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7. oldal Lapunk megjelenésé-
nek napján avatják a Győr és Abda
között újra a helyére állított Radnó-
ti-szobrot. A tavaly ledöntött alko-
tást, a költő halálának 70. évfordu-
lójára állítják vissza.

9. oldal Huszonhét éve végezték
az első kézvisszavarrást a győri
kórházban. Dr. Király Géza főorvos-
sal, a győri kézsebészeti sikerek
atyjával emlékeztünk vissza a kez-
detekre.

11. oldal A régészek ritkán találnak aranyat, kincseket pedig
szinte soha. Sokkal inkább Agatha Christie Poirot-jára hasonlíta-
nak: apró részleteket raknak egymás mellé, amikből kirajzolódnak
olyan népek, kultúrák, melyekről már csak a több száz vagy ezer
éve elásott tárgyaik tanúskodnak. Riportunkban a győri feltárások-
nak jártunk utána.
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4000 fiatal vesz részt a diplomamentő program nyelvtan-
folyamain, másfél hónap alatt 340 képzés indult el
az ország 82 településén. A nemzetgazdasági mi-
niszter szerint eddig 31 ezren jelezték, hogy szeret-
nének részt venni a programban.

700 ezertől 1 millió 170 ezer forintig lesz igénybe
vehető 2015 júliusától az otthonteremtési tá-
mogatás, nemcsak új lakások vásárlására, épí-
tésére, hanem használt lakás vásárlására vagy
a meglévő bővítésére is.
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A győri városvezetők
megkoszorúzták dr.
Ottófi Rudolf sírját, a
városi megemléke-
zést pedig a nádorvá-
rosi köztemetőben
tartották.

Halottak napja alkalmából
a győri önkormányzat ne-
vében dr. Somogyi Tivadar
és Fekete Dávid alpolgár-
mesterek emlékeztek az
egykori győri alpolgármes-
terre és barátra, dr. Ottófi
Rudolfra, aki hosszan tar-
tó betegség után, 2011-
ben hunyt el. A megemlé-
kezés során a városveze-
tők koszorút helyeztek el
és mécsest gyújtottak a
sírnál. Az 1950-ben szüle-
tett Ottófi Rudolf 1977 óta
élt Győrben. A Széchenyi
István Egyetemen tanított,
az önkormányzatban pe-
dig Bácsa, Kisbácsa és
Sárás érdekeit képviselte.
2006-ban és 2010-ben is
alpolgármesternek válasz-
tották. A városért és em-
bertársai iránti tenni aka-
rását mindenki elismerte,
hiszen ahol csak tudott,
segített. A közgyűlés halá-
la után posztumusz dísz-
polgári címmel is elismer-
te Győrért végzett mun-
kásságát.

Harmonikámmal a Nagy Háború
hadszínterein címmel Győrszent -
iván Részönkormányzata és a
Wass Albert Irodalmi Klub emlék -
estet szervez november 13-án
17.30-kor. Előadó Kulcsár Béla
harmonikaművész, helyszín a régi
mozi épülete, Győrszentiván,
Déryné u. 11. A belépés díjtalan. 

Diplomásokat, pályakezdőket és
szakképzett fiatalokat is vártak a
Széchenyi István Egyetem keddi,
regionális állásbörzéjére. A rendez-
vény célja már évek óta az, hogy a
leendő munkavállalók közvetlen
kapcsolatot alakíthassanak ki a ré-
gióbeli vállalkozásokkal. Az állás-
börzére érkezők többek között az
Audi Hungaria, a Nemak és a Rába
különböző ajánlatai között válogat-
hattak, de a szintén jó nevű Federal
Mogul, az SMR, a BOS és a szom-
bathelyi LuK Savaria is képviseltette
magát a térség legnagyobb, ilyen
jellegű börzéjén. 

A győri Városháza, a vasútállomás és a Széchenyi tér
is helyet kapott a budapesti Miniversumban. A hatal-
mas, gyönyörűen kidolgozott és részletgazdag, folya-
matos mozgásban lévő terepasztalon Magyarország,
Ausztria és Németország tájai, egyes nevezetességei
elevenednek meg százszoros kicsinyítésben. Me-
gyénkből Pannonhalma, Nagycenk és Sopron neveze-
tességei is láthatók a játékméretű világban. 

Városi emlékezés halottak napján
ezeket tovább ápolva, lel-
künkben megőrizve, közö-
sen, együtt mi is nagy tet-
tekre vagyunk képesek.

Radnóti Ákos hozzátet-
te, büszkén hajtunk ma fe-
jet az I., a II. világháború
hősi elesettjei előtt, akik a
vérüket áldozták az orszá-
gunkért. Emlékezzünk Ti-
hanyi Árpád, mártírhalált
halt forradalmár hősünk
sírjánál, nem felejtve a for-
radalom további hőseit és
mártírjait, akik egy hazug
világban álltak ki az igazu-
kért. Örökre hálásak le-
szünk nekik. Emlékezzünk
Győr város elhunyt polgár-
mestereinek sírjainál is, kik
munkájukat a város és az
itt élő polgárok felemelke-
déséért végezték.

A képviselő hangsú-
lyozta, a mindenszentek
és halottak napja a család,
a társadalom és az egyhá-
zak egyik legbensősége-
sebb ünnepe. Mindannyi-
unké, hisz valamennyiünk-
nek vannak halottai. Ez az
a pillanat, amikor a roha-
nó világunkban mindenki-
nek meg kell állnia és em-
lékezni, visszagondolni
azokra, akik már nem le-
hetnek velünk. Értük lo-
bog a gyertya lángja, a ne-
künk hiányzókért.

Fôvárosi terepasztalon
a városháza és a Széchenyi tér

A győri önkormányzat a
nádorvárosi köztemetőben
tartotta koszorúzási ün-
nepségét az I., a II. világhá-
borús, az 1956-os hősi ha-
lottak előtt tisztelegve, a
Deim Pál alkotta „Hősi ha-
lottak” emlékművénél. A
megemlékezésen Radnóti
Ákos önkormányzati képvi-
selő úgy fogalmazott, ezen
a napon emlékezünk váro-

sunk neves halottaira, hő-
seire, de az innen elszár-
mazott győriekre is, akik
életükkel példát mutattak.
Emléküket örökre ápolva,
hálásak vagyunk nekik. Per-
sze nem csak rájuk, de sze-
retteinkre is emlékezünk,
azokra, akik a legfontosab-
bak voltak a számunkra. Ne
felejtsük el elődeink tetteit,
példamutatásait, hiszen

November elsején, szombaton
megnyitott a Szarvas utcai, Hajlék-
talanokat Ellátó Krízisközpont téli
krízisszállója. Az elmúlt éjszakákon
már több mint 40-en vették igény-
be a 60 férőhelyes éjszakai szállást.
Az épületben működő népkonyhá-
nak, nappali melegedőnek pedig
év közben is sok látogatója van. A
téli krízisellátás mellett átmeneti és
rehabilitációs ellátást is nyújtanak a
hajléktalanoknak, kapnak például
ápolást, gondozást és orvosi ellá-
tást is. A fedél nélküliek április 30-
ig vehetik igénybe a téli krízisszállót. 

Emlékest 

Krízisszálló

Állásbörze
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A szlovákiai városból 45 fiatal látogatott
a győri kiállítási központba. Hamarosan
Ilaván is bemutatkozhat a Mobilis.

Ilava és Győr hagyományosan szo-
ros kapcsolatot ápol egymással. En-
nek újabb tanújelét adva, a közelmúlt-
ban közel félszáz szlovákiai diák ka-
pott meghívást városunkba ing. Ste-
fán Dásko polgármester vezetésével.
Dr. Schmidt Péter, a győri  Baross
Társaság elnöke, Ilava város díszpol-

Az I–II. világháború vitézeinek emléké-
re avattak kopjafát a Bem téren. „Állít-
tatott mindazok tiszteletére és emléké-
re, akik az I. és a II. világháborúban har-
coltak a hazáért, és bátorságukkal és
vitézségükkel kitűntek az életük veszé-
lyeztetése árán” – őrzi a hősök emlékét
a kopjafa, amelyet a Győri Öregcser-
kész Baráti Kör és a Történelmi Igaz-
ságtétel Bizottság közadakozásból, az
önkormányzat támogatásával állított.

„A kopjafa jelkép, amely szimbólu-
ma a földhöz és a szülőföldhöz való ra-
gaszkodásnak. Erős fából faragják, fá-
ból, amely gyökeret ver, és ezekből a
gyökerekből táplálkozik egész életé -
ben. Mi magyarok is gyökeret vertünk
itt a Kárpát-medencében és múltunk-
ból, elődeink cselekedeteiből táplál-
kozunk immáron évezredes visszate-
kintésben” – fogalmazott az avatóün-
nepségen Borkai Zsolt polgármester. 

Hozzátette, „Nem véletlenül állítot-
tuk ezt a Vitézi kopjafát ide, a Bem Jó-
zsef téren kijelölt zöld területre. Bem
József olyan személyisége a történe-
lemnek, akire minden generáció fel-
nézhet, aki egyszer és mindenkorra a
magyar–lengyel barátság megtestesí-
tője is lett. A Vitézi kopjafa ezért itt, a
Bem téren méltó otthonára talált, és
remélem, hogy sokak figyelmét irá-
nyítja majd rá a történelem és a múlt
tiszteletének jelentőségére.” Mint mond-
ta, örömteli, hogy a város le újabb em-
lékhelye civil kezdeményezés alapján,
Győr város támogatásával jöhetett lét-
re. A polgármester köszönetet mon-
dott a kopjafaállítás kezdeményezőjé-
nek, Péter Gyulának azért az áldoza-
tos munkáért, amelynek révén meg-
valósulhatott az új emlékmű.

Az ünnepségen Vitéz Horváth
Csaba országos törzskapitány emlé-
kezett meg a harcok során elesett hő-
sökről, akik kilátástalan helyzetben is
helytálltak, mert a hazaszeretet ve-
zérelte őket. 

A 95 éves Herbacsek László
adyvárosi lakost köszöntötte
születésnapja alkalmából Rad-
nóti Ákos. A városrész önkor-
mányzati képviselője átadta Or-
bán Viktor jubileumi, üdvözlő
oklevelét és jó egészséget kí-
vánt. Laci bácsi a hosszú élet tit-
kának a szeretetet fogalmazta
meg, amit bizonyít, hogy felesé-
gével, Erzsébet asszonnyal ma
is nagy boldogságban élnek. 

Budapest és Győr miatt áll fel a padló-
ról a lakáspiac címmel közölt írást a Vi-
lággazdaság. A lap a KSH adataira hi-
vatkozva azt írja: 2014 első kilenc hó-
napjában 5168 új lakás épült az ország-
ban, 27 százalékkal több, mint egy év-
vel korábban. Az összes lakás közel fele
(2553) Közép-Magyarországon épült.
Ezen kívül csak Győr-Moson-Sopron

Ismét pályázatot hirdet vakok és gyen-
gén látók számára a Győri Lions Ala-
pítvány. A győri székhellyel működő
szervezet célja, a vakság megelőzésé-
nek támogatása, valamint a vakok és
a gyengén látók életlehetőségeinek, a
látók életlehetőségeihez történő, le-
hetséges közelítése. 

Az elnyerhető összeggel esősorban
olyan pályázatot kíván támogatni az ala-

Lions jótékonysági pályázat 
pítvány, amely az adott probléma konk-
rét, lehetőleg hosszabb távú, tartós
megoldását segíti elő, illetve azt szol-
gálja. Az alapítvány ragaszkodik ahhoz,
hogy a támogatási összeg maradékta-
lanul a nyertes pályázatban megjelölt
célra kerüljön felhasználásra.

A támogatás területi célja elsősor-
ban Győr és környéke. A pályázati
adatlap – külön magánszemélyekre,

és külön intézmények számára – igé-
nyelhető az alapítvány postai vagy e-
mail címén (Győri Lions Alapítvány,
9012 Győr, Zsellér u. 5., kl@diffe-
rent.hu.), illetve letölthető az Első Győ-
ri Lions Klub internetes honlapjáról:
www.lions.gyor.hu. A pályázatok be -
adási határideje 2014. december 15.
A pályázati adatlap a Győr+ következő
számában is megjelenik.

Kopjafa a vitézek
tiszteletére

Ilavai gyerekek a Mobilisben

gára kalauzolta a vendégeket, mely-
nek keretében a  diákok először a
Széchenyi István Egyetemet látogat-
ták meg, ahol a MOBILIS központ-
ban számos érdekes kísérlet aktív ré-
szesei lehettek és betekintést kap-
hattak a műszaki világ csúcstechno-
lógiai rendszereibe is. Az ilavai pol-
gármestert  Winkler Csaba rektori tit-
kárságvezető és dr. Schmidt Péter
társaságában  fogadta dr. Földesi Pé-

ter, az egyetem rektora, aki jelezte,
szívesen bemutatnák a MOBILIS
rendszerét  Ilaván is, amit Stefán Dás-
ko szívesen fogadott. A diákok ez-
után városnézés keretében ismer-
kedtek Győrrel, majd látogatást tet-
tek a Városházán, ahol a gyerekek át-
vették Borkai Zsolt polgármester és
a város ajándékát. A látogatás to-
vább erősítette a két város gyümöl-
csöző együttműködését.

Budapest és Gyôr
húzza az ingatlanpiacot

megyében figyelhető meg nagyobb
arányú építési tevékenység, itt megkö-
zelítette a 700-at a használatba vett la-
kások száma, és több lakás építését
tervezik, mint a fővárosban vagy Pest
megyében. Budapesten 1474, Győr-
ben 245 lakás épült, emellett csak Deb-
recenben és Siófokon vettek 100-nál
több új lakást használatba. 
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Újjávarázsolják a Bácsai úti Au-
di Hungaria Iskolát. A régi épü-
letek egy részét lebontják, a fő-
épületet felújítják és kibővítik.
Felhúznak egy többfunkciós
csarnokot is, a pénzből futja új
menzára és konyhára is. A bőví-
tés eredményeként 45 osztály-
terem várja a diákokat 9600
négyzetméteren. A kivitelezést
pályázat útján a West Hungária
Bau Kft. és a Merkbau Kft. W-M
Konzorcium nyerte el. 

Az intézmény fenntartójával, a Ma-
gyarországi Németek Általános Műve-
lődési Központja Intézményfenntartó
és Működtető Közalapítvánnyal au-
gusztusban írta alá a konzorcium az
egymilliárd forint értékű szerződést, a
műszaki átadás tervezett időpontja a
következő év júliusa – nyilatkozta heti-
lapunknak Lukács Zsanett, a West
Hungária Bau Kft. szóvivője, aki el-
mondta azt is, minden a terveknek
megfelelően alakul. A bontási munká-
kon túlvannak, csakúgy mint az alapo-
záson, november elején pedig megér-
keznek az első pillérek is. 

Az építési beruházás egy meglévő
iskolaépület egyik oktatási szárnyá-
nak átalakítását és emeletráépítését,
valamint bővítmény hozzáépítését tar-
talmazza – tudtuk meg Lukács Zsa-
nettől. Mindez azt jelenti, hogy a meg-
levő iskolaépület mellé egy vadonatúj
szárnyat is felhúznak, amely közvetlen

November 9-én, vasárnap megismételt önkor-
mányzati képviselő-választást tartanak a győri 24-
es szavazókörben. Morvay László, a Fidesz-KDNP
jelöltje ezzel kapcsolatban a következőkről tájékoz-
tatja a lakosságot:

„Tisztában vagyok vele, hogy az idén már a soka-
dik választáson vagyunk túl, mégis arra kérem a 24-
es szavazókör polgárait, hogy vasárnap még egy-
szer járuljanak az urnához, hiszen szeretett városré-
szünk sorsáról kell döntenünk az elkövetkező öt év-
re. Személy szerint örülök a megismételt választás-
nak, mert a korábban kialakult szoros eredmény
mindkét érintett fél részéről kételyeket ébreszthe-
tett, számomra viszont a választás tisztasága a leg-
fontosabb. Visszautasítom a rólam terjesztett rossz-
hiszemű, önös érdekeket szolgáló koholt vádakat,
amelyek nem fedik a valóságot. Én becsülettel vé-
geztem a munkámat egész életemben, és ezúttal is
a sárdobálás helyett a városrész fejlődéséhez kap-

November 9-én ismét választás Győrben!

csolódó programunkat egyeztettem Borkai Zsolt
polgármesterrel és a városvezetéssel.

Városrészünkben sok a tennivaló, de Borkai
Zsolt támogatásával sokat tudnék tenni a négyes
választókerület fejlődéséért az elkövetkező öt év-

ben. Céljaim közé tartozik a kisbácsai tó szabadidő-
központtá fejlesztése a lakossággal és a horgászok-
kal egyeztetett módon, a kisbácsai sportpálya ügyé-
nek rendezése, amit évek óta nem sikerült megol-
dania az eddigi képviselőnek. Fontos feladat a 6-os
busz végállomásának áthelyezése az igényeknek
megfelelően a Szitásdombra, a Szitásdomb utcai
járda építése, járdafelújítások, a csapadékvíz elve-
zetésének kiépítése a Csemete, a Kalapács, a Sza-
badság, a Domb és a Gát utcákban, a rossz állapo-
tú utcák felújítása. Célom továbbá kerékpárút épí-
tése Kisbácsa és Bácsa között, valamint a Bácsai
tó több generációs szabadidőparkká fejlesztése. A
városrész érdekeit Önökkel közösen szeretném kép-
viselni az önkormányzatban.

Ehhez kérem vasárnap a választópolgárok támo-
gatását!

Morvay László és a Fidesz-KDNP
városi szervezetének közleménye

A kivitelezést a West Hungária Bau Kft. és a Merkbau Kft. alkotta W-M Konzorcium nyerte el

VÁLASZTÁS FEJLESZTÉS

Ilyen lesz a megújult Audi-iskola
összeköttetésben áll a főépülettel.
Ugyancsak épül egy új tornaterem is. 

Az emeletráépítéssel 191 négy-
zetméterrel nagyobb lesz az iskola
alapterülete. A kétemeletes új
szárny nagysága közel ezer négyzet-

méter. A régi épületet teljesen fel-
újítják, kicserélik az ablakokat, meg-
újul a homlokzata. 

Lukács Zsanett elmondta azt is, a
munkálatok komplexitását érzékel-
tetve, hogy az új épületek és a régi-
ek felújítása mellett szinte mindent
korszerűsítenek az iskolában. Így a

meglévő kazánház átalakításával és
épületgépészeti bővítésével közpon-
ti fűtési rendszert építenek ki. Bőví-
tik a villamosenergia-ellátást, erős-
és gyengeáramú hálózatokat hoz-
nak létre. A külső vízellátást, gázellá-

tást, szennyvízcsatornát és csapa-
dékvíz-elvezetést ugyancsak átépí-
tik a bővítéshez szükséges kapaci-
tásnöveléssel.

Az épületben egy 630 kg teherbírá-
sú akadálymentes felvonót építenek
be, míg az épület környezete térburko-
latot kap. 

A West Hungária Bau Kft. jelenleg
harmincöt projekten dolgozik ország-
szerte. Korábban számos oktatási in-
tézmény felújítását végezték. Budapes-
ten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Ludovika, Szombathelyen a Brenner

János Általános Iskola, Veszprémben a
Pannon Egyetem, Győrben a Széche-
nyi István Egyetem Audi Tanszéke és a
Széchenyi-egyetem kollégiumának fel-
újítása, Csornán, Mosonszentmiklóson
és Mogyoródon egy-egy általános isko-
la, Sződön pedig a helyi kulturális köz-
pont viseli a cég keze nyomát.
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A HÉT TÉMÁJA  HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Szerdán legördült a harmadik ge-
nerációs TT Roadster a győri Au-
di Hungaria Motor Kft. járműsze-
reldéjében. A sorozatgyártás
megindulásán részt vett Orbán
Viktor miniszterelnök és Borkai
Zsolt polgármester. Az Audi AG
is a legmagasabb szinten képvi-
seltette magát, itt volt Győrben
Rupert Stadler, az igazgatóta-
nács elnöke. 

A TT sport-
autó 1998-ban
indult el világ-
hódító útjára
Győrből. Ezt a
modellt ugyan-
is kizárólag a
Kisalföld szék-
helyén készítik.
Az első és má-
sodik generáci-
ós sportautóból több mint félmil-
lió rója a világ útjait. Idén debü-
tált a harmadik generáció, előbb
a Coupé sorozatgyártása indult
meg, e hét szerdától pedig a nyi-
tott verzió, a Roadster is soro-
zatban készül.

Thomas Faustmann, a győri
Audi ügyvezetésének elnöke a
szerdai ünnepségen azt emelte ki,
újabb mérföldkőhöz érkeztek, az új
járműgyár átadása után 17 hónap-
pal immár a Roadster is sorozat-
gyártásra érett. 

A TT sportautó életstílus, a
formatervezés mesterdarabja,
egyúttal hungarikum, amelyet
magyar munkatársaink és a ma-
gyar beszállítóink tesznek azzá –
fogalmazott az ünnepségen Tho-
mas Faustmann.

