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Rózsavölgyi László önkormányza-
ti képviselő következő fogadóórá-
ját szeptember 7-én, hétfőn 16
órakor tartja az Arany János Álta-
lános Iskola könyvtárában (9024
Győr, Örkény István u. 6.).

Mintegy 200 millió forintnyi támoga-
tást nyert Győr „Győrszentiván Kert-
város és Gönyű, Dózsamajori bekötő
út közötti kerékpárút-építés, I. ütem”
című KÖZOP-pályázaton.  Az Európai
Unió és a Magyar Állam által támoga-
tott projekt önrészt nem igényel, tá-
mogatási intenzitása 100 százalékos.
A beruházás befejezésének várható
ideje ez év október vége.

„Győr kerékpárosbarát település,
kerékpáros infrastruktúráját folyama-
tosan fejleszti, amelyhez az önkor-
mányzati forrásokon túl rendszeresen
keresi a pályázati lehetőségeket is. Az
elmúlt időszakban mintegy hat kilo-
méterrel bővülhetett a város belterü-
leti bicikliút-hálózata, elkészülhetett a
Győr-Abda kerékpárút, szeptember
elején pedig – a tesztüzem lezárultá-
val – „élesben” is elindulhat a közös-
ségi kerékpárkölcsönző rendszer, a
GyőrBike működése városunkban. A
Győr–Gönyű kerékpárút első ütemé-
nek megépítése egy újabb fontos ál-
lomása ennek a fejlesztéssorozatnak,
amely a mindennapi közlekedést,
munkába, iskolába járást, de a kerék-
páros turizmust is jól szolgálja” – fo-
galmazott Borkai Zsolt polgármester
a beruházással kapcsolatban.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára, győri ország-
gyűlési képviselő kifejtette, nem csak
Győr, de a térség számára is nagyon
hasznos fejlesztésről beszélünk, amely
a kormány júniusi döntésének köszön-
hetően, az első ütemben mintegy 2,4
km-es szakaszon valósulhat meg

Az előző évek hagyományaihoz ha-
sonlóan, idén is kihirdették a legfi-
nomabb nedűket a VIII. Győri Bor-
napok, Bor- Borlovag- és Gasztro-
nómiai Fesztivál második napján.
Szekszárdról, Somlóból, Tokaj-He-
gyaljáról, és a Pannonhalmi Borvi-
dékről kerültek ki az idei nyertes
borok. Az év fehérbora a Kreinba-
cher Birtok 2012-es évjáratú Hárs-
levelűje lett. A szekszárdi Bodri Pin-
cészet 2011-es Optimus cuveéje
lett a legjobb vörösbor. A fesztivál
roséját idén a Cseri Pincészet ké-
szítette. A fesztivál édes bora elis-
merést pedig a Holdvölgy Pincé-
szet 2011-es Exaltation névre ke-
resztelt nedűje érdemelte ki. A vá-
ros bora címet a Pannonhalmi
Apátsági Pincészet 2014-es Sau-
vignon Blanc-ja zsebelte be. 

Fogadóóra

Egyetemi
tanévnyitó
Ünnepi tanévnyitóval kezdődött el
a 2015/2016-os tanév a Széche-
nyi István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Karán.
Az új tanév a győri jogászképzés in-
dulásának 20 éves jubileuma is
egyben, így az Egyetemi Hangver-
senyteremben az elsőéves hallga-
tók mellett, a jogász szakma jeles
képviselői is megjelentek. A győri
jogászképzés a régióban is jelen-
tős szerepet tölt be, hiszen a karon
mintegy 1300 hallgató tanul, a dip-
loma megszerzése után pedig 97
százalékuk azonnal, vagy három
hónapon belül elhelyezkedik. A
tanévnyitón Csörgits Lajos, Győr
aljegyzője a város ezüst emlékér-
mét adta át dr. Lévayné dr. Fazekas
Juditnak, a jogi kar dékánjának.

A város bora 

Gyôr—Gönyû kerékpárút:
Megkezdôdött  a gyôri szakasz építése

Győrszentiván Kertvárosban, az Erdő-
sor utca és a Kálmán Imre utca között.
Az államtitkár hangsúlyozta, a Gönyű
közigazgatási határán belüli szakasz
szintén egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően már kivitelezés alatt áll, a
Győrszentiván Kertvárosból induló sza-
kasz építése most kezdődik, vagyis
már csak a két szakasz közti összeköt-
tetés marad hátra, ami szintén nem vá-
rat magára sokat, a tervek szerint. Mint
a gönyűi kikötői fejlesztés miniszteri
biztosa hozzátette, az említett gönyűi
szakasszal együtt nemsokára a kikötő
is elérhetővé válik, ami az ott dolgozók
érdekében is fontos lépés. 

