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12. oldal A legnagyobb sike-
rekről és bukásokról, valamint
titokban aláírt szerződéséről is
beszélt lapunknak adott interjú-
jában Kiss János, a 35 éves Győri
Balett igazgatója. 

5. oldal A tervezettnél előbb, már
hétfőtől használhatják a gyalogosok,
a kerékpárosok és az autósok a
Baross hidat, amelyen hétfőn meg-
indul a buszközlekedés is. A környéken
visszaáll az eredeti forgalmi rend.

20–21. oldal Mi okozhatja a keresztallergiát? Hogyan függ össze
a szürkehályog és a memória, mi az a felszívódó érháló, és hogyan
őrizhetjük meg egészségünket 60 felett? Többek között ezekkel a
témákkal foglalkozik lapunk egészségügyi melléklete, a Vény nélkül.
Rovatunkban a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház orvosai válaszolnak
ezekere a kérdésekre. 
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KIS HÍREK  MOZAIK

„1848–49 sok mindent adott a
népünknek. Megtanította a világot ar-
ra, hogy a magyar nép nem arra szü-
letett, hogy behódoljon és fejet hajt-
son az elnyomásnak, az idegen kezek-
nek. Ma is hősként tekintünk az ifjakra,
az egyszerű emberekre, a tábornokok-
ra, és hősként tekintünk a szabadság-
harc valamennyi résztvevőjére” – fo-
galmazott dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester a város koszorúzási ünnep-
ségén, amelyet a Batthyány téren, a
Batthyány-emlékoszlopnál tartottak. 

Az ünnepségen a Keleti István Alap-
fokú Művészeti Iskola és Művészeti
Szakközépiskola Győri Színjáték Tago-
zatának diákjai adtak műsort, majd a
különböző szervezetek képviselői he-
lyezték el az emlékezés virágait.

A felújítás révén új funkcióval is bővült
a Batthyány park. Megújultak a sétá-
nyok, a liget több pontjára pedig kül-
téri sportszerek kerültek.

Borkai Zsolt polgármester a beru-
házással kapcsolatban kifejtette, az
önkormányzat a nagyberuházások
mellett nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a lakókörnyezetek még élhetőb-
bekké váljanak. Az útfelújítások, a csa-
padékvíz-elvezetési rendszerek kiépí-
tése mellett fontos feladat ezért a zöld -
övezetek fejlesztése is, hiszen azok kis
közösségi terekként funkcionálnak a
lakóövezetekben. Hozzátette, mára a
Batthyány park egy igazán sokrétű kö-
zösségi térré változott, hiszen ez a li-
get az emlékezés, a pihenés, a játék
és a sportolás színtere is egyben.

Dr. Somogyi Tivadar hozzátette, a
nyár végén elkezdett felújítás során
megújultak a kavicsos sétányok, a
Győr-Szol Zrt. a régi, rossz állapotú
padok helyére harminc újat szerelt fel.
Az eredetileg tervezetthez képest ki-
csit később készült el a beruházás, de
ennek az oka az, hogy a tervezettnél
több is valósult meg, hiszen a Vill-Korr
Hungária Kft. a harminc-negyven
éves, ma már korszerűtlen lámpákat
modern, ledes izzójúakra cserélte. A
parkba négy új lámpaoszlop is került,
annak érdekében, hogy az eddig nem
megfelelően megvilágított Batthyány

Az Európai Borlovagrend Győrbe költöztette magyarországi kon-
zulátusának székhelyét, a huszonhat országban tevékenykedő ci-
vil társaság szerdán délelőtt avatta fel Kazinczy utcai, új otthonát.
A szervezet címerével díszített táblát Alfred Rákóczi, az európai
szenátus első konzulja és Fekete Dávid, a befogadó város alpol-
gármestere leplezte le, majd Csóka Gáspár bencés atya, a lovag-
rend papja szentelte fel az épület magyar székhelyként szolgáló,
szépen rendbe tett pincéjét.

Az MLSZ és a győri önkormányzat összefogásával va-
lósult meg az új létesítmény az Arany János-iskola
mögötti területen. „Győrben kiemelt figyelmet kap a
sport, és ez nem csupán a versenysportra, de a sza-
badidősportra is igaz” – fogalmazott Borkai Zsolt pol-
gármester a pályaavatón. Hozzátette, a győri sport-
infrastrukturális fejlesztések azt a célt szolgálják,
hogy lehetőség nyíljon a mindennapos testmozgásra,
a sportok széles körű kipróbálására és űzésére.

Az ünnepségen részt vevő Dunai Antal, egykori
olimpiai bajnok labdarúgó kiemelte, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség eltökélt szándéka, hogy a kormányzat
támogatásával országszerte minél több hasonló mű-
füves pálya valósulhasson meg. Rózsavölgyi László, a
terület önkormányzati képviselője elmondta, a létesít-
mény a kiserdei futópálya mellett épült, így a szabadidő
eltöltésének módjai egyre sokrétűbbé vállnak.”

A műfüves labdarúgópálya értéke 27 millió fo-
rint, amelyhez az önkormányzat 9 milliós önrészt
biztosított.

A vértanúkra
emlékeztünk

Borlovagok a Kazinczy utcában 

A Batthyány tér a pihenés és a sportolás parkja

és Gárdonyi szobrok területe is kellő-
en világos legyen.

Az alpolgármester kiemelte, a park
minden korosztály számára kedvelt ki-
kapcsolódási hely, hiszen a gyerekek
a játszótéren vagy a KRESZ-parkban
töltik idejüket, az idősek sétálnak vagy
pihennek a padokon, míg a sportolni
vágyók a megújult kavicsos utakat ko-

cogásra, a négy darab újonnan kihe-
lyezett szabadtéri sporteszközt beme-
legítésre, az izmok átmozgatására
használhatják.

A közel harmincmillió forintos fel-
újítás Borkai Zsolt polgármesteri kere-
téből, dr. Somogyi Tivadar képviselői
keretéből és a Győr-Szol Zrt. támoga-
tásából valósult meg. 

Mûfüves sportpályával gazdagodott
Marcalváros II 
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Nemcsak felújították, de jelentősen bővítették is a
Kálóczy téri orvosi rendelőt, így egy helyre került a
révfaluiak alapellátása.

Az épület teljes felújítása májusban kezdődött,
amellyel kapcsolatban Borkai Zsolt polgármester
úgy fogalmazott, Győrben megvalósult az egy or-
vos, egy rendelő program. Az önkormányzat az el-
múlt években jelentős összeget fordított a városi
rendelőépületek felújítására, amihez az ott dolgozó
orvosok is hozzájárultak saját rendelőjük szebbé té-
telével vagy eszközbeszerzésekkel. A közelmúltban
megújult gyirmóti rendelő után egy újabb fontos ál-
lomásához érkezett a program a révfalui épület ki-
bővítésével. Az önkormányzat a munkálatokra a
költségvetésből 145 millió forintot biztosított.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a városrész
egyik önkormányzati képviselője hangsúlyozta, a beru-
házás az itt élők régi vágya volt, hiszen az épület kibő-
vítése révén ma már egy helyen érhető el a háziorvosi,
fogorvosi, gyermekorvosi és védőnői ellátás. A helyszín
azért is fontos, mert annak szomszédságában műkö-
dik az idősotthon és a nyugdíjasház, amelynek lakói to-
vábbra is helyben juthatnak az ellátásokhoz.”

Fekete Dávid alpolgármester, Révfalu másik ön-
kormányzati képviselője kiemelte, az elmúlt időszak-
ban számos fejlesztés koncentrált a Kálóczy térre, hi-
szen a rendelőintézet mellett a már említett Idősek
Otthonának felújítása és emeletráépítéssel történő
bővítése is zajlik. „A Kálóczy tér járdájának felújítását
is azért tartottuk fontosnak, mert így javult a rendelő
és az idősotthon megközelíthetősége, ami nagy se-
gítség az ide érkező szépkorúak számára.”

A Tatai útról nyíló kiskertekbe sokan járnak ki, de a
busszal érkezőknek eddig gyalogolniuk kellett a for-
galmas út mellett. Borkai Zsolt polgármester el-
mondta, a 30 millió forintos beruházás révén a kis -
kerteket sokkal könnyebben, biztonságosabban le-
het megközelíteni, hétfőtől pedig már a helyközi já-
rat is új buszmegállókban áll meg. A fejlesztés két
új buszöblöt jelent, de jelentős burkolatépítési mun-
kákat is végeztek, és a közvilágítás kiépítése is fon-
tos feladat volt. A gyalogátkelőhelyet és annak meg-
világítását úgy kellett kialakítani, hogy a gyalogosok
biztonságosan tudjanak átkelni a forgalmas úton. 

Nemrég ismét új taggal gyarapodott az ál-
latkert: lámacsikó született. Lámák már
régóta lakói a parknak,  és eddig szinte
minden évben szaporodtak.  Az utóbbi
időkben általában fehér utódok jöttek a vi-
lágra az állatkert lámacsapatában, így
meglepetés volt a gondozók számára,
hogy az idei jövevény bundája sötétbarna,
és mivel az első pár napban nehéz meg-
állapítani az állat nemét, ezért viccesen
„Bokszosnak” nevezték el. A kis lámacsikó
születése után egyből felállt és azóta el
sem mozdul anyukája mellől. 

Lámacsikó
született

A Sugár útról nyíló erdős terü-
leten adták át a megújult győr-
szentiváni tanösvényt, amelyet
a gyerekek rögtön birtokba is
vettek.

A Móricz-iskola elkötelezett
képviselője a környezetvéde-
lemnek, nem véletlenül mű-
ködhet zöld iskolaként – fogal-
mazott dr. Sík Sándor, a telepü-
lésrész önkormányzati képvi-
selője, a Városstratégiai Bizott-
ság elnöke. Hozzátette, a győri
önkormányzat is elkötelezett a
környezet védelme mellett, ezt
szem előtt tartja beruházásai
során, és az olyan projektek-
ben is tetten érhető, mint a táv-
hőszolgáltatás geotermikus

A megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság illetékességi területén lévő ön-
kéntes tűzoltók kaptak szakfelszerelé-
seket, védőeszközöket egy nyertes
pályázatnak köszönhetően, szerdán,
több mint 16 millió forint értékben. A
megyében 49 önkéntes tűzoltó egye-
sület közül 42 egyesület összesen kö-
zel 37 millió forintot nyert.

Könnyebb a kijárás a kiskertekbe

Megújult a révfalui
rendelôintézet

Szentiváni tanösvény
az oktatás szolgálatában

energiával való ellátása. A kör-
nyezetünk védelme iránti elkö-
telezettségből támogatta az
önkormányzat a tanösvény át-
építését is, amelyből nem csak
az iskola tanulói, de a szentivá-
ni lakosok is profitálnak. A kép-
viselő arra biztatta az itt élőket,
minél többen látogassák meg
az erdőt, akár sportolás, akár
pihenés vagy túrázás céljából.

Gábor Lőrinc, az Audi Hun-
garia Motor Kft. környezet-me-
nedzsment vezetője kifejtette,
a vállalatuk is elkötelezett a ter-
mészet megóvása mellett,
ezért is nyújtottak támogatást
a csodálatos tölgyes szívében
kialakított tanösvényhez.

A Dessewffy utca és a Kálvária utca belső útjai mellett dr. Dé-
zsi Csaba András önkormányzati képviselő közbenjárásának
köszönhetően a Honvéd utca is megújult az idén. 

Megújult a Kígyó utca. Az 56 millió forintos beruházásnak
köszönhetően a csatorna és a vízelvezetés is kiépült. Szeles
Szabolcs önkormányzati képviselő elmondta, korábban el-
készült a Márvány utca és a Köztelek utcai zsákutca is, a jö-
vőben pedig a Köztelek utca következhet.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Felavatták a vasútmodelleket
gyártó Märklin cég új győri üzem-
csarnokát. A beruházás egy év
alatt készült el, a 3 milliárd 177
millió forintos költségekhez álla-
mi és uniós forrásokból 826 mil-
lió forintot kapott a német cég
magyar leányvállalata. Az avatá-
son részt vett Borkai Zsolt pol-
gármester és Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési képviselő is.

Ötven új munkahelyet terem-
tett, s ezzel 620-ra növelte ma-
gyar munkatársainak létszámát a
155 éves múltra visszatekintő
Märklin, amely fogalommá vált a
vasútmodell-gyűjtők körében. Új
győri csarnoka 6100 négyzetmé-
ter hasznos alapterülettel rendel-
kezik, amelybe harminc fröccsön-
tő gépet telepítettek, ezek közül
kilenc új beszerzés – hangzott el
az ünnepélyes megnyitón, amely-
re a cég központjából, a németor-
szági Göppingenből is szép szám-
mal érkeztek munkatársak.

Az üzem új műanyag-fröcs-
csöntőn kívül felületkezelő- és

Robog a Märklin vonata
festőműhelyekkel, valamint egy
összeszerelő-csarnokkal bővült.
A fémfeldolgozás a Märklin göp-
pingeni központi üzemének a ki-
zárólagos feladata maradt.

A bővülés okaként két tényezőt
említett Florian Sieber, a Märklin
vezérigazgatója. Egyrészt a Távol-
Keletről visszahelyezik a termelést
Európába, másrészt pedig a be-
szállítóktól folyamatosan veszik
vissza a munkát, amit eddig külső
cégek végeztek, azt a jövőben saját
hatáskörben végzik el.

A győri bővítésnek köszön-
hetően a Märklin már minden
nyomtávban képes vasútmo-
delljeit saját európai üzemei-
ben előállítani. „A magas minő-

ségi követelmények és ügyfele-
ink folyamatos ellátásának ga-
rantálása érdekében elenged-
hetetlenné vált az összes kü-
lönböző nyomtávú modellcsa-
ládunk gyártásának visszatele-
pítése Európába" – mondta
Florian Sieber, a Märklin vezér-
igazgatója.

szerző: gaál józsef
fotó: marcali gábor 

A magyar exportot, a hazai kis- és
közepes vállalkozások külpiacra lé-
pését támogató Eximbank Győr-

ben nyitotta meg épülő vidéki há-
lózatának első képviseleti irodáját.
Puskás András, az állami pénzinté-
zet vezérigazgató-helyettese a
keddi avatási ünnepségen azt
hangsúlyozta, a győri iroda nem
bankfiók, szerepe az EXIM termé-

EXIM: exportösztönző iroda nyílt
keinek népszerűsítése és a tanács -
adás, három megye exportáló vál-
lalkozásainak segítése, támogatá-
sa. Az országban hamarosan
nyolc további képviselet nyílik, mi-
közben az EXIM termékei, kedvező

finanszírozási és biztosítási konst-
rukciói a partner kereskedelmi
bankok fiókjaiban érhetők el.

Puskás András szerint az EXIM
kedvezményes finanszírozást, ru-
galmas és kiszámítható forrást
közvetít a hazai exportőröknek, el-

sősorban a kkv szektornak. El-
mondta, a pénzintézetek ma ha-
zánk tejes exportjának mindössze
három százalékát finanszírozzák, a
cél az uniós átlagnak számító tíz-
százalékos lefedettség elérése. Az
idén munkába álló képviseletek jó-
voltából az EXIM még több export-
képes magyar vállalkozást tud el-
érni és támogatni. 

Szabó László külgazdasági és
külügyminiszter-helyettes sze-
rint az Eximbank egy új irányvo-
nalú külkereskedelem új pénz-
ügyi pillére, amit a vidéki képvise-
letek tovább erősítenek. A bank
a győri iroda megnyitásával ah-
hoz a kkv szektorhoz jutott köze-
lebb, amely a munkavállalók hat-
vanöt százalékát foglalkoztatja,
de csak tizenöt százalékkal része-
sedik az exportból. A miniszter-
helyettes elmondta, a keleti nyi-
tást és a gazdaság több lábra ál-
lítását említve, nem csak a kül-
gazdaság földrajzi értelemben
vett, tudatos bővítéséről beszé-
lünk, hanem arról is, hogy a hazai
tulajdonú kkv-k minél nagyobb
részarányt képviseljenek a ma-
gyar exportban. 

Győr (belváros) Szent István u. 19.
Ny.: h–p. 8–18, szo. 8–13, v. zárva
Győr (Duna Center) Csipkegyári út 11.
Ny.: h-szo. 8–20, v. 9–18

Kinder
tejes töltésû tejcsokoládé szelet
100 g (8 db/cs), 2500 Ft/kg, 31,25 Ft/szelet
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?  Ez  a körülmény egész sor testi
és szellemi zavart okozhat. 22 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Re-
ne-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módsze-
rét, amelyet már a világ több mint 30 országában több mint 300

Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerű és
biztonságos vibrációs gépi masszázstechnikát
és eszközt kidolgozta  és személyesen oktatja.
Az Atlas a fej, nyak, gerinc és csípő egyensúlyát
meghatározó első nyaki csigolya. Az eredmény
tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, termé-

szetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás. A mód-
szer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs speciális ponto-
kon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás.
Magyarországon 11 Atlasprof specialista van, aki alkalmazza a me-
tódust. A nagykanizsai  dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több
mint három éve az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után az addig
évek óta fennálló panaszai, mint a derékfájás, nyaki és vállfájdalom,
szédülés és  fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszûntek.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Dr. Varga Imre Győrben 2014. október 17-én
(pénteken) 17.30 órakor INGYENES ismertető

előadást tart a Nemzetközi Kereskedelmi Központban
a Panoráma Teremben

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

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A tervezettnél előbb, már
október 13-tól használhatják
a gyalogosok, a kerékpáro-
sok és az autósok a Baross
hidat, amelyen hétfőn a
buszközlekedés is megindul.