Győrben attól vagyunk erősek,
hogy merünk nagyokat álmodni,
tudunk együtt gondolkodni, és
nem félünk a kitűzött célhoz vezető
úton végigmenni – fogalmazott
Győr polgármestere, aki szerint az
Audi neve nem csak a minőséggel,
a haladással és a sikerrel forrt egy-
be, hanem Győr városával és Ma-
gyarországgal is. A német tudás és
precizitás találkozik a magyar te-
hetséggel, a szorgalommal és a
magyar emberek kreativitásával. 

Borkai Zsolt elmondta, a gaz-
daság az alapja a fejlődésnek,
ha az embernek van munkája,
van biztos alap, amire támasz-
kodhatunk, az az élet minden
területére pozitívan hat. Győr-
ben négy százalék alatt van a
munkanélküliség, a régió gaz-
dasági erejének köszönhetően
a nyugati országrészben az em-
berek többet megengedhetnek
maguknak, boldogabban élhe-
tik az életüket. 

Ma Győr az Audival karöltve a
jó példa Magyarországon, amire
lehet támaszkodni – jelentette ki
a polgármester, aki köszönetet
mondott a Volkswagen-kon szern -
nek, a győri Audi ügyvezetésé-
nek és dolgozóinak és a magyar
kormánynak.

A kormány, Győr városa és az
Audi jó csapatot alkot, s ez a jó
csapat megmutatja erejét, tud
adni az embereknek – mondta el
Borkai Zsolt. 

Rupert Stadler, az Audi AG
igazgatóságának elnöke Győrt és
Magyarországot dicsérte, s úgy
fogalmazott: kezdettől nagy sze-
retettel fogadtak bennünket, való-
ban otthon érezzük magunkat.

A sportszerető Stadler spor -
tos hasonlattal érzékeltette, mek-
korát fejlődött a győri Audi az el-
múlt 21 évben. 1993-ban 35 fut-
ballpályányi területet foglalt el a
gyár, manapság 550 pálya férne
el a gyár helyén. A jövőt érzékel-
tetve pedig arról beszélt az Audi
első embere, hogy Győr fontos
motor marad a konszern életé -
ben, a jövőt pedig nem kívánjuk,
hanem együtt alakítjuk. 

A rendezvény végén szólalt fel
Orbán Viktor miniszterelnök, aki
úgy vélekedett, az Audi nem
csak visszaállította a magyar ipar
tekintélyét, hanem a vasfüggö-
nyön is rést vágott, 1986-ban
ugyanis már magyar beszállító-
kat foglalkoztatott. 

Az Audi nem a magyar tudást
vitte ki, hanem idetelepült, ma a
gyár a beszállítókkal együtt húsz -
ezer magyar családnak, azaz nyolc-
vanezer embernek ad megélhe-
tést, ezért az Audi elválaszthatatlan
Magyarországtól, s Magyarország
is elválaszthatatlan az Auditól – je-
lentette ki a miniszterelnök, méltat-
va Rupert Stadler érdemeit. 

Orbán Viktor szerint Győr és
az Audi nyerő párost alkot min-
den területen, iskolát épít, egye-
temet támogat, s nyerő páros a
kézilabdában is. 

Győr és az Audi
nyerő párost alkot
minden területen

Megkezdődött a TT Roadster
sorozatgyártása

Orbán Viktor és Borkai Zsolt az Audit dicsérte, Rupert Stadler Győrt

ajánlatai:

BŐvebb információval, társasutazásokkal,
elŐfoglalási ajánlatokkal várja irodánk 
Győr, Árpád út 51/b. Tel.: 96/317-133, 317-313

Eng.sz: R-0357/92/1999. www.volantourist.hu

ADVENTI KIRÁNDULÁSOK:
Gyertyagyújtás Mariazellben nov. 29. 6.400 Ft/fő
Bécs – Hofburg nov. 29., 5.300 Ft/fő

dec. 6., 13., 20.
Bécsújhely – Fraknó – Kismarton nov. 30. 5.300 Ft/fő
Adventi hangulat dec. 6. 7.000 Ft/fő
az Osztrák Dunakanyarban
Steyr – Steinbach A.D. Steyer dec. 6. 8.300 Ft/fő
Bécs – Schönbrunn dec. 7., 14. 5.300 Ft/fő
Schlosshof – Pozsony dec. 7. 4.700 Ft/fő
Advent a Bécsi-erdőben dec. 7. 5.400 Ft/fő
Advent Salzkammergutban dec. 13. 10.500 Ft/fő
Advent Pozsonyban dec. 13. 4.700 Ft/fő
Graz adventi díszben dec. 14. 7.500 Ft/fő
Végig az Alpokon – Mariazell dec. 21. 6.400 Ft/fő
Parndorf – Bécs nov. 29.        5.300 Ft/fő
Shopping City Süd – Bécs dec. 5., 13. 5.300 Ft/fő
Parndorf/Kittsee Csokoládégyár – dec. 6. 5.300 Ft/fő
Bécs
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HIRDETÉS OKTATÁS

Bemutatkozott a kancellár

Nyugdíjsokk!
Mi igaz és mi nem a nyugdíjak körül

terjengô hírekbôl?

Szeretettel meghívom szakmai estünkre,
melyet a Generali Biztosító támogat. 

A szakmai est elôadója dr. Gyôrfi Zoltán
közgazdász, nyugdíjszakértô,

a Profitline gazdasági újság
fôszerkesztôje.

Helyszín: Révész Hotel & Étterem 
9026 Gyôr, Hédervári u. 22.

Idôpont: 2014.11.13.  17.30 óra
Érkezés: 17-17.30 között

A rendezvény ingyenes ezért kérem,
hogy részvételi szándékát nevével

és elérhetôségével jelezze
a rendesnyugdij@gmail.com e-mail címen.

Döbrössy Bernadett
prémium fiókvezetô
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2014. november 7–16-ig

Brillant White 1 l
ReNew color 1 l
finommosószer
textíliákhoz

Egységár:
580 Ft/l

680 Ft/db

580 Forint/
darab

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

szerző: wurmnbrandt andrás
fotó: marcali gábor

Hogy mi a közös a höveji csipkében, az
Audi TT-ben és a Bilibáncs Népi Hagyo-
mányőrző Tábor és Fesztiválban? Egy biz-
tosan, mindegyikük megyerikum. 2013
júniusa óta ugyanis Győr-Moson-Sop-
ron megyének is van értéktára, amelybe
a magyar nemzeti értékekről és a hunga-
rikumokról szóló törvény, valamint a kap-
csolódó kormányrendelet alapján „gyűj-
tik” térségünk büszkeségeit. Az évente
mindössze két alkalommal összeülő me-
gyei értéktár bizottság – talán a viszony-
lag ritka találkozók miatt is – eddig már
22 értéket vett fel a listára. Ahogy Gyárfás
Henriett megyei főépítésztől, a bizottság
titkárától megtudtuk, a beérkező javasla-
tok száz százalékát támogatták, azaz a
már említetteken túl például a Győrkőc-
fesztivál, a fröccs és Széchenyi István
szellemi hagyatéka is megfelelt a törvény-
ben meghatározott elvárásoknak. Utóbbi
olyannyira, hogy a testület javaslatára a
hungarikumok közé is bekerült. A bizott-
sági tagok összetétele egyébként nagy
biztonsággal garancia a javaslatok minő-
ségére – mutatott rá Gyárfás Henriett, hi-
szen van közöttük néptáncos, építész,
muzeológus, tanár, levéltáros, népműve-

Amikre büszkék vagyunk
lő és műemlékvédelmi szakember is. A
titkár megjegyezte azt is, bár felmérés
nem készült, a tapasztalatok mégis azt
mutatják, hogy az emberek kevéssé is-
merik értékeiket, ez látszik abból is, hogy
viszonylag gyér még a megyerikumok lis-

tája. Gyárfás Henriett szerint ugyanis
nincs határ, ameddig csak lehet, bővítik
az értéktárat, hiszen az értékek körülöt-
tünk vannak, akár a régmúltból, akár a je-
lenből, csak fel kell őket fedezni. Potenci-
ális megyerikumot egyébként bárki java-
solhat a testületnek a megyei önkor-
mányzat honlapján (gymsmo.hu) letölt-
hető javaslattételi űrlappal. Így tovább bő-
vülhet a négy néptáncegyüttes mellett a
Szent László hermát, a könnyező Mária
kegyképet, a győri kékfestőket, a rábakö-
zi hímzésmotívumokat és a Magyar Ér-
téktárba is felterjesztett mihályi bohócjá-
rást is tartalmazó lista. 

Hitel nélküli és példaértékű gaz-
dálkodást ígér a Széchenyi István
Egyetem napokban kinevezett
kancellárja. Dr. Filep Bálint egy rö-
vid, szűk körű sajtótájékoztatón

mutatkozott be, ahol elmondta,
véleménye szerint az egyetem ed-
digi vezetése által elért eredmé-
nyeknek – sikeres gazdálkodás,
növekvő hallgatói létszám, külföl-
di oktatók növekvő aránya – kö-
szönhető, hogy belső embert vá-
lasztott a minisztérium a posztra.
A 34 éves egyetemi docens, a rek-
tori titkárság vezetőjeként dolgo-
zott eddig, november 15-től pe-
dig az állam mint fenntartó érde-

keit képviseli majd az intézmény-
ben, azaz őrködik az állami forrá-
sok takarékos és hatékony fel-
használásán. Dr. Filep Bálint be-
mutatkozójában kiemelte a Szé-

chenyi-egyetemnek helyet adó
város, Győr adottságait, valamint
az Audi vállalattal és a térség kkv-
szektorával kialakított jó kapcso-
latukat is. A frissen kinevezett kan-
cellárt Borkai Zsolt polgármester
is köszöntötte, aki ehhez kapcso-
lódva úgy fogalmazott, nem ter-
mészetes, hogy a város és az
egyetem között olyan kiváló part-
neri viszony van, mint amilyen
Győrben kialakult. Kiemelte, hogy

sok más mellett a 2017-es Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kap-
csán is együtt gondolkodnak a fel-
sőoktatási intézménnyel és a gaz-
daság meghatározó szereplőivel.
Dr. Földesi Péter rektor szerint is
évek óta látványos eredményei
vannak az együttműködésnek:
egy 21. századi társadalmi és vá-
rosi modellen belül építenek 21.
századi egyetemet. Ugyanakkor a
kancellár feladataival kapcsolat-
ban megjegyezte azt is, az érem
egyik oldala az államtól kapott for-
rások megfelelő felhasználása, a
másik viszont a bevétel generálá-
sa. Azaz menedzserszemléletű
egyetemi vezetésre van szükség,
hiszen a felsőoktatási stratégia is
abba az irányba mutat, hogy az
egyetemeknek minél nagyobb
részben kell piaci alapon biztosí-
taniuk a finanszírozásukhoz szük-
séges forrásokat. Dr. Földesi Pé-
ter szerint Győrben minden felté-
tel – K+F tevékenység, pályáza-
tok, jó ipari, önkormányzati, civil
kapcsolatok – adott ahhoz, hogy
az egymás mellett működő kan-
cellár és rektor sikerre vigye az in-
tézményt. 
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Győr városa a költő halálának
70. évfordulójára újra felállítot-
ta a tavaly ledöntött Radnóti-
szobrot, amely visszakerült a
Győr és Abda közötti emlék-
helyre. Az alkotást pénteken
avatják, a hétvégén ünnepi
programokkal emlékezik mind-
két település.

Emlékezetes, hogy egy évvel ezelőtt
egy eltévedt autós hajtott a Győr és
Abda közötti emlékhelyen felállított
szobornak. A sajnálatos eset után

Borkai Zsolt polgármester jelentette
be, hogy az önkormányzat vállalja a
szobor újbóli elkészítésének és a terü-
let helyreállításának teljes költségét,
amely 15 millió forintból valósulhatott
meg. „Annál is inkább fontosnak érez-
tük, hogy a szükséges forrást biztosít-
sa a város, hiszen a szobor megrongá-
lódása épp a 70. évfordulót megelőző
évben történt, és mindenképp szeret-
tük volna, hogy a műalkotás a jeles al-
kalomra visszakerüljön eredeti helyé -
re. Az emlékhely helyreállítása időre
megtörtént, így az méltó terepet biz-
tosít a megemlékezésekhez” – fogal-
mazott lapunknak a polgármester.

Melocco Miklós, az eredeti szo-
bor alkotója akkor azt ígérte, az al-
kotás elkészül az évfordulóra. Ez

Újra áll a Radnóti-szobor
meg is valósult, és csütörtökön visz-
szahelyezték a szobrot korábbi he -
lyére. Az újjal együtt az összeragasz-
tott régi szobrot is visszaszállították
Győrbe,  sorsáról később döntenek.
Az alkotó nem kívánta újragondolni
a művet, az elkészült szobor az ere-
deti pontos mása. 

Az emlékhelyen több változás is
történt, talán a legfontosabb, hogy
az új szobor megerősített kivilágí-
tást is kapott, hogy a tavalyihoz ha-
sonló esetek még véletlenül se for-
dulhassanak elő. Az új világítást két
kandeláber és reflektor szolgáltatja,
emellett a Győr-Szol Zrt. nyárfákat
is telepített az emlékhelyre, amelyek
Melocco Miklós eredeti tervei kö-
zött is szerepeltek. Az emlékhely be-
járatához sorompó került, a szobor
körüli területet gyeptéglázták és a
mögötte lévő márványlapokat is
visszaállították. A szobor anyaga
Dél-Afrikából származó impala,
össz súlya mintegy 900 kilogramm.
Radnóti Miklóst 1944. november 9-
én huszonkét sorstársával együtt
lőtték agyon Győr és Abda között.
Melocco Miklós egész alakos alko-
tását 1980. november 10-én állítot-
ták itt az „erőltetett menet” emléké-
re. Ez a szobor ment tönkre a tavalyi
baleset során.

Radnóti Miklós újra megformált
egész alakos szobrát november 7-
én, pénteken délután három órakor
avatják az emlékhelyen, ahol dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester tart
majd megemlékezést, „Radnótink”
címmel pedig Mihályi Orsolya és
Ungvári István színművészek, vala-
mint a Hangraforgó Együttes ad em-
lékműsort, amelyben közreműködik
a győri Radnóti Miklós Általános Is-
kola gyermekkara. Az önkormányzat
minden érdeklődőt szeretettel vár a
rendezvényre.

Ezen a hétvégén számos prog-
rammal tisztelgünk a tragikus sorsú
költő emléke előtt. A szoboravatá-
son túl Győrben és Abdán is több
esemény emlékezik Radnóti Miklós-
ra. A Győri Könyvszalonhoz kapcso-
lódva, a Radnóti Emlékbizottság és
Irodalmi Társaság megrendezi a
Radnóti-díjas költők találkozóját,
akik egyébként a győri iskolákban
rendhagyó irodalomórákon is részt
vesznek. Vasárnap a Rábca-töltés
menti emlékhelyen 15.00 órakor
kezdődik az ünnepség, amelyen
Áder János köztársasági elnök tart
megemlékezést. A hétvégi emléke-
ző rendezvények teljes programja a
gyoriszalon.hu „Korzó” rovatában
olvasható.

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
– a XIV. Téli Fesztivál és Vásár keretében –

2014. november 11-én licit útján bérbe adja
a Baross G. úton 8 db jóváhagyott típusú faház
építésére alkalmas területét.

Bérlet időtartama: 2014. december 1-jétől 2014. december 23-ig.
Kikiáltási ár (bérleti díj): 560.000 Ft.

A részletes hirdetmény az ÚtkezelŐ Szervezetnél, Gottwald László fŐelŐadónál
(GyŐr, Kálvária u.4-10. Telefon: 96/516-187 és 20/9454-871) szerezhetŐ be.
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Magyarországon a győri megyei
kórház volt a harmadik, ahol
leszakadt emberi kezet vissza-
varrtak. Mindez 1987-ben történt.
Bár az akkori világ nem nagyon
preferálta a szenzációt, az első
eset nem is kapott nyilvánossá-
got, a második azonban bejárta a
magyar és az akkori nyugatné-
met sajtót. Az elmúlt három évti-
zed győri kézsebészeti sikereinek
atyját, Király Géza főorvost kér-
deztük múltról, jelenről.

Úgy tudom, nyugdíjas, az inter-
júkészítés napján azonban már a
harmadik műtétjén van túl. Így
él egy nyugdíjas kézsebész-spe-
cialista?

Én ahhoz a típushoz tartozom, aki
nem tud megmaradni otthon a fene-
kén. De van egy másik ok is, imádom
csinálni ezt a munkát. Amíg képes va-
gyok a szakterületemet szolgálni, ezt a
munkát ellátni, addig műteni, gyógyíta-
ni szeretnék. Amikor öt éve nyugdíjas
lettem, a kórháztól kaptam egy lehető-
séget, hogy szerződéssel keddenként
kézsebészeti szakrendelést végezzek, a
műtőkapacitás függvényében pedig
operálok is, de beszállok a kézsebészeti
készenléti ügyeletbe is.

Királyi kéz. Emlékszik még az
újságcikkre?

Emlékszem. Egy nyugatnémet csalá-
dot baleset ért Magyarországon, s egy
kislány leszakadt karját visszavarrtuk a
győri kórházban. Mindez 1987-ben tör-
tént. S mivel az érintett nyugatnémet
volt, az eset nagy visszhangot kapott.

Akkor pontosítsunk. Az ön ál-
tal vezetett orvosi team varrta
vissza a kislány kezét. Ez volt az
első a győri kórházban?

Ez volt a második. Előtte négy hónap-
pal volt már egy hasonló műtét, de az ak-
kor nem kapott nyilvánosságot. A Cardo
bútorgyárban a szalagfűrész csuklóban
levágta egy munkás kezét. Visszavarr-
tuk, a műtét sikerült, mire azonban négy-
öt hónap elteltével egy korrekciós műté-
tet végrehajtottunk volna, a beteg önke-
zével véget vetett az életének. 

Mi volt akkoriban a nagyobb
szenzáció, hogy visszavarrtak
egy kezet vagy, hogy egy vidéki
kórházban történt a műtét?

Azért volt szenzáció, mert akkoriban
a kézvisszavarrás Magyarországon ritka-
ságszámba ment. Az első ilyen műtét

Huszonhét éve végezték az első kézvisszavarrást a győri kórházban

Az a bizonyos Király-kéz
Pécsen volt, Nyárády professzor vezeté-
sével, a másodikat Budapesten, a Trau-
matológiai Intézetben végezték, s a har-
madikra Győrben került sor. A visszhang
nagyságát pedig fokozta, hogy az érin-
tett egy német kislány volt. 

Hány év munkája kellett ah-
hoz, hogy Győrben kézreplantá-
ciót végezzenek, ahogy orvosi
szaknyelven ezt hívják?

1978-ban döntöttem el, hogy szako-
sodni szeretnék, s ekkor fordultam a kéz -
sebészet felé. Patkós főorvos úr vezeté-
sével indult el Győrben a balesetsebé-
szeti osztályon egy kézsebészeti részleg.
Nagyon sok továbbképzésen, tanfolya-
mon vettem részt. Dékány főorvos veze-

tésével megalakult az önálló kézsebé-
szeti részleg, amely később osztállyá
vált, mára ez azonban sajnos megszűnt.
Ezzel persze sosem tudtam egyet érteni,
mert vallom, a kéz nagyon fontos szerve
az embernek, s a kézsebész tudja vissza-
adni a sérült kéznek a munkaképessé-
get. Ehhez nagyon képzett csapat kell.
Ezt a csapatot Renner professzor úr
szinte az egész országban kiépítette,
olyan sikerrel, hogy Ausztriában ma is
ezt tekintik példának. 

Pár hete ismét visszavarrtak
egy leszakadt kezet. Ha nincs Ki-
rály Géza, erre a műtétére sor
sem kerülhetett volna?

Ezt a műtétet nem én végeztem.
Úgy értettem, hogy ha közel

harminc éve nem kezdi el felépí-
teni a kézsebészet alapjait Győr-
ben, nem kerülhetett volna sor
erre a műtétre.

A szakma évről évre fejlődik. Min-
dig kinevel fiatal tehetségeket, akik er-
re a munkára képesek.

Szerényen kihátrál a kérdés
elől. Akkor máshogy kérdezem,
iskolát teremtett Győrben?

A megszerzett tudást mindig igye-
keztem átadni a fiatal kollégáknak, ve-
zetésem alatt sokan szereztek kézse-
bészeti szakképzést.

A profi orvoson kívül mi kell
ahhoz, hogy egy kéz visszavarr-
ható legyen?

Ennek sok feltétele van. Kezdetben
minden ujjat, csuklót, felkart vissza-
varrtunk, de fokozatosan tettünk szert
újabb és újabb tapasztalatokra. Nem
szeretném az olvasót sebészeti to-
vábbképzésben részesíteni, annyit
hadd mondjak el, a durván levágott,
nagyon roncsolt kezet sosem tudjuk
visszavarrni, a roncsolt szövetek nem
maradnak meg. A feltételeket hossza-
san sorolhatnám. 

Hány kezet, hány ujjat varrtak
vissza Győrben az elmúlt hu-
szonhét évben?

Ujjakból több mint százat, kézből tízet.

Mit érez orvosként, amikor visz-
szavarrt kezű betege a kezét nyújt-
ja, hogy köszönetet mondjon?

Ez egy hihetetlen siker az orvosnak
is, nem csak a betegnek. Sokáig vitá-
zott a szakma, mi a jobb a betegnek,
egy kevésbé használható saját kéz
vagy pedig egy több millióba kerülő
művégtag, amivel finom fogások is vé-
gezhetők? Pszichésen a betegnek
mindenképpen jobb, ha a saját kezét
látja, még ha az kevesebbet is tud.