Dr. Sik Sándor, Győrszentiván vá-
rosrész önkormányzati képviselője el-
mondta, a városrész számára fontos és

nagyon hasznos beruházásról van szó,
hiszen a területről sokan járnak munká-
ba kerékpárral. Korábban többen –
szabálytalanul – az 1. számú főúton
közlekedtek, ami rendkívül balesetve-
szélyes volt. A megépülő kerékpárút
összekapcsolja Győr városrészeit
Győrszentiván Kertvárossal, így a köz-
lekedés sokkal gördülékenyebbé és
biztonságosabbá is válik. „Becslések

szerint az új utat napi szinten több mint
hatszáz kerékpáros használhatja majd,
akik kulturált körülmények között, biz-
tonságban érhetik el úti céljukat, le-
gyen szó akár munkába, iskolába járás-
ról, akár kerékpáros turizmusról.

A projekt közvetlen célja a Győrt
Gönyűvel összekötő hivatásforgalmi
és turisztikai célú kerékpárút megépí-
tése, a helyi, mindennapi kerékpáro-
záshoz szükséges úthálózat megte-
remtése a kerékpárosok igényeihez
és a forgalmi helyzethez alkalmazko-
dó műszaki megoldásokkal. 

Az 1. számú főút forgalma vitatha-
tatlanul nagy, elsősorban a Győr és Bu-
dapest között közlekedő gépkocsifor-
galom miatt. Győrszentiván Kertváros
és Győr között naponta több ezer em-

ber ingázik. A projekt cél-
ja ezért az is, hogy az in-
gázók közül minél töb-
ben közlekedhessenek
kerékpárral, csökkentve
ezzel is az utak forgalmát
és a környezetterhelést,
a megépítendő kerékpá-
rút biztonságában. A
projekt hosszú távú célja

egy egységes kerékpáros úthálózat lét-
rehozása a már meglévő, illetve a jelen
pályázattal kialakításra kerülő elemek
felhasználásával. A kivitelezés II. üte-
mével, illetve a Gönyű Község Önkor-
mányzata által, nyertes pályázatból je-
lenleg kivitelezés alatt álló belterületi
szakasszal együtt a jövőben létrejön a
Győrt és Gönyűt összekötő, közel 10 ki-
lométeres, egységes kerékpárút.

A megépülô kerékpárút
összekapcsolja Gyôr 
városrészeit Gyôr-
szentiván Kertvárossal
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Közel 300 méter hosszú rekortán futó-
pályát avattak Marcalvárosban, a Répce
utca és az Ikva utca közötti zöldterüle-
ten. Három marcalvárosi önkormányza-
ti képviselő, Kovács Tamás, Borsi Ró-
bert és Rózsavölgyi László összefogásá-
nak, Borkai Zsolt polgármester támoga-
tásának köszönhetően, 13 millió forint-
ból készült el az új futópálya.

Kovács Tamás az ünnepélyes át-
adón hangsúlyozta: több megkere-
sést kaptak a lakóktól, hogy Marcalvá-
rosban is fejlesszék a sportolási lehe-
tőségeket, a kérések között legtöbb-
ször a futópálya szerepelt.

Gyakorlatilag házhoz visszük a
sportolási lehetőséget a környéken

A győri önkormányzat idén is ingyenes
füzetcsomaggal támogatja az elsősök
iskolakezdését. Dr. Somogyi Tivadar al-

Ősztől egy újabb német várossal kötik össze a péri repü-
lőteret. Információnk szerint Neckarsulmba is repülnek
majd az Audi gépei.

A tavalyi évben az Audi győri és ingolstadti telephelye
között 654 járatpár közlekedett, ezek 33.000 utast szállí-
tottak. A számok minden bizonnyal tovább növekednek,
Ingolstadt mellett ugyanis az ősztől Neckarsulmba is köz-
lekednek repülők a tervek szerint. A Győr–Pér repülőtér
stratégiai jelentőségű az Audi Hungaria számára – mond-
ta Thomas Faustmann, az Audi Hungaria ügyvezető igaz-
gatója korábban, a repülőtér bővítése kapcsán. A repülő-
tér nagymértékben megkönnyíti vállalatunk megközelít-
hetőségét, emellett a régió versenyképességét is erősíti.
A légikikötő működtetésével hosszú távú előnyökre te-
szünk szert egy olyan iparágban, ahol a gyorsaság stra-
tégiai fontosságú.