Mivel a csütörtöki hatósági szemle
zöld utat adott, ezért a jövő hétfőtől
ismét a közlekedőké a híd. „Na-
gyon örülök annak, hogy az erede-
tileg tervezettnél előbb nyílhat meg
a forgalom előtt a Baross híd, hi-
szen a város egyik legfontosabb
közlekedési vonaláról van szó. Kö-
szönöm a győriek türelmét, hiszen
május óta nélkülözniük kellett ezt
az útvonalat, és ez a mindennapi
menetidő meghosszabbodását
okozta” – fogalmazott Borkai Zsolt
polgármester. Hozzátette, az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam által tá-
mogatott 1,4 milliárd forintos beru-
házás révén ismét gazdagodott
Győr, hiszen a régi, leromlott álla-
potából egy újjászületett Baross hi-
dat használhatunk hétfőtől.

Pécsi Norbert Sándor, a beru-
házó Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kommunikációs osztályvezetője
lapunknak elmondta, a csütörtö-
ki szemle eredménye az ideigle-
nes forgalomba helyezést jelenti,
a végleges forgalomba helyezés-
hez szükség lesz a kivitelező KS-
2013 Konzorcium részéről a fel-
újítási munkálatok és azok kísérő
feladatainak teljes körű elvégzé-
sére, legkésőbb november 15-ig.
Ide tartozik többek között a Bel-
város felőli emlékmű előtti tér-
burkolat eredeti állapotba törté-
nő visszaépítése, a híd alatti klin-
kertégla-burkolatok felépítése, a

zöld területek rendezése – ezek a
munkák viszont nem gátolják a
híd rendeltetésszerű használatát. 

Máthé-Tóth Péter, a győri Útke-
zelő Szervezet szóvivője közölte,
egy csomópontot és egy útsza-
kaszt kivéve, minden, a híd lezárá-
sához kapcsolódóan bevezetett
változást visszavonnak. A visszaala-
kítást a hétvégén végzik el a kivite-
lezők. A Mészáros Lőrinc út–Esz-
perantó út csomópont ismét két
irányba lesz járható, a Nádor-aluljá-

róból pedig hétfőtől nem lehet
jobbra kanyarodni a Csaba utca fe-
lé. Az aluljáróból kijőve, Nádorvá-
ros felé a belső sáv ismét balra ka-
nyarodó lesz, a külső pedig csak
egyenes. A Nádor-aluljáró melletti
szervizutat ismét megnyitják, a
megállási tilalmat tábla jelzi. A Ba-
ross híd Eszperantó úti és Révai úti
hídnyílásai újra mindkét irányban
járhatók lesznek, ráadásul megnö-
velt magasságkorlátozói értékek-
kel. A Bartók Béla út–Eszperantó
út csomópont alá- és fölérendelt-
ségi viszonya is visszaáll a régire,
vagyis az Eszperantó út lesz a fő-
irány. Az Eszperantó út és Zrínyi ut-
ca egyirányúsítását is feloldják, a
Zrínyi úton ideiglenes jelleggel kije-
lölt parkolókat megszüntetik. A for-
galmi rend visszaalakítása üteme-
zetten fog folyni, a következő hétvé-
gén áll vissza régi rendjéhez a Szi-
gethy–Tihanyi jelzőlámpás csomó-
pont és a Hunyadi utca egyirányú-

sításának megfordítása is egy hét-
tel később várható.  Az útkezelő
szervezet javasolja, hogy hétfőn
egy kicsit előbb induljunk útnak, és
ne megszokásból közlekedjünk.

Dr. Winkler Ágoston, a Kisalföld
Volán Zrt. menetrendi előadója kér-
désünkre megerősítette, hétfőtől a
buszok is visszatérnek a hídra, vagy -
is a legtöbb járat újra a korábban
megszokott útvonalon közlekedik
majd. Hozzátette, a Kisalföld Volán
kihasználta a lehetőséget, és a já-

ratok Baross hídra való
visszatérése mellett
más, a híddal nem ösz-
szefüggő változások is
történnek, azokat a la-
kossági észrevételeket,
panaszokat orvosolva,
amelyek az elmúlt idő-
szakban jelentkeztek,

és átszervezéssel, többletköltség
nélkül megoldhatók. Ilyen változás
például a 20-as autóbuszvonal
meghosszabbítása az AUDI gyár 8-
as portájáig, vagy a 9, 19, valamint
a 11, 11A járatok menetrendjének
átalakítása annak érdekében, hogy
újra közvetlen kapcsolat jöjjön létre
Bácsa, Kisbácsa, Révfalu, valamint
Adyváros között, javuljon a kórház,
a Vásárcsarnok és az adyvárosi is-
kolák megközelíthetősége, továb-
bá tehermentesüljön a 7, 17 vonal-
csoport a zsúfolt adyvárosi szaka-
szon. Az új körforgalom lehetősé-
geit kihasználva, a 14-es, 14B és
25-ös autóbuszok Marcalváros fe-
lől is a Földes Gábor utcán közle-
kednek, így jobban feltárják Adyvá-
rost. Az említetteken túl is több idő-
pont- és menetidő-korrekció törté-
nik, a módosított menetrend meg-
található a www.kisalfoldvolan.hu
honlapon, és új menetrendkönyv is
megjelenik.

Hétfőtől használható
a Baross híd

Kicsit előbb
induljunk
útnak!
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A Jobbik azt akarja elérni, hogy Győr le-
gyen Magyarország legerősebb szociális
hálóval rendelkező városa, ennek elérése
érdekében három fontos problémát kíván
orvosolni azonnal, amennyiben a város ve-
zetésével a szavazók megbízzák – jelentet-
te a párt kampányzáró sajtótájékoztatóján
Takács Krisztián polgármesterjelölt és Fo-
dor Roland képviselőjelölt Győrben. 

A Jobbik első fontos intézkedése a kró-
nikus orvoshiányt kívánná megszüntetni.
Ennek érdekében az egészségügyi dolgo-
zókat támogató programot indítanának,
hogy a városból ne menjenek el az orvo-
sok és ápolónők. A több tízezer forintos
havi támogatás a város büdzséjét 100-
150 millió forinttal terhelné meg.

A második program a rossz anyagi kö-
rülmények között élő idős embereken kí-

Jobbik: Három lépés a szociális biztonságért
ván segíteni. A gyógyszer-támogatási
programot azok a győri nyugdíjasok vehet-
nék igénybe, akiknek nyugdíja nem éri el
a minimálbért. A programra a Jobbik 300
millió forintos keretösszeget szánna.

A harmadik intézkedéscsomag a fiata-
lok lakáshoz jutását segítené – hangzott
el a sajtótájékoztatón. Egyrészt megemel-
nék az első lakásvásárlásra adható kamat-
mentes kölcsön keretösszegét 150 millió
forinttal a duplájára, másrészt pedig saját
ingatlanberuházás keretében megépülő
önkormányzati lakásokat kedvezményes
áron, pályáztatás útján értékesítenék a fi-
ataloknak. 

A Jobbik megismételte azt a korábban
hangoztatott programját, hogy szociális
bérlakást csak tiszta erkölcsi bizonyítvány-
nyal rendelkező győriek kaphassanak. 

Fidesz: A közös sikerekért közösen kell tennünk!
Borkai Zsolt polgármester Morvay Lászlót,
a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője-
löltjét ajánlja a 4. számú választókörzetben
élők figyelmébe!

A jövőben is szeretném, ha közösen szép
eredményeket tudnánk felmutatni – fogal-
mazott Borkai Zsolt. – Ehhez azonban olyan
szívvel-lélekkel a Révfalu, Kisbácsa, Bácsa
és Sárás városrészekben élők érdekeit
szem előtt tartó önkormányzati képviselőre
van szükség, mint Morvay László. Lacit rég -
óta ismerem, bármikor nyitva áll majd előtte
az ajtóm a jövőben és hiszem, hogy sokat
tud majd tenni az itt élőkért – érvelt a pol-
gármester.

Emlékeztetett arra, ő maga is a 4. válasz-
tókörzetben él családjával, ezért különösen
fontos volt számára a városrészek fejlődése,
az itt élő emberek támogatása az elmúlt
időszakban. 

Köszönöm önöknek, hogy mindig biztat-
nak, hogy ilyen sokat tesznek Győr és város-
részeink fejlődéséért – nyilatkozta Borkai
Zsolt, aki úgy vélekedik, Morvay László aktív
társadalmi szerepvállalásával, a lakókörnye-
zetében élők problémáinak megoldásában
vállalt segítő tevékenységével bizonyította
számára rátermettségét, elhivatottságát,
valamint a városrészek iránti szeretetét. 

Kérem, támogassák Morvay Lászlót az
önkormányzati választáson, hogy közösen
tehessünk a jövőben Révfalu, Kisbácsa, Bá-
csa és Sárás fejlődéséért – mondta el hetila-
punknak Borkai Zsolt, aki szerint fontos nap
október 12-e, mert közvetlen lakókörnyeze-
tünk, az otthonunk sorsáról kell döntenünk.
Hangsúlyozta azt is, a vasárnapi választásra
el kell menni, hiszen nincsen előre megnyert
választás, ezért továbbra is kéri a győri pol-
gárok támogatását és bizalmát!

A Lehet Más a Politika polgármesterjelöltje,
Nógrádi László az elmúlt hetekben részlete-
sen is kifejtette az LMP 12 pontból álló vá-
rosi programját. Kampányzáró csütörtöki
sajtótájékoztatóján ismét felsorolta a 12
pontot.

Ezek a következők: A kerékpáros, kere-
kes székes és babakocsis közlekedés felté-
teleinek javítása. A rakpartok árvízmentesí-
tése, parkosítása. „Zöldítés”, azaz a teher-
pályaudvar helyén egy 10 hektáros park ki-
alakítása, a díszburkolattal ellátott utcák és
a lakókörzetek fásítása. A belvárosi parkolá-
si rend és a citybusz közlekedésének átala-
kítása. A Belváros kereskedelmi rangjának
visszaállítása. Egy, a lakosságot, a turistákat
és a hátrányos helyzetűeket támogató
okostelefon-alkalmazás bevezetése. Tisz-
tább, élhetőbb, dugómentes várost a városi
tehermentesítő utak megépítésével, a tö-

LMP: 12 pontos városi program
megközlekedés utasbarát átalakításával. A
homlokzatszigetelések, az épületgépészeti
felújítások támogatási rendszerének kidol-
gozása. A lepusztult műemlék épületek fel-
újítási programjának kidolgozása. A letele-
pedési támogatási rendszer megújítása,
bérlakásprogram megalkotása a városunk-
ban letelepedett multik bevonásával. A
szakképzés fejlesztésének és támogatási
rendszerének kidolgozása. A jövőnk zálogát
képviselő pedagógustársadalom méltóbb
megbecsülése.

Bár nekünk a teljes kampányidőszak-
ban sem állt rendelkezésünkre akkora fe-
lület a sajtóban, mint akár csak pár nap
alatt a Fidesz-nek, bízom abban, hogy a
győriek a komplex választási programmal
induló pártra, az LMP-re adják voksukat
– fogalmazott Nógrádi László polgármes-
terjelölt.
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Mi vagyunk az a párt, amely a legkö-
vetkezetesebben képviseli a demokrá-
ciát és a szabadságjogokat, s ehhez
helyben is megfelelő képviselet kell –
jelentette ki Neupor Zsolt, a Demokra-
tikus Koalíció győri polgármesterje-
löltje szerda délutáni sajtótájékoztató-
ján, amelyet Vágó Istvánnal, a televízi-
óból jól ismert játékmesterrel tartott
a marcalvárosi fórum előtt.

Neupor Zsolt felidézte azokat a
pontokat, amelyeket a DK a kampány-
ban folyamatosan előtérbe állított. Így
elsőként azt, hogy nevezzenek el köz-
teret vagy utcát Horváth Edéről, a Rá-
ba-gyár  egykori vezérigazgatójáról. A
polgármesterjelölt szerint javaslatuk
kedvező fogadtatásra talált a győriek
körében.

A belvárosi fizetős parkolás eltörlé-
se, a lakótelepeken a parkolási helyzet
javítása, a tömegközlekedés fejleszté-
se, az oktatásban pedig a szakképzési
ösztöndíjak bevezetése a hiányszak-
mákban, ugyancsak a DK helyi prog-
ramját képezik. 

A kampányról Neupor Zsolt úgy vé-
lekedett, nehéz ellenzékben kampá-
nyolni, mert lejt a pálya.

Ügyeket szerettünk volna képvisel-
ni, mert ez a választás Győrről szól –

DK: Helyben képviselni a demokráciát
jelezte a DK polgármesterjelöltje –,
semmiféle személyeskedésbe nem
mentek bele.

Vágó Istvánt arról kérdeztük, a
politikában hátrány vagy előny,
hogy évtizedeken át televíziós sze-
mélyiség volt.

Nehéz erre válaszolni, talán előny
is, hátrány is, amikor úgy jönnek oda

hozzám, hogy Vágó úr, Lehet ön is mil-
liomos?, akkor biztosan hátrány – kap-
tuk a választ.

Újabb kérdésünkre, hogy miért
kezdett el politizálni a DK színeiben,
azt mondta, a demokrácia megnyirbá-
lása miatt. 

A baloldal célja, hogy Magyarország
minél előbb ne a kerékkötője, hanem
megbecsült és büszke tagja legyen az
Európai Uniónak. Ezt mondta Jávor
Benedek, az Együtt - PM európai par-
lamenti képviselője keddi, győri sajtó-
tájékoztatóján. 

A politikus Szabó Sándornéval, a
Győri Baloldal polgármesterjelöltjével
közösen arról beszélt, a magyaroknak
sokkal inkább büszkének kellene len-
niük az unióra, mintsem kritizálni azt,
vagy szembefordulni vele. A tájékozta-
tón Szabó Sándorné megerősítette,

Győri Baloldal: Győr európai város
legalább három körzetben nyernének
a vasárnapi választáson.

Jávor Benedek arról beszélt, az,
hogy Navracsics Tibor oktatási és kul-
turális biztosi kinevezését Brüsszel-
ben nem támogatták, Orbán Viktor
személyes kudarca, Magyarország
számára pedig presztízsveszteség. 

Magyarország az európai szolidari-
tás minimumát sem tartja be, helyette
Azerbajdzsán és Kína felé kacsingat,
holott az európai gazdasági rendszer-
be kellene integrálódnia – fogalma-
zott az Együtt-PM európai parlamenti
képviselője. 

Szabó Sándorné azt hangsúlyozta,
Győr európai város, európai munka-
helyekkel, európai életszínvonallal, a
Baross hidat európai pénzből újítják
fel, s nem a győriekéből.

Győrben is vannak Európa-ellenes
hangok, a kezüket viszont tartják,
hogy az unió adjon pénzt – fogalma-
zott Szabó Sándorné. Kiemelte azt is,
sajnálatosnak tartja, hogy a választó-
polgárok egy része azt sem tudja, ki a
körzetükben a képviselő. 

A Győri Baloldal mind a tizenhat
győri körzetben olyan jelölteket indít,
akik itt élnek, akik mindig elérhetők –
jelentette ki Szabó Sándorné. 





Számunkra nagyon fontos, hogy a gyôri választó -
polgárok megtisztelnek-e bizalmukkal és azzal a
gesztussal, hogy ténylegesen elmennek szavazni,
és megerôsítik bennünk, hogy jó úton haladunk,
és a megkezdett munkát tovább kell folytatni.

Nincsen elôre megnyert választás!
Az Ön szavazata is számít!

Kérjük, biztassa családtagjait, barátait
és szomszédait, hogy 2014. október 12-én
menjenek el szavazni, és támogassák
a Fidesz-KDNP jelöltjeit!

Köszönjük az eddigi segítséget!
A jövôben is számítunk Önre!
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Győri székhellyel működő Alapítványunk célja, a vakság megelőzésé-
nek támogatása, valamint a vakok és a gyengén látók életlehetőségei-
nek, a látók életlehetőségeihez történő lehetséges közelítése.

Jelen pályázatunk pénzügyi forrásait az Első Győri Lions Klub által
2014 novemberének első napjaiban megrendezendő „Vállalkozói hét a
jótékonyság jegyében“ című rendezvénysorozaton részt vevő cégek ill.
vállalkozók teremtik meg – jótékony célú, alapítványi befizetéseikkel!

Az elnyerhető összeggel esősorban olyan pályázatot kíván támogatni
az Alapítvány, amely az adott probléma konkrét, lehetőleg hosszabb tá-
vú, tartós megoldását segíti elő, illetve azt szolgája.

Az Alapítvány ragaszkodik ahhoz, hogy a támogatási összeg maradék-
talanul a nyertes pályázatban megjelölt célra kerüljön  felhasználásra.

Ezt a folyamatot, az elbírálástól a végső felhasználásig nyomon követjük. 
Alapítványunk területi támogatási célcsoportja elsősorban Győr város
és környéke.

Pályázhatnak:
• a vak és a gyengén látó magánszemélyek,
• a vak és a gyengén látó embereket segítő intézmények.

Az Alapítvány  a pályázatra jelentkező magánszemélyek és intézmények
közül előnyben részesíti azokat, akiket szociális, karitatív vagy egész-
ségügyi intézmények is ajánlanak. 
(Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az elszámolásnál csak az
értesítőlevél dátuma után kiállított számlákat tudjuk elfogadni.)