Egy jó párszor jártam önnél új-
ságíróként az osztályon. Mindig
tele volt bekötött kezű emberek-
kel. Ennyire nem tudunk vigyáz-
ni a kezünkre?

Sajnos nem. Vannak bizonyos sé-
rülések, amelyek évszakhoz, hétvégé-
hez köthetők. Ha leesik az első hó, jön-
nek a csuklótöröttek, ficamosok, mi-

vel az embereket váratlanul éri a tél.
Tavasszal, amikor a kiskertekben
megkezdődnek a munkák, a bütykölé-
sek, a sérültek száma megint megug-
rik. Ha kitör a nyári szünet, megemel-
kedik a sérült diákok száma. 

Több mint negyvenéves sebé-
szi pályafutása alatt sok borzal-
mat látott. Harminc éve isme-
rem önt, mindig nyugodt, derűs,
kiegyensúlyozott. Hogy csinálja,
mivel feledteti a sok drámát,
amit orvosként átél?

A beérkező sérült látványa sokszor
borzalmas, az orvosnak nincs azon-

ban ideje szörnyülködni, mert minden
gondolata a beteg és annak ellátása
körül forog.

Az interjú végén hadd kaján-
kodjak: önnek is volt már szük-
sége kézsebészre?

Volt már ilyen. Éppen egy üveg pezs-
gőt vásároltam egy hipermarketben, s
amikor a pénztáros nyújtotta felém az
üveget, beleesett a kosárba, a pezsgő
felrobbant, egy üvegszilánk pedig el-
vágta az ujjamat. Mivel nem éreztem az
ujjamat, felállítottam a diagnózist, ideg-
sérülésem van. Gyorsan bejöttem a
kórházba, az ügyeletes kolléga éppen
kézsebész volt, s megkértem, hogy
varrja meg az ideget. Az ujjam szépen
helyre is jött, nem teljesen, mert egy
idegsérülés soha nem gyógyul meg tel-
jesen. Műtét közben azonban szeren-
csére nem zavar. 

Pszichésen az embernek
mindenképpen jobb,
ha a saját kezét látja
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HIRDETÉS DROGHELYZET

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Fiataljaink közel húsz százaléka rendszeres
dohányos, hetven százaléka volt már ré-
szeg, és közel egyharmaduk próbált vala-
milyen kábítószert – derül ki a győri diákok
körében elvégzett kutatásból.

A Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF), az önkormányzat, illetve a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási
Szervének együttműködésével végezte el azt a ku-
tatást, amelyben több mint 1500 13–20 éves fia-
tal vett részt. Ebből kiderül, a cigarettát a fiatalok
közel kétharmad része próbálta már, 18 százalé-
kuk rendszeres dohányos, amely közelít a felnőt-
teknél jelentkező arányhoz. Szomorú adat, hogy a
fiatalok 87 százaléka fogyasztott már életében
1-2 kortynál több alkoholt, amit átlagosan 13
éves koruk környékén tettek meg. 70 százalékuk
volt már legalább egyszer részeg 15 éves koruk
előtt. Az illegális drogok esetében a kipróbálási
arány 31,5 százalék, ennek egyharmada egyszer-
kétszer, másik egyharmada maximum tíz alkalom-
mal, míg harmadik harmada rendszeres fogyasz-
tónak számít. A dohányzás esetében a lányok, az
alkoholfogyasztás esetében a fiúk a veszélyezte-
tettebbek, míg a kábítószer esetében nincs mar-
káns eltérés. A kilencvenes évek közepén a kipró-
bálási arány hét százalék volt, de bizakodásra ad-

Drogveszély! A fiatalok egyharmada próbálta
hat okot, hogy a 90-es évek második felében tör-
tént ugrásszerű emelkedés után a növekedés
mértéke lassult, az öt évvel ezelőtti adatfelvétel-
hez viszonyítva pedig ma már stagnál, vagyis az
egyharmados arány körül megrekedni látszik. A

tiltott drogok közül első helyen szerepel a marihu-
ána, második helyen ennek szintetikus, designer
drog változata, ezután pedig az altatók és nyugta-
tók orvosi rendelvény nélküli szedése következik.
A kutatás eredményeit Burkali Bernadett szocio-

lógus, a Népegészségügyi Hivatal Egészségfej-
lesztési Osztályának osztályvezetője mutatta be a
Városházán rendezett Egyedül nem megy című
konferencián. Az előadó figyelmeztetett arra,
hogy a szocializációhoz szükséges normák elsa-
játításának legfontosabb színtere a család, ezért
a családi környezet alakulása a szerfogyasztás
szempontjából jelentős védő- és kockázati ténye-
zőket is hordoz, de természetesen a barátok is
nagy hatással vannak a fiatalokra. 

Győr egyébként az egyetlen magyarországi vá-
ros, amely húsz évre visszamenőleg rendelkezik
összehasonlítható adatokkal. A mostani már az
ötödik adatfelvétel volt a sorban, amelynek ta-
pasztalatai az új városi drogstratégiát is megala-
pozzák majd.

Miklósyné Bertalanfy Mária, a városi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum alelnöke a konferenciával
kapcsolatban elmondta, hogy az egy egyéves folya-
matra tesz pontot. Akkor kezdődött el ugyanis az a
szoros együttműködés az oktatási, szociális, egész-
ségügyi intézmények, igazságügyi és rendészeti
szervek között, amelynek célja olyan eljárási rendek
kidolgozása volt, amelyek a családi problémák fel-
oldása, a szenvedélybetegségek kezelése, valamint
a bűnmegelőzés témakörében nyújtanak segítsé-
get a szakembereknek. Ezeket a konferencia után
egy kiadványban is összefoglalják, de az együttmű-
ködés rendszeres esetmegbeszélésekkel is folyta-
tódik a gyakorlatban megjelenő új problémák meg-
felelő kezelése érdekében.
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MÚLT-KOR HIRDETÉS

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: rómer flóris múzeum

A régészek ritkán találnak
aranyat, kincseket pedig
szinte soha. Sokkal inkább
Agatha Christie Poirot-jára
hasonlítanak: apró részlete-
ket raknak egymás mellé,
amikből kirajzolódnak olyan
népek, kultúrák, melyekről
már csak a több száz vagy
több ezer éve elásott tárgya-
ik, emlékeik tanúskodnak.

Az egymást érő beruházások mi-
att hónapok óta terepen dolgoz-
nak a Rómer Flóris Művészeti- és
Történeti Múzeum régészei, több
százezer négyzetmétert kutatnak
át. Kötelezően, hiszen a feltárást
törvény írja elő, mert a beruházá-
sokkal a lelőhely gyakorta meg-
semmisül. Ezzel szemben a régé-
szek csak ritkán ásnak ott, ahol ők
szeretnének, hiszen tervásatások
esetén maguknak vagy a képvi-
selt intézménynek kell előteremte-
ni a szükséges forrást, ami egyál-
talán nem mondható alacsony-
nak. A beruházások esetében, a
szabály szerint, legfeljebb 200
millió forint lehet a feltárásra for-
dítható összeg, illetve 30+30 na-
pig tarthat. Ám hogy ez sokszor
mennyire nem alkalmazkodik a
valósághoz, elég a Győr–Csorna–
Szombathely útszakasz terepfel-
tárására gondolnunk, amelynél a
hvg.hu információi szerint a kiu-
talt alig 40 millió forint huszonhá-
rom helyett csak kettő lelőhely fel-
tárására volt elég. 

A szigorú szabályozás (ami-
nek módosításán már dolgoz-
nak) ellenére sokszor tűnik úgy, a
régészek hátráltatják a beruházá-

Évezredek a talpunk alatt
sokat. Deák Andrea régész, mu-
zeológus az általános munkafo-
lyamatról szólva kifejtette, a felső
talajréteg eltávolítása után zöld-
mezős beruházásnál az esetek
többségében kirajzolódnak a ré-
gészeti objektumok: sírok, házak,
kemencék többek között, amiket
már kézi munkaerővel bontanak.
Más a helyzet azonban, ha a gépi
földmunka után sem különülnek
el a jelenségek. „Ez történik most
a Győrt keletről elkerülő út nyom-
vonalán is. Ilyenkor sokkal több
földet kell kézzel megmozgatni,
további szelvényeket, szondákat
kell nyitnunk, ami nagyon lelas-
sítja a feltárást. Szintén hasonló
a helyzet a városi ásatások eseté-
ben, ahol évszázadok régészeti
rétegei fekszenek egymáson.
Ilyenkor jön a szelvényezés és a
türelem” – hangsúlyozta és hoz-
zátette, az írott forrásoknak kie-
melten fontos a szerepük. Győr
esetében tudjuk, hogy a mai Bel-
város területe a római kortól fo-
lyamatosan lakott. Egyes része-
ken már 30-40 cm mélyülés után
emlékekre bukkanhatunk, így az
egész területet régészeti lelő-
helyként tartják nyilván. A tavaly
befejeződött Dunakapu tér feltá-
rása például az utóbbi évtized
egyik legjelentősebb régészeti
kutatása volt országos viszonylat-
ban is – magyarázta a Rómer Fló-
ris Múzeum munkatársa. Az ása-
tások idén is folytatódtak a Bel-
városban, főként római és közép-
kori emlékek kerültek elő. A már
említett keleti elkerülő I. szaka-
szának megelőző feltárása során
pedig egy nagy kiterjedésű, az
úgynevezett urnamezős kultú -
rához (Kr. e. második évezred kö-
zepétől az első évezred első felé-

ig létezett) köthető település fel-
tárása folyik. A nép temetkezési
rítusa után kapta nevét, mert az
elhamvasztott halottaik maradvá-
nyait urnákba helyezték.

A Rómer megyei hatáskörű
múzeum, tehát nem csak a győri
régészeti feladatokat látják el az
intézménynél dolgozó régészek,
hanem az egész megyében ku-
tatnak, ezekből is szemezgetünk:
a közelmúltban például az M85-
ös autóút mellett kuriózumra,
langobard-lelőhelyre bukkantak.
Az 5. században rövid ideig a Du-
nántúlon is megtelepült népet a
korabeli források úgy jellemzik,
„vadabbak, mint a germán vad-
ság”. „A temetőjük is ezt tükrözi.
A férfiakat fegyverzetükkel
együtt helyezték végső nyuga-
lomba. A női sírokban a viseleti
tárgyak mellett szép csontfésűk
kerültek elő” – árulta el Deák
Andrea, s beszélt a szenzációnak
számító markotabödögei kuta-
tásról is: egy vaskori kelta teme-
tőben több mint száz sírt tártak
fel. A férfiak nyughelyén kardok,
pajzstöredékek, lándzsák feküd-
tek, míg a nőket gazdagon felék-
szerezték kar- és lábperecekkel.
Találtak edényeket is, amelyek-
ben a túlvilági utazáshoz szüksé-
ges étellel látták el a halottakat.

Deák Andrea fontosnak tartja
megjegyezni, a régészet csapat-
munka a terepen és az azt követő
kutatás során egyaránt, hiszen a
társtudományok szakemberei és
a más régészeti feltárásokon
napvilágot látott adatok adják ki
a nagy egészet, melyből megis-
merhetjük, hogyan élt egy-egy
nép, mit ettek, mit viseltek, mi-
lyen betegségeik voltak vagy kik-
kel kereskedtek.
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HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: z. a.

A XIV. Győri Könyvszalon nem kizáró-
lag a nyomtatott könyvekről szól, hi-
szen számos más kulturális progra-
mot kínálnak a szervezők, ám kétség-
kívül ez az ország egyik legnagyobb
könyvünnepe. A program nulladik
nappal indult csütörtökön, Radnóti
Miklósra és korára emlékeztek a holo-
kauszt 70. évfordulója alkalmából (Ab-
dán vasárnapig emléknapokat tarta-
nak, melynek védnöke dr. Áder János
köztársasági elnök).

A könyvszalon fő helyszíne idén is
a Győri Nemzeti Színház épülete lesz,
ahol péntektől vasárnapig 10 és 19
óra között a honi kiadókon túl bemu-
tatkozik Győr nyolc testvérvárosa is. A
péntek délelőtti megnyitón átadják az
Alkotói Díjat, idén Czigány György író,
költő, a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze kapja az elismerést.

Egy jókedvû, hangulatos, közös szórakozásra hívjuk Önöket All Inclusive
ellátással Lipótra! Az adventi pompában ragyogó Orchidea Hotelben
fenséges karácsonyi fogásokkal, korlátlan italfogyasztással, hangulatos
élôzenével, és akár éjszakába nyúló fürdôzéssel várjuk Önt és kollégáit!
És még egy mesés ajándék: a rendezvény végösszegének 5%-ával
megajándékozzuk Önöket utalvány formájában, amely 2015-ös rendezvény
alkalmával felhasználható!

A Csomag tartalma
2 nap/1 éjszaka szállás különágyas kétágyas szobákban,
az Orchidea Hotelben
• Vendégváró adventi büfé: kávé, tea, forralt bor, puncs, friss és

ropogós sütemények a Lipóti Pékség finomságaival — 1 alkalommal
• Gazdag és választékos svédasztalos vacsora korlátlan

ételfogyasztással, élôzenével — 1 alkalommal
• Bôséges svédasztalos reggeli korlátlan étel és reggeli italfogyasztással 

— 1 alkalommal

Korlátlan Italkínálat:
14:00 -22:00 Ásványvíz , Coca- cola , Fanta , Forralt bor, puncs, Pfanner
gyümölcslevek: ôszibarack, narancs és multivitamin, teaválogatás,
Julius Meinl hosszú kávé, a ház minôségi folyóborai vörös, rosé és fehér bor, 
Borsodi csapolt sör, a Ház pálinkája

Konferenciaterem:
• konferenciaterem használat - technika használatával (projektor,

vetítôvászon, fl ipchart tábla, hangosítás)
• jegyzettömb, toll bekészítés a terembe
• WIFI internet használat korlátlanul a konferenciateremben és az

egész szálloda területén
• Wellness részleg korlátlan használata 7 és 23 óra között:
• kül és beltéri termálvizes élménymedence sakkal és új csillagos

égbolttal
• finn szauna felöntésekkel
• 4 féle infrakabin: fény, aroma, gyógynövényes és zenekabin
• Fitnesz terem
• Fürdôköntös és szauna törölközô használat

Ajándékok a csomaghoz
• hangulatos élô tánczene a vacsora alatt

és utána vagy Retro disco vagy Sláger buli
a vacsora után

• Mikro Mágia — Juhász Marcell
bûvészbemutatója — a csodák a szemünk elôtt
történnek — 45 perces interaktív bûvészmûsor

• Üdvözlô ital vacsora elôtt — az ünnepi
köszöntôhöz

• A wellness részleg nyitva tartásának
meghosszabbítása éjjel 1 óráig
• Biliárd, csocsó használat
• Ingyenes WIFI a szálloda területén
• Konferenciaterem és esti rendezvényre

különterem használata technikai
eszközökkel
• Parkoló használat

Tegye
emlékezetessé

az évzáró
rendezvényét! 

A könyveket
ünnepeljük a hétvégén

A három nap során számos író-olva-
só találkozó, előadás, koncert, valamint
mesekuckó várja az érdeklődőket, olyan
kiváló írók érkeznek hozzánk, mint példá-
ul Zalán Tibor, Háy János, Bereményi Gé-
za, és Rakovszky Zsuzsa. Sikerkönyvek
szerzői is eljönnek, például D. Tóth Krisz-
ta, Hozleiter Fanni (Mosolyka), de megje-
lenik a humor, a szakirodalom, a történe-
lem, és természetesen találkozhatnak a
győri szerzőkkel is az érdeklődők – tájé-
koztatott dr. Horváth Sándor Domonkos,
a szervező Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér igazgatója.

„Hogy a könyvszalont városunk leg-
népszerűbb rendezvényei között tartják
számon, egyrészt azt bizonyítja, az olva-
sás élménye nem veszett ki a modern
technológiák térhódításával, másrészt
pedig a győri irodalmi seregszemle ma-
gas színvonalát mutatja, amely minden
korosztályt meg tud szólítani” – fogalma-
zott dr. Somogyi Tivadar alpolgármester.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

„Egyenlő feltételek mellett a fogya-
tékkal élők is ugyanannyi értéket ké-
pesek létrehozni, mint a többségi
társadalom tagjai” – hangzott el az
Újrafestett valóság című rendhagyó
kiállítás megnyitóján a Rómer-múze-
um Magyar Ispita kiállítóterében,
szerdán. A tárlat ugyanis tizenegy
mozgássérült – szájjal, lábbal festő,
illetve látható és kevésbé látható fo-
gyatékossággal élő – alkotó, vala-
mint hét ép művész és egy graffiti-
sekből álló csapat műveit mutatja
be. A művészeknek 2012-ben nyílt
lehetőségük az együttalkotásra,
egymást inspirálva és segítve, a Ma-
gyar Nemzeti Galériában. A művek-
ből aztán összeállt egy vándorkiállí-
tás anyaga, ennek hatodik állomása
városunk. Földesi Erzsébet, a Moz-
gássérültek Budapesti Egyesületé-
nek elnöke szerint a tárlat legfőbb
célja, hogy új nézőpontból tekint-
sünk a mozgássérültek szerepére a
társadalomban. Vagyis ne mint elszi-
getelt csoportra, hanem mint a kö-
zösség szerves és értékes tagjaira,
akik képesek maradandót alkotni és
önálló értéket teremteni.

Az alkotáshoz a festéket a Poli-
Farbe festékgyár biztosította, mely-

Újrafestett valóság –
művészet kézzel-lábbal

nek ügyvezető igazgatója, Szabó
Antal hangsúlyozta, a kivételes kez-
deményezést mindenki számára
egyértelművé teszi, a mozgássérül-
tek is teljes értékű tagjai a társada-
lomnak, az emberek különbözősé-
ge pedig érték, amely gazdagítja a
világunkat.

A kiállítást Rózsavölgyi László
önkormányzati képviselő nyitotta
meg, aki elmondta, fontos, hogy
felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal
élők kreativitására, a város számá-
ra pedig öröm és megtiszteltetés,
hogy teret adhat a közvetíteni kí-
vánt üzenetnek.

A művek december 7-ig tekinthe-
tőek meg, ingyenesen.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Tordai Teri színművész, a Polgári Sza-
lon következő vendége, lapunk kérdé-
sére elmondta, arra szeretné Győrben
is biztatni a közönséget, tanuljanak
meg mosolyogni. „Hiányzik a fiatalok

arcáról a mosoly, úgy megyünk el egy-
más, a tárgyak, s a környezet mellett,
hogy nem vesszük észre bennük az
örömet. Mindig valahová rohanunk,
egy kitűzött cél felé, amiről nem is tud-
juk, hogy egészen biztosan az a mi cé-
lunk. Tudod? – mutatott rá Tordai Teri,
akit egy generáció tartott a végzet asz-
szonyának. A ma is aktív színésznő be-
szélt nekünk arról is, ahogy most, 72

Vonzó műsorral várja a közönséget a
Győri Filharmonikus Zenekar novem-
ber 14-én: a Kis éji zene című koncert
repertorján Mozart, Haydn és Brahms
művei szerepelnek, s Berkes Kálmán,
a zenekar művészeti vezetője dirigál.
Ősz Gábor igazgatóhelyettes elárulta,
a Győr+ Rádió Divertimento című mű-
sorának zenei anyagához gyakran
böngészi a komolyzenei toplistákat, s
a top százas jegyzéken a Kis éji zene
1. és 4. tétele, illetve Brahms harma-
dik szimfóniájának harmadik tétele is
szerepel, „fütyülik a péklegények is”.
Ráadásul egy kuriózummal is készül a
zenekar a közönségnek: két kiváló,
nemzetközi hírű magyar szólista, Gál
László és Fejér András adnak elő egy
ez idáig ismeretlen, ám csodálatos
művet. Kihagyhatatlan koncert lesz ez
is” – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Kis éji zene a Richterben
Az említett darab Haydntól az Ada-

gio és Allegro molto kürtre és harso-
nára, a D-dúr szerenádból. „A szerző
eredetileg erre a két hangszerre írta a
művet” – mondta el Gál László, aki
kürtjátékával mutatkozik be a Richter
Terem közönsége előtt. A Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar tagja először ze-
nél a győri együttessel, s mint meg-
tudtuk, Berkes Kálmánhoz 25 éves
barátság fűzi. 

Györe Nóra koncertmester arról
beszélt, Brahms mind a négy szimfó-
niája nagy feladat a zenekaroknak, de
a harmadik, romantikus zene lévén,
rendkívüli figyelmet és koncentrációt
igényel. „Különleges darab, mondha-
tom, hogy a kedvenc szimfóniám. A
dallamvilága különösen szívhez szóló”
– tette hozzá a koncertmester.

