióban.
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Magyarország három sporttelevíziója, a DI-
GI Sport, a SportKlub és a Sport TV össze-
fogott a győri kosarasokért. Jótékonysági ár-
verést szerveznek és egy gálát, melyet mind-
hárman élőben közvetítenek. 
A szeptember 7-én tragikus balesetet szen-
vedő HAT-AGRO UNI Győr női kosárlab-
dacsapatának mérkőzései három csatornán,
a Sport TV-n (Euroliga), a SportKlubon (ma-
gyar bajnokság) és a DIGI Sporton (Magyar
Kupa) voltak láthatóak az előző szezonban.
Hazánkban korábban példátlan módon a há-
rom konkurens sporttelevízió összefogott, jó-
tékonysági árverést indítottak a Vaterán. Itt is-
mert magyar és külföldi sportolók, csapatok,
szövetségek által felajánlott labdákra, mezek-
re, relikviákra lehet licitálni október 16-ig. A
bevétel teljes egészében a Kosárlabda 2010
Közhasznú Egyesület által létrehozott ado-
mányszámlára kerül, így Fűzy Ákos és Tapodi
Péter családtagjai mellett a balesetben meg-
sérült sportolókat is segíti. Az árverés helye:
www.vatera.hu/agyorikosarasokert.

Az összefogás része egy jótékonysági gá-
la is, ami október 13-án lesz a győri egyete-
mi csarnokban. Az eseményen pályára lép-
nek a Győri Audi ETO KC kézilabdázói, a
Győri ETO FC labdarúgói, az egykori váloga-
tott kosárlabdázókat tömörítő Dávid Kornél
All Stars, valamint a DIGI Sport, a Sportklub

Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén
NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001

Sikert sikerre halmoztak az elmúlt hetekben a győri Bercsényi
DSE atlétái. Budapesten az U16-os korosztály válogatottviadalán
Lendvai András első korosztályos válogatottságán ezüstérmet
szerzett 3.000 méteres síkfutásban. Sorok Klaudia egyéniben
100 méteren a harmadik helyet szerezte meg, míg a 4x100 mé-
teres váltó tagjaként a dobogó legfelső fokára állhatott. A magyar
válogatott a fiú és leány pontversenyben is a második helyen vég-
zett. Edzőként Farkas Roland segítette a csapat munkáját. Ké-
pünkön a két válogatott versenyző látható.

Az U11-es és U13-as csapat a hétfordulós Sport XXI. Alapprog-
ram ötödik versenyére, Zalaegerszegre utazott. Az U11-esek vetél-
kedésében az utolsó versenyszám előtt holtverseny alakult ki Győr
és Zalaegerszeg között. A 800 méteres akadályfutás azonban eldön-
tött mindent, hiszen az első három helyen győriek érkeztek célba,
így megnyerték a versenyt. Az U13-as korosztályban is sikerült ki-
vívniuk a győzelmet, így minden győri atléta aranyéremmel a nyaká-
ban térhetett haza. A felkészítő edzők Ábrahám Edina, Tóth Mirella,
Bíró Károly és Czimmerer Roland voltak. 

Győrben az őszi sport- és egészségnap részeként rendezték meg
a IX. Arrabona Futófesztivált, a 3,2 km-es távon a férfiaknál és a nőknél
is a Bercsényi atlétái végeztek az abszolút első helyen Bíró Károly és
Erdélyi Katinka révén, Károlyi Dániel pedig bronzérmes lett. 

A Győri ETO FC hazai pályán kiütötte
a Pápa együttesét, a zöld-fehérek 4–1-re
győztek az OTP Bank Liga 10. fordu-
lójában. Az első félidő meglehetősen

eseménytelen játékot hozott, a 32.
percben azonban Martinez beadása
után Pátkai kapásból a kapuba lőtt, a
szünetben így 1–0-ra vezettek a győ-
riek. Térfélcsere után a vendégek ne-
kiugrottak az ETO-nak, Pintér Attila
együttese így viszont gyors ellentáma-
dásokat vezethetett. Mindezt rendkí-
vül eredményesen tették, négy perc
alatt három gólt szereztek Trajkovic,
Andric és Koltai révén, így egyórányi
játék után eldőlt a mérkőzés. A hajrá-
ban a vendégek cserecsatára, Arsic
volt a főszerepelő, előbb egy megpat-

Összefogás a kosarasokért

Négy perc alatt három gól
tanó lövéssel szépített, majd  két ka-
pufát is lőtt. A csapat legközelebb ok-
tóber 20-án 16.30 órakor az Újpest
vendégeként játszik bajnokit. A ma-
gyar válogatott pénteken 20.30 óra-
kor Hollandiában, majd kedden 20
órakor a Puskás-stadionban Andorra
ellen lép pályára világbajnoki selejte-
zőmérkőzésen. 

A Gyirmót FC Győr hazai pályán
2–1-re alulmaradt a Békéscsaba el-
len, a hazaiak gólját Oross szerezte.
Sisa Tibor együttese szombaton 17
órakor a Vasas vendégeként lép pályá-
ra a bajnokságban. A kék-sárgák szer-
dán a Ligakupában játszottak, 2–1-re
kikaptak a Pápa vendégeként. A soro-
zat folytatásában kedden 16 órakor
Gyirmót–Pápa, míg szerdán 19.30
órakor ETO–Ferencváros mérkőzése-
ket rendeznek. 

Őszi éremeső

Tíz év után távozik Győrből Kle-
ment Tibor ügyvezető, aki ked-
den lemondott posztjáról. Utódja
a klubnál október 16-ától dr. Ök-
rös Csaba eddigi elnöki tanács -
adó lesz, míg az ETO Park ügyve-
zetéséért Rácz Józsefné eddigi
gazdasági igazgató felel majd. 
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