Pályázni a jelen „Pályázati felhívás”-hoz tartozó „PÁLYÁZATI ADATLAP”
kitöltésével, illetve a „Pályázati felhívás”-ban közzétett postai vagy e-
mail  címre és az itt megadott határidőre történő beküldésével  lehet.
A „PÁLYÁZATI ADATLAP” – külön magánszemélyekre és külön intéz-
mények számára – igényelhető az alapítvány posta- vagy e-mail címén,
illetve letölthető az Első Győri Lions Klub internetes honlapjáról: www.li-
ons.gyor.hu; valamint személyesen beszerezhető a Vakok és Gyengén-
látók Győri Szervezeténél.

Postacím: Győri Lions Alapítvány, 9012 Győr, Zsellér u. 5.
E-mail cím: kl@different.hu.

A pályázatok beadási határideje: 2014. október 25.
(A pályázatok elbírálási határideje:  2014. november 6.)

A pályázat nyerteseinek listája megjelenik majd a Győr+ médiacsoport
hetilapjában és online felületén, valamint a  www.lions.gyor.hu honla-
pon is megtekinthető lesz. 
A pályázaton elnyert támogatást, a fent említett vállalkozói hét rendez-
vényein, személyesen adjuk át a nyertes pályázóknak.

Az Első Győri Lions Klub által alapított 
GYŐRI LIONS ALAPÍTVÁNY

JÓTÉKONYSÁGI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a vakok és a gyengén látók  támogatására

Győr, 2014. október 10. 

A Győri Lions Alapítvány
kuratóriuma

szerző: w. a.
fotó: sz. t.

Pályázatot hirdet lapunk ha-
sábjain az Első Győri Lions Club,
illetve a hozzá kapcsolódó ala-
pítvány vak és gyengén látó
magánszemélyek és az őket se-
gítő intézmények számára. A
klub elnöke, Márton László és a
Győri Lions Alapítvány kuratóri-
umi elnöke, dr. Kiss László nyi-
latkozott lapunknak. 

A civil szervezetek alapításának hajna-
lán, 1992-ben hívták életre a Lions
Clubok Nemzetközi Szövetségéhez,
és annak magyarországi szervezeté-

hez tartozó Első Győri Lions Clubot,
amely rögtön létrehozta alapítványát
is. A ma mintegy 50 tagot számláló
klub évente 4-6 millió forint támoga-
tást ad jótékony célokra, ám elsősor-
ban a látás védelmére, a látássérültek
életkörülményeinek javítására kon-
centrálnak. A Pro Urbe Győr díjas klub
és az alapítvány elnökei néhány jelen-
tősebb támogatási célt ki is emeltek
az elmúlt 22 év történetéből. Ilyenek a
kattogó lámpák, amelyek a vakok és
gyengén látók átkelését segítik a zeb-
rákon, vagy a győri kórháznak, a gyer-
mekmentő szolgálatnak vásárolt spe-
ciális eszközök. De támogatták a Hét-
szín Virág Közhasznú Egyesületet is,
amely fizikailag és szellemileg sérült
gyerekeknek segít, és azt az édes-

Kötelességünk segíteni
anyát is, aki két tolószékben ülő gyer-
mekét neveli, őket gyógyszerköltsé-
gük egyéves összegével segítették. A
hosszú sorban szerepelnek még tan-
dem kerékpárok és a dokumentumot
háromszázszorosára nagyító számító-
gépes szoftverek is. 

A lionok most pályázatot hirdetnek
lapunk hasábjain, hogy olyan vak és
gyengén látó személyeknek is tudja-
nak segíteni, akik eddig nem voltak a
látókörükben. A pályázatok elbírálásá-
nál elsősorban konkrét személyek,
konkrét projektjeinek támogatására
koncentrálnak. Márton László ezzel
kapcsolatban rámutatott, szokásos
vállalkozói estjüket idén egy egész
hétre kibővítik. A november 3. és 6.

között megrendezendő Vállalkozói hé-
ten az adótanácsadástól a cégekkel
kapcsolatos információkig, az EU-s
pályázati lehetőségektől a munkaerő-
problémák lehetséges megoldásáig,
az EYOF szervezésével és tervezésé-
vel kapcsolatos információktól sok
egyéb témáig hallgathatnak majd
meg előadásokat az érdeklődő vállal-
kozók, akikre nem titkoltan a jótékony
célok támogatóiként, adományozó-
ként is számítanak. Minden napra
szerveznek ugyanis egy-egy szívme-
lengető eseményt: a pályázat nyerte-
seinek itt adják át a támogatásokat.
Hiszen az elnökök szerint: lemondani
a feleslegesről akkor, amikor mások-
nak a szükséges is hiányzik – nem jó-
tett, hanem kötelesség. 
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www.aqs-hungary.hu

Amennyiben érdeklôdését felkeltettük,
várjuk jelentkezését önéletrajzzal e-mail címünkre:

info@aqs-hungary.hu

Ön célratörô, energikus, kommunikatív és motívált
a változásra? Szeretne egy dinamikus csapathoz tartozni,

profitálni a fejlôdés lehetôségeibôl?
Gyôri megbízónk számára keresük munkatársakat

az alábbi pozíciókba:

• Minôségügyi tervezô •  Minôségbiztosítási mérnök
• Alkatrészfelelôs 

Fôbb feladatok: 
• Minôségügyi rendszer tervezésében, mûködésében való rész-
vétel • Gyártási folyamat auditok végrehajtása • Vevôi kapcso-
lattartás, együttmûködés • Vevôi specifikációknak megfelelô je-
lentések elkészítése • Minôségügyi mutatók optimalizálása •
Akciótervek kidolgozása, javító intézkedések megtétele

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Mûszaki/gépész felsôfokú végzettség • Minôségbiztosítási szak-
irányú végzettség • Autóipari termelésben szerzett tapasztalat •
Problémamegoldó és koordinációs képesség • Kommunikáció-
biztos angol és/vagy német nyelvismeret szóban és írásban • Bel-
sô auditori végzettség elôny: VDA 6.3 és VDA 6.5 • Minôségirá-
nyítási szabványok, eljárások ismerete, APQP és PPAP-/PPF, DIN
EN ISO 9001 és ISO/TS 16949, FMEA ismeretek elôny

szerző: papp zsolt

Október 12-én Magyaror-
szágon egy napon két vá-
lasztást is tartanak: a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek válasz-
tását, valamint a nemzeti-
ségi önkormányzati képvi-
selők választását.

Vasárnap az elkövetkező öt évre
választjuk meg a győri önkormány-
zati képviselőket és a város polgár-
mesterét. A számunkra kijelölt sza-
vazóhelyiségben kell leadnunk
voksunkat reggel hat és este hét
óra között. Vigyük magunkkal a
személyazonosságunkat és a lak-
címünket vagy személyi számun-
kat igazoló okmányainkat! Érvé-
nyesen szavazni a jelölt neve mel-
letti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet. A szavazó-
helyiségben ezúttal kettő szavazó-
lapot kapunk, az egyik szavazóla-
pon az egyéni választókerületi kép-
viselőjelöltre, a másik szavazóla-
pon a polgármesterjelöltre adhat-
juk le voksunkat. Fontos tudni,
hogy néhány szavazókör esetében

Vasárnap ismét választunk!
változás történt, ezért ne megszo-
kásból induljunk el otthonról, ha-
nem előtte nézzük meg a Nemzeti
Választási Iroda által küldött érte-
sítőt, vagy az onkormanyzat.hu
honlap „önkormányzati választá-
sok” menüpont „Tájékoztatók” al-
menüjében található körzetleíró
listát, amelyből utca, házszámra le-
bontva olvasható ki a számunkra
kijelölt szavazókör címe. 

Fontos tudni, hogy a mozgásá-
ban gátolt választópolgár írásban
kérheti, hogy mozgóurnával sza-
vazhasson. A kérelem személye-
sen benyújtható október 10-én 16
óráig a helyi választási irodánál, le-
vélben az ügyfélkapun vagy a vá-
lasztások hivatalos honlapján ke-
resztül a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási irodához, a szavazás nap-
ján 15 óráig pedig a szavazat-
számláló bizottsághoz kell eljuttat-
ni a kérelmet. Az átjelentkezésről
azt kell tudni, hogy aki 2014. júni-
us 23. előtt létesített tartózkodási
helyet (korábbi ideiglenes lakcím),
amely a szavazás napján is fennáll,
október 10-én 16 óráig kérheti,
hogy a tartózkodási helye szerinti
szavazókörben szavazhasson.

A helyhatósági választásokkal
egy időben zajlanak a nemzetisé-
gi választások is. A mostani nem-
zetiségi választáson az vehet
részt, aki szeptember 26-ig kérvé-
nyezte a nemzetiségi névjegyzék-
be történő felvételét. Városunk-
ban lengyel, német, örmény, ro-
ma és román települési nemzeti-
ségi választásokat tartanak, vagyis
ennek az öt nemzetiségnek ala-
kulhat a választások után saját te-
lepülési nemzetiségi önkormány-
zata. Ők a kitűzött területi, illetve
országos nemzetiségi választáso-
kon is részt vehetnek. A többi
nemzetiséghez tartozó választó-
polgár kizárólag a kitűzött területi,
illetve országos nemzetiségi vá-
lasztásokon vehet részt.

A Helyi Választási Iroda Vá-
lasztási Információs Szolgálatá-
nak elérhetőségei: Győr, Város-
ház tér 1. telefon: 96/500-245,
500-406, 500-101, 500-103, e-
mail: valasztas@gyor-ph.hu. A
választással kapcsolatban továb-
bi információk találhatók a
www.valasztas.hu, illetve az on-
kormanyzat.gyor.hu honlap vá-
lasztások menüpontjában.
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szerző: wurmbrandt andrás
fotó: marcali gábor 

A legnagyobb sikerekről és bu-
kásokról, a Negro presszóban ti-
tokban aláírt szerződéséről és
arról is beszélgettünk Kiss János-
sal, a napokban fennállásának
35. évfordulóját ünneplő Győri
Balett igazgatójával, hogy vajon
mit keresett az első győri bemu-
tató után Pozsgay Imre, egykori
kultuszminiszter  abban a bizo-
nyos garzonlakásban.

A 35 éves Győri Balett a napok-
ban egy kétrészes balettesttel
ünnepel, amelynek Generációk
a címe. Ha már generációk, Mar-
kó Iván is itt lesz?

Természetesen minden alapító ta-
got meghívtunk, így őt is, de még
nem jelzett vissza. (Az interjú hétfőn

készült – a Szerk.) Gombár Judit jel-
zett, ő sajnos nem tud jönni, de tizen
biztosan itt lesznek azok közül, akikkel
1979-ben először álltunk ki az akkori
Kisfaludy Színház színpadára. 

Hogyan indult ennek a több
mint három évtizednek a törté-
nete, és mivel sikerült meggyőz-
ni Markó Ivánt, hogy a brüsszeli
Maurice Bejárt-tól hazajöjjön
egy akkor szárnyait bontogató
csapathoz?

1977, Magyar Állami Operaház
Maurice Bejárt-balettest, amely után
Greiner Évával és Magyari Anitával be-
törtünk az öltözőbe, elkértük az Iván

„Nem szeretném, ha kalandorok
kezére kerülne a Győri Balett társulata”

balettcipőjét, és autogrammot kér-
tünk tőle. Ez volt az első találkozásunk.
A balett kortárs, modern irányzatai
már megjelentek akkor Magyarorszá-
gon, de amit akkor ott láttunk, azzal a
táncnak egyszer csak jelentősége és
jelentése lett. Ez nem azt jelenti, hogy
addig nem volt, de ez mondanivalójá-
ban, a mának megfogalmazott üzene-
tében a fiatalokra óriási hatást gyako-
rolt, revolúció volt. 

Ezután hívtuk meg az Ivánt egy be-
szélgetésre az akkori balettintézetbe,
és tulajdonképpen akkor kezdődött a
– mondjuk így – forradalom. Nekünk
akkor kevés fogalmunk volt az ország-
határokon túli dolgokról, Iván pedig
rendkívül provokatív volt, ezért ez egy
nagyon felkavaró beszélgetés lett. Ak-
kor határoztuk el, hogy mi az Ivánnal
szeretnénk valamit közösen csinálni.
És a sors keze: Greiner Éva évfolyam-
társunk édesapja győri születésű volt,

tőle tudtuk meg, hogy itt éppen egy
színház épül. Innen jött az ötlet, az ak-
kori győri városvezetés pedig azt
mondta, hogy gyertek.

Ez az akkori kultúrpolitikát
nem zavarta? Egy nyugatról ha-
zatérő művész összeáll egy
olyan csapattal, amelynek két
tagja, Király Melinda és ön visz-
szautasította a moszkvai akadé-
mia ösztöndíját.

Mi mindenképpen Győrbe akar-
tunk jönni, mert ha két ember kiesik,
akkor nagyon nehéz lett volna az indu-
lás. A város vezetése nagyon akarta,
hogy jöjjünk, Pozsgay Imre, akkori kul-

tuszminiszter támogatott minket. Oly-
annyira, hogy aztán a bemutató után
feljött a feleségével a garzonunkba,
megnézte, hogy hol lakunk, kemény
tojást ettünk, mert nem volt más ott-
hon és a földön ültünk – fantasztikus
volt. Egy másik, nagyon magas rangú
politikus, akiről nem akarok beszélni,
illetve leginkább az ő felesége viszont
kifejezetten a Győri Balett megalakítá-
sa ellen volt. Ez egy nagyon izgalmas
időszak volt. A szerződésünket titok-
ban írtuk alá Cserhal-
mi Imrével, a Kisfaludy
Színház igazgatójával
az Andrássy úton,
vagyis az akkori Nép-
köztársaság útján a
Negro presszóban.
(Akkor csak a diploma-
osztást követően lehe-
tett szerződést aláírni,
Cserhalmi Imrének vi-
szont biztosíték kellett, hogy tényleg
komoly a szándékunk.) 

1979 az egyik, 1991 a másik
fordulópont. Mikor volt nehe-
zebb összetartani a társulatot?

Arra nem volt senki felkészülve,
hogy egyszer csak családfő nélkül
maradunk. Arra meg pláne nem, hogy
az Iván letiltja az összes darabot. En-
nek ellenére úgy döntöttünk, hogy
nem fog meghalni a Győri Balett, és
ugyanúgy, ahogy 1979-ben, 1991-
ben is elkezdjük a nulláról. Ez azonban
sokkal nehezebb volt, mint 12 évvel
korábban, hiszen akkor már hírne-
vünk volt az országban, a városban na-
gyon szerettek minket, és a nagyvilág-
ban is rengeteget utaztunk. Aztán a
szakítás után a püspöki kar titkára fel-
hívott engem, hogy szeretne velem –
akkor megbízott igazgató voltam – és
Gombár Judittal találkozni. Egy balet-
tet kértek II. János Pál Pápa tiszteleté-
re, amikor a Szentatya az akkori Néps-
tadionban az ifjúsággal találkozik.
Szemrebbenés nélkül vállaltuk, közel
50 ezer ember előtt léptünk fel, és a
végén Őszentsége lejött hozzánk.
Úgyhogy tulajdonképpen  pápai ál-
dással kezdtük a második életünket. 

Harmincöt év legnagyobb si-
kere és bukása?

Londonban nagyon nagyot buk-
tunk a Prosperóval és a Mandarinnal,
ott nagyon rossz kritikát is kaptunk.
Amszterdamban a Tabuk és fétisekkel
történt ugyanez. Miközben ezt a dara-
bot látva Lengyelországban szétver-
ték a házat, a nyitott hollandok telje-
sen bezárkóztak. És voltak óriási tom-

bolások, stadionokban léptünk fel,
népligetnyi nagyságú téren Franciaor-
szágban, de amire igazán büszke va-
gyok az az, hogy eljutottunk Moszkvá-
ba és New Yorkba, ez két nagyon je-
lentős pólusa a világ táncéletének. 

Az elmúlt 35 évben mennyit
változott a balett mint műfaj, a
koreográfia, a történetek, a né-
zői és kritikusi igények?

Tulajdonképpen semmit és min-
dent. Amikor mi elkezdtük az Ivánnal,

akkor az volt az álmunk, hogy a tán-
con keresztül gondolatokat közvetít-
sünk a nézőknek. A balett abban az
időben egy arisztokratikusabb műfaj
volt, a tánc esztétikája állt a közép-
pontban. Mi elkezdtük ezeket a na-
gyon komoly, dramatikusabb darabo-
kat, de ha még nem is volt dramatikus,
akkor is az érzelmekkel operáltunk,
hogy eljusson az üzenet a nézőkhöz.
Ez a mai napig megmaradt.

Táncstílusában pedig rengeteget
fejlődött a világ. Én nagyon ragaszko-
dom ahhoz, hogy a klasszikus balett
tudásnak mindenki birtokosa legyen,
aki a Győri Balett tagja, és innen már
lehet különböző modern, kortárs stílu-
sok felé kirándulni, de ez visszafelé
nem működik. Kétségtelen, hogy ki-
nyílt a test, és kinyílt a mozgásvilág is,
ez pedig nagyon hasznos, és nagyon
nehéz is egyben. 

Az ilyen évfordulók önkénte-
lenül is számvetést hoznak ma-
gukkal, ugyanúgy, ahogy a lejá-
ró mandátumok: valamikor de -
cemberben ismét dönt a város
közgyűlése a Győri Balett igaz-
gatójáról. Folytatja? Pályázik?