(X)

Tordai Teri
boldog színésznő

évesen visszagondol, mozaikokból
rakta össze magát, „figyeltem máso-
kat, sokat olvastam és azok maradnak
meg az emlékezetemben, s adnak
mindig erőt, akik pozitíven tudták
megélni a problémákat, a gondokat is
megpróbálták pozitív hozzáállással
rendbe tenni.” Elárulta, amikor látta,
mennyire nehéz az általa választott pá-
lya, s megkapta az első pofonokat, el-
kezdődött egy nehéz periódus, de
meglátása szerint a felnőttlét kezde-
tén hasonlókkal mindenkinek meg
kell birkóznia. „Ám amikor Lili meg-
született, majd kamaszként kezdte ő
is rendezni maga körül a világot, elha-
tároztam, hogy megpróbálok olyan
édesanya, támasz lenni, aki felé min-
dig nyitott lehet. Ennek az eredmé-
nyét látom most már az unokáknál is.
Nagyon fontos, hogy mosolyogjon a
lelked” – hangsúlyozta és hozzátette,
jól választott foglalkozást, „amit ha az
ember tehetséggel, lélekkel, odafi-
gyelve csinál, örömet tud okozni a kö-
zönségnek. Nekem mindig az volt a
fontos, hogy nekik adjak valamit, nem
az, hogy a saját problémáimat elkese-
regjem”.

Tordai Teri a győri beszélgetést kife-
jezetten várja, mert nagyon szereti az it-
teni közönséget. Több darabbal járt
már városunkban, s mindig nyitott, ked-
ves, értelmes emberekkel találkozott
nálunk. A „Boldog színésznő vagyok”
című Polgári Szalont november 11-én
18 órakor tartják, a házigazda Szigethy
Gábor író, rendező.

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  

• ÚJ: külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô kurzusok
ANGOL nyelvbôl is 

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

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

KULTÚRA HIRDETÉS
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www.vidrauszoiskola.hu

Bébiúszás: Sátoros uszoda
szombatonként
8 és 10 óra között
Indul: november 8.; 15.

06-70/947-9409
Kovács Alíz
szervező menedzser

Utolsó őszi úszásoktatás,
kondicionáló úszás
a győri VIDRA ÚSZÓISKOLÁBAN
óvodások és diákok számára.

Sátoros uszoda:
hétfő, szerda, péntek:
16–19 óráig
Indul: nov. 10.; 12.

Magyar Vilmos Uszoda
(GYÁÉV):
kedd, csütörtök:16–17 óráig
Indul: nov. 11.; 13.

Móra-uszoda:
kedd, csütörtök:
17–19 óráig
Indul: nov. 11.; 13.

FELNŐTT OKTATÁS, kondícionáló úszás, edzés:
Sátoros uszoda hétfő, szerda, péntek 19–20 óráig

06-30/272-2064
Rákosfalvy Ferenc
ügyvezető

Jelentkezés,
érdeklődés:

A

jelentk
ezés

folyam
atos
!!!

A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

DIE KATZEN DER PINCÉRFRAKKST-
RASSE. Im Rahmen einer Familienmati-
nee: bezaubernde Geschichte der bezau-
bernden Bewohner der bezaubernden
Pincérfrakkstrasse, basierend auf den be-
zaubernden Märchen von Kormos István.
Für alle, die an Märchen glauben und für
alle, die es – noch – nicht tun. Die Auffüh-
rung beginnt am 9. November um 11 Uhr
im Vaskakas Puppentheater.

Zur EISENBAHNMODELL -
AUSSTELLUNG vom 7.-9.
November im ETO-Park sind
alle Interessierten eingeladen.
Auf der mit einem Eisenbahn-
modellmarkt verbundenen
Ausstellung können unter an-
derem bestaunt werden: Ame-
rikanisches Schienennetz,
Garteneisenbahn, deutsches
Schienennetz (20m). Die Aus -
stellung kann täglich von 10-18
Uhr besichtigt werden. 

DIE VOLKSTANZGALA
UND DAS RÁBAKÖZER
TANZHAUS erwarten am 6.
November ab 18 Uhr die Lieb-
haber der ungarischen Volks -
musik im József Attila Bil-
dungshaus. Bei der im Rah-
men des Győrer Büchersalons
organisierten Gala treten auf:
die Tanzgruppe Libelle, die Kó-
nyer Volkstanzgruppe und die
Volksmusikgruppe Tulpe.

Am 8. November um
16 Uhr erwartet den
Győrer AUDI ETO KC
eine erneute Champi-
ons League Begeg-
nung in der Universi-
tätshalle. Die Grün-
Weissen empfangen
dann Viborgo.

Der ETO-SZESE
misst sich am 9. No-
vember um 18 Uhr
in der Männerhand-
ball Bundesliga/
Gruppe West B mit
Szentendre.

Das gemeinsame KONZERT VON KOCSIS
TIBOR UND POLYÁK LILLA bietet dem
Publikum ein bleibendes Erlebnis, am 23. No-
vember um 18 Uhr im Bartók Béla Bildungs -
zentrum. Im Györer Konzert der Tournee
„Überraschung” ist Polyák Lilla die Schauspie -
lerin des Madách Theaters die Partnerin. 

Die Aufführung des GYŐ-
RER PHILHARMONIE-
ORCHESTERS am 14. No-
vember um 19 Uhr bietet ei-
nen angenehmen Abend im
Richter-Saal. Auf dem Kon-
zert erklingen: W. A. Mozart:
Serenade in G-Dur “Eine klei -
ne Nachtmusik”, KV 525, M.
Haydn: Adagio und Allegro
molto für Horn und Posaune
aus der Serenade in D-Dur,
sowie J. Brahms: III. (F-Dur)
Teile der Symphonie Nr. 90,
unter Leitung des Dirigenten
Berkes Kálmán. Es wirken
mit: Gál László - Horn und Fe-
jér András an der Posaune.
Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Webseite des
Orchesters: www.gyfz.hu
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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  
NÉPTÁNCGÁLA ÉS RÁBAKÖZI TÁNCHÁZ várja a
népzene kedvelőit november 6-án 18 órától a József At-
tila Művelődési Házban. A Győri Könyvszalon keretében
megrendezett gálán fellép a Szitakötő Táncegyüttes, a
Kónyi Néptáncegyüttes és a Tulipánt Népzenei együttes.

KOCSIS TIBOR ÉS POLYÁK LILLA „Meglepe-
tés” című közös koncertje nyújt maradandó él-
ményt a közönség számára, november 23-án 18
órakor a Bartók Béla Megyei Művelődési Köz-
pontban. 

METANOIA PARK címmel,
a Rómer-teremben kerül be-
mutatásra Magolcsay Nagy
Gábor és Pántya Bea közös
kiállítása. A logo-mandala
műfajára alapozott vizuális
költemények a látogatót nem
kizárólag olvasásra, de szem-
lélődésre, megfigyelésre hív-
ják, bizonyos esetekben pe-
dig a költeményre irányuló fi-
zikai beavatkozásra is buzdít-
ják. A kiállítás megtekinthető:
november 7. – november 30.
között, hétfő kivételével na-
ponta 10.00–18.00 óráig.

„A MINDENSÉGET VÁGYOM
VERSBE VENNI” – válogatás a Nyu-
gat költőitől címmel a Hangraforgó Klub
előadását hallgathatja meg a közönség
november 14-én 17 órától. A helyszín:
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér. A klub vendége: Radványi
Balázs Kossuth-díjas előadóművész, a
Kaláka együttes tagja.

BARANGOLÁS TÜNDÉR-
ORSZÁGBAN – előadás-
sorozat keretében, vetített ké-
peken keresztül kaphatunk
ízelítőt Erdély csodálatos tá-
jairól, barlangjairól november
10-én 17 órai kezdettel, a Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár
és Közösségi Tér klubhelyisé-
gében. Részvétel ingyenes.

W. A. MOZART: FIGARO HÁZASSÁGA – nyitány dallamai csendülnek fel első-
ként a Győri Filharmonikus Zenekar előadásában november 8-án 19 órakor a Richter
Teremben. A VargaTibor-bérlet koncertjén hallható lesz: F. Mendelssohn-Bartholdy:
e-moll hegedűverseny, op. 64 valamint, J. Brahms: G-dúr vonósötös, op. 111 – zene-
kari változata, Bényi Tibor vezényletével. Közreműködik: Banda Ádám hegedűn.

PROGRAMKÍNÁLÓ KULTÚRA, SPORT
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Korhatár-jelölések:   12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

NOVEMBER 8., SZOMBAT
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25 Az
Este 05:55 Magyar gazda 06:25
Történetek a nagyvilágból  06:55
Család-barát Hétvége 09:10 Noé
barátai 09:40 Zöld Tea 10:10 Vág-
tass velem! 10:45 Lovasterápiás
verseny 11:10 Aranymetszés 12:00
Déli harangszó 12:01 Hírek 12:05
Szabadság tér '89 13:05 Isten hoz-
ta Délen!  14:50 Ég, föld, férfi, nő
 15:45 Gasztroangyal  16:45
Forma–1 18:30 Szerencse Szom-
bat  19:30 Híradó este 20:05
Sporthírek 20:15 Időjárás-jelentés
20:20 Játék határok nélkül 2014
21:45 Férfias játékok  23:40 MR2
Akusztik+ a Müpából  01:10 A
sasvadász fia  02:35 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:35 Top
Shop 07:10 Kölyökklub 09:55 Ízes
élet – Mautner Zsófival  10:15 Te-
leshop 11:10 XXI. század – a legen-
dák velünk élnek  11:45 Házon kí-
vül  12:15 a'la CAR  12:55
Trendmánia  13:25 Brandmánia
 13:55 Agymenők  14:30 Celeb
vagyok, ments ki innen!  15:55
Bokszból jeles  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Celeb vagyok, ments
ki innen!  20:25 X-Faktor  23:10
Napfény  01:15 A vihar rabjai 
03:00 Vadmacskák 

04:40 Aktív  05:00 Babavilág 
05:25 Super Car  06:00 Az idő ör-
vényében 06:25 Tv2 matiné 09:55
ÁllatoZOO  10:25 Astro-Világ
11:30 Otthon a kertben  12:00
Tűsarok  12:30 Én is tükörbe né-
zek  13:00 Falforgatók  14:00
Apák gyesen  15:00 S.O.S. szere-
lem!  17:00 Napló  18:00 Té-
nyekHD 19:00 Szakíts, ha bírsz 
21:10 Száguldó bomba  23:15
Jackie Chan: A csodazsaruk 
01:30 Sportos 01:40 Sue Thomas
– FBI  02:30 Sue Thomas – FBI 
03:20 Franklin és Bash 

06:45 Élő egyház 07:15 Isten kezé-
ben 07:40 Akadálytalanul 08:10 Nó-
vum  08:35 Határtalanul magyar
09:05 Hagyaték 09:30 Sírjaik hol
domborulnak... 10:00 Székely kapu
10:30 Külvárosi őrszoba  12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:05 Vers
12:10 Nótacsokor 12:20 Ízőrzők: Rá-
calmás 12:55 Nálatok, laknak állat-
ok? 13:25 Nálatok, laknak állatok?
14:00 Labdarúgás 16:15 Felmegyek
a miniszterhez  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Öregberény  19:10 Hogy
volt!? 20:05 Az élet sava-borsa 
20:55 Élni és halni hagyni  22:55
Dunasport 23:10 A tanú  01:15 Vi-
lág-nézet 01:40 Himnusz 01:45 Szé-
kely kapu 02:10 Akadálytalanul
02:40 Sírjaik hol domborulnak...
03:10 Határtalanul magya 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Civil Kurázsi (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Civil Kurázsi (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Civil Kurázsi (ism.) 10:00
Kép újság 17:15 Épí-tech (ism.)
17:45 Zooo+ (ism.) 18:20
Győr+Sport (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Zooo+
(ism.) 20:30 Győr+Sport (ism.)
21:00 Győri7 (ism.) 21:50 Konkrét
(ism.) 22:00 Győr+Sport (ism.)
22:30 Épí-tech (ism.) 23:00 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 9., VASÁRNAP
M1
05:20 Hajnali gondolatok 05:25
Esély 05:55 Magyar gazda 06:25
Európai szemmel  06:55 Család-
barát Hétvége 09:00 Katolikus kró-
nika 09:40 Útmutató 10:05 Kérdé-
sek a Bibliában 10:20 Református
magazin 10:50 Református ifjúsági
műsor 10:55 Református istentisz-
telet 12:00 Déli harangszó 12:01
Hírek 12:05 Hétköznapi kifutó 
12:35 Telesport 13:15 Ybl 200
13:25 Vendégváró Kína 14:20 Mo-
bilVers – Radnóti Miklós: Sem em-
lék, sem varázslat 14:25 Kincsem
 16:30 Forma–1 19:30 Híradó es-
te 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Magyarország, sze-
retlek!  21:40 A Lényeg 22:15 Egy
gésa emlékiratai  00:35 Az én kis
falum  02:15 Műsorszünet7 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
04:00 Tuti gimi  04:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  05:40 Ezel –
Bosszú mindhalálig  06:35 Top
Shop 07:10 Kölyökklub 09:50
EgészségKalauz  10:20 Teleshop
11:15 Kalandor 11:40 4ütem 
12:15 A Muzsika TV bemutatja 
12:45 Agymenők  13:15 Tru Cal-
ling – Az őrangyal  14:20 Celeb
vagyok, ments ki innen!  15:45
Damb és Damber – Dilibogyók 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Taxi
 19:55 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  21:25 Elrabolva 2.  23:20
Románc és cigaretta  01:30 Port-
ré  02:05 Apa-csata  02:30 Vad-
macskák  03:15 Vadmacskák 

04:10 Briliáns elmék  05:00 Ha-
zugságok gyűrűjében  06:00 Az
idő örvényében 06:25 Tv2 matiné
09:45 Babavilág  10:15 Több
mint TestŐr  10:45 Astro-Világ
11:50 Stílusvadász  12:20 Stahl
konyhája  12:50 Monk – Flúgos
nyomozó  13:55 S.O.S. szerelem!
 15:55 Szakíts, ha bírsz  18:00
TényekHD 19:00 Rising Star 
21:45 Kémes hármas  23:45 Az
út 01:55 Sportos 02:05 Kasszasi-
ker  02:55 Békétlen békítő 
03:45 Napló 

06:20 Isten kezében 06:50 Mesélő
cégtáblák 07:20 Gazdakör 07:50 Vi-
lág-nézet 08:20 Rome Riports 08:40
Napok, évek, századok  09:35 Ma-
gyar klasszikusok új köntösben 10:05
Zöld Jelzés 10:35 Pannon expressz
11:00 Önkéntesek 11:30 Új nemze-
dék  12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:10 Az okos mama  13:25
Hazajáró 13:55 Csellengők  14:30
Élni és halni hagyni  16:30 Labda-
rúgás 19:00 Híradó 19:25 Dunasport
19:30 Időjárás-jelentés 19:35 Önök
kérték! 20:35 A sziget 21:30 Az ifjú-
ság édes madara  23:25 Dunasport
23:40 Heti Hírmondó 00:10 Klubszo-
ba 01:05 Napok, évek, századok 
01:55 Lamantin Jazz Fesztivál 
02:30 Himnusz 02:35 Nóvum 
03:00 Zöld Jelzés 03:30 Gazdakör 

07:30 Hoppedré professzor 07:45
Épí-tech (ism.) 08:15 Zooo+ (ism.)
09:00 Győri7 (ism.) 09:50 Konkrét
(ism.) 10:10 Épí-tech (ism.) 10:40
Zooo+ (ism.) 11:10 Győr+Sport
(ism.) 11:40 Képújság 17:30 Nyug-
díjas Egyetem 18:45 Konkrét (ism.)
19:00 Győri7 (ism.) 20:00 KultÓra
(ism.) 20:40 Konkrét (ism.) 21:00
Győri7 (ism.) 21:50 KultÓra (ism.)
22:40 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 10., HÉTFŐ
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 A Lé-
nyeg 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:25 Napirend előtt 12:55
Roma Magazin 13:25 Domovina
13:55 Magyarlakta – vidékek króniká-
ja 14:40 Zorro  15:30 Charly, ma-
jom a családban  16:15 Jövő-idő-
ben 16:25 Híradó+ 16:40 Rex Rómá-
ban  17:30 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Kékfény  21:20 Ró-
mai helyszínelők – Árulkodó nyomok
 22:20 Az Este 22:55 Híradó 23:05
Sporthírek 23:15 Aranymetszés
00:05 Rex Rómában  00:55 Család-
barát 02:25 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 12:45 Reflektor  13:00 Fó-
kusz  13:35 Éjjel-nappal Budapest
 14:45 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  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! 
22:35 RTL Klub Híradó 23:10 Reflek-
tor  23:20 Döglött akták  00:20
Döglött akták  01:25 Kung-fu 
02:15 Az éden titkai  03:05 Az éden
titkai 

04:30 Stahl konyhája  05:00
Csapdába csalva  05:25 Magán-
nyomozók  06:25 Tények Reggel
06:55 Mokka  09:30 Stahl konyhája
 09:35 Babapercek  09:40 Tele -
Shop 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 Magánnyo-
mozók  17:00 A Macska  18:00
Tények 19:20 Jóban Rosszban 
20:05 Bumm!  20:45 Családi tit-
kok  21:45 Tények 22:00 Szágul-
dó bomba  00:05 Tények Este
00:50 Aktív  01:10 Sportos
01:20 Elit egység  02:15 A Macs-
ka  03:05 Békétlen békítő 
03:50 Családi titkok 

05:25 Gazdakör 05:40 Híradó 06:00
Kárpát Expressz 06:30 Híradó 06:35
Székely kapu 07:00 P'amende 07:30
Híradó 07:35 Közbeszéd 08:00 Isten
kezében 08:30 Híradó 08:35 Térkép
09:05 Virágzó Magyarország 
09:25 Emily  10:20 Klubszoba
11:15 Az élet sava-borsa  12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:25 Na-
pirend 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  20:30
Don Matteo  21:30 Hírek 21:35 Du-
nasport 21:45 John Lukács életút
22:15 Dokureflex  22:16 Mikor a Fal
leomlott – A Schabowski-irat 
23:35 Kultikon  23:55 Örvényben 
00:45 Himnusz 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Győri7
(ism.) 07:50 Konkrét (ism.) 08:00
KultÓra (ism.) 08:40 Nyugdíjas
Egyetem (ism.) 09:50 Képújság
17:25 PMFC–Győri ETO FC 18:45
Konkrét  19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Győr+Sport 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
20:30 Győr+Sport (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Győr+Sport (ism.)  22:00 Hír-
adó (ism.) 22:20 Sporthírek (ism.)
22:30 Győr+Sport (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 11., KEDD
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Srpski Ekran Szerb
nyelvű nemzetiségi magazin 13:00
Unser Bildschirm 13:40 Ég, föld, férfi,
nő – Aggtelek-Dobsina 14:40 Zorro
 15:30 Charly, majom a családban
 16:20 Híradó+ 16:35 Rex Rómá-
ban  17:25 Híradó 17:40 Ridikül 
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Cédrusliget  21:15
Grand Hotel  22:05 Az Este 22:40
Híradó 22:50 Sporthírek 23:00 "Hol-
tak álma felett" 23:45 Rex Rómában
 00:40 Család-barát 02:10 Sophie
szerint a világ  02:40 Műsorszünet 

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 – Ma-
utner Zsófival 09:40 Reflektor 
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Reflektor  13:00 Fókusz 
13:35 Éjjel-nappal Budapest 
14:45 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  16:10 Segítség, bajban va-
gyok!  17:25 Fókusz  18:00 RTL
Klub Híradó 19:05 Éjjel-nappal Bu-
dapest  20:30 Barátok közt 
21:05 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  22:35 RTL Klub Híradó
23:10 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  23:40 Reflektor
00:00 A főnök  01:00 Egészség-
Kalauz 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
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 Magánnyomozók
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:20 Jóban Rosszban  20:05
Bumm!  20:45 Családi titkok
21:45 Tények 22:00 Kémes hármas
 00:05 Tények Este 00:50 Aktív 
01:10 Sportos 01:20 A titok gyerme-
kei  03:25 A Macska 

04:25 Lélek Boulevard 04:55 Zegzu-
gos történetek 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 Hír-
adó 08:35 Térkép 09:00 Közvetítés a
parlament üléséről 16:00 Múzeumtú-
ra – Francia módra  16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 A bohóc felesége  20:35 Don
Matteo  21:25 Hírek 21:30 Du-
nasport 21:40 Zongoralecke 
23:40 Kultikon  00:00 Pink Floyd –
A fal  01:35 Himnusz 01:40 Hírek
01:45 Hagyaték 02:10 Határtalanul
magyar 02:40 Nóvum  03:10 Ka-
pásjelző 03:35 Akadálytalanul 

06:45 Konkrét (ism.) 07:00 Híradó
(ism.) 07:20 Sporthírek (ism.)
07:30 Győr+Sport (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Győr+Sport (ism.) 09:00 Hír-
adó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Győr+Sport (ism.) 10:10
PMFC–Győri ETO FC (ism.) 11:30
Képújság 18:45 TV torna 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Jövő-
kép 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Jövőkép
(ism.) 21:00 Híradó (ism.) 21:20
Sporthírek (ism.) 21:30 Jövőkép
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Jövőkép
(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

Kimért vaj, kecsketej, kecskejoghurt.
Kecske-, juh-, tehénsajt széles választéka.
Házi joghurt, joghurt ital többféle ízben
Eredeti felvidéki BRYNDZA (juhtúró).
Házi krémsajt, majonézes saláták.
Tôkehal-saláta (Treszka).
Ecetes hal (ruszli).

ÚJ HELYEN A VÁSÁRCSARNOK FÖLDSZINTJÉN, A PARKOLÓ FELÖLI BEJÁRAT
Nyitva tartás: kedd—péntekig 6—14, szombat 6—13 óráig.