A Győr–Pér Repülőtér Kft. 2003-ban kezdte meg mű-
ködését, és tulajdonosai támogatásának köszönhetően,
folyamatosan fejlődött. A bővítések eredményeként a re-
pülőtér immár Boeing 737 és Airbus A 320 típusú sze-

Igazi, felejthetetlen zenei uta-
zást kínál a Győri Filharmoni-
kus Zenekar Sándor János-
hangversenysorozata a
2015/2016-os évadban. A
négy hangversenyből álló so-
rozatot azoknak ajánlják, akik
kíváncsiak Boros Misire, az
első komolyzenei tehetség-
kutató verseny jól ismert
alakja és a Győri Filharmoni-
kus Zenekar közös hangver-
senyére a Zeneakadémián,
de azoknak is kínálják, akik
szeretnék átélni Mahler gran-
diózus IV. (G-dúr) szimfóniá-
ját Alaistar Willis amerikai
karmesterrel és Mikisch Ad-
rien énekművésszel. Javasol-
ják azoknak is, akik a Kos-
suth-díjas Ránki Dezsővel és
Berkes Kálmán művészeti
vezetővel vágynak egy igazi
romantikus estére, és azok-
nak is, akik szívesen vállal-
koznak egy fantasztikus uta-
zásra a zene világában Koba-
jasi Ken-Icsiro világhírű kar-
mesterrel és a kivételes te-
hetségű Ami Oike japán he-
gedűművésszel.

Legyen kíváncsi, látogasson
el a www.gyfz.hu honlapra, tud-
jon meg többet az igazi zenei él-
ményekről, és váltsa meg bérle-
tét a Sándor János-hangver-
senysorozatra, a Richter Terem
jegypénztárában.

Váltson bérletet
a Sándor János-
hangverseny-
sorozatra

Ingyenes füzetcsomagot kaptak az elsôsök

polgármester kedden reggel a Kodály
Zoltán Általános Iskolában adta át a leg-
kisebbeknek az ajándékot.

Az alpolgármester elmondta, össze-
sen 1460 elsős győri kisgyermek kapta
meg tanévkezdéskor a csomagot, füg-
getlenül attól, milyen fenntartású intéz-
ményben kezdi meg tanulmányait, azaz
hogy állami, egyházi vagy alapítványi is-
kolába jár. Az önkormányzat évek óta
ezzel az induló csomaggal segíti a csa-
ládok tanévkezdését. A tanszercsomag
2,8 millió forintba került. 

A kezdő csomag többek között füze-
teket, órarendet, iratgyűjtőt, rajzlapokat,
számolókorongot, színes ceruzákat, fes-
téket, ecseteket, ragasztót, papírcentit
és radírt is tartalmaz, valamint a Győri
Meséskönyvem foglalkoztató füzetet.
Az ajándékért Horváthné Ferencz Judit,
a Kodály-iskola igazgatónője mondott
köszönetet, megjegyezve, náluk idén há-
rom osztályban, 70 elsős kezdi meg ta-
nulmányait. Az iskola 1. A osztálya kis
műsorral kedveskedett a jelenlévőknek. 

Rekortán pályán futhatnak a marcalvárosiak

Neckarsulmba is repülnek az Audi gépei

élőknek – fogalmazott Borsi Róbert.
Győr sportos város, a képviselők ezt
szeretnék tovább erősítni, és bíznak
benne, hogy az újabb fejlesztésekkel
tovább nő a sportolás iránti kedv.  

Rózsavölgyi László azt kívánta, any-
nyit használják az itt élők a pályát,
hogy gyakran kelljen pótolni a leko-
pott futófelületet. A képviselők várják
a lakók ötleteit arra, milyen sportesz-
közöket telepítsenek az üresen ma-
radt területre. 

Elsőként a Mesevár és a Benedek-
ovi kicsinyei, valamint a Marcalvárosi
Nyugdíjasklub idősei próbálták ki a
minden igényt kielégítő futópályát. A
kivitelező az Arvia Építő Kft. volt. 

mélyszállító gépek fogadására is alkalmas. A repülőtér ta-
valyi éves nettó árbevételének több mint 70%-a az Audi-
nak nyújtott szolgáltatásokból származik.
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INTERJÚ  A HÉT TÉMÁJA

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

A városi közgyűlés őszi idősza-
kának kezdete előtt arra kértük
Borkai Zsoltot, értékelje a mö-
göttünk hagyott fél évet. Be-
szélgettünk a nyár eseményei-
ről, a városi beruházásokról,
sportról és természetesen a me-
nekültkérdésről is.