A következő öt évre még pályázni
kívánok. Vannak mellettem tehetsé-
ges kollégák, és kötelességemnek
tartom, hogy kineveljem az utódomat.
Hangsúlyozom, hogy ez az utolsó öt
év, mert át kell adni a fiataloknak a ve-
zetést, de ezt nagyon tudatosan kell
csinálni. Nem szeretném, hogyha ka-
landorok kezére kerülne a Győri Balett
társulata. Ennél sokkal nagyobb a fe-
lelősségem. 

Pápai áldással
kezdtük a második
életünket
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Huzella Péter Kossuth-díjas gitá-
ros-énekes és Mácsai Pál, szintén
Kossuth-díjas színművész Befo-
gad és kitaszít a világ című Villon-
estjére várják az érdeklődőket
október 18-án 18 órától az Újvá-
rosi Művelődési Házba.

A szókimondó francia költőt körülbelül
húsz éve tartják műsoron. Huzella Pé-
ter szerint Villont hazánkban rácsodál-
kozó rajongás övezi, aminek oka, hogy
amikor Faludy György lefordította, né-
hány helyen szabadon kezelte az át-
írást. „Amikor József Attila első kötetét
ötszáz példányban nyomták ki, akkor
Faludy kötete tízezer példányban kelt

A szókimondó francia
el. Persze betiltották” – mondta, és
hozzátette, Faludy a középkori költő
védelme alatt olyan örök emberi prob-
lémákról szólt, amik ma is mindenkit
foglalkoztatnak, akik hajlandóak szem-
benézni ezekkel: a szabadság kérdése,
Istenhez való viszonyunk, a felettünk
uralkodókkal szembeni érzelmeink, és
a szerelem, a meg nem értettség, a
visszautasítás. Villon őszintén, köntör-
falazás nélkül mesél, ezáltal lett sok ka-
masz kedvencévé. „Elképesztő életút-
ja volt Villonnak, hercegek kastélyai-
ban szavalta a verseit, előtte meg vár-
ta a kivégzését” – mondta Huzella Pé-
ter, s arról is mesélt, elhívta maga mel-
lé Mácsai Pált, akit gyerekkora óta is-
mer és szeret, azóta rengeteg előadá-
suk volt, Washingtonban és New York-
ban is felléptek.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Unter dem Titel HAJNALI 3 wird am 12.
Oktober um 18 Uhr in der Pannonhalmer
Basilika das Konzert der Voces Æquales
Gruppe und die Lesung von Varga Mátyás
organisiert. Das Zusammenspiel der aus
sechs Sängern bestehenden Gruppe Voces
Æquales und dem Benedektinermönch Var-
ga Mátyás verspricht einen kathartischen
Abend von aussergewöhnlicher Atmosphä-
re. Für sein Buch wurde Varga Mátyás 2013
der Déry Tibor Preis verliehen.

KISALFÖLDER VOLKSARCHITEKTUR lautet
der Vortrag von Simányi Frigyes, Bauingenieur und
Fachingenieur für Denkmalschutz, der am 14. Ok-
tober um 17:30 Uhr im Bezerédj-Schloss stattfin-
det. Über die Präsentation der bedeutensten Skan-
sen Kisalfölds erhalten wir Einblick in die Welt der
Volksarchitektur, der Volkskunst, das Volkskunstge-
werbe, das dörfliche Handwerk und der Kleinhand-
werker. Der Vortrag ist zugleich auch Buchpräsen-
tation der vor Kurzem erschienenen, das Thema er-
gänzenden und zusammenfassenden Studie von Si-
mányi Frigyes mit des Titel Kisalföld.

Im József Attila Bildungshaus findet am 18. Oktober
um 17 Uhr das III. KOMITATSTREFFEN DER AK-
KORDEONSPIELER statt. Beim Konzert treten auf:
Die Kimler und die Győrságer Akkordeonspieler, die
Levéler Akkordeonspieler, die Rábca-Ufer Musikan-
ten und das Akkordeon Harmonika Orchester.

Am 17. Oktober wird ab 16
Uhr im Rómer Flóris Museum
für Kunst und Geschichte die
MUSEUMS-HERBSTFEI-
ER abgehalten. Ab 16 Uhr er-
warten die Schaffenden die
Kinder im Zeichen des Herbs-
tes, Interessierte können an ei-
ner Führung in die „Welt der er-
zählenden Steine” teilnehmen
und später den Kunstgenuss
durch das Konzert des Európa
Koncert Salonensembles ver-
vollständigen.

ARANYLÓK CLUB – jeden Monat werden tanz-
begeisterte Erwachsene, Paare und deren Freun-
de im Batys-Club erwartet. Am 17. Oktober um
18 Uhr an unveränderter Stelle: im Bezerédj-
Schloss. Es spielt: Szilasi Lajos
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KULTÚRA PROGRAMAJÁNLÓ

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS kínáló  

„ÖRÖKZÖLD DALLAMOK”
címmel Oszvald Marika és Bara-
nyai Judit operettműsorára várják
az érdeklődőket október 14-én 17
órától a József Attila Művelődési
Házban. Az Idősek Világnapja al-
kalmából rendezett zenés estre re-
gisztrációs jegyet előre kell igé-
nyelni a Művelődési Házban. A
jegy ára: 100 Ft.

A III. MEGYEI HARMONIKÁS TALÁLKO-
ZÓNAK AD OTTHONT a József Attila Műve-
lődési Ház, október 18-án, 17 órakor. A koncer-
ten fellép: a Kimlei és a Győrsági Harmoniká-
sok, a Levéli Harmonikások, a Rábca-party Mu-
zsikások és az Akkordeon Harmonika Zenekar.

HAJNALI 3 címmel kerül megrendezésre a Voces Aequales együttes koncertje és
Varga Mátyás felolvasása október 12-én 18 órakor a pannonhalmi Bazilikában. A hat
énekesből álló Voces Aequales együttes ésVarga Mátyás bencés szerzetes együttmű-
ködése rendkívüli hangulatú, katartikus estét ígér. Varga Mátyás kötete 2013-ban Déry
Tibor-díjban részesült

MÚZEUMI ŐSZBÚCSÚZTATÓT tartanak a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeumban október 17-én 16 órától al-
kotósarok várja a gyerekeket az ősz jegyében, tárlatvezetésen ve-
hetnek részt az érdeklődők a „Mesélő kövek világában”, majd az
Európa Koncert Szalonegyüttes hangversenye teszi teljessé a
művészetek élvezetét. Ismerd meg a „mesélő kövek” világát a téli
nyugovóra térésük előtt, amikor világuk ajtaja bezárul egy időre.

„Ó, ÉN ÉDES HAZÁM” címmel Kobzos Kiss Tamás ad
koncertet október 17-én este 6 órától az Apáczai-kar Liszt
Ferenc utcai épületének Barsi Termében. A Kossuth-díjas
művész a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szer-
vezetének vendégeként lép fel. A program ingyenes.
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

OKTÓBER 11., SZOMBAT
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Magyar gazda 06:15
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:00 Noé
barátai 09:30 Zöld Tea 10:00 Vág-
tass velem! 10:30 Erzsébet-tábor
11:00 Aranymetszés 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Hírek 12:05 Virágzó
Magyarország  12:45 Forma–1 –
Orosz Nagydíj 14:30 Szabadság
tér '89 15:15 Ég, föld, férfi, nő 
Erdély I. 16:10 Gasztroangyal 
17:10 Románia–Magyarország
20:15 Híradó este 20:50 Sporthí-
rek 21:00 Időjárás-jelentés 21:05
SzerencseSzombat  22:00 CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Fesz-
tivál  22:10 Éjszakai rohanás 
00:15 Flyboys – Égi lovagok 
02:30 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival  09:35 Te-
leshop 10:30 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:00 Házon kí-
vül  11:35 a'la CAR  12:05
TRENDmánia  12:40 Brandmánia
 13:20 Agymenők  13:45 Agy-
menők  14:10 Celeb vagyok,
ments ki innen!  15:45 Pincérlány
– Édesen is csípős  18:00 RTL
Klub Híradó 18:55 Celeb vagyok,
ments ki innen!  20:30 X-Faktor
 22:45 Durr, durr és csók  00:50
Tuti lúzerek  02:55 Vadmacskák


04:40 Aktív  05:00 Babavilág 
05:30 Super Car  06:00 Időnyo-
mozó 06:25 Tv2 matiné 09:25 Ast-
ro-Világ 10:30 Kalandjárat – az úti-
társ: Kandász Andrea  11:00 Ál-
latoZOO  11:30 Tűsarok  12:00
Én is tükörbe nézek  12:30 Falfor-
gatók  13:30 Apák gyesen 
14:30 Édes élet  15:45 Édes élet
 17:00 Napló  18:00 Tények
19:00 Transformers 2: A bukottak
bosszúja  22:00 Felhangolva 
00:10 Nem vagyunk mi angyalok
 02:10 Sportos 02:20 Sue Tho-
mas – FBI  03:00 Sue Thomas –
FBI  03:45 Franklin és Bash 

04:55 Zegzugos történetek 05:25
Néptáncok 05:30 Öt kontinens
06:05 Gazdakör 06:30 Élő egyház
07:00 Isten kezében 07:40 Akadály-
talanul 08:10 Nóvum  08:35 Határ-
talanul magyar 09:05 Hagyaték
09:40 Sírjaik hol domborulnak...
10:10 Zöld Jelzés 10:40 Vihar után 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
02:05 WTCC-túraautó magazin
12:35 Végvári vigasságok 13:00 Ná-
latok, laknak állatok? 13:30 Nálatok,
laknak állatok? 14:00 Női Provident
Kupa 15:45 Önök kérték! 16:45 He-
lyet az öregeknek  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Bűvölet  19:10 Hogy
volt!? 20:10 Az élet sava-borsa 
20:55 Tűzgolyó  23:00 Dunasport
23:20 MüpArt – Finzi Pasca Társulat:
La Verita 01:20 Világ-nézet 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Épí-tech (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Épí-tech (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Épí-tech (ism.)  10:00 Képúj-
ság 18:00 Erzsébet úton 18:30
Győr+ Sport (ism.) 19:00 Győri7
19:50 Konkrét (ism.) 20:00 Vény
nélkül  (ism.) 20:30 Erzsébet
úton 21:00 Győri7 (ism.) 21:50
Konkrét (ism.) 22:00 Győr+ Sport
(ism.) 22:30 Vény nélkül  (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 12., VASÁRNAP
M1
08:15 A világ kertjei - Gustave Caillebot-
te kertje 08:25 Európai szemmel 
08:50 Katolikus krónika 09:30 Cigány
pasztoráció 10:00 Híradó 10:05 Cigány
pasztoráció 10:15 Kérdések a Bibliában
– Faragó Csaba református lelkész
10:30 Református magazin 10:55 Orto-
dox ifjúsági műsor 11:05 Écsy Gyöngyi
portré 11:30 Útmutató 12:00 Déli ha-
rangszó 12:01 Híradó 12:15 Sporthírek
12:20 Időjárás-jelentés 12:25 Forma–1
– Orosz Nagydíj 15:20 Telesport 16:00
Híradó 16:10Hétköznapi kifutó  16:35
Ybl 200 16:45 Egy ügyűek 17:15 CAFe
Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 
17:25 Az elveszett szurdok csimpánzai
18:20 Fapad  18:50 Önkormányzati
választás 2014 19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Önkormányzati választás 2014
00:05 Híradó 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Észak és Dél  05:30 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub 09:45
EgészségKalauz  10:15 Teleshop
11:15 Kalandor 11:40 4ütem
12:15 A Muzsika TV bemutatja
12:50 Tru Calling – Az őrangyal 
13:50 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  15:25 Az ördög jobb és bal
keze 2.  18:00 RTL Klub Híradó
18:55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  20:20 X-Faktor  22:40 RTL
Híradó Különkiadás – Önkormány-
zati választások 2014 23:30 Portré
 23:50 Lányom emlékére  01:50
A Zöld Lámpás: A kezdet  03:10
Vadmacskák  03:40 Nincs infor-
máció

04:30 Briliáns elmék  05:15 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:25
Babavilág  09:55 Több mint Test -
Őr  10:25 Astro-Világ 11:30 Stí-
lusvadász  12:00 Stahl konyhája
 12:30 Édes élet  13:45 Édes
élet  15:00 Transformers 2: A bu-
kottak bosszúja  18:00 Tények
19:00 Sztárban sztár  21:35 Té-
nyek rendkívüli kiadás 21:40 Missi-
on: Impossible – Fantom protokoll
 00:20 Tények rendkívüli kiadás
00:55 Csak szerelem kell  03:25
Sportos 03:35 Kasszasiker 

06:00 Híradó 06:15 Székely kapu
06:45 Rome Riports 07:10 Magyar
elsők 07:25 Magyar klasszikusok új
köntösben 08:00 Híradó 08:05 Pan-
non expressz 08:30 Napok, évek, szá-
zadok  09:30 WTCC 2014, Túraa-
utó Világbajnokság 10:50 A világö-
rökség kincsei 11:05 Önkéntesek
11:30 Új nemzedék  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:15 Vers
12:20 Ízőrzők: Erzsébet 12:55 Haza-
járó 13:25 Csellengők  14:00 Női
Provident Kupa 15:50 Tűzgolyó 
18:00 Híradó 18:20 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Önök
kérték! 19:30 Híradó 20:05 A sziget
 21:05 Doktor Zsivágó  00:15 Du-
nasport 00:30 Makám-koncert, IBS
Színpad, 2008. április 12. 01:40 Vers
01:45 Himnusz 01:50 Napok, évek,
századok 

08:30 Credo (ism.) 09:00 Győri7
(ism.) 09:50 Konkrét (ism.) 10:00
Erzsébet úton  (ism.) 10:30 Vény
nélkül  (ism.) 11:00 Győr+ Sport
(ism.) 11:30 Képújság 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Győri7 (ism.) 19:50
Konkrét (ism.) 20:00 KultÓra (ism.)
20:30 Épí-tech (ism.) 21:00 Győri7
(ism.) 21:50 Konkrét (ism.) 22:00
KultÓra (ism.) 22:30 Épí-tech
(ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 13., HÉTFŐ
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 Capri – Az ál-
mok szigete  10:00 Sophie szerint
a világ  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:25 Napirend előtt 12:55 Roma
Magazin 13:25 Domovina 14:00 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14:40
Zorro  15:30 Charly, majom a csa-
ládban  16:20 Jövő-időben 16:30
Híradó+ 16:40 Rex Rómában 
17:30 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Kékfény  21:20 Római
helyszínelők – Árulkodó nyomok 
22:10 CAFe Budapest Kortárs Művé-
szeti Fesztivál  22:20 Az Este 23:00
Híradó 23:10 Sporthírek 23:20
Aranymetszés 00:10 Rex Rómában
 00:55 Család-barát 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:10 Barátok közt  04:40 Segít-
ség, bajban vagyok!  05:30 Top
Shop 06:00 Jó reggelt, skacok!
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 Min-
den reggel  09:10 Ízes élet – Maut-
ner Zsófival 09:40 Reflektor  10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:50
Fókusz  13:25 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:40 Celeb vagyok, ments ki
innen!  16:10 Segítség, bajban va-
gyok!  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 19:05 Éjjel-nappal Buda-
pest  20:30 Barátok közt  21:05
Celeb vagyok, ments ki innen! 
22:45 RTL Klub Híradó 23:15 Reflek-
tor  23:35 Döglött akták  00:40
Döglött akták  01:40 Kung-fu 
02:30 Egy rém modern család 
02:50 Egy rém modern család 
03:10 Az éden titkai 

04:25 Szellemdoktor  05:15 M,
mint muskétás  06:00 Csapdába
csalva  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl kony-
hája  09:35 Babapercek  09:40
TeleShop 10:45 Astro-Világ 12:00
Tények Délután 12:25 Aktív 
13:00 Walker, a Texas-i kopó 
14:00 Walker, a Texas-i kopó 
15:00 A gonosz álarca  16:00
Családi titkok  17:00 Maricruz 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  20:50 Édes élet  22:10
Amerikai pite 2.  00:20 Tények Es-
te 01:05 Aktív  01:30 Sportos
01:40 Zsaruvér  02:30 Maricruz
 02:55 A Macska  03:20 Szel-
lemdoktor 

07:00 P'amende 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:05 Isten kezében
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló 09:10 Magyar elsők
09:30 Emily  10:20 A folyó, ahon-
nan nincs visszatérés  11:15 Az élet
sava-borsa  12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:20 Vers 12:25 Napi-
rend előtt 12:50 Közvetítés a parla-
ment üléséről 16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Megtörtént bűnügyek  20:35
Szelek szárnyán  21:20 Hírek 21:30
Dunasport 21:35 Dokureflex  22:55
Kultikon  23:15 Dózsa 1514 
23:25 A rajzoló  23:35 Interludium
 23:45 Csajkovszkij: b-moll zongo-
raverseny, op. 00:30 Vers 00:35 Him-
nusz

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:30 Épí-tech
(ism.) 09:00 Képújság 18:45 Mű-
sorkezdés 18:50 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Győr+
Sport 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Győr+
Sport (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Győr+ Sport (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+ Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 14., KEDD
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 Capri - Az ál-
mok szigete  09:55 Sophie szerint a
világ  10:30 Család-barát 12:00 Déli
harangszó 12:01 Híradó délben 12:30
Srpski Ekran 13:00 Unser Bildschirm
13:25 Virágzó Magyarország  13:50
Ég, föld, férfi, nő  14:50 Zorro 
15:40 Charly, majom a családban 
16:30 Híradó+  16:40 Rex felügyelő 
17:30 Híradó  17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés  20:20 Feröer-szigetek – Ma-
gyarország 22:45 CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál  22:55
Az Este 23:25 UEFA EB-selejtezők
23:40 Híradó 23:50 Sporthírek  00:00
Levél Istenhez  00:35 Rex Rómában
 01:20 Család-barát 02:40 Sophie
szerint a világ  03:10 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:50 Reflektor  00:10
A főnök   01:10 EgészségKalauz 
01:50 A Muzsika TV bemutatja: Mi
muzsikus lelkek 02:15 Az éden titkai
 03:10 Az éden titkai 