HÁZTÁJI TEJTERMÉKEK BOLTJA!

NOVEMBER 12., SZERDA
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:20 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Hrvatska kronika 13:00
Ecranul nostru 13:25 Útravaló 13:45
Cédrusliget  14:35 Zorro  15:25
Charly, majom a családban  16:10
Jövő-időben 16:20 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 A
muskétások  21:20 Szabadság tér
'89 22:05 Az Este 22:40 Híradó
22:50 Sporthírek 23:00 KorTárs 
23:30 Summa 00:00 Rex Rómában
 00:55 Család-barát 02:25 Sophie
szerint a világ  02:55 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 (élő) 12:45 Reflektor  13:00
Fókusz  13:35 Éjjel-nappal Buda-
pest  14:45 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! 
22:35 RTL Klub Híradó 23:10 Házon
kívül  23:40 Reflektor  23:55 Ha-
zudj, ha tudsz!  01:00 Kémpárbaj 
01:55 Apa-csata 02:15 Az éden tit-
kai  03:10 Az éden titkai 

04:10 Családi titkok  05:00 Csap-
dába csalva  05:25 Magánnyo-
mozók  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 Ma-
gánnyomozók  17:00 A Macska
 18:00 Tények 19:20 Jóban
Rosszban  20:05 Bumm!  20:45
Családi Titkok  21:45 Tények
22:00 Frizbi Hajdú Péterrel 
23:05 Hawaii Five-0  00:05 Té-
nyek Este 00:50 Aktív  01:10
Sportos 01:20 A Pentagon ügyirat
 02:55 A Macska  03:45 Családi
titkok 

06:30 Híradó 06:35 Srpski Ekran
07:00 Unser Bildschirm 07:30 Hír-
adó 07:35 Közbeszéd 08:00 Hagya-
ték 08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05
A világ kertjei 09:20 Emily  10:10
Don Matteo  11:00 A bohóc felesé-
ge  12:00 Déli harangszó 12:02 Hír-
adó 12:25 Kívánságkosár 14:25 Vers
14:30 A templomos lovagok kincse 
15:00 Dédapáim és én  15:55 Ke-
vés pénzzel Európában 16:30 Térkép
17:05 Emily  18:00 Híradó 18:25
Dunasport 18:30 Időjárás-jelentés
18:35 Közbeszéd 19:05 Bűvölet 
19:35 Párizsi helyszínelők  20:25
Don Matteo  21:20 Hírek 21:30 Du-
nasport 21:35 Haragban a világgal 
23:25 Kultikon  23:45 Elhallgatott
gyalázat  00:40 Beavatás  00:55
Himnusz 01:00 Hírek 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Jövőkép (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthí-
rek (ism.) 08:30 Jövőkép (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthí-
rek (ism.) 09:30 Jövőkép (ism.)
10:00 Képújság (ism.) 18:45 Konk-
rét 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 KultÓra 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Kul-
tÓra (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Kul-
tÓra (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Kul-
tÓra (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
M1
05:20 Az Este 05:50 Ma Reggel
09:00 A szenvedélyek lángjai 
09:50 Sophie szerint a világ  10:20
Család-barát 12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó délben 12:30 Rondó
13:00 Alpok-Duna-Adria 13:30 Átjá-
ró 14:00 Voyager – A múlt titkai és le-
gendái  14:30 Zorro  15:20
Charly, majom a családban  16:10
Híradó+ 16:25 Rex Rómában 
17:15 Szerencse Híradó  17:25 Hír-
adó 17:40 Ridikül  (talk show)
18:30 Maradj talpon!  19:30 Híradó
este 20:05 Sporthírek 20:15 Időjárás-
jelentés 20:20 Fábry  21:45 Munka-
ügyek  22:15 Az Este 22:50 Híradó
23:00 Sporthírek 23:10 Barangolá-
sok öt kontinensen  23:40 Történe-
tek a nagyvilágból  00:10 Rex Ró-
mában  01:05 Család-barát 

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 12:45 Reflektor  13:00 Fó-
kusz  13:35 Éjjel-nappal Budapest
 14:45 Celeb vagyok, ments ki in-
nen!  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 A
biztonság záloga  22:45 RTL Klub
Híradó 23:20 Brandmánia  00:00
Reflektor v 00:15 Odaát  01:15 a'la
CAR  01:45 Apa-csata  02:10 Az
éden titkai  03:10 Az éden titkai 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
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 Magánnyomozók
17:00 A Macska  18:00 Tények
19:20 Jóban Rosszban  20:05
Bumm!  20:45 Családi titkok
21:45 Tények 22:00 NCIS   23:05
Életfogytig zsaru  00:05 Tények
Este 00:50 Aktív  01:10 Sportos
01:20 Grimm0  02:10 Hawaii Fi-
ve-0  03:00 A Macska  03:45
Családi titkok 

06:00 Kárpát Expressz 06:30 Híradó
06:35 Hrvatska kronika 07:00 Ecra-
nul nostru 07:30 Híradó 07:35 Köz-
beszéd 08:00 Hazajáró 08:30 Híradó
08:35 Térkép 09:05 A nap vendége
09:20 Emily  10:10 Don Matteo 
11:10 Párizsi helyszínelők  12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:25
Kívánságkosár 14:25 Vers 14:30 A
templomos lovagok kincse  15:00
Mi magyarnak mondjuk magunkat
15:30 Szép, szőke szerelmünk, a Ti-
sza 16:30 Térkép 17:05 Emily 
18:00 Híradó 18:25 Dunasport
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Közbe-
széd 19:05 Bűvölet  19:35 Rózsák
harca  20:25 Don Matteo  21:20
Hírek 21:30 Dunasport 21:35 Para 
23:05 Kultikon  23:25 MüpArt clas-
sic - Mahler: VII. szimfónia 

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.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 KultÓra (ism.) 10:00 Képúj-
ság 17:25 Győri Audi ETO KC–Du-
naújváros 18:45 TV torna 19:00
Híradó 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 Ké-
pújság 

GYŐR+ TV

NOVEMBER 14., PÉNTEK
M1
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Életkerék 13:00 Esély
13:25 A világ kertjei 13:40 A muské-
tások  14:35 Zorro  15:25 Charly,
majom a családban  16:10 Jövő-
időben 16:20 Híradó+ 16:35 Rex Ró-
mában  17:25 Híradó 17:40 Ridikül
 18:30 Maradj talpon!  19:30 Hír-
adó este 20:00 Sporthírek 20:05 Idő-
járás-jelentés 20:15 Magyarország–
Finnország 22:50 Az Este 23:25 UE-
FA EB-selejtezők 23:40 Híradó 23:50
Sporthírek 00:00 Rex Rómában 
00:50 Család-barát 02:20 Sophie
szerint a világ  02:50 Műsorszünet 

RTL KLUB TV2 DUNA TV
05:15 Hajnali gondolatok 05:20 Az
Este 05:50 Ma Reggel 09:00 A szen-
vedélyek lángjai  09:50 Sophie sze-
rint a világ  10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó
délben 12:30 Életkerék 13:00 Esély
13:25 A világ kertjei 13:40 A muské-
tások  14:35 Zorro  15:25 Charly,
majom a családban  16:10 Jövő-
időben 16:20 Híradó+ 16:35 Rex Ró-
mában  17:25 Híradó 17:40 Ridikül
 18:30 Maradj talpon!  19:30 Hír-
adó este 20:00 Sporthírek 20:05 Idő-
járás-jelentés 20:15 Magyarország–
Finnország 22:50 Az Este 23:25 UE-
FA EB-selejtezők 23:40 Híradó 23:50
Sporthírek 00:00 Rex Rómában 
00:50 Család-barát 02:20 Sophie
szerint a világ  02:50 Műsorszünet 

04:35 Aktív  05:00 Csapdába
csalva  05:25 Magánnyomozók 
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 Te-
xas-i kopó  14:00 Walker, a Texas-
i kopó  15:00 A gonosz álarca 
16:00 Magánnyomozók  17:00 A
Macska  18:00 Tények 19:20 Jó-
ban Rosszban  20:05 Bumm! 
20:45 Családi titkok  21:45 Té-
nyek 22:00 Hajsza a győzelemért 
00:35 Tények Este 01:20 Aktív 
01:40 Sportos 01:50 Áldott jó nyo-
mozó  02:45 A Macska  03:35 A
gonosz álarca 

05:40 Híradó 06:00 Kárpát Expressz
06:30 Híradó 06:35 Rondó 07:00 Al-
pok-Duna-Adria 07:30 Híradó 07:35
Közbeszéd 08:00 Pannon expressz
08:30 Híradó 08:35 Térkép 09:05 A
nap vendége 09:20 Emily  10:10
Don Matteo  11:05 Rózsák harca 
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:25 Kívánságkosár 14:25 A temp-
lomos lovagok kincse v 14:55 Közle-
kedés XXI. 15:25 A zenén túl 16:30
Térkép 17:05 Emily  18:00 Híradó
18:25 Dunasport 18:35 Közbeszéd
19:05 Bűvölet  19:35 Rocca pa-
rancsnok  20:30 Don Matteo 
21:20 Hírek 21:25 Dunasport 21:35
Columbo: Elfelejtett hölgy  23:10
Kultikon  23:30 Puszta formalitás 
01:15 Himnusz 01:20 Hírek 01:25
Szigetvár óvárosa

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthí-
rek (ism.) 07:30 Vény nélkül 
(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.) 10:10 Győri Audi ETO KC–
Dunaújváros (ism.) 11:25 Képújság
18:45 Konkrét 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Széchenyi Hír-
adó (ism.) 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Szé-
chenyi Híradó (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Széchenyi Híradó (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthí-
rek (ism.) 22:30 Széchenyi Híradó
(ism.) 23:00 Híradó (ism.) 23:20
Sporthírek (ism.) 23:30 Kép újság 

GYŐR+ TV
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BORHÁLÓ GYŐR

REGISZTRÁLJ TE IS:
Győr, Pálffy utca 3.
www.borhalo.com/gyor
Facebook: borhalogyorBORHALO.COM/BORCSERE

HIRDETÉS PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

Kantharosz Civil Összefogás
„Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért”

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Támogatni kívánunk minden

olyan tevékenységet, melynek célja
a gyermekek fejlesztése, felzárkóz-
tatása, ápolása, gondozása és ne-
velése, valamint a tehetségek felka-
rolása. Pályázni lehet a pályázat
céljával megegyező beruházás,
program vagy eszközbeszerzés tá-
mogatására.

MEGPÁLYÁZHATÓ KERET
A pályázati keret a „Kantharosz Gá-

la 2015” jótékonysági rendezvényen
befolyó teljes összeg. A pályázaton-
ként elnyerhető támogatás összege
várhatóan 100.000 és 2.500.000 fo-
rint között lesz.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázatot nyújthat be minden

olyan győri vagy Győr környéki közin-
tézmény, alapítvány, civil szervezet
vagy magánszemély, akik a pályázat
céljával megegyező tevékenységet
folytatnak.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
A pályázatnak az alábbi dokumen-

tumokat kell tartalmaznia:

1. Pályázó adatait (név, cím, e-mail
cím, telefonszám)

2. Pályaművet, legfeljebb két A4
oldal terjedelemben. A pálya-
műnek röviden tartalmaznia kell
a támogatandó cél bemutatá-
sát és indoklását.

3. A pályázat megvalósításá-
nak költségeit tételesen fel-
sorolva.

4. Nyilatkozatot arra vonatkozó-
an, hogy a pályázó a támoga-
tás megítélése esetére vállalja
a nyilvánosságot és eleget
tesz a beszámolási kötelezett-
ségének.

5. Amennyiben a pályázatot nem
magánszemély nyújtja be, ak-
kor csatolni kérjük másolatban
az alapító okiratot vagy a bírósá-
gi nyilvántartásba vételről szóló
igazolást.

A PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot egy eredeti példány-

ban és elektronikus változatban is kér-
jük benyújtani.

Az eredeti példányt kizárólag pos-
tai úton, magyar nyelven, összefűzve,
zárt csomagolásban „Kantharosz a
gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedé-
kéért” megnevezéssel az alábbi címre
kell benyújtani legkésőbb 2014. no-
vember 28-i postabélyegzéssel: Kan -
tharosz Alapítvány, 9021 Győr, Bécsi
kapu tér 13. Az elektronikus példányt
– PDF fájlban – legkésőbb 2014. no-
vember 28-án kérjük elküldeni a kö-
vetkező elektronikus postacímre: in-
fo@kantharoszgala.hu

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatok elbírálásánál előnyt

élveznek azok a pályázók, akik nem
fenntartói feladatkörbe tartozó, ha-
nem azon túlmutató egyedi, kreatív
projektet kívánnak megvalósítani.

A pályázatokat a Kantharosz Civil
Összefogás tagjaiból alakult bírálóbi-
zottság az összefogásban részes civil
szervezetekkel együtt bírálja el, mely-
nek döntése ellen jogorvoslatnak
nincs helye.

Az elbírálás határideje:
2014. december 22.

A döntést közzétesszük honlapun-
kon – www.kantharoszgala.hu –, vala-
mint erről minden pályázó az általa
megadott e-mail címre értesítést is kap.

A bírálóbizottság által támogatásra
javasolt, de nem nyertes pályázatok kö-
zül a „Kantharosz Gála 2015” jótékony-
sági rendezvényen jelen lévő közönség
szavazása alapján további pályázat nyer-
het támogatást. Ennek eredményét a
rendezvényt követően hirdetjük ki hon-
lapunkon, illetve elektronikus levélben
értesítjük a nyertes pályázót.

Győr, 2014. október 20.

Kantharosz Civil Összefogás
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ÉDES  OTTHON  INGATLAN

Ingatlanközvetítés mesterfokon

Győrzámolyon KULCSRAKÉSZEN eladó
ez a 71 nm-es ikerház. 300 nm telek tarto-
zik hozzá, elosztása 3 szoba+nappali. 30-
as Porotherm téglából épül 10 cm-es szige-
teléssel. Az ingatlan energetikai besorolá-
sa: A. A válaszfalak igény szerint még vál-
toztathatóak. Igényeinek megfelelően vá-
laszthatja ki a belső burkolatokat, a fal szí-

nét.  Csendes, családbarát környéken, nyugodt körülmények között élheti min-
dennapjait, ha ezt az ingatlant választja. Várható átadás: 2015. nyár. Szoc.pol +
támogatott hitel igényelhető!
Ár: 15,9 M Ft Érd.: 06-30/640-8794 budai.monika@edesotthongyor.hu

Győrújfalun kulcsrakészen eladó ez a 85
nm-es ikerház. 400 nm telek tartozik hoz-
zá, elosztása 3 szoba+nappali. Ön választ-
hatja ki a burkolatokat, a fal színét, ezért
ízlésének megfelelő házban lakhat. Csa-
ládbarát környéken, madárcsicsergéses
reggelre ébredhet, ha ezt az ingatlant vá-
lasztja. Várható átadás 2015. tavasz. Szoc.pol + támogatott hitel igényelhető!
NE KÉSLEKEDJEN, KIHAGYHATATLAN AJÁNLAT!
Ár: 21 M Ft Érd.: 06-30/640-8794

Győr-Szigetben, a Bercsényi ligetnél,
téglaépítésű társasház 2. emeletén el-
adó ez a 39 nm-es gyöngyszem. A la-
kásban az amerikai konyhás nappali
mellett egy hálószoba található. A für-
dő és a WC külön lett kialakítva, ami
ritka ekkora méretű lakásban.  A kicsi
lakás rendkívül jó elosztású, alacsony

fenntartási költségekkel. A fűtést a ház központi gázkazánja biztosítja, egyedi
mérőkkel. Nézze meg, érdemes!
Ár: 11,9 millió Ft Érd.: 06-70/866 -7424   

Győr-Révfalu csendes zsákutcájában eladó ez a bruttó 69 nm-es, harmadik
emeleti lakás. Az ingatlan nyugati tájolású.A lakás fűtése egyedi gáz-cirkó

Valószínűleg sokan botlottak már ingatlanköz-
vetítőbe, vagy azért, mert eladni szerettek volna,
vagy azért, mert venni. Biztos vagyok abban is,
hogy vegyes érzelmekkel gondolnak vissza. Mi
ezen szeretnénk változtatni és bebizonyítani, hogy
ingatlanos és ingatlanos között óriási a különbség.
Sokan panaszkodnak arra, hogy sok esetben, az ap-
ró betűk el nem olvasása miatt kerültek kellemet-
len helyzetbe, vagy például a beígért tuti vevő nem
érkezett meg. Nálunk ilyen problémákkal nem
szembesülhetnek, ahogy azzal sem, hogy a múlt hé-
ten még például cukrász vagy pék szakmában dol-
gozó ember, a következő héten profi ingatlanosként
keresi meg. Ez egy nagyon nehéz és összetett szak-

Telefonszám: 06-70/425-5590, 06-70/866-7426  
www.edesotthongyor.hu

ÉDES OTTHON GYŐR INGATLAN
Győr, Mónus I. u. 38. 

kazánnal történik és klíma is van. Az ingatlan-
hoz tartozik zárt udvarban gépkocsibeálló és egy
közös tároló is.Befektetésnek kiváló, mert akár
bérlővel együtt is eladó.
Ár: 16,5 millió Ft Érd.: 06-70/866-7426

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén, közel a
termálfürdőhöz, épül ez a 8 lakásos társasház,
melyben 50-55 nm-es lakások leköthetők, emelt
szintű fűtéskész áron. A lakások DNy-i és ÉK-i
fekvésűek. Vásárolható hozzá még udvari kocsi-

beálló. Várható átadás 2015. októberben. Ne hagyja ki, hívjon gyorsan!!!
Ár: 15,6 millió Ft Érd.: 06-30/640-87-94 

Győr-Pinnyéden csendes, új építésű családi házas
lakóövezetben eladó ez az 58 nm-es társasházi la-
kás, 2015 nyári átadással, emelt szintű fűtéskész
állapotban. Elosztását tekintve 2 szoba+ nappalis.
A lakáshoz tartozik egy 7 nm-es terasz is, az ud-
varon egy gépkocsibeálló és saját 62 nm zöldterület. Támogatott hitel igénybe
vehető a lakásokra. Ajánlom minden igényes vevőnek, aki minőségi kivitele-
zésű lakást keres gyönyörű környezetben és kedvező áron. Ne késlekedjen
2014. novemberig a régi áron!!!
Ár: 14,3 millió Ft Érd.: 06-70/866-7426

Győr-Szabadhegyen 610 nm-es telken eladó ez
a 110 nm-es családi ház, mely jelenleg működő
üzlethelyiségként funkcionál. A kiszolgáló he-
lyiség 38 nm, azon kívül tároló, konyha, fürdő,
öltöző található benne. Az ingatlan alápincé-

zett, mely a közelmúltban fel lett újítva. Az üzlethelyiség fűtése gáz-cirkó ka-
zánnal történik. Klíma van. A házhoz tartozik 15 nm garázs és egy fedett te-
rasz is. Bérlővel is eladó! Befektetésnek is kiváló! Hívjon most!
Ár: 21,9 millió Ft Érd.: 06-70/866-7424

MÁR CSAK 2 LAKÁS MARADT! Győr-Szabadhegyen, a Szabadi utca elején fog
épülni ez az 5 lakásos társasház, földszintjén üzletekkel. Saját részre és befektetés-
nek is kiváló választás lehet, bármelyik ingatlan. A társasház megjelenésében visz-

ma, ahol folyamatos képzésre van szükség ahhoz,
hogy kellő tudással tudjuk az ügyfeleket kiszolgál-
ni. A mi csapatunk olyan jól felkészült emberekből
áll, akik a jogi, adózási és az ingatlan témakörben
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban maximálisan
tisztában vannak. Az ügyfeleink igényeit szem
előtt tartva keressük meg és választjuk ki a számuk-
ra megfelelő Édes Otthont, ezért az eladókhoz csak
potenciális vevőket viszünk.

Munkánkat profi stáb segíti a háttérből.
Ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy

ma az emberek nagy része ingatlanközvetítő se-
gítségével vásárol, ezért szeretnénk figyelmükbe
ajánlani akciónkat. 

Ezen felül még miért érdemes az Édes
Otthon Ingatlan irodáját választani?
Mert

• ügyfeleink igényeit vizsgálva keressük
és kiválasztjuk a számukra megfelelő
ingatlant

• a szerződéskötéseket teljes körűen
lebonyolítjuk 

• hitelügyintézés (20 bank ajánlatából
kiválasztva a legkedvezőbbet)

• energetikai tanúsítvány
• tervezés, kivitelezés, lakberendezés.

Az ingatlan értékesítése
után fizetendő

jutalék CSAK 2%
november 15-ig!