Először is engedje meg, hogy gratu-
láljak 50. születésnapja alkalmából!

Bár gombócból sem kevés az 50, de
nagyon köszönöm. Rengeteg kedvessé-
get kaptam, köszönöm szépen mindenki-
nek, aki valamilyen fórumon felköszöntött. 

Így a nyár végén adja magát a
kérdés, jutott idő a kikapcsolódásra,
a nyaralásra az idén?

Igen, természetesen nagyon jólesett
egy kicsit lassítani, feltöltődni, pihenni.
Külföldi nyaralás nem szerepelt a progra-
munkban, de sikerült végre több időt töl-
tenem a családommal hétvégi házunk
nyugalmában. Jutott idő hobbijaimra,
így a sportolásra és a kirándulásra is.

Győr is rengeteg programot kí-
nált a városiaknak és a turistáknak.
Hogy értékeli az idei nyarat ebből a
szempontból?

Nagyon pozitívan, hiszen az idei nyár
valódi nyár volt. Persze olykor már túl
magasra is szökött a hőmérő higanyszá-
la, de ezúttal egy rendezvényünket sem
kellett lemondanunk vagy elhalaszta-
nunk rendkívüli időjárási helyzetek mi-
att. Ha visszagondolok akár a Szent
László Napokra, akár a Táncfesztiválra,
a Győrkőcfesztiválra, a Barokk Esküvő-
re vagy a Voices koncertre, több tízezer
mosolygós arcot látok, ami a fesztiválja-
ink sikerét mutatja. A Dunakapu tér el-
készültével nem csak tovább szépült
Belvárosunk, de rendezvényeink szerve-
zési lehetőségei is jelentősen bővültek.
Több fesztiválunk kinőtte már a korábbi
helyszíneit, amelyek nagyszerű otthon-
ra leltek már az idén a megújult téren.
Ennek jó példája volt a Bornapok, ame-
lyet nem vittünk el a Széchenyi térről,
hanem az esemény rangjához és mére-
teihez méltóan, kiterjesztettük a Duna-
kapu térre is, és nem titok, hogy az ed-
digi legsikeresebb borfesztiválunkon
vagyunk túl. Úgy érzem, a Saragossa
Band koncertje méltó lezárása volt az
idei nyárnak, a szép időben gyakorlati-
lag teljesen megtelt a Belváros. Annak
is örülök, hogy mindezt túlnyomórészt
szúnyogmentesen, virágos környezet-
ben sikerült megvalósítanunk.

Sport szempontból milyennek látja
a mögöttünk hagyott időszakot?

Sikeres nyár után hasonló ôszt kíván 
Győr szempontjából mindenképpen

sikeresnek. Júniusban női kosárlabda
Európa-bajnokságot rendeztünk, aztán
az új uszodánkban adhattunk otthont az
úszó országos bajnokságnak, a telt há-
zas női és férfi kézilabda-szuperkupa
után hamarosan a maratoni kajak-kenu
világbajnokság zajlik nálunk. A nyár fon-
tos eseménye volt az is, amikor a Tbiliszi
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál záró-
eseményén Győr, mint a következő ren-
dező város átvette az olimpiai zászlót. A
2017-es esemény azért is lesz roppant
fontos, mert ezt követően határoz majd
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-
es nagy olimpia helyszínéről. Monda-
nom sem kell, a döntés előtt egy sikeres
EYOF és egy sikeres vizes világbajnok-
ság rendezése jó ajánlólevél lenne.
Élsportolóink sikerei mellett a győriek

egyéni teljesítményei is említésre méltó-
ak, megsüvegelendőek. Ezúton is sze-
retnék gratulálni Fügi Andreának, aki 62
évesen teljesítette az Ironmant, vagyis
3,8 kilométert úszott, 180 kilométert ke-
rékpározott és lefutott egy maratont,
vagyis 42,2 kilométert! Az ő teljesítmé-
nye mutatja, hogy nem csak a világ-
vagy olimpiai bajnokok lehetnek példa-
képek, hanem szüleink, nagyszüleink és
bárki, aki akaraterejével, kitartásával, bá-
torságával és hitével erre rászolgál.

Ha már a sportnál tartunk, mit
szól az ETO labdarúgócsapatának
eddigi szerepléséhez?

Több mérkőzésen is kint voltam, így
állíthatom, amit eddig láthattunk, az na-

gyon biztató. Ha így folytatják a fiatalok,
jó esélyük lehet az NB II-be jutásra,
mindjárt az első évben. Örömteli, hogy
a játékosok szívvel-lélekkel küzdenek, és
örömteli a szurkolók hozzáállása is. Jó
látni, hogy az együttes mellé álltak, és
hogy ilyen sokan látogatnak ki a mecs-
csekre! Ennyit számít, ha valóban győri
csapatnak szoríthatnak a győriek.