04:05 Családi Titkok  05:00 Csap-
dába csalva  05:20 Édes élet 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35 Ba-
bapercek  09:40 TeleShop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délután
12:25 Aktív  13:00 Walker, a Texas-i
kopó  14:00 Walker, a Texas-i kopó
 15:00 A gonosz álarca  16:00
Családi titkok  17:00 Maricruz 
17:25 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  20:50 Édes élet  22:10
Mission: Impossible – Fantom proto-
koll  00:45 Tények Este 01:30 Aktív
 01:55 Sportos 02:05 Perlasca –
Egy igaz ember története 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Roma Magazin 07:00 Domovina
07:30 Híradó 07:35 Közbeszéd
08:05 Zebra  08:30 Híradó 08:35
Térkép  09:00 Közvetítés a parla-
ment üléséről 16:00 Múzeumtúra –
Francia módra  16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Rózsák harca  20:25 Szelek
szárnyán  21:10 Hírek 21:20 Du-
nasport 21:25 Nem vagyok gyilkos 
23:05 Kultikon  23:25 Pofonok völ-
gye, avagy Papp Lacit nem lehet le-
győzni  01:10 Vers 01:15 Himnusz
01:20 Hírek 01:25 Pannon expressz
 01:50 Hagyaték 02:20 Határtala-
nul magyar 02:45 Nóvum  03:15
Kapásjelző 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.) 07:30
Győr+ Sport (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.) 08:30
Győr+ Sport (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Győr+ Sport (ism.) 11:20 Képújság
18:55 Műsorkezdés 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Zooo+
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Zooo+
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Zooo+
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság

GYŐR+ TV
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   12 év    16 év    18 év

OKTÓBER 15., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  10:00 Sophie sze-
rint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:25 Útravaló 13:40
Álom-kép  14:40 Zorro  15:30
Charly, majom a családban  16:20
Híradó+ 16:35 Rex Rómában 
17:25 Híradó 17:35 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 A muskétások  21:20
Szabadság tér '89 22:00 CAFe Buda-
pest Kortárs Művészeti Fesztivál 
22:10 Az Este 22:45 Híradó 22:55
Sporthírek 23:00 KorTárs  23:35
Summa 00:05 Rex Rómában  00:55
Család-barát 02:20 Sophie szerint a
világ 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest v 20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 Házon kívül  23:45 Reflektor
 00:05 Hazudj, ha tudsz!   01:05
Kémpárbaj  02:10 Az éden titkai
03:05 Az éden titkai 

04:10 Maricruz  04:35 A Macska
 05:00 Csapdába csalva  05:20
Édes élet  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl konyhá-
ja  09:35 Babapercek  09:40 Te-
leShop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délután 12:25 Aktív  13:00
Walker, a Texas-i kopó  14:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  15:00 A go-
nosz álarca  16:00 Családi titkok 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  20:50 Édes élet  22:15
Frizbi Hajdú Péterrel  23:15 Hawaii
Five-0  00:15 Tények Este 01:00
Aktív  01:25 Sportos 01:35 Gya-
gyások serege  03:20 A Macska 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:40 Közbeszéd 08:00 Hagya-
ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló – Francesca Simon –
Rosszcsont Peti rémálma 09:10 Ma-
gyar elsők 09:30 Emily  10:20 Sze-
lek szárnyán  11:10 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 Utánam,
srácok! 15:00 Elfelejtett parancsnok
 15:55 Kevés pénzzel Európában
16:30 Térkép 17:05 Emily  18:00
Híradó 18:25 Dunasport 18:30 Időjá-
rás-jelentés 18:35 Közbeszéd 19:00
Férfi kézilabda-mérkőzés 21:00 Hí-
rek 21:05 Dunasport 21:15 Októberi
vasárnap  22:55 Kultikon 23:10
Zsolt és Kriszta  23:30 Beavatás 
23:45 Adjon Isten! 00:55 Himnusz

07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Zooo+  (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Zooo+  (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Zooo+  (ism.) 09:40
Képújság 18:50 Konkrét 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 KultÓ-
ra 20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sport-
hírek (ism.) 20:30 KultÓra (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthí-
rek (ism.) 21:30 KultÓra (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 KultÓra (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthí-
rek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK
M1
05:50 Ma Reggel 09:00 Capri – Az ál-
mok szigete  10:00 Sophie szerint
a világ  10:30 Család-barát 12:00
Déli harangszó 12:01 Híradó délben
12:30 Rondó 13:00 Kvartett 13:30
Átjáró 14:00 A Tihanyi Bencés Apát-
ság 14:25 Zorro  15:15 Charly, ma-
jom a családban  16:00 Jövő-idő-
ben 16:10 Híradó+ 16:25 Rex Rómá-
ban  17:15 Szerencse Híradó 
17:25 Híradó 17:40 Ridikül  18:30
Maradj talpon!  19:30 Híradó este
20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:20 Fábry  21:45 Munka-
ügyek  22:10 CAFe Budapest Kor-
társ Művészeti Fesztivál  22:20 Az
Este 22:55 Híradó 23:05 Sporthírek
23:15 Barangolások öt kontinensen
 23:45 Történetek a nagyvilágból 
00:15 Rex Rómában 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok! 
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok!  07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éj-
jel-nappal Budapest  20:30 Bará-
tok közt  21:05 Celeb vagyok,
ments ki innen!  22:45 RTL Klub
Híradó 23:15 Brandmánia  23:55
Reflektor  00:10 Odaát  01:15 a'la
CAR 01:45 Egy rém modern család
 02:10 Az éden titkai 03:05 Az
éden titkai 

04:05 Családi titkok  05:00 Csap-
dába csalva  05:20 Édes élet 
06:25 Tények Reggel 06:55 Mokka
 09:30 Stahl konyhája  09:35
Babapercek  09:40 TeleShop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények
Délután 12:25 Aktív  13:00 Wal-
ker, a Texas-i kopó  14:00 Walker,
a Texas-i kopó  15:00 A gonosz
álarca  16:00 Családi Titkok 
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban  20:15
Bumm!  20:50 Édes élet  22:10
NCIS  23:10 22-es körzet - A bűn
utcái  00:10 Tények Este 00:55
Aktív  01:20 Sportos 01:30
Grimm  02:20 Hawaii Five-0 
03:10 A Macska 

07:00 Ecranul nostru 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Hazajáró
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló – Krusovszky Dénes –
Kíméletlen szentimentalizmus / A tra-
gédia esélye 09:20 Emily  10:10
Szelek szárnyán  10:55 Öregberény
 11:25 Öregberény  12:00 Déli ha-
rangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Utánam, srácok!
15:00 Voyager – A múlt titkai és le-
gendái  15:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Sándor Mátyás  20:40 Sze-
lek szárnyán  21:25 Hírek 21:30 Du-
nasport 21:40 Bűbájosok  22:50
Kultikon  23:10 MüpArt classic - Gi-
don Kremer 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 KultÓra (ism.) 08:00 Híradó
(ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 KultÓra (ism.)  Híradó (ism.)
09:20 Sporthírek (ism.) 09:30 Kul-
tÓra (ism.) 10:00 Képújság 17:25
Rába ETO–Dunaújváros – futsal
Magyar Kupa mérkőzés 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Vény
nélkül  20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Vény nélkül
 (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Vény nélkül
 (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül
 (ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

OKTÓBER 17., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 Capri –
Az álmok szigete  09:55 Sophie sze-
rint a világ  10:30 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Életkerék 13:00 Esély
13:40 A muskétások  14:35 Zorro
15:25 Charly, majom a családban 
16:15 Jövő-időben 16:25 Híradó+
16:35 Rex Rómában  17:25 Híradó
17:40 Ridikül  18:30 Maradj talpon!
 19:30 Híradó este 20:05 Sporthí-
rek 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Vir-
tuózok 21:35 CAFe Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivál  21:45 Az Este
22:20 Híradó 22:35 Sporthírek 22:40
Yes  22:55 Maradona és Kusturica
filmje  00:30 Rex Rómában  01:20
Család-barát 02:45 Sophie szerint a
világ  03:15 Műsorszünet

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Reflektor  04:10 Barátok közt
 04:40 Segítség, bajban vagyok!
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 Minden reggel  09:10 Ízes
élet – Mautner Zsófival 09:40 Reflek-
tor  10:05 Top Shop 11:45 Asztro
Show 12:50 Fókusz  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Celeb va-
gyok, ments ki innen!  16:10 Segít-
ség, bajban vagyok!  17:25 Fókusz
 18:00 RTL Klub Híradó 19:05 Éjjel-
nappal Budapest  20:30 Barátok
közt  21:05 Celeb vagyok, ments ki
innen!  22:45 RTL Klub Híradó
23:15 Reflektor  23:35 Kemény mo-
torosok  00:35 Kalandor 01:05 CSI:
A helyszínelők  02:00 4ütem 
02:25 Az éden titkai  03:15 Az éden
titkai 

04:00 Családi Titkok  05:00
Csapdába csalva  05:20 Édes
élet  06:25 Tények Reggel 06:55
Mokka  09:30 Stahl konyhája 
09:35 Babapercek  09:40 TeleS-
hop 10:45 Astro-Világ 12:00 Té-
nyek Délután 12:25 Aktív  13:00
Walker, a Texas-i kopó  14:00
Walker, a Texas-i kopó  15:00 A
gonosz álarca  16:00 Családi tit-
kok 17:00 A Macska  18:00 Té-
nyek 19:30 Jóban Rosszban 
20:15 Bumm!  20:50 Édes élet 
22:10 Farkasember  00:30 Té-
nyek Este 01:15 Aktív  01:40
Sportos 01:50 Áldott jó nyomozó
 02:45 A Macska  03:40 Családi
titkok 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Rondó 07:00 Kvartett 07:30 Híradó
07:35 Közbeszéd 08:00 Csellengők
 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
Könyvajánló – Centauri: Jégvágó
09:15 Emily  10:05 Szelek szárnyán
 10:55 Sándor Mátyás  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:25 Kíván-
ságkosár 14:25 Utánam, srácok!
15:00 Közlekedés XXI. 15:30 Európa
egészsége  16:30 Térkép 17:05
Emily  18:00 Híradó 18:25 Du-
nasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:30 Rocca parancsnok  20:25
Szelek szárnyán  21:15 Hírek 21:20
Dunasport 21:30 Columbo: Hajnali
derengés v 23:05 Kultikon  23:25 Éj-
szakai nap  01:15 Vers 01:20 Him-
nusz 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül v (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Vény nélkül  (ism.)
10:00 Rába ETO–Dunaújváros – fut-
sal Magyar Kupa mérkőzés (ism.)
11:35 Képújság 18:50 Konkrét 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Civil
kurázsi (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Civil kurázsi - civilszervezetek maga-
zinja (ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Civil kurázsi -
civilszervezetek magazinja (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Civil kurázsi - civilszerve-
zetek magazinja (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV

WWW.HATOS.HU 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
AKKR. LAJSTROMSZ.: (0384) • FMM LAJSTROMSZ.: (08-0079-04)
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok
több szinten is  

• EURO, ECL, TársalKODÓ, GazdálKODÓ, ZÖLD út
nyelvvizsga-felkészítés csoportban és magánbérletes rendszerben is

• Angol gyerektanfolyamok szombatonként 
• Egészségügyi szaknyelv orvosok és szakápolók számára

német nyelven
• Spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• SVÉD nyelvtanfolyamok 
• Fordítások szakképzett fordítók által

Kimért vaj, kecsketej, kecskejoghurt
kecske-, juh-, tehénsajt széles választéka
Házi joghurt, joghurtital többféle ízben
Eredeti felvidéki BRINDZA (juhtúró)
Házi krémsajt, majonézes saláták
Tôkehalsaláta (Treszka),
Ecetes hal (Ruszli)

ÚJ HELYEN, A VÁSÁRCSARNOK FÖLDSZINTJÉN, A PARKOLÓ FELÔLI BEJÁRAT
Nyitva tartás: keddtôl péntekig 6—14, szombaton 6—13 óráig.

A Belvárosban a Teleki utca 53. szám alatt várjuk vásárlóinkat!
Nyitva tartásunk megváltozott: hétfôtôl péntekig 8—17, szombaton 8—12 óráig.

HÁZTÁJI TEJTERMÉKEK BOLTJA!
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FELHÍVÁS FEJLESZTÉS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közös-
ségnek adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében
végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez,
vagy Győr város hírnevét gyarapítja.

Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére ado-
mányozhatók a díjak. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kap-
nak és pénzjutalomban részesülnek. A díjak átadására a 2015. január
22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármes-
ter, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati
képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése
alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési faj-
tánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Ja-

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.

vaslatot tehet továbbá: a Közgyűlés illetékes bizottsága, a Pol-
gármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat
fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint
Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre ja-
vasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és
idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi
körét, életútjának, munkásságának, teljesítményének, tevékeny-
ségének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda).

Beérkezési határidő: 2014. október 31. 12 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt
határidőig beérkezett és a megjelölt tartalmi elemeket tartalmazó
javaslat vehető figyelembe.
A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhető: Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán sze-
mélyesen (Győr, Városház tér 1., fszt. 9-es iroda), valamint telefonon
a 96/500-175-ös számon.
A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, va-
lamint a javaslattétel benyújtását segítő adatlap letölthető a
www.gyor.hu internetes oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Kulturális Osztálya

Vízelvezetés

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatá-
si Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakör betöltésére: 

KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: kazángépész végzettség 
Előny: fémipari végzettség
Bérezés megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a kö-
vetkező címre várjuk: Győr-Szol Zrt.
Munka- és Bérügyi Osztály 9024 Győr,
Orgona út 10., vagy munkaugy@
gyorszol.hu. A borítékra, kérjük, írják
rá, illetve az e-mail tárgyában tüntes-
sék fel a „kazángépész” jeligét.

Jelentkezési határidő:
2014. október 17.

Álláshirdetés

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter 

Mintegy 1.400 öregdiák tett
adományt a „kosárba”, hogy
felépülhessen a pannonhalmi
tornacsarnok. A domboldalba
simuló sportlétesítmény múlt
pénteki átadóján Várszegi Aszt-
rik azt mondta: a sport elsősor-
ban a szellem fogalma.

Sok éve fennálló igény teljesült a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátság tornacsar-
nokának felépülésével, rég kinőtték
ugyanis az előző termet. Az apátság gyü-
mölcsöskertjében, a Hospodárban he-
lyet kapó sportlétesítmény háromszin-
tes, s harmonikusan illeszkedik a műem-
léki-világörökségi környezetbe. Az épü-
letben két, egymástól függönnyel elvá-
lasztható kosárlabdapálya kapott helyet,
és 180 néző befogadására alkalmas le-
látó. A csarnok mintegy 600 millió forint-
ból épült meg, s ebben nagy részt vállal-
tak az öregdiákok is: a gimnázium mint -
egy 1400 volt tanulója tett adományt a
„kosárba”, 70 millió forintot gyűjtöttek
össze. Az összköltség 30 százalékát tet-
te ki az önerő, az építkezés fennmaradó
részét pedig a TAO, vagyis a társasági
adó fedezte egy pályázat keretében.

„A sport nem tévesztendő össze
puszta testi ügyességgel, a rekordhajhá-
szással, netán nyereségvadászással. A
sport elsősorban a szellem fogalma, egy
sportcsapat a társadalom kicsinyített
képe, a mérkőzés az életért való nemes

A domboldalba simul az új
pannonhalmi tornacsarnok

küzdelem szimbóluma” – fogalmazott
az átadón Várszegi Asztrik főapát. A
sportcsarnok a létesítmény alapkőleté-
telének első évfordulóján készült el, s a
főapát emlékeztetett arra is, október 12-
én 75 éve, hogy letették a gimnázium
alapkövét – tudósított az MTI.

Az eseményen Simicskó István
sportért felelős államtitkár is részt
vett, aki hangsúlyozta, a sport életre
nevel és hozzátette, az elmúlt négy év-
ben százezerrel nőtt az öt kiemelt lát-
ványcsapatsportot művelők száma,

és jelentősen emelkedett a sportoló
felnőttek aránya.

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szö-
vetség elnöke arról beszélt: sport-
águk a bencésekhez hasonlóan alap-
vetőnek tartja a hagyományok tiszte-
letét, ápolását, s hozzátette, hogy a

2010-ben a sportot stratégiai ágazat-
ként megjelölő kormányzat egészsé-
ges, sportoló nemzetet kíván építeni.

Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetségének elnö-
ke azt emelte ki, hogy egészséges fia-
talok nélkül az ország nem fog élni.