06-70/866-7424         06-70/866-7426          06-30/640-8794

szaköszönnek a mai modern trendek és színvilág. Bát-
ran állíthatjuk, hogy egyedi minőséget kap, megfizet-
hető áron. Az ingatlanok A-s energetikai besorolással
fognak rendelkezni. Ez az ingatlan 65nm-es, melyhez
tartozik egy 13 nm-es erkély. Elosztását tekintve nap-
pali+ 2 szoba. A belső válaszfalak még variálhatóak. Az ára emelt szintű fűtéské-
szen értendő. Vásárolható gépkocsibeálló is. Várható átadás 2015. május.
Ár: 19,9 millió Ft Érd.: 06-70/425-5590

Révfalu csendes, átmenő forgalomtól mentes ut-
cájában épül ez a 9 lakásos társasház, őszi át-
adással. Az emeleten eladó ez a 71,51 nm-es, 3
szobás lakás, 6,51 és 4,66 nm erkéllyel. A laká -
sok szerkezetkész állapotban kerülnek átadásra,

de igény szerint kulcsrakészen is kérhető. Garázs és gépkocsibeálló is vásá-
rolható hozzá. Befektetésnek kiváló lehetőség!
Ár: 22,7 millió Ft Érd.: 06-70/866-7424

Győr-Révfaluban épül ez az 5 lakásos társas-
ház. 30-as porotherm téglából, 10 cm szigete-
léssel kerül kivitelezésre. Mindenkinek aján-
lom, aki szeretne kis közösséggel együtt élni,
és nem kedveli a soklakásos társasházakat.
Ez a földszinti lakás 78 nm-es, kertkapcsolatos, de azért 13 nm terasz kiala-
kításra kerül. Elosztását tekintve 3 szoba+ nappali. 9 darab mélygarázs lesz,
melynek ára 2 millió forint. Az ingatlan emelt szintű fűtéskészen kerül át-
adásra, várhatóan 2014. novemberben.
Ár: 25,1 millió Ft Érd.: 06-70/866-7426

UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Ménfőcsanakon a Száz-
szorszép lakóparkban eladó ez a 62 nm-es eme-
leti lakás. Elosztását tekintve 2 szoba + nappali.
Itt madárcsicsergéses reggelre ébredhet. Magas
műszaki tartalommal épül az ingatlan. 2 fűtési

rendszer van, padlófűtés+ radiátor, melyek külön termosztátról üzemeltethe-
tőek. 3 rétegű üvegezésű nyílászárók és kondenzációs kazán kerül beépítésre.
A zárt gépkocsibeálló is benne van az árban. Várható átadás: 2015. január.
Ár: 13,9 millió Ft Érd.: 06-70/425-5590
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szerző: dallos ágnes
pilatesoktató 

fotó: illusztráció

Dagadt boka, visszerek, fá-
jó derék, fáradtság, mind
velejárói a világ legcsodála-
tosabb változásának, ami-
kor valaki hétköznapi nőből
anyává válik. A szenvedés
nem kötelező része a folya-
matnak. 

Erősít és relaxál
Minden kismama szeretne

könnyen szülni, és a lehető leg-
hamarabb újra csúcsformába
kerülni. A legtöbben azt hiszik,
hogy a terhesség ideje alatt
szinte semmilyen mozgás nem
végezhető, holott a könnyű szü-
léshez elengedhetetlen a gátiz-
mok kondíciója, a vajúdást is
könnyebben viseli, akinek jó az
állóképessége, és a légzési
technikája megfelelő. A pilates-
órákon úgy erősítik a kismamák
és az anyukák a mély hasizmai-
kat (amik megtámasztják a nö-

vekvő magzat súlyát), hogy köz-
ben a lelki viharok is lecsillapod-
nak a kellemes, relaxáló zenétől
és attól, hogy mindenkinek se-
gítünk megtalálni a közös han-
got önmagával.

Szülés előtt
Számtalan előnnyel jár, ha

valaki fizikailag is felkészül a
szülésre. A gyorsabb regenerá-
lódás mellett például kevésbé
kell tartania a hasizmok kóros
szétválásától. A pilates javítja a
vénás, az anyai és magzati ke-
ringést, csökkenti a visszerek
kialakulásának esélyét. A gya-
korlatok kialakításánál figyel-
tünk arra, hogy megtanítsuk a
kismamáknak a „gátizom-tuda-
tot”, ami megkönnyíti a baba
születését. Javít az állóképes-
ségen, ami jól jön a szülés köz-
beni pozíciók megtartásánál is.
A relaxálás elsajátítása az anyu-
kák jó közérzetének feltétele,
idővel javul az alvás minősége
is, így kipihentebbek lesznek a
háromóránkénti etetés idősza-
kában is. A jó közérzet, a maga-
biztosság pedig a családi har-
mónia, a nyugodt, boldog lég-
kör megteremtését segítik.

Szülés után
Fontos, hogy ne kezdjenek

edzeni a 6 hetes kontroll előtt, de
ha császármetszéssel szült vala-
ki, ajánlott 8-10 hetet várnia. Ad-
dig is, a babával végzett napi sé-
ta tökéletes módja az edzésnek.
Közben fontos figyelni a tartásá-
ra, babakocsit is olyat érdemes
választani, aminek a tolókarja
megfelelő magasságba állítható.
A gátizomgyakorlatokat is el le-
het kezdeni, s ha megfelelő az el-
válás, finom felülésekkel a hasiz-
mokat is megtornáztathatjuk,
gondosan ügyelve a hasizom ki-
türemkedéseire. A biztonság és
az egészség mindennél fonto-
sabb, ezért soha ne tornásszon,
ha bármilyen abnormális vagy
nagyobb vérzés lép fel, hasi fáj-
dalom, nagyobb fáradtság, szé-
dülés, hányinger, hányás, vagy
erős fejfájás esetén. A Dallos Pi-
latesnél az órákat gyógytornász,
nemzetközi pilatesoktató vezeti.
Felkészültsége és tapasztalata
gondoskodik a kismamák biz-
tonságáról. A jó társaság és a
biztonságos, nyugodt légkör se-
gít fizikálisan és mentálisan is fel-
készülni a szülésre és az azt kö-
vető csodás időszakra.

A hét orvosi témája:

Felké-szülni!
A babavárás és a szülés
testi erőpróbái

A szelektív étkezés alapja a gondosan kiválasztott élel-
miszerek megfelelő kombinációja. Minden ehető, de
ne keverjük a szénhidrátot a fehérjével – állítja a szerző,

Zsolnai Margit. A szétválasz-
tó fogyókúra azon az elven
működik, hogy egyszerre
csak egyféle élelmiszertípus
emésztésével terheljük szer-
vezetünket. Ennek következ-
tében nem fogunk elfáradni,
s testünk is megkapja a zsír-
sejtek mozgósításához szük-
séges energiát, beindulhat a
méregtelenítés, a fogyás. Ez
a fajta diéta, amelyet választó
diétának is neveznek, a sike-
res fogyókúrát ötvözi a kie-
gyensúlyozott táplálkozással.

A könyv a tudatos táplálkozás és a jobb életminőség
jegyében foglalja össze a szétválasztó étkezés alapjait
és előnyeit, bemutatja az egyes élelmiszercsoporto-
kat, valamint számos, a diétában alkalmazható recep-
tet kínál. A tartalomból: a szelektív étkezés alapjai és
előnyei; az egyes élelmiszercsoportok áttekintése;
könnyű receptek a választó diéta jegyében.  A könyv
a Trendi könyvsorozat keretében az M-érték Kiadó
gondozásában jelent meg.

Olvasni jó!

Szelektív étkezés
élvezettel

VÉNY NÉLKÜL EGÉSZSÉGÜGY

További információ: Dunapart Rezidencia, Gyôr,
Móricz Zsigmond rakpart C épület, I. emelet 1. ajtó

Tel.: +36 20 98 13 690
e-mail: info@dallospilates.hu 
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Jó és rossz koleszterin

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A szív- és érrendszeri megbete-
gedések hazánkban a vezető ha-
lálokok közé tartoznak. Jellemző-
en a szívben, az agyban, a perifé-
riás érrendszerben és a vesében
okoznak károsodást.

Rizikótényezők
Kialakulásukban számos tényező

játszik szerepet. Rizikófaktoraik között
vannak, melyek befolyásolhatóak,
ilyen például a dohányzás, a stressz,
az alkoholizmus, a mozgásszegény
életmód, a túlsúly vagy elhízás. Van,
amelynek hatása mindössze csök-
kenthető, mint például a magas vér-
nyomás, diabetes, zsíranyagcsere-be-

tegség. Illetve van, ami nem befolyá-
solható, ilyen az életkor, a nem és az
örökletes tényezők.

LDL-koleszterin
A magas koleszterinszint bizonyí-

tottan a szív- és érrendszeri megbete-
gedések fő rizikófaktora. A szerveze-
tünkben található koleszterin nagy ré-
szét a májunk termeli. Két fő típusa
van: a kis sűrűségű lipoprotein-ko-
leszterin (LDL) és a nagy sűrűségű li-
poprotein-koleszterin (HDL). Az LDL-
koleszterin, amit gyakran „rossz” ko-
leszterinnek is neveznek, szállítja a ko-
leszterint a test sejtjeihez. Bizonyos
körülmények között az LDL-koleszte-

rin lerakódik az artériák falán, szűkeb-
bé téve őket. Ezt a folyamatot nevez-
zük érelmeszesedésnek.

HDL-koleszterin
A HDL-koleszterin vagy „jó” koleszte-

rin, összegyűjti a sejtekből a koleszterint
és visszaszállítja a májba. Ha sok a HDL-
koleszterin, az azt jelenti, hogy kevésbé
valószínű a zsírlerakódások képződése
az artériákban. A nagy HDL:LDL arány
(pl. magas HDL-koleszterinszint az LDL-
koleszterinszinthez képest) véd a szívbe-
tegségek ellen. A fizikailag aktív életmód
és az egészségesebb összetételű zsírok
fogyasztása segíthet növelni a HDL-ko-
leszterinszintjét.

A hét kérdése: a drogokról A húsmentes étrend hatása
a termékenységre
A vegetáriánus étrend károsíthatja a férfiak
nemzőképességét – derült ki a kaliforniai ku-
tatók tanulmá-
nyából. A vegetári-
ánusok várható
élettartama átla-
gosan tíz évvel
magasabb az át-
lagnál. A szakem-
berek azonban a vegetáriánus étrendet foly-
tató férfiak esetében jelentősen alacsonyabb
spermaszámot mértek. A vegetáriánus férfi-
ak nem terméketlenek, ám az étrendjük
meghatározó tényező lehet a gyermeknem-
zés során, különösen, ha olyan párokról van
szó, akik természetes módon próbálkoznak.

Életmentő drón
Defibrillátorral felszerelt sürgősségi drón –
pilóta nélküli repülőgép – prototípusát mu-
tatták be Hollandiában. Az EU-ban évente
800 ezer embernél jelentkezik hirtelen szív-
megállás, és közülük mindössze 8 százalék
éli túl. Nagyjából tíz perc telik el az ilyenkor

szükséges szaksze-
rű beavatkozásig,
miközben már 4–6
perc alatt is vissza-
fordíthatatlan agyi
és szívkárosodások

léphetnek fel. A sürgősségi drón egy perc
alatt képes defibrillátort szállítani egy 12
négyzetkilométeren belül lévő pácienshez,
8 százalékról 80 százalékra növelve a túl-
élés esélyét. 

Válaszol: Dr. Feller Gábor pszichiáter,
osztályvezető főorvos

szerző: kovács veronika
fotó: marcali gábor

A statisztikák szerint hány éves korban pró-
bálják ki a fiatalok a kábítószert?

A statisztikák névtelenül, de többnyire önbeval-
lás alapján készülnek, ezért nem egészen megbíz-
hatóak. A 8 és 12 éves gyerekek közül még szeren-
csére kevesen ismerkednek meg a drogokkal, a kö-
zépiskolásoknak azonban a 70 százaléka már ki-
próbálta valamelyiket. Az alkohol esetében ez az
arány 90 százalék.

Folyamatosan jelennek meg új dizájner -
drogok. Ezek mennyivel veszélyesebbek a ré-
gebbi kábítószereknél?

Ma már szinte mindenhol és nagyon olcsón hozzá

lehet jutni a szerek-
hez. Tíz éve egy szál
marihuánás cigaret-
ta ezer forintba ke-
rült, a mostani tabletták jóval olcsóbbak. Az igazi ve-
szélyüket az jelenti, hogy már egy alkalom után is je-
lentkezik a függőség. Hirtelen nagy örömet okoznak,
de az idegrendszerben háttérbe szorítják a dopamin-
termelést, amelyet újabb és újabb adagokkal pótol-
nak a fiatalok.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Először is szembe kell nézni a problémával. Az is-

kolák egy része hírneve védelmében tagadja, hogy
náluk gondot jelent a szerek használata. Ahol elisme-
rik, ott meg azt állítják, hogy úgysem lehet érdemben
harcolni ellene. A család és az iskola mellett a pszi-
chiáterek készen állnak arra, hogy a megelőzésben
is segítséget nyújtsanak, érdemes lenne élni ezzel a
lehetőséggel.

A Vény nélkül rovat szerkesztője: dr. Dézsiné Szentes Veronika

Mit együnk?
Emelkedett koleszterinszint esetén

leginkább a telítettzsírsav-bevitelünket
kell mérsékelni. Ezek a zsírsavak elsősor-
ban az állati eredetű élelmiszerekben lel-
hetőek fel. Ezek a zsírsavak a vajban és
a zsíros tejtermékekben, húsokban talál-
hatóak. A látható zsiradékot mindig tá-
volítsuk el még sütés előtt a húsokról,
halakról. A szárnyasok, vadak húsa ke-
vesebb telített zsírsavat tartalmaz, mint
a sertés- és marhahús, illetve a belsősé-
gek. Szárnyasoknál a bőr alatt halmozó-
dik fel a zsír, ezért célszerű a bőrt az elő-
készítésnél eltávolítani. Zsiradékban va-
ló sütés esetén helyettesítsük a sertés-
zsírt növényi olajokkal.  
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Oktatóknak, doktoranduszoknak és
hallgatóknak szóló előadói esteket
rendeznek a Széchenyi István Egyete-
men. A programokon a résztvevők a
mindennapi munkájukat érintő kérdé-
sek megoldásához kaphatnak gyakor-
lati segítséget. November 19-én Kai-
ser János, üzleti coach, személyi edző
Milyen folyamatokat katalizálhatunk
az egyetemen coachokkal? címmel
beszél arról, hogy vajon milyen szere-
pei, lehetőségei lehetnek az egyetemi
oktatók fejlesztésében az üzleti coa-
choknak? És arról, hogy nyújtható-e,
s ha igen, akkor milyen támogatás az

TÁMOP-5.3.3-13/1-2014-0007 azonosítószámmal,
„Tágas városom kis lakásra cserélem II.” címmel eu-
rópai uniós projektet indít a Hajléktalanokat Segítô
Szolgálat Gyôrben.

A projekt 2014. július 1. és 2015. szeptember 5-e kö-
zött valósul meg, célkitûzései közé tartozik mintegy 25
fô hajléktalan határozott idejû lakhatási támogatása, va-
lamint 15 személy intézményi integrációjának sikeres
biztosítása. A projekt eredményeként a Hajléktalanokat
Segítô Szolgálat, a korábbi tapasztalatoknak megfele-
lôen, a közterületen élô hajléktalanok további számbeli
csökkenését várja, valamint mindenképp javulást vár a
bevont célcsoport foglalkoztathatóságának ügyében. A
projekt megvalósítása során 10 fô Gyôrben, közterüle-
ten, fedél nélkül élô hajléktalan személy önálló lakhatá-
sának támogatása és folyamatos nyomon követése va-
lósul meg albérletekben, és további 15 fô hajléktalan
személy költözik ki a Hajléktalanokat Segítô Szolgálat
részlegeirôl és kezdi el újra önálló életét.

Az albérletekbe költözô személyeket nem hagyják
magukra a szolgálat munkatársai, utógondozó szoci-
ális munkások folyamatosan látogatják ôket. A cél,
hogy a hosszú távú (8–12 hónap) támogatási idôszak
után minél több, a projektben részt vevô személy vál-
jon képessé önálló lakhatásának megtartására. 

Az eddigi tapasztalatok pozitívak. Hasonló projekt
megvalósítása alkalmával a Hajléktalanokat Segítô
Szolgálat sikeresen biztosította már 51 fô gyôri hajlék-
talan személy önálló lakhatásának megteremtését, és
hasonlóan a nemzetközi trendekhez, a lakhatási tá-
mogatásban részesülôk 70-80%-a sikeresen tartotta
meg a projekt zárását követôen is lakhatását már a
szolgálat támogatása nélkül.

Oktatói előadói estek
egyetem menedzsmentjének? Egyál-
talán: hogyan fogadja az oktatás fel-
legvára a külső támogatót? Szervezet-
idegen? Vagy megkereshetőek-e
azok a pontok, ahol növelhető coa-
chokkal az oktatás hatékonysága
vagy szinergiája? 

November 26-án Mérő László, ma-
tematikus, pszichológus Racionális
és nem racionális, de értelmes gon-
dolkodás címmel tart előadást arról,
hogy Miben rejlik a racionális gondol-
kodás ereje, és mik a korlátai, amelyek
szükségessé teszik az okosság más
formáinak a fennmaradását is? A racio -

nális gondolkodás erejének és korlá-
tainak megismerése segít saját gon-
dolkodásunk mélyebb megértésében,
valamint nyitottabbá tesz a mienktől
eltérő gondolkodásmódok iránt. De -
cember 3-án az improvizáció kerül a
középpontba: egy improvizációs szín-
házi előadást tekinthetnek meg az ér-
deklődők ImproExam címmel. 

Az előadások helyszíne: Széchenyi
István Egyetem, E épület, VIP terem.
Az előadások időpontjai: szerdánként
17–18 óra között. További információ:
http://ok.sze.hu. A részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.

2014 | 10 | 21. 
Hajléktalanokat Segítô Szolgálat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Lakáshitelt venne fel?
Levágták a hitelek kamatát, megéri velünk számolnia!

SEGÍTÜNK A DÖNTÉSBEN – egy egyszerű példán keresztül*:
1.000.000 Ft összegű hitelre vetítve 20 év (240 hónap) futamidőre,
6.594 Ft/hó induló törlesztőrészletet kell fizetnie.
Az éves kamat 4,99%, amely a futamidőn belül 12 havonta változhat. THM 6,90%

A törlesztőrészlet-ingadozás miatt a futamidő alatt sem kell aggódnia:
• forintalapú a hitel, így nincs árfolyamkockázat
• 5 de akár 10 éves kamatperiódust is választhat,

tehát ezen időszak alatt a hitel kamata sem emelkedhet

Szeretné, ha nem kellene a teljes vételárat készpénzben kifizetnie? Alacsony önerővel rendelkezik?
Korszerűbbet – nagyobbat venne, és csupán egy-két millió forintra lenne szüksége?

Az ügyfélre vonatkozó egyedi kamat és THM-érték, valamint az egyedi törlesztőrészlet az ügyfélre megállapított minősítési kategóriához igazodik, amely eltérhet a feltüntetett értéktől. A THM meg-
határozása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát! 

*Figyelem! A példában szereplŐ számítás nem minŐsül ajánlattételnek

TANÁCSADÁSUNK INGYENES, FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Makra Ákos • tel.: +36-30/916-2580 • e-mail: makra.akos@dh.hu

Amennyiben hozzánk fordul, az alábbi előnyökben részesül:

IDŐT TAKARÍTUNK MEG
Független pénzügyi közvetítőként az ér-
dekünk, hogy a legjobb termékeket ta-
láljuk meg ügyfeleinknek, lerövidítve a
keresési időt.

SZAKÉRTŐ FIGYELMÉVEL SEGÍTÜNK
A teljesség igényével összehasonlítjuk a pénzügyi ter-
mékeket – rávilágítva azokra a részekre, melyeket Ön
csak az apró betűben olvashat.  A választást követően
a teljes folyamaton végigkísérjük Ügyfeleinket.

SPÓROLUNK ÖNNEK!
A Duna House méretéből fakadóan, akár még az általános banki felté-
teleknél is kedvezőbb kondíciókat tud elérni kamattámogatott és piaci
alapú hiteleknél is. Minden jelentős bankkal és pénzintézettel szerző-
désben állunk, így a teljes hitel-palettát ismerve ajánljuk a legjobb meg-
oldást és biztosítunk a hitelfelvételhez egyedi kedvezményeket.
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Születésnapot ünnepel a győri Horváth-
Kert, a családias hangulatú gyárvárosi
étterem kereken húsz éve, 1994-ben
nyitott kertkaput vendégei előtt. Húsz év
nagy idő, közel egy emberöltő, amely
alatt felnő a gyerek és felnőtté válik egy
vállalkozás is. A Horváth-Kert az elmúlt
két évtizedben úgy tartott lépést a válto-
zó világgal, hogy közben hű maradt régi,
eredeti értékeihez. Ma is virágokkal dí-
szített, madárcsicsergős terasszal, csa-
ládias ízléssel berendezett étteremmel,
jó szívvel és hagyományos magyar kony-
hával várja kedves vendégeit. 

A tulajdonos, Laposáné Anikó szerint
a születésnapi ünneplésre leginkább az
szolgáltat okot, hogy a húsz évvel ezelőt-
ti első vendégek ma is bizalommal lép-
nek be a kertkapun, gyermekük ballagá-
si ebédjét rendezik meg a Horváth-Kert-
ben azok, akik valamikor régen itt tartot-
ták lakodalmukat. Meghitt családi ünne-
pek, színvonalas vállalati rendezvények,
boldog nyári gyermektáborok sokasá-
gát színezte ki a Horváth-Kert azzal,
hogy mindenkinek a saját kedvencét,
legjobban szeretett ételét tálalta fel, sok-
sok palacsintával megtetézve. A kör-
nyékbeli nyugdíjasokat és diákokat a
kedvezményes menü köti az étterem-
hez, s ennek a barátságos árú, napi kíná-
latnak örülnek leginkább a gyakran be-
térő turisták is. 

A Horváth-Kert családi vállalkozás,
nekik is meg kellett küzdeniük a válság

kép és szöveg: xántus-állatkert

November 8-án 10 órától rendkívüli szülői értekez-
leten vehetnek rész a győri állatkert lakóinak örök-
befogadó szülői. Mit jelent az örökbefogadás és
hogy lehet valaki jelképes „nevelőszülő”?  

Az örökbefogadás történhet az állatkert webol-
dalán keresztül vagy személyesen az állatkert irodá-
jában. A támogatás egy évre szól, de minden évben
megújítható. Az örökbefogadás egy jelképes dolog,
természetesen az állatot nem vihetik haza, az to-
vábbra is az állatkertben, saját kifutójában marad.
Az állatkert emléklapot és egy színes fotót biztosít
a nevelőszülőnek, és minden évben a rendhagyó
szülői értekezletre is meghívást kapnak. 

Itt találkozhatnak kedvenceikkel, kérdezhetnek
az állatok gondozóitól, valamint az állatkert munka-
társai tájékoztatást adnak az év eseményeiről.

Az örökbefogadó szülők ilyenkor egy éves beszá-
molón vesznek részt, ahol megtudhatják, milyen válto-
zások történtek az állatkertben, milyen új állat érkezett,
illetve kik azok, akik már más város kedvencévé váltak.
Egy kis frissítő után egy állatkerti séta következik, ahol
megismerkedhetnek a legtöbb állattal, simogathatnak
kígyót, etethetnek zsiráfot. 

„Az ízek, azok a finom hazai ízek”

Húszéves a Horváth-Kert étterem 
okozta nehézségekkel, de a vendégsze-
retetnek, a változatlan minőségű és
mennyiségű fogásoknak, a képzett
szakembereknek köszönhetően, talpon
maradtak, a Külső Árpád úti étterem a
város gasztronómiai életének elismert
szereplőjévé vált. Anikó mottója szerint
a gazda szeme hizlalja a jószágot, így

minden reggel maga nyitja, és minden
este maga zárja az üzletet. Ott van, így
vendégei bármikor megszólíthatják, az
egyedi kéréseket, kívánságokat a ven-
déglős maga teljesíti a konyhában.

A Várkapitány kedvence, a Gyárvá-
rosi legényfogó vagy éppen a Szatmá-
ri töltött tekercs nélkül elképzelhetet-
len a Horváth-Kert étlapja, ezek a le-
gendás fogások a tulajdonos receptje
szerint, húsz éve változatlan ízekkel, il-

latokkal, formákkal készülnek. Azt
mondja Anikó, a magyar konyha sze-
retetét otthonról, a családból hozta, s
igyekszik továbbadni, hogy hazai,
klasszikus ételeink teljes értékükben
kerüljenek a vendégek asztalára. Ha
új kolléga érkezik, ehhez az ízvilághoz
igazodik, ahogy Farkas Krisztián fő-

szakács tette tizenöt évvel ezelőtt, a
Horváth-Kert látogatóinak örömére. A
születésnapot ünneplő csapat kiváló
minőségű ételekkel, bőséges adagok-
kal, szolid árakkal és finom hazai ízek-
kel várja vendégeit a következő húsz
évben is. (x)

Szülői értekezlet az állatkertben

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. 11. 07—11. 14.

Pecsenyekacsa 1 kg

1699,- kg

DELIKÁT

Pecsenyelibamáj f.
Libatestháj
Libafarhát

899,- kg

379,- db

Fagyasztott libacomb „A” 1 kg

Darált mák
200 g, 1.995 Ft/kg

399,- db

Happy Day
100% narancslé

1 l

Koroncói
burgonya

zsákos, 30 kg

59,- kg

Faros csirkecomb  1 kg

499,- kg

119,- kg

699,- kg

1150,- kg
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Hívja irodáinkat! 
KAPUVÁR, Fô tér 18—21. • Ny.: H—P.: 8—12 és 12.20—16.20
Tel.: 96/595-080, 30/754-0211• E-mail: info@galbusz.hu 
GYÔR, Kazinczy u. 10. • Tel.: 96/388-055; 20/952-8310

Szilveszterezzen
SZÉKELYFÖLDÖN!

ga
lb

us
z.

hu

• wellness,
• lovas szánozás,
• sízés,
• disznóvágás,
• sütögetés,
• szilveszteri

gálavacsora
2014. dec. 28—2015. jan. 2.
110.000 Ft/fô félpanzióval

„Győri családok az egészségért”

 

A GYÔRI CIVIL CSALÁDOK
EGYESÜLETE A KÖRNYEZETÜNKÉRT sikeresen lebonyolította

a TÁMOP  6.1.2-11/1-2012-1445. azonosítószámú,
„Gyôri családok az egészségért” elnevezésû programsorozatot.

A programsorozat 2013. 09. 01–2014. 10. 31. között zajlott le.

A programsorozat keretein belül elôadások, egészségnapok,
sportfoglalkozások, táborok, vetélkedôk, klubfoglalkozások,

biciklitúrák stb. kerültek megrendezésre.

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

téli-nyári gumigarnitúrával eladó.

Irányár: 900.000 forint. 

Tel.: 30/9465-021

1999-es, 1984 köbcentis, klímás,
rendszeresen szervizelt, benzines

NEW BEETLE

ÁLLÁS
Győr és környékéről önállóan dol-
gozni tudó autószerelőt keresünk. Tel.: 06-
20/316-6731.

Audi-gyárba keresünk állandó
szombat éjszakára takarítókat. Bejelentett
munka. Tel.: 06-20/993-5575.

Mindenféle házimunkát, idős-
gondozást vállalok ott lakással. Tel.: 06-
70/516-0079.

SZOLGÁLTATÁS  
Nehéz helyzetekben lelki se-
gítség, stresszmentesítés, fogyókúra, cigi-
stop, tanulási gondok. 06-70/295- 0855

Beton- és téglafalra tár-
gyak felfúrása, rögzíté-
se és mindennemű vil-
lanyszerelés, bojlertisz-
títás. Érdeklődni: 06-30/
314-3370.

Lumbágó, izomsorvadás, bénulás,
izomfájdalmak oldása. Samodai Péter
gyógymasszőr. +36-30/754-3112, www.
egeszseg-ovo.hu

Kutyakozmetika! Tanuló keres
kozmetikázandó kutyákat, amiken gyako-
rolni tudna. 06-30/393-5687

Győrben élő idősek otthoni ápolását, gondozá-
sát vállalja nagy gyakorlattal rendelkező, közép-
korú nő. Hívjon bizalommal! 06-30/451-5367  

Lomtalanítás! Vállalunk minden típusú
lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, teljes
körű elszállítással, akár díjmentesen, hétvégén
is. 06-20/944-6667

Régi kapuk, kerítések felújítá-
sa, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zárja-
vítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-7957.

Költöztetés, fuvarozás,
lom  talanítás, bútor, műszaki termék szál-
lítása kedvező áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Kaszálás, fűnyírás, sövényvágás, fa-
kivágás, gyökérkivétel, metszés, gyepszellőzte-
tés, kertfenntartás! Tel.: 06-96/826-322, 06-
30/403-6810.

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

Lomtalanítást vállalok.
Ingyen kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom. Tel.:
06-70/500-1291.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, lakás-
ából, ill. udvaráról. Hívjon bizalommal!
Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

EGYÉB

Új konyhai robotgép, szódakészítő,
jénai, kerámiatálak, főzőedények, morzsapor-
szívó, bőröndök stb. jutányos áron eladók. Győr,
96/312-839.

Dióbelet vásárolok Győr, Nádor u.
21. Tel.: 06-20/979-51 05.

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

Magas áron vásárolok antik
bútorokat, antik órákat, porcelánokat,
festményeket, pénzérméket, képeslapot
és teljes hagyatékot! Díjmentesen házhoz
megyek! 06-30/458-7765

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

OKTATÁS
ZUMBA, KUBAI SALSA, 
TÁRSASTÁNC, 
ARGENTIN TANGÓ.
TEL.: 06-70/590-7075.
www.dimenziotse.hu
facebook.com/zumbagyor.Hungary

Kelet tánca (hastánc) 
tanfolyam indul 
kezdőknek/haladóknak  
novemberben.
www.asien.hu

06-20/291-7950

Matematika, fizika, kémia
korrepetálás, felvételi felké-
szítés általános és középiskolásoknak.
Sokéves tapasztalattal, referenciákkal. Hív-
jál bizalommal, segítek! A sikerhez
persze a Te szorgalmadra is
szükségünk lesz!  Érd. tel.:
06-30/897-0405.

LAKÁSCSERE
Szigeti 1 szobás, 40 nm-es, egyedi szilárd
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1 szobás, 36 nm-es, határo-
zatlan-határozott idejű belvárosi bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 429.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 1 szobás, 27 nm-es, egyedi
gázfűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 3-4 szobás, belvárosi, révfalui,
nádorvárosi, határozott-határozatlan idejű  bér-
leményre. (Hirdetésszám: 430.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 58 nm-es, komfortos,
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses,
felújított, 3 méter belmagasságú lakást cserél-
ne belvárosi, révfalui vagy nádorvárosi 3-4 szo-
bás, határozatlan bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetésszám: 255.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

Belvárosi 80 nm-es, 2 szobás, gázfű-
téses, felújított, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 55-60 nm-es, 2
szobás belvárosi, nádorvárosi, Adyvárosi
vagy marcalvárosi bérleményre. (Hirdeté-
si szám: 257.) Érd.: Győr-Szol Zr t .,
96/511-420.

Gyárvárosi 2 szobás, 48 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne belvárosi, szigeti,
újvárosi, gyárvárosi, 2-3 szobás, 50-60 nm-
es, téglaépületben lévő fszt.-i, vagy panel-
lakásra 3. emeletig. Tartozás átvállalása le-
hetséges. (Hirdetésszám: 259.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Újvárosi 1 szobás, 34 nm-es, gázfű-
téses, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 – l+fél szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakásra. (Hir-
detésszám: 258.) Érd.: Győr-Szol Zr t .,
96/511-420.

Belvárosi 2 szobás, 65 nm-es, gáz-
fűtéses, határozatlan bérleti  szerződé-
ses lakást cserélne, nádorvárosi, adyvá-
rosi 2 szobás, 45-50 nm-es, határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 260.) Érd.:  Győr-Szol Zr t . ,
96/511-420.

Nádorvárosi 2 szobás, 56 nm-es, távfű-
téses, téglaépületben lévő, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás, 40–55
nm-es, nádorvárosi, adyvárosi, jancsifalui, Jó-
zsef A.-ltp-i vagy marcalvárosi bérleményre.
(Hirdetésszám: 261.) Érd.: Győr-Szol Zrt.,
96/511-420.

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

Gyõr,
Töltésszer u. 18.

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

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

Márton-napi
LIBANAPOK

Márton-napi, libahúsból készült
ínyencségekkel, kiváló borokkal

várjuk Kedves Vendégeinket!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étteremben
Egy-házi-as Vendéglô

Győr, Déry T. u. 11/a • Tel.: 96/431-330 www.marcal-etterem.hu
•  info@marcal-etterem.hu 

Tárkonyos libaragu leves: 800 Ft helyett 500 Ft/adag
Magyaros pecsenye libamáj,
vegyes köret, saláta: 1800 Ft helyett 1200 Ft/adag

Sült libacomb, töltött libanyak,
főtt burgonya, újboros párolt káposzta: 2300 Ft helyett 1800 Ft/adag

Sült libamell birssajtmártással, főtt burgonya: 3500 Ft helyett 2200 Ft/adag

,,Aki Márton napján libát nem eszik egész évben éhezik”

MÁRTON-NAPI LIBANAPOK
2014. november 6., 7., 8., 9. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)

A helyben elfogyasztott libaételek mellé Szelényi Ernő és Baranyai Béla
borosgazda újborából kóstolót biztosítunk. 
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Bőrünk a legnagyobb és az egyik legfonto-
sabb szervünk. Amellett, hogy „megvéd az
esőtől" és még több tucatnyi környezeti té-
nyezőtől, egyedülállóan fontos szerepet tölt
be a légzésben, az érzékelésben, és elvitatha-
tatlan a szerepe a kommunikációban is. Bő-
rünk aktuális állapota információt hordoz lel-
ki és egészségi állapotunkról, és „kis plety-
kásként" kikotyogja életkorunkat is, ha hagy-
juk. Bőrfelületünk egyik legfontosabb kom-
munikációs felülete az arcbőr, amely aktívan
részt vesz társadalmi életünkben, és minden
beszélgetés kötelező résztvevője. Nem mind-
egy, hogy mit üzen partnereinknek.

Az arcbőr öregedése életkorunk növekedésével elke-
rülhetetlen, a bőrfelület, a bőr szövete megváltozik az
idő előrehaladtával, de a környezeti hatások, napfény,
a mindennapi gondok, a stresszes életvitel, helytelen
táplálkozás is nyomot hagy az arcbőr szövetén.

Mit lehet itt tenni?
Ilyenkor sajnos már nem elég hatékonyak a hagyomá-
nyos kozmetikai eljárások, a mezoterápia, dermaroller,
a mikrotűs eljárások és a thread lifting, melyek csak na-
gyon rövid ideig tartó, átmeneti megoldást nyújtanak,
ugyanakkor az áruk ehhez képest nagyon magas.
Sokunknak eszünkbe jutnak az arcplasztikai mű-
téti beavatkozások, azonban ezek nagyon drasz-

A MediShape szépségszalon szolgáltatásai: • orvosesztétikai zsíreltávolítás • bőrfeszesítés • orvosesztétikai arcplasztika • exkluzív masszázs • szőrtelenítés

Orvosesztétikai beavatkozások, műtét nélkül

tikus és költséges eljárások, a műtét fájdalmas,
szövődményekkel járhat és a páciens hetekre,
akár hónapokra is kieshet a napi rutinból, ezt na-
gyon kevesen tehetik meg. 

Van megoldás!
Nem régóta elérhető Győrben is a MediShape-nél a
BIOTEC forradalmian új, világszabadalommal védett
technológia, amely megfiatalítja, lágyítja és helyreállítja
a bőr eredeti állapotát. Egyedülállóan ötvöz 5 különbö-
ző eljárást az infravörös lézer-, magasfrekvenciás fóku-
szát ultrahang-, a korondumkristályos mikrodermab-
rázió-, a vákuum- és a mélymasszázs-technológiákat.

Bővebb információ, bejelentkezés:
E-mail: medishape@zsireltavolitasgyor.hu
Telefon: +36-70/944-6482 • Web: www.zsireltavolitasgyor.hu
Cím: Győr, ETO Park Élménysziget

Próbálja ki kezelésünket
most AKCIÓSAN!
Kíváncsi a kezelés részleteire? Kipróbálná,
hogy miképpen működik az BIOTEC arckezelés? 
AKCIÓNKBAN november 30-ig

próbálhatja ki arckezeléseinket
a MediShape szépségszalonban!
Engedje, hogy kényeztessük!

30% kedvezménnyel

A bőr vastagsága csökken az idő múlásával, csökken a kollagéntartalom és a bőr feszessége is eltűnik.
Megjelennek a bőrhibák, a ráncok, szarkalábak.

Orvosesztétikai
arckezelések Gyôrben

„It is the only thing that’s proved
really effective on my skin”

„Ez volt az egyetlen olyan
dolog, ami bebizonyította,
tényleg hatásos a bôrömre.” A bőr mélyebb rétegeibe is bejutó infravörös lézer

bizonyítottan serkenti a kollagéntermelést, amely
elősegíti a bőr rugalmasságának visszanyerését,
csökkenti a ráncok intenzitását és mennyiségét, és
újra fiatalosságot kölcsönöz a kezelt bőrfelületnek.
Magasfrekvenciás fókuszát ultrahang a kezelések alatt
használt prémium minőségű kozmetikumokat a bőr-
szövet mélyebb rétegeibe is eljuttatja, ezáltal megsok-
szorozza azok kedvező hatásait. Korondumkristályos
mikrodermabrázió mint eljárás viszonylag új a szépség -
iparban, a kezelés alatt a bőr legfelső, elöregedett, sé-
rült rétege kerül gyengéden lecsiszolásra, eltávolításra.
A vákuum mély masszázs a masszázs évezredek
óta ismert hatását reprodukálja lokálisan a bőr alatti
szövetekben. Serkenti az erek munkáját, növeli a
szövet vérellátását, gyorsítja a bőr metabolizmusát.

Milyen elváltozásokra biztosít látványos
megoldást az eljárás?
A BIOTEC ezen egyedülálló bőrmegújító-fiatalító el-
járása sikeresen kezeli a bőr hibáit és elváltozásait
az arcon és a testen egyaránt. Ezen tünetek közé
tartoznak a ráncok, bőrhibák, öregségi foltok, nap
által okozott foltok, hyperpigmentáció, akne, aknés
hegek és foltok, stria, illetve különféle hegek.
A készülék az arckezeléseken túl alkalmas testkezelé-
sekre is természetesen, de a leggyakrabban kezelt te-
rületek az arc, toka, nyak, dekoltázs és kéz/kézfej.

VOGUE Magazine
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Magabiztos sikerrel zárta a múlt hét közepén Győrben rendezett
BoxingONE találkozót a Győri Patent Gladiátor SE. Városunkba a
montenegrói Podgorica Falcon csapata érkezett, ám a győri pofon -
osztók esélyt sem hagyva ellenfelüknek, könnyedén megszerezték
a győzelemért járó pontokat.

A labdarúgó NB I 3. fordulójában
a Győri ETO FC-nél a Diósgyőr
vendégeskedett bajnokin. A zöld-
fehérek az után fogadták a DVTK-t,
hogy a klub közös megegyezés-
sel szerződést bontott Horváth
Ferenc vezetőedzővel. Az együt-
test pedig a hétköznapinak sem-
miképp sem mondható ötös fo-
gat irányítja, Tokody Tibor, Fórián
Zsolt, Igor Nicsenko, Jordi Illa So-
lé és Tőkés László.

A különleges ötös edzői gár-
dának, illetve csapatának elsőre
csak egy szerény döntetlenre fu-
totta. Az első félidőben viszony-
lag kevés esemény történt.
Hellyel-közzel próbálkoztak a
csapatok, ám igazán komoly le-
hetőség egyik fél előtt sem adó-

Meglepetésre pontot rabolt a
bajnoki címre hajtó Rába ETO
FC csapatától az Aramis együt-
tese a férfi futsal NB I 9. forduló-
jában. A zöld-fehérek idegen-
ben léptek pályára, ahol az Ara-
mis került lépéselőnybe, rögtön
a 2. percben. Az első ETO-s ta-
lálatra egészen a félidő közepéig
kellett várni, ekkor Noé egalizált.
Hiába támadott kitartóan a
Győr, Horváth góljának köszön-
hetően mégis hazai előnnyel vo-
nultak szünetre a felek. A fordu-
lás után Lódinak sikerült ki-
egyenlítenie, ám az Aramis to-
vább küzdött és újra vezetést
szerzett. A 3–3-as végered-
ményt Dróth állította be a 35.
percben.

Ezen a héten is kétszer kellett bizonyí-
tania a Győri Audi ETO kézilabdacsapa-
tának, előbb a Vác elleni bajnokin, majd
néhány nappal később a Viborg ottho-
nában a Bajnokok Ligája mérkőzésen. 

A női kézilabda NB I 8. fordulójának
szerdai nyitó meccsén a Győri Audi ETO
KC Vácott vendégszerepelt. A bajnoki
címvédő gyakorlatilag egy félidő alatt el
is döntötte a találkozót, hiszen már ekkor
16–6-ra vezetetett. A második játékrész-
ben szinte már csak a gólkülönbség volt
kérdéses. A zöld-fehérek folyamatosan
húztak el a hazaiaktól. A találkozó végül
31–13-as győri sikert hozott. 

Néhány nappal később aztán Baj-
nokok Ligája mérkőzés következett
Dániában. A Viborg ellen már úgy lép-

Harmadik mérkőzését is maga-
biztosan nyerte a CMB Cargo-
UNI Győr a női kosárlabda NB I-
ben. Völgyi Péter tanítványai a 3.
fordulóban a Vasas otthonába lá-
togattak, amelyet könnyedén 82–57-
re múltak felül. A győri hölgyek
legközelebb november 8-án, az
MTK otthonában bizonyíthatnak
bajnokin. 

A Győr+ Televízió hétfő esti Sport-
magazinjának vendégei Lakatos
Zsanett világbajnok kenus és Ko-
csis Róbert, a Patent Csoport
ügyvezető igazgatója. A Sportma-
gazin játékában ez alkalommal a
Mezbolt által felajánlott AC Milan-
pólót sorsolnak ki. Érdemes lesz te-
hát hétfőn 19 óra 30 perckor a
Győr+ TV-re kapcsolni! 