Megoldódhat egy régóta húzódó
probléma Bácsán, hiszen korábban a
jelentős csapadékmennyiség több in-
gatlant is veszélyeztetett a városrész-
ben. A Tamási Áron utca volt az egyik
olyan pont, ahol 6 ház lakóinak helyze-
tét nehezítette meg a csapadékvíz. Itt
mintegy 2,2 millió forintból, zárt csa-
padékvíz-elvezetőt és szikkasztót va-
lósítottak meg, míg a Karinthy utcá-
ban közel félmillió forintból nyílt csa-
padékvíz-tározót alakítottak ki  Győr
Város Útkezelő Szervezetének jóvoltá-
ból – tájékoztatta lapunkat Bárány Ist-
ván önkormányzati képviselő. 
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Gyôr-Ménfôcsanakon 68 nm-es,
2. emeleti, erkélyes lakás újszerû
társasházban eladó. I.ár: 13,85M Ft

Gyôr-Nádorvárosban, Belvárostól
1 perc sétára, 123 nm-es, igényesen
felújított, 3 külön szobás, gardróbos,
klímás, konyha-étkezôs lakás saját tá-
rolóval eladó. I.ár: 34,5M Ft

Gyôr-Adyvárosban 2 szobás, er-
kélyes, jó állapotú lakás liftes ház-
ban eladó. I.ár: 9,5M Ft

Gyôr-Belvárosban, a Virágpiac
mellett 100 nm-es, felújított polgári
lakás eladó. I.ár: 25.9M Ft

PR-CIKK HIRDETÉS

Pop, tánc, király, sztár – ezek a szavak méltó módon
tükrözik Michael Jackson karrierjét. Hiszen nincs
olyan ember a világon, aki ne ismerné a történetét,
aki ne próbálta volna a mozdulatait, és ne dudorász-
ta volna valamely zenéjét. Az örök klasszikus dalai,
profizmusa és személye előtt, óriási nagy tisztelet

mellett készítette el Michael Jackson legismertebb
zenéire Catherine Gallagher Írország nemzeti baj-
noka, többszörös ír sztepptánc-világbajnok a leg -
újabb, eddigi leglátványosabb produkcióját, ami a
Michael Jackson – Alive címet viseli.

Előzmények, és a helyszín kiválasztása
Az Írországban felnőtt sztepptáncdíva, Catherine

Gallagher régóta képviseli bámulatos tudásával, szín-
vonalas műsoraival az ír sztepp kultúrát a világ színpa-
dain. A bajnoki cím megszerzése után, kezdetben a vi-
lághírű Riverdance és a Lord of the Dance produkcióiban

Az ír királynő és a popkirály találkozása

kamatoztatta tudását, Michael Flatley mellett. Később
önálló karrierbe kezdett, amikor megalakította saját
társulatát. A siker nem váratott sokáig magára, a világ
minden táján sorra mutatta be újabbnál újabb produk-
cióit, elképesztő sikerrel. A népszerűség titka lehet,
hogy egyedüli módon, a többi professzionális sztepp-
tánctársulatokkal ellentétben, itt egy törékenynek tű-
nő, viszont határozott női kéz építi fel az előadást.
Catherine maga tervezi a fellépőruhákat, találja ki a
koreográfiát, és tervezi meg a show-t. Így is történt a
legújabb, még soha nem látott műsor, az Alive eseté-
ben is. Michael elképesztő zenéje találkozik az ír díva
Catherine fergeteges tánckoreográfiájával. Innen szár-
mazik a produkció szlogenje „His Music Her Dance”

Jegyrendelés a www.irishdance.hu weboldalon, és a jegy.hu országos üzlethálózatában. 

– Michael Jackson zenéje, Catherine Gallagher tánca.
A megtisztelő premier előadás helyszínét Győr nyerte
el, mindezt nem véletlenül. A művésznő évek óta tur-
nézik Európa számos országában, köztük Magyaror-
szágon is. Az évek óta töretlen sikerű győri dupla elő-
adások egyértelművé tették számára, hogy ebben a
csodálatosan szép városban kell szervezni az európai
premiert. Azonban itt nem áll meg a hazai turné, 2014
decemberéig csak itthon több mint 20 városban lesz
látható a show. Michael Jackson zenéire Catherine
Gallagher egy olyan erős, egész estés produkciót hoz
el a nézőknek, mely garantáltan élménydús kikapcso-
lódást nyújt. A műsor jellege miatt kortól és nemtől
függetlenül mindenkinek ajánlott. (X)

PREMIER ELŐADÁS Győr:
2014. november 7–8. 19 óra, BBMMK (Bar-
tók Béla Megyei Művelődési Központ).

Jegyek korlátozott számban kaphatók:
• BBMMK (Bartók Béla Megyei Művelődési 

Központ) Győr, Czuczor Gergely u. 17.
• Tourinform iroda Győr, Baross Gábor út 21.
• Kisalföld pavilon Győr, Baross G. út eleje
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szerző: dr. radics judit pszichiáter,
pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos 

fotó: illusztráció

Annak ellenére, hogy az életkörülmények
javulása és az orvostudomány fejlődése
révén az idősödés lényegesen kitolódott,
és bizonyos, életkorral járó változások a
későbbi életszakaszokban jelennek meg,

az 50., még inkább a 60. életév betöltése
mindkét nem számára választóvonalat je-
lent a felfelé ívelő ifjúkor és az élet egy
újabb kapuja között. 

Számot vetni addigi életünkkel
A WHO korbeosztása alapján a 45-59

éves korosztály a középkorúak csoport-
jába tartozik, öregedőknek csupán a 60-
74 évesek számítanak, öregkorról pedig
csupán 75 év felett beszélünk. 60 éves
korunk táján éppen azért fontos számot

vetni addigi életünkkel, mert ekkor még
tart a fiatalos lendület, és szerencsés
esetben mind testileg, mind lelkileg-szel-
lemileg olyan pozitív tulajdonságokkal,
élethelyzettel, kapcsolatokkal  rendelke-
zünk, melyek mind-mind megalapozzák
az öregedés komolyabb jeleinek későbbi
időre történő eltolását. 

Változókor
Az 50-es, még inkább a 60-as évek-

ben bizonyos biológiai változások meg-

A hét orvosi témája:

Egészség-
tudatosan élni
60 felett

jelenése törvényszerű. Megváltozik
egyes enzimek, hormonok aktivitása.
A mindennapokban ezt az időszakot
hívják „változókor”-nak, és csakugyan,
látható és észlelhető átalakulások ta-
pasztalhatóak megjelenésünkben,
életműködéseinkben. Olyan szervezeti
változások következnek be, melyek
nyomán a korábban aktív életfolyama-
tok többé-kevésbé lelassulnak, meg-
változik az immunrendszer reagáló ké-
pessége, de az idegrendszer egyes
hormonjainak – például a dinamiz-
must adó agyi  dopamin-szintnek   a
változása is olyan irányba hatnak, mely
inkább a passzívabb életformának ked-
veznek. Minél idősebbek vagyunk, saj-
nos annál kevésbé számolhatunk a
szervezet jó regenerálódó képességé-
vel és gyógyhajlamával.

Megőrizni egészségünket
Feltétlenül fontos komolyan te-

kinteni arra, hogy milyen testi-lelki
állapotban vagyunk, másrészt át-
gondolni, mennyire vagyunk elége-
dettek életünkkel, elért eredménye-
inkkel, mit tehetünk egészségünk
minél tovább való megőrzése érde-
kében. Mindez azért fontos, mert
ebben az életszakaszban még van-
nak olyan fizikai és pszichológiai tar-
talékok és készségek, melyek segít-
ségével a kiteljesedés feltételei még
adottak (folytatjuk).
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Mi okozhatja a keresztallergiát?

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

Keresztallergiáról akkor beszélünk,
amikor a szervezet a különböző erede-
tű, de hasonló szerkezetű allergéne-
ket azonosként ismeri fel.

Keresztallergia különböző allergén-
csoportok között lehet. Például étel-étel,
állati szőr, poratka-étel, állati szőrök egy-
mással, pollen-pollen között, de lehet az
egzotikus gyümölcsök és a latex között

is. A keresztallergia létrejöhet két vagy
több élelmiszer között is, ezenkívül a pol-
lenek és bizonyos táplálékok keresztak-
tivitása is gyakori. Érdemes figyelmet
fordítani a keresztallergiát okozó élel-
miszerekre, ugyanis fogyasztásuk so-
rán sokkal nagyobb dózisban kerül
szervezetünkbe az allergén, melynek
következtében a meglévő „allergiás-

náthánk" jelentősen felerősödhet. Ma-
gas hisztamintartalmú ételek és italok
például a zöldségek: paradicsom, sava-
nyú káposzta, spenót, bab, borsó, len-
cse, mák, szója. Az alkoholos italok, érett
sajtok (camembert, cheddar, ementáli,
gouda, rokfort, stilton, penészes és füs-
tölt sajt) és a kávé. Halak közül a hering,
szardella, szardínia, tonhal, cápa, mak-

A hét kérdése: a felszívódó érhálóról Egyedülálló kutatás
ikrek körében
A környezeti tényezők (életmód, dohány-
zás, rizikófaktorok) mellett a genetiká-
nak is szerepe
lehet a koszo-
rúér-betegsé-
gek és így a
szívinfarktus
kialakulásá-
ban, ezért aki-
nek családjá-
ban előfordult szívroham, már gyermek-
korban el kell kezdenie a megelőzést.
Egyedülálló kutatás első fázisa zárult le a
Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-
és Érgyógyászati Klinikáján 110 egy- és
kétpetéjű ikerpár bevonásával. Az egype-
téjű ikrek esetében vagy mindkettőjük-
nél diagnosztizáltak koszorúér-betegsé-
get (plakkot), vagy egyiküknél sem. A kar-
diológusok szerint azonban a hajlam
nem minden: a betegség súlyosságát, il-
letve hogy okoz-e valaha infarktust, az
életmód határozza meg.

Szürkehályog és memória
A memórián is javíthat a szürkehályog-
műtét, nem csak a beteg látásán – állapí-

totta meg
egy új ame-
rikai kuta-
tás. A de-
menciától
és szürke-
hályogtól
szenvedő

páciensek vizsgálata során azt találták,
hogy akiket a szembetegség miatt meg-
operáltak, azoknál csökkent a mentális
leépülés is, javult a kedélyük és a kon-
centráló képességük azokhoz képest,
akiknél a beavatkozást nem végezték el.
A kutatások szerint a romló szaglás is
előre jelezheti a demenciát.

Válaszol: Prof Dr. Dézsi Csaba András
kardiológus

szerző: kovács veronika
fotó: győri edina

A súlyos koszorúér-szűkületek gyógyítása leggyakrab-
ban szívkatéterezéssel és egy speciális, felfújható ballon-
katéter alkalmazásával, valamint  szövetbarát kisméretű
fémháló, szakmai nyelven „stent” beültetésével történik.
Évente közel 1600 ilyen beavatkozást végeznek a Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológiai osztályán. Az
elmúlt években a koszorúérbe kerülő stenteket  jelentő-
sen  fejlesztették. Ezek alkalmazásában Magyarország
együtt halad a világ élvonalával.  A közelmúltban Győrött
is megtörtént az első felszívódó stent beültetése, ezzel
kapcsolatban kerestük meg prof. dr. Dézsi Csaba And-
rást, a beavatkozást végző osztályvezető főorvost.

Miért jelent előrelépést a felszívódó ko-
szorúér-tágító drótháló a kardiológiában?

A poly-L-laktát alapanyagú háló kifejlesztése
azért nagy jelentőségű, mert a beszűkült eret úgy
nyitja meg, mint egy gyógyszerkibocsátó stent, azon-
ban két év alatt teljesen felszívódik,  így sokkal ter-
mészetesebb érfunkciók kialakulását teszi lehetővé,

hiszen nem marad tartósan fémimplantátum a be-
teg szervezetében. Fémallergia esetén is kifejezetten
előnyös. Fontos szempont az is, hogy esetében a ket-
tős vérlemezke-gátló gyógyszeres kezelésre is csak
fél éven át van szükség.

Mondhatjuk azt, hogy ma ez a csúcstechno-
lógia a koszorúér-tágító dróthálók körében?

Igen, de nem kizárólagosan, hiszen a stenteknek
számos speciális változata van. Mindegyiknek ismer-
jük  az előnyét és a hátrányát is. Van például az őssej-
teket magához vonzó stent, amelyik akkor jelent
nagy előnyt, ha a beteg valamilyen sürgős műtét,
például daganat eltávolítása előtt áll, s heteken belül
operálni kellene. Ezt is rutinszerűen használjuk és óri-
ási segítség az ilyen esetekben.

Minden beteg hozzájuthat ehhez a mo-
dern eszközhöz?

Természetesen igen, abban az esetben, ha erre van
szüksége. A beültetendő eszközt mindig személyre szó-
lóan választjuk ki,  a beteg állapotának a figyelembevé-
telével.  Azt tudni kell, hogy ez a háló egyelőre leginkább
nem túl meszes, könnyen tágítható, egyenes, és oldalág
nélküli érszakaszba ültethető csak be. Ez  nagyon fon-
tos, és komoly szakmai megfontolást igényel, hogy az
életveszélyes szövődményeket elkerüljük. 

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

réla, csiga, kagyló, kaviár. Gyümölcsök
közül a citrusfélék (citrom, lime, na-
rancs), ananász, banán, papaya, eper.
Ezenkívül az olajos magvak, főként a mo-
gyoró, mogyorókrém. A füstölt ételek:
kolbász, szalámi, füstölt hús, sonka és a
csokoládé.

A leggyakoribb és legismertebb a
görögdinnye-parlagfű keresztallergia. 
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Hagyományteremtő – és egy-
ben múltidéző rendezvény szer-
vezésébe fogott a Porsche Inter
Auto Hungaria Kft. Porsche
Győr telephelye. 

Őszi autóbörzét tartanak Győrben a
Pápai úti telephelyen – das WeltAu-
to Café fantázianév alatt, a cég
használtautó-márkájának népszerű-
sítése céljából 2014. október 18-án,
szombaton. 

A Das WeltAuto a Volkswagen
csoport használtautó-értékesítési
részlege. 

Az ügyfelek kizárólag gondos álla-
potfelmérésen átesett, kifogástalanul
szervizelt és kitűnő műszaki állapotú
autók közül választhatnak. A legjobb
minőségű, hat évnél f iatalabb,

Autóbörzézzünk
újra Győrben!

120.000 kilométernél kevesebbet fu-
tott autók esetében a Das WeltAuto
egyedi elbírálás alapján 12 hónapos,
vagy 30.000 kilométeres garanciát is
vállal az autókra, így minimálisra csök-
ken a vásárló kockázata használtautó-
vásárlás esetén 

Ez a győri rendezvény azért is kü-
lönleges, mert ezen a  napon  nem
csak az értékesítés a fő cél, hanem in-
gyenes állapotvizsgálattal, autója ér-
tékbecslésével és készpénzes felvá-
sárlással  is várjuk  azokat, akik szeret-
nének megválni autójuktól.

A szakmailag felkészült értékesítők
és a műszaki hátteret képviselő mun-
katársak szakszerű tájékoztatással
várják azokat  az érdeklődőket is, akik
csak képet szeretnének kapni gépjár-
művük piaci értékéről. (X)



Értesítés!
Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a győr-nádorváro-
si, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Koroncói úti, újvárosi, Ma-
lomsori köztemetőkben az 1989. december 31-ig megváltott
sírhelyek 25 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Sugár úti, Szabadi úti közte-
metőkben a 2004. december 31-ig megváltott urnahelyek 10 éves bér-
leti ideje 2014. december 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1989. december 31-ig megváltott
urnakripták 25 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A győr-nádorvárosi köztemetőben 1914. december 31-ig megváltott
kriptahelyek 100 éves bérleti ideje 2014. december 31-én lejár.

A sír, urnahelyek, urnakripták, kripták újraváltására 2015. december 31-ig
van lehetőség a temetőgondnoki irodákban, ügyfélszolgálati időben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sírhelyeknél a 25 év az utolsó koporsós te-
metéstől számít, az urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg!

Kérjük, hogy akinek a tulajdonában 8 hónapnál régebben szétszedett sír-
emlék vagy düledező síremlék van, 2014. december 31-ig gondoskodjon a
helyreállításról. A vonatkozó jogszabályok szerint ezeket a síremlékeket a
temető üzemeltetője elszállítja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

Győr-Szol Zrt.
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KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

kép és szöveg: tóth lászló 

Borongós időben kezdődött a XIII. Orszá-
gos Víziközmű Szerelőverseny a Szőgyei
Vízműtelepen. A résztvevő húsz csapat
az ország legnagyobb vízműveit képvi-
selte, a Pannon-Víz Zrt. munkatársai az
előző vetélkedés megnyerésével szerez-
tek jogot az idei rendezvény megtartásá-
ra. Házigazdaként ezúttal nem kaptak le-
hetőséget a bizonyításra. de örömmel
vállalták a rendezői feladatokat.

A megnyitón Fekete Dávid, Győr alpol-
gármestere köszöntötte a résztvevőket.
„A Pannon-Víz munkatársai olyan minő-
ségben látják el a lakosságot, amire jog-
gal lehetünk büszkék. Ez a rendezvény
pedig azért különleges, mert az ország ví-
ziközmű társaságainak legjobb szakem-
berei látogattak el hozzánk” – hangsúlyoz-
ta beszédében az alpolgármester.

Winkler Tamás, a Magyar Víziközmű
Szövetség elnöke hangsúlyozta, ez a ver-

A Győr-Szol Zrt. városüzemeltetési
igazgatóságának munkatársai, a
szükséges talajmunkákat követően,
a múlt héten elültették az ősztől vi-
rágzó árvácskákat és a kora tavasszal
kihajtó nárciszok, tulipánok hagymá-
it. Újdonság idén, hogy a Honvéd li-
getben, a központi emeletes virág-
ágyon túl további felületekre kerültek
színpompás növények a parkban, je-
lentősen szépítve ezzel a vasútállo-
más főbejáratához vezető járdák kör-
nyezetét. Szintén az őszi virágdekorá-

Szakmai verseny Szőgyén 
seny az ágazat vitalitását mutatja, és azt,
hogy a szakmának jövője, perspektívája
van. Arról már Tőke László, a Pannon-Víz
vezérigazgatója beszélt, hogy minden
szakmában szeretik megállapítani a sor-
rendet, és mindenki szeret jó lenni a leg-
jobbak között. Ez a vízvezeték-szerelőknél,
illetve a vízműveseknél sincs másként.