Magunkat ajánljuk

A harmadik is
kipipálva

Pontosztozkodás
idegenben

Elôször gyôztek
Vasárnap megszerezte első győ-
zelmét a férfi kosárlabda NB I/B-s
bajnokságban a Széchenyi
Egyetem Győri KC. Villámrajtot
vettek az egyetemisták a PVSK
otthonában, olyannyira, hogy az
első negyed felénél már tízpon-
tos előnyt sikerült kidolgozni,
ám ezt a különbséget folyamato-
san faragta a hazai csapat, sőt a
nagyszünetre már ők vezettek. A
harmadik negyedben kissé szét-
esett a győri csapat, a PVSK pe-
dig ezt jól kihasználva, tovább
növelte az előnyét. A záró sza-
kaszban azonban újra össze-
szedték magukat Gombásék,
így 81–74-es vendég sikerrel zá-
rult a mérkőzés.

Döntetlen az új „ötös” irányításával
dott. A fordulás után felpörög-
tek az események. A hazaiak do-
mináltak, sőt többször helyzet-
be is kerültek. A gólra azonban
egészen a 71. percig kellett vár-
ni. Ekkor a Rudolf Gergely ívelt
Priskin Tamás fejére, ami egye-
nesen a vendég kapuban kötött
ki. Nem lehetett azonban hosz-
szú az öröme az ETO-nak, pár
perccel később ugyanis egyen-
lített a Diósgyőr. A hátralévő idő-
ben már gól nem esett, így 1–1-
es végeredménnyel zárult a ta-
lálkozó. A győri ETO FC így a 9.
helyen áll a bajnoki tabellán,
négy győzelemmel, négy dön-
tetlennel és öt vereséggel. Javí-
tási lehetőség november 8-án,
a PMFC otthonában. 

Ismét dupla gyôzelem
tek pályára a zöld-fehérek, hogy tud-
ták, a csapat ikonja, Görbicz Anita
anyai örömök elé néz, így nélküle kell
győzni. Bár a találkozó első gólját még
a hazaiak szerezték, a folytatás több-
nyire a győri hölgyekről szólt. Az első
játékrész végén négygólos előnnyel
vonultak öltözőbe Ambros Martín ta-
nítványai. A szünet után tovább növel-
ték a különbséget a zöld-fehérek, és
bár utána sikerült még felzárkózni a
dánoknak, a győri siker nem forgott
veszélyben. Kovacsicsék végül 30–
25-re múlták felül a Viborgot. Sőt an-
nak ellenére, hogy eredetileg Görbicz
Anita már nem játszott volna, hétmé-
terest még vállalt, amelyből négyszer
is eredményes volt. 
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A magyar válogatott december 7–11. között
Győrben játssza csoportmérkőzéseit a női
kézilabda Európa-bajnokságon. A találko-
zókra már válthatók belépőjegyek.

A 2014-es női kézilabda Európa-bajnokságot de -
cember 7. és december 21. között közösen rendezi
Magyarország és Horvátország. Három horvátor-
szági város mellett hazánkból Budapest, Győr és
Debrecen lesz a kontinenstorna helyszíne. Váro-
sunk kiemelt szerepet kap, hiszen az új multi funk -
cio nális csarnok, az Audi Aréna Győr ad otthont a
magyar válogatott csoportmérkőzéseinek, így az
Európa-bajnokság hivatalos megnyitóját is nálunk
rendezik. A látványos programon az Európa-bajnok-
ság hivatalos dala is felcsendül majd.

„Győr számára megtiszteltetés, egyben elis-
merés, hogy éppen a magyar válogatott mérkő-
zéseinek adhat otthont” – fogalmazott lapunk-
nak Borkai Zsolt polgármester. Hozzátette, a vá-
ros nemcsak arra törekszik, hogy minél több ran-
gos nemzetközi sporteseményt rendezzen, de ar-
ra is, hogy ezeket a lehető legmagasabb színvo-
nalon tegye. „Arra biztatom a győri sportbaráto-
kat, hogy töltsük meg az arénát, buzdítsuk
együtt a magyar csapatot!” 

A győri arénában hat mérkőzést rendeznek,
december 7-én 18.00 órakor a Spanyolország–

A győri székhelyű Szigetköz Horgász
Egyesület október 25-én szombaton
tartotta éves környezetvédelmi nap-
ját – tájékoztatott Bunkóczi Sándor
elnök. A tógazdák irányításával a dol-
gos kezek gyorsan összeszedték a
vízpartokon hagyott szemetet. Az
összegyűjtött hulladék nagy része
műanyag  palack, valamint fémdoboz
volt, de találtak pelenkát és használt
műanyag kannát, valamint egyéb
háztartási hulladékot.  Az egyesület
biztosította a szemét összeszedésé-
hez szükséges zsákokat. A szervezet
éves szinten 55-60.000 ezer forintot
költ hulladékgyűjtő zsákok vásárlásá-
ra. A hulladékot a Győri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. szállította el
a vízpartjairól. A környezetvédelmi
napon kívül is igyekszik az egyesület
a vízpartjait rendben tartani, a tógaz-
dák év közben is – néhány aktivista
segítségével – ürítik a kihelyezett hul-
ladékgyűjtőket, és rendszeresen ösz-
szeszedik a szemetet.

Nagy Csaba

Manapság, ebben a rohanó világban,
az edzőtermekbe járó emberek nagy
része elkövet egy hatalmas hibát. Ez
nem más, mint az edzés előtti alapos
bemelegítés és az edzés utáni min-
den testrészre kiterjedő nyújtás elha-
gyása. Az edzőterembe betérők nagy
része egyáltalán nem foglalkozik ezek-
kel. Gyors átöltözés után már állnak is
neki az edzésnek. A legnagyobb kárt
pont azzal okozhatjuk, ha nem fordí-
tunk kellően megfelelő időt a bemele-
gítésre és a nyújtásra. 

Miért elengedhetetlen az edzés
előtti bemelegítés?

• A bemelegítés szükséges ahhoz,
hogy ráhangolódjunk az edzésre,
mind lelkileg, mind testileg.

• Fontos szerepe van az ízületek és

Kézi Eb Gyôrben — Töltsük meg együtt az arénát!
Lengyelország, 20.30 órától a Magyarország–
Oroszország találkozót – utóbbit megelőzően ke-
rül sor a megnyitó ünnepségre. December 9-én
18.15-től Oroszország Spanyolországgal, míg
20.30-tól Magyarország Lengyelországgal csap

össze. A csoport zárónapján, december 11-én a
18.15-ös mérkőzésen Oroszország Lengyelor-
szággal, míg 20.30-tól Magyarország Spanyolor-
szággal méri össze tudását.

„A közelmúltban az EHF által szervezett hiva-
talos delegátusi konferencia keretében, váro-
sunkban jártak a Győrben szereplő válogatottak
csapatvezetői, akik megtekintették az arénát, va-
lamint a szállásukat biztosító ETO Park Hotelt” –
tájékoztatta lapunkat Domanyik Eszter, a helyi
szervezőbizottság vezetője. Hangsúlyozta, a
sportvezetők elégedetten távoztak, a multifunk-
cionális csarnokról elismerően nyilatkoztak. A
napokban az EHF vezetősége is Győrbe látoga-
tott, és az előkészületek állásáról tájékozódott.
Ezzel kapcsolatban Domanyik Eszter elmondta,
Győr jól áll, hiszen olyan szakemberek dolgoznak
az Eb előkészületein, akik kellő tapasztalattal
rendelkeznek a nagyrendezvények szervezése,
lebonyolítása terén. Kérdésünkre kifejtette, a be-
lépők iránt már most nagy az érdeklődés, de
még bérleteket és jegyeket is lehet vásárolni a
Baross úti Látogatóközpontban, valamint az on-
line jegyrendelő felületeken. „A december 7-i rajt
előtt egyébként a magyar válogatott felkészülési
mérkőzést is játszik az új csarnokban, amelyre
kedvezményes áron lehet majd belépőket váltani.
Célunk, hogy az Audi Aréna Győr egy emlékeze-
tes tornának adjon otthont, amellyel az EHF, a
csapatok és a szurkolók is maximálisan elége-
dettek lehetnek.”

Horgász
környezet-
védelmi nap

A bemelegítés és a nyújtás fontossága — I. rész

izmok sérülésének megakadályozásá-
ban, ezáltal preventív hatású.

• Segíti a merev, kötött vagy éppen
izomláz alatt lévő izmok ellazulását,
nyújtását.

Terjedelmét tekintve meg kell, hogy
haladja az 5-8 percet. Vannak „kritikus
időszakok”, amikor a jelentősége még na-
gyobb. Ilyen a téli hideg időszak, illetve a
reggeli edzés, amikor az ember teste, iz-
mai még merevebbek, kötöttebbek. Eb-
ben a két szakaszban minimum 10-12
perc intenzív átmozgatásra van szüksé-
günk. Ezenkívül ügyelnünk kell a fokoza-
tosságra. Kicsi, laza, lassú kiterjedésű és
intenzitású mozgásokat végezzünk elő-
ször, majd fokozatosan emeljünk ezeken. 

Az edzés utáni nyújtás elengedhetet-
len. Lazítja az izomzatot, segít az izomláz

megelőzésében, csökkenti a sérülésve-
szélyt és biztosítja a következő edzés si-
kerességét. A nyújtás technikáját tekint-
ve a szakirodalom több módszert ismer-
tet. Beszélhetünk statikus, dinamikus
nyújtásról valamint e kettő ötvözetéről.
Ezek bemutatását és elemzését a követ-
kező alkalommal dokumentálom.

Nagy Péter

Kiesett a Győri ETO FC a Magyar
Kupából miután a szerda esti for-
dulóban 2–0-ás vereséget szenve-
dett megyei riválisától, a Gyirmót-
tól. A hazaiaktól Madarász szerzett
vezetést az első félidőben, majd
Beliczky a lefújás előtt nem sokkal
bebiztosította a továbbjutást.
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Elkészült az Audi Aréna Győr
multifunkcionális csarnok,
amelynek november 15-i meg-
nyitóján Orbán Viktor minisz-
terelnök is részt vesz.

Lapunkban többször is beszámoltunk
az aréna építésének állomásairól, ame-
lyen ma már az utolsó simításokat vég-
zik. 2014 novemberében egy nagy
álom válik valóra, hiszen megnyílik a
győriek előtt az 5500 fő befogadására
alkalmas multifunkcionális csarnok,
amely a jövőben számos nagy hazai és
nemzetközi sportverseny és kulturális
esemény helyszíne lesz.

Az ünnepélyes átadás időpontja
2014. november 15. szombat, 15.00
óra. A program a győri sportegyesüle-
tek és művészeti intézmények részvéte-
lével, a Győri Balett által koreografált lát-
ványos megnyitó ünnepséggel indul
„Sport és kultúra találkozása Győrben!”
címmel. Az eseményen részt vesz és
avató beszédet mond Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterelnöke, Borkai
Zsolt Győr polgármestere és Thomas
Faustmann, a névadó Audi Hungaria

Megnyitja kapuit az Audi Aréna Gyôr
Motor Kft. ügyvezetésének elnöke. A
megnyitó keretében a résztvevők indít-
ják útnak a Győri AUDI ETO KC kézilab-
dás lányait a zágrábi Bajnokok Ligája

mérkőzésre. Az esemény 16.00 órától
Rúzsa Magdi élő koncertjével zárul,
amely egyben egy ősbemutató is lesz,
hiszen ekkor hangzik el először a Győri
Audi ETO KC új indulója is.

A megnyitón való részvétel ingyenes,
de a kiemelt érdeklődés miatt a belépés
kizárólag díjmentes belépőjeggyel le-
hetséges. Jegyet a Baross úti Látogató-
központban lehet váltani november 10.,

hétfőtől. Fontos információ, hogy belé-
pőjegyet csak személyesen, érkezési
sorrendben lehet igényelni és átvenni a
Baross Gábor út 21. szám alatti Tourin-

form Irodában, nyitvatartási időben. A
jegyek korlátozott száma miatt minden
igénylő maximum négy darab jegyet
válthat, a készlet erejéig.

A győri multifunkcionális csarnok a
Magyar Állam közel ötmilliárd forintos
támogatásával valósulhatott meg. Az
építkezéssel párhuzamosan a Magvas-
sy Sportcsarnok is teljesen megújult. A
két létesítmény olyan komplex épület-

együttest alkot, amely nem csak a
sport, de koncertek, kulturális rendez-
vények, kiállítások, vásárok és a társa-
dalmi élet egyéb eseményeinek új győri
otthona is lesz. Az új csarnok 5500 fé-
rőhelyes, de a fix és mobil lelátók segít-
ségével befogadóképessége az aktuá-
lis rendezvény férőhelyigényéhez igazít-
ható. Nemzetközi debütálására sem
kell túl sokat várni, hiszen november 23-
án már itt játsszák a Bajnokok Ligája-
mérkőzésüket a kéziseink, december
elején pedig a női kézilabda Európa-
bajnokság helyszíne lesz az aréna,
amely a magyar válogatott csoport-
mérkőzéseinek ad majd otthont. A
nemzetközi események sora jövőre a
női kosárlabda Európa-bajnoksággal
folytatódik majd. Az új csarnok nívós
könnyűzenei koncertekre is várja a győ-
rieket, az Illés Együttes december 19-
én, az ABBA The Show december 28-
án, míg január 9-én Thomas Anders és
a Modern Talking Band lép fel. 

A megnyitót követően a női kézilab-
dások, valamint a női és férfi futsalo-
sok is visszaköltöznek a kiskúti létesít-
ménybe, a kézisek a multifunkcionális
csarnokban, míg futsalosaink a Mag-
vassy Sportcsarnokban játsszák majd
mérkőzéseiket.
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A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósá-
gának a szakemberei az utóbbi időben tapasztal-
ták, hogy városunkban egyes épületekben nem
szakszerűen történik, illetve történt a távhő-fel-
használói berendezések felújítása, korszerűsíté-
se. Esetenként nem megfelelő teljesítményű és
alapanyagú fűtőtestek, nem megfelelő átmérőjű
vezetékek kerültek a távhőrendszerbe, szaksze-
rűtlen munkavégzéssel, esztétikailag kifogásol-
ható eredménnyel. 

Elképzelhető, hogy egyes vállalkozások e mun-
kákat a normál piaci árnál olcsóbban ajánlják, de a
szakszerűtlen munkavégzés jelentős fűtési elégte-
lenséget okozhat. 

A szolgáltató a fűtési rendszerek átalakításához
az alábbiakra hívja fel a figyelmet.

forrás: tudatos vásárlók  
közreadja: pannon-víz zrt. 
fotó: marcali gábor 

Triplán fizetnek, akik a kitermelt
és megtisztított, olcsó városi
csapvízhez vaskos tízezrekért
vesznek „vízszűrő" berendezé-
seket. A gyártók, kereskedők és
ügynökök elképesztő hazugsá-
gokkal, áltudományos érvekkel
igyekeznek lebeszélni vásárlói-
kat arról, hogy „szűretlenül"
igyák a vízműből érkező tiszta,
sokszorosan megszűrt ivóvizet. 

Ha a fogyasztók átveréséről van szó, a
vízszűrővel kereskedő vállalkozásoknak
semmi sem drága. Reklámjuk szerint
egy pohár csapvíz ugyanolyan rákkeltő,
mint egy szál cigaretta, a csapból folyó
ivóvíz a rák mellett érelmeszesedést, al-
lergiát, szívrohamot, epe- és vesekövet

Márton-nap közeledtével egyre na-
gyobb a kínálat káposztából a Vásár-
csarnokban. A libalakoma elképzelhe-
tetlen párolt vöröskáposzta nélkül,
ugyanakkor a fejes zöldséget már vi-
szik eltenni is – tudtuk meg a héten
Szakács Zoltánné kereskedőtől, aki
közvetlenül az őstermelőktől szerzi be
az árut. A káposzta az alapja a hagyo-
mányos receptek alapján készülő hor-
dós savanyúságnak, ugyanakkor ve-
gyes vágott és csalamádé is készül-
het belőle télire. A vásárlók szerint a
házi savanyításnak varázsa van. A ká-
poszta kelendő friss felhasználásra is,
az év ezen időszakában jellemzően ra-
kott, töltött és székelykáposzta formá-
jában kerül a tányérba. A kereskedő

Fűtéskorszerűsítés: csak szakszerűen!

azt is megemlíti, hogy az ízek fokozá-
sára sokan tesznek a húslevesbe is
egy-egy fejes vagy kelká-
posztalevelet. Káposzta
vásárlásakor a növény tor-
zsáját érdemes megnézni.
Ha a vágás világos, akkor a
növény friss. 

Noha a sok eső némileg hát-
ráltatta a termesztést, mégis
szép káposztát találunk többek kö-
zött Kuti Ferenc standján is. Az őster-
melőnél főleg a szárnyas húsok mellé
köretnek viszik a káposztát. 

Hasonló a helyzet Némethné Réti
Renáta kereskedő pultjánál, ahol a
magas C-vitamin-tartalmú, jó étrendi
hatású, kalóriaszegény, rostban és ás-

ványi anyagokban gazdag káposztát
eltenni, levesnek és főzeléknek kérik.

A káposzta jó méregtelenítő és
tisztítja a vért is.

Nagy Csaba

Káposztát a Vásárcsarnokból!

Jogszabályi előírás, hogy a korszerűsítési munká-
kat szaktervezőnek meg kell terveznie, a kivitelezés
megkezdése előtt a terveket a távhőszolgáltatónak jó-
vá kell hagynia. A tervezői egyeztetést, a tervek jóvá-
hagyását a szolgáltató költségmentesen végzi. 

Egy egyszerű fűtőtestcsere esetén is egyeztetni
kell a szolgáltatóval. A társaság ebben az esetben
is ingyenes tanácsadással áll a fogyasztók rendel-
kezésére. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen mé-
retű, alapanyagú, teljesítményű fűtőtestet kívánnak
felszerelni, illetve milyen minőségű és átmérőjű ve-
zetéket építenek be a rendszerbe. A radiátorok egy
osztatlan közös tulajdonnak, a fűtési hálózatnak a
részei. Az abba történő beavatkozás – ha azt nem
szakszerűen végzik –, fűtési elégtelenséget, a fel-
szerelt új radiátor garanciájának azonnali elveszté-

sét, esetenként egy-egy felszálló vezeték teljes le-
állását okozza.

Természetesen mind a fűtés-korszerűsítési mun-
kákhoz, mind pedig az egyszerű radiátorcserékhez
el kell végezni a fűtési hálózat ürítését, illetve a mun-
kák elvégzése után annak szakszerű visszatöltését,
légtelenítését. Ezt a munkát a fogyasztó megrende-
lésére a távhőszolgáltató szakemberei végzik, díja-
zás ellenében.

A fogyasztói berendezéseken végzett munkák
szolgáltatóval történő egyeztetése a garancia a la-
kóközösségek számára arra, hogy a fűtés a kor-
szerűsítés után is zavartalanul, jól működik az
egész épületben. A szabályok betartása és a mun-
kák szakszerű elvégzése a fogyasztó és a szolgál-
tató közös érdeke.

A nagy átverés: a vízszűrők 
is okozhat. Az ivóvíz hölgyeknél termé-
ketlenséget, uraknál elnőiesedést, a
pároknál meddőséget idéz elő. 

Nemrégiben az egyik kereskedelmi
tévé rejtett kamerája előtt mutatta be a
vízszűrős házaló ügynök, milyen halálos
mérgeket rejt a csapvíz. A vevőtájékoz-
tatón elektromos katódot helyezett a
csapvízbe, amiből 220 volt hatására
meglehetősen zavaros, vöröses kotyva-
lék lett. A magát „vízmérnöknek" tituláló
ember szemrebbenés nélkül közölte,
hogy a vízből kivált vöröses lepedék
nem más, mint a csapvízben lévő súlyos
mérgek, például arzén vagy nitrátok,
amelyek létét „tagadják a vízművek".

A valóságban inkább csak egy általá-
nos iskolai kémiaórára való mutatvány
történt. Az áram hatására nem a vízben
lévő oldott anyagok válnak ki, hanem a
vízbe mártott elektród anyaga oldódott
a vízben. A trükk még hihetőbb, amikor
a csapvíz megzavarosodása után bemu-

tatják, hogy desztillált vízbe vagy a „cso-
datisztítóval" kezelt vízbe bemerítve a ké-
szüléket, nincs zavarosodás.  A „szak-
ember" részéről mindjárt jön is az indok-
lás: „mert ezek a vizek tiszták".

Az alapvető fizikai magyarázat: a be-
mutatott elektrolízis egyik alapfeltétele,
hogy a folyadék, amibe az elektródákat
bemerítjük, vezesse az áramot. Azok a
folyadékok vezetik az áramot, amelyek
oldott ásványi ionokat tartalmaznak. Így
például a csapvíz, ásványvíz igen, de a
desztillált víz és egyes „csodatisztítóval"
kezelt (lágyított és desztillált) vizek nem
vezetik az áramot.

Persze, a vízszűrős cégek honlapjait
böngészve, akadnak jóval visszafogot-
tabb közlések is. Van, ahol elismerik,
hogy a csapvíz valóban jó minőségű,
mindössze a „klórmentesítésre" helye-
zik a hangsúlyt. Jó, ha tudjuk, a győri
csapvíz nem tartalmaz klórt, így nincs
szükség klórmentesítésre.

´́
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INGYENES
látásellenôrzés és szaktanácsadás

Üzletünkben rendelnek: 

DR. SZEMÁN ANNAMÁRIA szemész szakorvos
BÖRÖCZKI ANNA optometrista

JELENTKEZZEN BE MOST!
TREND OPTIKA Gyôr, Baross Gábor út 19.

Telefonszám: 96/488-341