Tőke László elmondta: „A verseny
egy jó seregszemléje lehet ennek a kicsit

különleges hivatásnak. Ezek a szakem-
berek az utcán, sok esetben a föld alatt
végzik mindennapi feladataikat, így
egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi-
re pontosan, mekkora precizitással, és
nem utolsósorban milyen gyorsan dol-
goznak. A fogyasztók többnyire rajtuk
keresztül ítélik meg egy adott cég műkö-
dését, vagyis nekünk is fontos, hogy el-
kötelezett kollégákkal végezzük tevé-
kenységünket. Reméljük, az országos
verseny jó hírvivője lesz a szakmának, és
a versenyzők közül mindenki jó emlékek-
kel tér haza.”

A csütörtöki gyakorlati teszten két
és fél órás szerelés során mérték össze
tudásukat a résztvevők. „A csapatok-
nak vízbekötést kell létesíteniük, közki-
folyót kell mérősíteniük, valamint egy
tűzcsapáthelyezést kell megoldaniuk,
mindezt egy hatszor hat méteres terü-
leten. A bírák aztán a szerelés folyama-
tát ellenőrzik, azt hogy pontosan mi-

lyen anyagokat használtak fel, hogy si-
került-e nyomásmegtartó módon vég-
rehajtani az illesztést, de szempont az
is, hogy az indulók mennyire takaréko-
sak a feladat megoldásakor” – foglalta
össze a verseny gyakorlati részét  Kug-
ler Gyula, a zsűri elnöke, a Bakony-
karszt Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A gyakorlat után, pénteken, elméleti
feladatokkal folytatódott a verseny. A
legjobbak szponzori díjakkal, vásárlási
utalvánnyal és oklevéllel gazdagodtak,
egyúttal egy évre magukkal vihetik a ver-
seny vándorzászlaját. Első helyen a szé-
kesfehérvári FEJÉRVÍZ csapata végzett,
második a szombathelyi VASIVÍZ, har-
madik a Szegedi Vízmű csapata lett. 

Pályafoglalás: a Barátság Sportparkban (Győr, Ifjúság krt. 1.)
Telefon: +36-20/515-1228

Örkény utcai MŰFÜVES
PÁLYA bérelhető:

7.500 Ft/óra
Őszi növénydekoráció
a városban

ció látható már többek között a szín-
ház környéki ágyásokban, a Bisinger
és a Batthyány parkban, a Rába Szál-
ló környezetében, a Bécsikapu téren,
a Kálóczi téren és a Városháza előtt.
A Győr-Szol koordinálásában össze-
sen huszonnégyezer árvácskát és
mintegy tizennyolcezer virághagy-
mát ültettek el a kertészek. A növé-
nyek gondozását a szolgáltató dolgo-
zói végzik. A Győr-Szol ezúton is kéri
a lakosságot, hogy a virágokat őriz-
zük meg együtt.
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Budapestrôl érkezô szakbecsüsök felvásárlást végeznek

www.dinasztiagaleria.hu

2014. október 17. (péntek)  9—16 óráig 
Gyôrben, a Rába Hotel Duna Termében.

Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

Táncosok és pantomimesek hir-
dették a közelmúltban, egy
olyan kávézó nyílt Győrben,
amihez hasonló eddig sehol a
világon: kedvenc italunkat a
gyógynövények királyával kom-
binálják, hogy a végeredmény
egy bársonyos ízű, egészséges
kávé legyen. Ráadásul az Orga-
no Caféban ezen kívül is számos
újdonsággal találkozhatunk.

A Széchenyi térről nyíló Szabadsajtó
utcában a nyár vége óta működik az
innovatív kávézó, ahol az élvezetet há-
zasítják az egészséges életmóddal; a
kávékba, teákba és a forró csokikba
ganodermát kevernek. A különleges
gombát a hagyományos kínai gyógyá-
szatban több ezer éve használják, kí-
nai nevének magyar fordítása annyit
tesz: a halhatatlanság növénye. Jóté-
kony hatását mára klinikai tesztek is
igazolják, mi csak néhányat sorolunk
fel ezekből: lúgosító hatású, így elve-
szi a kávé savasságát, a vért oxygén-
nel dúsítja, így frissít és élénkít, továb-
bá az „intelligens” gomba ott fejti ki
hatását, vagyis ott erősíti az immun-
rendszert, ahol annak a legnagyobb
szüksége van rá. Használható többek
között vesegyulladás, magas vérnyo-
más, ízületi gyulladások, asztma és
hörghurut ellen, és kiváló méregtele-

Az élvezetet házasítják az egészséges
életmóddal az Organóban

nítő. Ezen túl pedig bársonyosan lágy-
gyá varázsolja az arabica kávét, mely
kiegészítőül nyírfacukrot kap még, hi-
szen az Organo Caféban teljes mér-
tékben a testi-lelki egészségre voksol-
nak. A kávézóban megtalálható süte-
ményeik is a paleo étrend elvei szerint
készülnek, s a tulajdonos, Varga Ta-

más elárulta, hamarosan elkészül sa-
ját cukrászüzemük, ahol minden
nyersanyag, technológia és eszköz ki-
zárólag paleo alapú sütemények, pék -
áruk gyártását fogja szolgálni. Válasz-
tékban nincs lemradás a hagyomá-

nyos cukrászdákhoz hasonlóan kap-
ható lesz a kókuszkockától kezdve a
Rákóczi túrósig mindenféle finomság,
annyi különbséggel, hogy az Organo
Caféban az édességek büntetlen örö-
mök. Hamarosan szendvicseket is vá-
sárolhatunk, sőt, kiszállítást is tervez-
nek azoknak, akik a különböző menük,

gyorséttermek ételei helyett egészsé-
ges alternatívát keresnek.

A kávézás, sütizés élményét külön-
böző programokkal is kiegészítik, az Or-
ganóban például nyelvet is tanulhatunk:
a betérő érdeklődők kapnak egy table-

tet, amin 60 angol nyelvlecke segítségé-
vel tanulhatunk, s egészen a középfokú
nyelvvizsgáig lehet eljutni. A kávézó
egyébként kiválóan alkalmas nyilvános
és zártkörű összejövetelek, akár gyerek-
zsúrok, leány vagy legénybúcsúk, szüle-
tésnapi partik megtartására is.

Varga Tamás a ganodermára vissza-
térve hozzátette, a 10%-ban organikus
eredetű növényhez idáig csak kevesen
férhettek hozzá, mivel eddig kiskereske-
delemben vagy vendéglátásban senki
sem árusította. Hogy még többen meg-
ismerjék a „föld kincsét”, csütörtökön-
ként 18–19 óráig kávépartikat szervez-
nek, ahol mindenki megkóstolhatja a
különlegességet, s mellé hasznos infor-
mációkat is kapnak, illetve megtudhat-
ják, hogyan lehet pénzt keresni kávézás-
sal. Az elindult a törzsvásárlói program-
ban: otthoni fogyasztásra is vásárolha-
tunk a ganodermás termékekből, és
akár üzleti lehetőséget is tudnak ajánla-
ni az érdeklődőknek. (X)

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére: 

homlokrakodógép-kezelő
Feladata: Munkavégzés a Győr-Szol Zrt. likócsi kom-
posztálótelepén gumikerekes homlokrakodógéppel, 12
órás munkarendben.
Feltétel: homlokrakodógép kezelésére jogosító OKJ-s
végzettség, új típusú kiskönyv.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre vár-
juk: Győr-Szol Zrt. Munka- és Bérügyi Osztály 9024
Győr, Orgona út 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A
borítékra, kérjük, írják rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tessék fel a „homlokragodógép-kezelő” jeligét.

Jelentkezési határidő: 2014. október 17.

További információ kérhetŐ hétköznap 7 és 15 óra között
a 96/414-466-os telefonszám 231-es mellékén.

Álláshirdetés



szerző: koloszár tamás
fotó: borháló

„A borosüvegeket mindig túl ki-
csire fújják” – ezzel a mottóval
nyílt meg március 28-án az országos
franchise hálózatban szervezett Bor-
háló leg újabb üzlete a győri  Pálffy
utcában. A hangulatában egyszerre
borospincét és családias hangula-
tot is idéző, kellemes belvárosi üzlet
különlegessége, hogy kiváló minő-

ségű borokat kínál a megszokottnál
nagyobb, magnum, bag in box és
PET palackos kiszerelésekben.  Az
elmúlt fél év mérlegét Horváth Ben-
ce és Sztanity Szilárd tulajdonosok-
kal vontuk meg.

Milyen volt ez a hat hónap?
Izgalmas időszak volt, sikerült egy

új, vadonatúj szemlélettel, egy új kon-
cepcióval megvetni a lábunkat, és a ki-
váló magyar boroknak új rajongókat
megnyerni. Ez hihetetlen örömmel
tölt el bennünket.

Miben hozott újdonságot a
Borháló?

Mindenekelőtt abban, hogy ná-
lunk nem zsákbamacskát vesz a vá-
sárló, vásárlás előtt megkóstolhatja
a kiválasztott terméket, ráadásul a
nagyobb kiszerelések miatt sokkal ol-
csóbban, mintha máshol venné. Ma-
gyarország neves pincészeteit hoz-
tuk el a Belvárosba és az árak is olya-
nok, mintha a pincében vásárolnánk.
Újdonság voltunk abban is, hogy na-
gyon eredeti hangulatú üzletben, vá-
sárlóink szerint is nagyon egyedi mó-
don kínáljuk a borokat.

Voltak nehézségek is?
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„HA BOR, AKKOR BORHÁLÓ”
Féléves a legújabb belvárosi borkereskedés

Felidéznének néhány emléke-
zetes pillanatot az elmúlt hat hó-
napból?

Sikerült létrehoznunk egy törzsvá-
sárlói hálózatot, amelynek tagjait
rendszeresen ingyenes borkóstolásra
hívjuk. Ilyenkor egy-egy neves borász-
szal találkozhatnak, s üzletünkben
kóstolhatják meg a borokat, ezek az
esték mindig nagyon emlékezetesek.
Mérföldkőnek tartjuk azt is, amikor si-
került elérnünk, hogy a pannonhalmi

Babarczi Pincészet borai a Borháló
negyven magyarországi üzletének
polcaira felkerültek. 

Milyen terveik vannak a jövő-
re nézve?

Szeretnénk megszilárdítani az elért
pozíciónkat, még több embert meg-
nyerni a magyar boroknak és a Borhá-
ló filozófiájának. Hiszünk abban, hogy
kellemes környezetben, szakszerű
ajánlással jobb bort vásárolni, mint is-
meretlen, de szép címkéjű palackokat
nézegetni egy szupermarketben.

Bizonyára nem csak a vásárlók-
nak, a győri Borháló tulajdonosai-
nak is van kedvenc bora. Mivel ün-
nepelték a féléves jubileumot?

A Babarczi Pincészet Irsai Olivérjé-
vel, mert illatos és hihetetlenül kedvelt
a győriek körében.  Lisicza Sándor
2014-es rozéja is nagyon jól sikerült,
friss, üde bor. Ami pedig kedvenc vörös
borainkat illeti, Szőke Mátyás Legendá-
rium cuveéje és Tóth Ferenc Merlot-ja
Egerből, minden alkalomra  jó válasz-
tás.  Kóstolják meg önök is, biztosan
igazat adnak nekünk, miért ezeket em-
lítjük – mondta el az interjúban Horváth
Bence és Sztanity Szilárd.

|  Győr, Pálffy utca 3.  |  www.borhalo.com/gyor  |  Facebook: borhalogyor

Természetesen. Egy új üzlet nyitá-
sa, megfelelő bevezetése nem köny-
nyű. De ha a kínálat jó, az nagyban
megkönnyíti a helyzetet. A pozitív vá-
sárlói visszajelzések mindig átsegítet-
tek a nehézségeken, és ez feledteti a
nehézségeket.

Hányféle bort kínálnak?
Közel százféle folyóbor közül vá-

laszthatnak vásárlóink az összes tör-
ténelmi borvidékről. Nagy öröm, hogy
a  Pannonhalmi borvidéket is sikerült

felvenni a Borháló kínálatába.  A folyó
borok mellett minden igényt kielégít a
megszokott 0,75 literes palackos kí-
nálatunk is, erre is nagyon ügyelünk.

Csak és kizárólag a magyar
borokat preferálják?

Eredeti célkitűzésünk is ez volt.
Külföldi bort egyáltalán nem forgal-
mazunk. Csak és kizárólag zamatos,
finom magyar bort. E téren legfeljebb
annyit változtatunk a jövőben, hogy er-
délyi és felvidéki borokat is szeretnénk
kínálni ügyfeleinknek. 

Említették, hogy új vásárlói
réteget sikerült megnyerniük.
Melyik korosztályt?

Ha korosztályt kell mondanunk,
akkor mindenekelőtt a fiatalokat,
akik nyitottabbak az újszerű csoma-
golásokra, például a bag-in-boxra,
mellyel eddig többnyire gyümölcsle-
veken találkozhattak a vásárlók. Sok
vásárlónk választ inkább nálunk, ki-
használva hozzáértésünket, mint
hogy csalódjon a szupermarketek
polcairól levett borban. Nálunk csak
azt kell megvenni, ami ízlik, az él-
ményre pedig „teljes körű garanciát”
vállalunk!   

Üzleteink: CBA Delikát Gyôr, Virágpiac tér 2.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51. CBA Delikát
Gyôr, Mónus I. u. 24/b. CBA Delikát Gyôr,
Kodály Z. u. 29. CBA Delikát Gyôr, Szigethy A.
út 80. CBA Prima Gyôr, Ifjuság krt. 36. CBA Prima
Gyôrújbarát, Széchenyi krt.18. CBA Prima
Gyôrzámoly, Ancsali u. CBA Prima Gyôr, Új-Élet
u. 19. CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Ajándék, hideg-melegétkezési utalványt
elfogadunk! Üzletünkben telefonkártya
egyenleg feltöltés is igénybe vehetô!

Akció idôtartama: 2014. 10. 10—10. 17.

CBA sertészsír  0,5 kg
518 Ft/kg

4299,- cs

799,- db

2470,- kg

Magyar alma
1 kg

Ariel mosógélkapszula
2x32 db,
67,17 Ft/db

DELIKÁT

90,- kg

Nesquik
kakaópor
800 g
998,75 Ft/kg

259,- kg

BOMBA ÁR!

HB Lager
dob. sör 0,5 l

298 Ft/l, 169 Ft/db

149,- db
kartonos ár

Libacomb 1 kg
Liba testháj

699 Ft/kg
Liba farhát
119 Ft/kg

A Borháló csapata Polgár Zoltán villányi borásszal koccint fergeteges sikerű közös borkóstoló estjükön



APRÓ  HIRDETÉS

2014. október 10.  / + / 27

A MÁRKÁS FEHÉRNEMŰK
SZAKÜZLETE

Győr, Baross Gábor u. 29.

ÁLLÁS

Beteg ápolását, gondozá-
sát hosszú távra vállalom. 06-
70/530-9033

Mindenféle házimun-
kát, idősgondozást vállalok ott la-
kással. Tel.: 06-70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS

Beton és téglafalra
tárgyak felfúrása,  rög -
zítése és mindenne-
mű villanyszerelés,
bojlertisztítás. Érdek-
lődni: 06-30/314-3370.

Győrben élő idősek otthoni ápolását,
gondozását vállalja nagy gyakorlattal
rendelkező, középkorú nő. Hívjon bi-
zalommal! 06-30/451-5367  

Lomtalanítás! Vállalunk min-
den típusú lomtalanítást, igény sze-
rint rakodókkal, teljes körű elszállítás-
sal, akár díjmentesen, hétvégén is.
06-20/944-6667

Régi kapuk, kerítések
felújítása, újak készítése,
lakatosmunkák, ajtó-,
ablak- és zárjavítás, költ-
ségkímélő megoldások.
Tel.: 06-70/223-7957.

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

Kőműves-, festő- és
burkolómunkát, bontást,
tetőfedést, tető, oldalfal szigetelését
vállalnám megfizethető áron! Családi
és irodaházak takarítása! Tel.: 06-
70/428-1785.

Kaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivétel, metszés,
gyepszellőztetés, kertfenntartás! Tel.: 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

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

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

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszálltok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/500-1291.

EGYÉB 

Tanulási nehézségek, cigi-
stop hízás nélkül, fogyókúra, fejfájás,
meghallgatás, jóslás. 06-70/295-0855

Kópé Börze! Használt ba-
ba- és gyermekholmik vására.
2014. 10. 11-én 9–12-ig. Her-
man O. u. 22. (Vásárcsarnoknál).
Infó: facebook/kopebababörze

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

Magas áron vásáro-
lok antik bútorokat, antik órákat,
porcelánokat, festményeket, pén-
zérméket, képeslapot és teljes ha-
gyatékot! Díjmentesen házhoz me-
gyek! 06-30/458-7765

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt,
könyvet, egyéb régiséget vásárol magán-
gyűjtő. Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

OKTATÁS

Matematika, fizika, ké-
mia korrepetálás, felvé-
teli felkészítés általános és kö-
zépiskolásoknak. Sokéves tapasztalat-
tal, referenciákkal. Hívjál bizalommal, se-
gítek! A sikerhez persze a
Te szorgalmadra is szük-
ségünk lesz!  Érd. tel.: 06-
30/897-0405.

LAKÁSCSERE 

Nádorvárosi 1 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, folyama-
tos felújítás alatt álló, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás,
50–60 nm-es, erkélyes, határozatlan
idejű bérleményre. Erfurti és Soproni ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 423.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Nádorvárosi 1 szobás 43 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújí-
tásra szoruló, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 50–60 nm-es
bérleményre. (Hirdetésszám: 424.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti 1 szobás, 36 nm-es, kom-
fortos, egyedi gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
belvárosi, szigeti, révfalui, adyvárosi,
szentiváni 40-50 nm-es, 1+fél–2 szo-
bás bérleményre. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 236.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Szabadhegyi 2 szobás, 49
nm-es, távfűtéses,  határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, nádorvárosi, 30-55 nm-es,
határozatlan idejű bérleményre. A
WC külön helyiségben legyen. (Hir-
detésszám: 241.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 53 nm-
es, felújított, komfortos, gázfűtéses,
határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne szigeti, újvárosi, 2 szobás
50-60 nm-es, kizárólag földszinti
bérleményre. (Hirdetésszám: 242.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi 2 szoba, 50 nm-es,
távfűtéses, felújított, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne 50-
60 nm-es bérleményre. Belváros,
Sziget, Újváros kizárva. (Hirdetész-
szám: 243.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Nádorvárosi 1 + fél szobás,
36 nm-es, távfűtéses, határozott bér-
leti szerződéses, külsőleg szigetelt,
fűtéskorszerűsített házban lévő, fel-
újított lakást cserélne 1 + fél – 2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű,
nádorvárosi, adyvárosi, Marcalváros
I területén lévő bérleményre. (Hirde-
tésszám: 244.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

INGATLAN

Üres, akár felújítandó, 1,5 szobás
(max. 50 nm), jó rezsijű téglala-
kásnak évekig gondos
bérlője lennék Győrben vagy
közelében! Tel.: 06-20/494-0427.

Tulajdonostól eladó Győr-
Ménfőcsanakon, csendes zsákutcá-
ban 85 nm-es, nappali+kétszobás
sorház, garázzsal, nagy fedett terasz-
szal, saját kerttel. A házban +40 nm
tetőtér, infra szauna, klíma, fúrt kút,
öntözőrendszer, riasztó távfelügyelet-
tel. Zöld környezet, játszótér, több par-
kolási lehetőség, a közelben Metro.
Rendkívül biztonságos, nyugodt kör-
nyék. Csere lehetséges nádorvárosi,
belvárosi 2-3 szobás lakásra. Ár:
24.900.000 Ft. Érdeklődés e-mail-
ben: sorhaz@gmail.hu

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

ÉPÍTŐANYAG

indulnak Gyôrben, frissítô-masszázs október 17-én
(39 E Ft), nyirok-masszázs október 18-án (45 E Ft),
decemberben Sopronban is. Tel.: 30/9840-234

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó

MASSZÔRTANFOLYAMOK
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Gyõr,
Töltésszer u. 18.

Tel.: 36-96/518-423,
Fax: 36-96/524-877

e-mail: info@amstelhattyu.eu
www.amstelhattyu.eu

Szombattól

ÚJ ÉTLAPPAL,
kiváló borokkal,  frissítô italokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

H I R D E T É S F E LV É T E L

MÉDIA

GOMBOS ÉVA 
+36 20 475 1314

HETILAP, ONLINE, RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ

AGG ZSUZSANNA
+36 20 774 2740

KISS-MÁTÉ NOÉMI
+36 20 430 7214

CSALA RÓBERT 
+36 70 518 0246
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Megmozdult a város!

Radnóti Ákos, a körzet
önkormányzati képvi-
selője, miután lefutot-
ta a távot, kipróbálta
az új CrossCore sport-
eszközt is.

Ambros Martín egy
röpke időre lecserélte
a kézilabdát, és ping-
pongütőt ragadott. 

A hölgyek
körében nép-
szerű volt
a Zumba,
a Pilates, a Kick-
boksz Aerobic
és a Kangoo. 

A bátor vállalkozó gyere-
kek pedig kipróbálhat-
ták a birkózást, a ken-
dót, az ökölvivást és a ví-
vást. 

Fo
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A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjában ezúttal a Patent VIP
Lövésznapról láthatnak bővebb
összefoglalót. A sportmagazin játé-
kában pedig a Mezbolt által felaján-
lott Liverpool sálat sorsolnak ki. Ér-
demes lesz tehát hétfőn 19 óra 30
perckor a Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat
ajánljuk

Kulisszajárásra hívták a győri sportbarátokat vasárnap,
hogy megnézhessék a készülő új Audi Arénát és az új
uszodát. Mindkét létesítmény építése szépen halad, és
még az idén birtokukba vehetik a sportcsapatok és ter-
mészetesen a győriek! A különleges túrára már a reggeli
órákban is sokan jelentkeztek és a nap folyamán is sorra

Újra vereséggel hagyta el a pá-
lyát a Győri ETO FC. A zöld-fehé-
rek az OTP Bank Liga 10. fordu-
lójában a Puskás Akadémiával
találkoztak idegenben, ahol 2–1-
es vereséget szenvedtek. Az ETO
egyetlen gólját Rudolf Gergely
szerezte a 19. percben, büntető-
ből, aki mellesleg duplázhatott is
volna, ám a második 11-esét
már védte a hazai kapus. A haza-
iak ezzel szemben kétszer is
eredményesek voltak, így ismét
pont nélkül távozott a Győr a pá-
lyáról. A vesztes mérkőzést köve-
tően Horváth Ferenc vezetőedző
felajánlotta lemondását. A klub-
vezetés megtárgyalta az ügyet,
azonban nem fogadta el, így to-
vábbra is ő irányítja az ETO-t. 

Egy héten belül kétszer is pályára lé-
pett idehaza a Rába ETO FC a férfi fut-
sal NB I-ben.  Előbb az első fordulójá-
ból elhalasztott mérkőzésen a Veszp-
rém ellen, majd néhány nappal ké-
sőbb a Rubeolával találkoztak. 

Az előbbi találkozón fölényes, 8–4-
es ETO-siker született. A vendégek az
első játékrészben még jól bírták a

15 gólos siker
Ismét fölényes győzelmet aratott
a Győri ETO KC a női kézilabda
NB I 6. fordulójában. Ambros
Martín tanítványai 35–20-ra múl-
ták felül a Debrecen együttesét
idegenben. A hazaiak a mérkő-
zés elején még jól tartották ma-
gukat, tíz perccel a szünet előtt
még döntetlen volt az állás, ám a
félidő végére már hat góllal veze-
tett a bajnoki címvédő. A máso-
dik játékrészben pedig ezt a kü-
lönbséget tovább növelve, ma-
gabiztosan begyűjtötte az ETO
az újabb bajnoki pontokat.

Horváth Ferenc
maradt az edzô

Ön is megnézte? Így néz ki az új aréna 

Dupla hazai siker
tempót, annyira, hogy 4–4-re hozták
az első 20 percet. A másodikban az-
tán kijött az ETO fölénye és még négy-
szer talált be a vendégek kapujába. 

A következő mérkőzésen aztán a
Rubeola következett, amely ellen is si-
mán behúzták a zöld fehérek a bajno-
ki pontokat. Hasonlóan az előző
meccshez, itt is az első félidőben bírta
jobban a tempót a vendégcsapat. Az
ETO csupán egyszer tudott betalálni,
még az első percben Solano volt ered-
ményes. A következő 20 percben az-
tán ismét kijött az erőfölény. Győr.
Előbb Noé talált be, majd őt követte
Juanra és Harnisch gyors egymás-
utánjában. Egy perccel a vége előtt
Lódi még megszerezte a Rába-parti-
ak ötödik gólját is. Az ETO továbbra is
vezeti a bajnoki tabellát öt győzelem-
mel és egy döntetlennel. 

jöttek a kíváncsiskodók. Az érdeklődők megleshették pél-
dául a küzdőteret, a VIP folyosót, vagy az öltőzőt. A mű-
szaki átadás már októberben meglesz, az első mérkőzést
pedig november 23-án játssza a Győri Audi ETO KC, ami-
kor a Savehof érkezik Bajnokok Ligája összecsapásra vá-
rosunkba. 

Fotó: Marcali Gábor
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Megvannak
az elsô pontok

Sima gyôzelem
a Liga Kupában
Magabiztos, 4–1-es győzelmet
aratott a Győri ETO FC a labda-
rúgó Liga Kupa D csoportjának
kedd esti mérkőzésén. A zöld-
fehérek az NB II-es Csákvárral
találkoztak hazai pályán.  Az
ETO gyakorlatilag már egy fél-
idő alatt eldöntötte a mérkőzést,
hiszen háromszor is eredmé-
nyes volt az első 45 perc alatt.
Először Martinez a 11. percben,
majd Kvilitaia kétszeres gyors
egymásutánjában a 30. és a 32.
percben. Sőt a második játék-
részben megszerezte a harma-
dik gólját is. A vendégeknek
már csak a szépítés maradt. A
77. percben Molnár büntetőből
szerezte meg a vendégek egyet-
len gólját. A zöld-fehérek legkö-
zelebb ligakupa-mérkőzésen
október 15-én lépnek pályára a
Csákvár elleni visszavágón. 

Először sikerült győzelemmel el-
hagynia a pályát az ETO-SZESE-
nek az idei szezonban. A zöld-fe-
hérek háromgólos, 26–23-as
győzelmet arattak a Vecsés ellen
az NB I/B 4. fordulójában. Rosta
Miklós tanítványai legközelebb
október 11-én, idehaza bizonyít-
hatnak a Százhalombatta ellen.

Talán csak a szép színes plakát
varázsolta el tekintetét vagy a
fényképen szereplő csinos
hölgy karcsúsága ragadta ma-
gával? Bizonyára nem tudhatja,
de egy valamiben teljesen biz-
tos lehet… zsigereiben érzi,
hogy változtatni akar az életén,
hogy egészségesebb és telje-
sebb életet élhessen!  Ebben
segít a SPEEDFIT és a Kardirex
Egészségügyi Központ közö-
sen szervezett programja.  

Újra és újra nagyobb méret-
re kell cserélnie a ruháit? Nem
szívesen néz tükörbe, és nincs
kibékülve önmagával? Nehéz a
mindennapi tevékenység? Ked-
ve lenne kirándulni, túrázni, ját-
szani a gyermekeivel, kitartóbb-
nak lenni a munkában vagy csu -
pán szuszogás nélkül felmenni
az emeletre? Tudom, mit érez…
de van megoldás.

Nincs csoda fogyókúra és
egy-két hét alatt koplalással el-
érhető modellalkat, igenis dol-
gozni kell érte! Az elhízás nem
csak esztétikai probléma, épp-
úgy hatással van a testi, mentá-
lis és szociális egészségre is. 

A közelmúltban már 12. alkalommal
rendezték meg a Győrzámoly Open el-
nevezésű nyílt tenisztornát a szigetközi
településen. A népszerű vidék verseny
főtámogatója idén a Generali lett,
amely örömmel állt a kezdeményező
mellé. Látó Tamás, a Generali győri
ügynökségének vezetője elmondta,
hogy a cég megpróbál nyitni a térség
különböző rendezvényei felé. Kiemel-
ten fontosnak tartják, hogy felhívják a
figyelmet  a rendszeres sportolásra.
Ezért nem is volt kérdés, hogy most is
vállalják a támogató szerepét. Hozzájuk
csatlakozott az Openhouse, amely szin-

A bérletek a Győr+ Média belváro-
si, Baross Gábor úti pavilonjában
kaphatóak, hétköznapokon 9–16
óra között. ETO-SZESE-szezon-
bérlet 8.000 Ft. ETO-SZESE csa-
ládi szezonbérlet 15.000 Ft (2 fel-
nőtt, 2 gyerek – 18 év alatti). ETO
SZURKOLÓI bérlet 4.000 Ft . (A
110 éves ETO emlékévben, aki
bármelyik ETO-s csapat, foci-, fut-
sal-, Audi ETO-bérlettel rendelke-
zik, vagy bármelyik csapat szurko-
lói klubjának tagja, és ezt igazolja.)

Kedves Olvasó!  
Határozza el magát egy köny-

nyebb és fittebb élet mellett!  Ve-
gyen részt a három hónapos
SÚLY (FEL)EJTŐK KLUBJA

programunkban, ahol orvosi ki-
vizsgálást követően, egészségét
tekintve biztonságban, szakmai-
lag felkészült edzői gárda segít-
ségével szabadulhat meg a nem
kívánt túlsúlytól. A program zárá-
saként, a legsikeresebb súlyvesz-
tő jutalomban részesül. 

Szeretettel várunk minden-
kit a programismertető előadá-
sunkra 2014. október 13-án,
hétfőn 18 órakor a Kardirex
Egészségügyi Központban. 

Nagy-Huszár Anikó

tén örömmel vállalta a támogatást.
Visszatéve a versenyre, a kétnapos via-
dalon egyéni és páros számokat is hir-
dettek, amelyre szép számmal jelent-
keztek. Ráadásul a Generali-kupára ez-
úttal nemcsak a szűk környékről, ha-
nem például Mosonmagyaróvárról is
érkeztek versenyzők. Jó hangulatban
teltek a mérkőzések, egész nap patto-
gott a labda a salakos pályákon. A te-
niszpálya tulajdonosa, Karácsony Ró-
bert úgy fogalmazott, a legnagyobb
öröm számára, ha minél többen
játsszák a kedvelt sportágukat. Ő és fe-
lesége ugyanis azért dolgozik nap, mint

nap, hogy a tenisz ne csak a gazdag
emberek sportja legyen, hanem gyer-
mekek és felnőttek százai űzzék ezt a
sportágat. A versenyt végül a Somogyi
Mihály–Horváth Sándor kettős nyerte
meg, megelőzve a második Csiszár Pé-
ter–Milanovics János duót és a harma-
dik Szabó Iván–Szabó Péter párost.
Egyéniben Hebling Gábor nyert, a kép-
zeletbeli dobogó második fokára Vas-
kovics László, míg a harmadikra Hor-
váth Sándor állhatott fel. Folytatás ta-
vasszal a 13. Győrzámoly Opennel,
ahova a szervezők örömmel várják a te-
niszezni vágyókat. 

Generali-kupa Gyôrzámolyon
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Idén a lengyelországi Krakkó városa adott otthont az
IFMA Muay Thai felnőtt és junior Európa-bajnokság-
nak, ahol három ringben 40 európai ország sportolói
között zajlottak a küzdelmek. Hazánkat és csapatunkat
a Magyar Kick-box Szövetség IFMA Muay-Thai szakág
válogatottjának színeiben, Nardelotti Zoltán képviselte
Junior korosztályban, -75 kg-ban. Zoltán egészen a fi-
náléig jutott, ahol a fehérorosz ellenféllel mérkőzött
meg, ám nagyon szoros összecsapásban csak máso-
dik lett. A magyar csapat az eddigi idők legeredménye-
sebb versenyét zárta. Ezen a kontinensviadalon össze-
sen két arany, öt ezüst és egy bronzérmet szerzett a Re-
hák György szövetségi kapitány és Csányi János válo-
gatott edző által vezetett gárda.

Kisbácsa egyik legerősebb civil
szervezete a Kisbácsai Horgász
Egyesület. Az 1953-ban alakult
szervezetnek közel száz tagja
van – kezdi bemutatójában Pe thő

Gábor elnök. A horgászegyesü-
let 2001-ben nyerte el a Kisbá-
csai gödör halászati-horgászati
jogát. A tó fő hala a ponty, ugyan-
akkor foghatunk amurt, süllőt,

csukát és harcsát is. Az egyesü-
let nagy hangsúlyt fektet a hor-
gászutánpótlásra és az ifjúság
nevelésére. A tóra érvényes na-
pijegyet a Benedek Elek út 88. cí-

men és a Magyar Horgászbolt-
ban lehet váltani. Évente kétszer
tartanak gyermekhorgászver-
senyt, májusban horgászmajális-
ra várják a környékbeli lakosokat

és a horgászatot kedvelő csalá-
dokat. A horgászok a kezdetek-
től fogva szépítik szeretett tavuk
partját és környezetét. Amint az
elnök fogalmazta: a horgászok-
nak és a kisbácsaiaknak egy -
aránt fontos, hogy a vízpart tisz-
ta és komfortos legyen. Hason-
lóan vélekedik Morvay László, a
győri önkormányzat gazdasági
és tulajdonosi bizottságának
tagja, aki választókerületi lakos-
ként eddig is sokat tett a tóért és
a környezet szépítéséért. Köz-
benjárásának köszönhetően, a
helyiek áldozatos munkájával he-
lyezték ki például azokat a ké-
nyelmes padokat, ahová leülve a
horgásztó partján pihenhetünk,
kikapcsolódhatunk. A tervek
szerint a fejlesztéseknek ezzel
nincsen vége. Morvay László a
lakosság eddigi együttműködé-
sét megköszönve, a megkezdett
munkát folytatná, a vízpart szépí-
téséhez továbbra is minden tá-
mogatást megszerezne, segítve
ezzel a horgászok környezetüket
szépítő tevékenységét.

Nagy Csaba

Európa-bajnoki
ezüst Krakkóból

Horgászösszefogás Kisbácsán
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