A 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált már érintettük, amelynek fo-
lyamatosan zajlanak a létesítményfej-
lesztései. Milyen egyéb beruházáso-
kat emelne ki az év első feléből?

Jelentős infrastrukturális fejlesztések
zajlanak a városban, elég, ha csak az ál-
lami pénzből megvalósuló keleti elkerü-
lőre gondolunk, melynek első, Győrszent -
iván melletti szakasza befejezés közeli ál-
lapotban van. Az önkormányzat saját for-

rásból is folyamatosan igyekszik javítani
a város közlekedési körülményeit. Köszö-
nöm a győriek türelmét, amit a Kossuth
híd lezárásának ideje alatt tanúsítottak. A
beruházást úgy időzítettük, hogy az isko-
lakezdésre újra meg tudjuk nyitni a forga-
lom előtt. Iskoláink, óvodáink felújítására
több százmilliót fordítottunk, többek kö-
zött ablakcserékre, hőszigetelésre, ud-
varfelújításokra költöttünk, de a bölcső-
de-felújítási programunkat is elkezdtük,
a kis elsősöket pedig ingyenes kezdő-
csomaggal fogadtuk az iskolákban. Ha
már a gyerekeknél tartunk, számukra is
folyamatosan igyekszünk még élhetőb-
bé, még szerethetőbbé tenni a várost, a
nyár folyamán például a megszépült ady-

városi tó mellett adtunk át egy különle-
ges, várat formázó játszóteret. Az állami
és a saját forrás mellett az uniós pályáza-
tokat is igyekszünk jól kihasználni. Ennek
legaktuálisabb példája a napokban át-
adott közösségi kerékpárkölcsönző
rendszer, amely nem csak a munkába, is-
kolába járást könnyíti meg és teszi kör-
nyezetbaráttá, de turizmusunk számára
is egy újabb színfolt lehet. A kerékpáros
infrastruktúra fejlesztésére amúgy is
nagy hangsúlyt fektetünk, nem csak a
belterületi kerékpárutakat bővítjük, de a
térségi jelentőségű szakaszokat is. A ko-
rábban megvalósult Győr–Abda útvonal
kiépítése után jelenleg a Győr–Gönyű bi-
cikliút építése zajlik. A már említett Duna-
kapu téri felújítás mellett a mélygarázs el-
készülte is fontos lépés volt a belvárosi
parkolás szempontjából, és ne feledjük,

a nyár elején zártuk az újvárosi rehabilitá-
ció első ütemét, amelyet természetesen
szeretnénk a jövőben tovább folytatni.

Sikerekről, a város szépüléséről, fej-
lődéséről beszélgetünk, de nem kerül-
hetjük ki a menekültkérdést sem, ami
Győrt is jócskán érinti. Ön felhívásban
fordult a győriekhez, hogy mondják el
véleményüket a kialakult helyzetről. Mik
a tapasztalatai a visszajelzésekkel kap-
csolatban?

Először is szeretném megköszönni a
győrieknek, hogy odafigyeltek a kéré-
semre, és ilyen nagy számban reagáltak
a felhívásra. Szeretném leszögezni azt is,
hogy ezzel az akcióval nem megbélye-
gezni akartuk a menekülteket, de létre-
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Már Polyák Lilla, a népszerű,
győri származású színésznő is
kampányol. Igaz, nem valame-
lyik pártnak, hanem annak,
hogy békésen, tisztességesen
és sportszerűen játsszák le
pénteken a magyar –román
válogatott labdarúgó-mérkő-
zést  A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség figyelemfelkeltő akció-
jában Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes, Risztov Éva
olimpiai bajnok úszónő, vala-
mint Szente Vajk színész
üzent a stadionba kilátogató
szurkolóknak. A sort Polyák
Lilla zárta, az ilyen rendezvé-
nyeken örök szabály, hogy
mindig a leghatásosabbak, a
legjobbak kerüljenek a finálé-
ba. Reméljük most is így volt.
A magyar–román meccs nem
csak a két ország focijának álla-
potát ábrázolja majd, hanem
az országok kultúráját, szurko-
lóinak intelligenciáját. Ha a
sportszerűség győzni tud, ak-
kor sem mindegy, hogy győ-
zünk vagy kikapunk a fociban,
de legalább milliós kárt nem
okoz néhány ezer primitív
szurkoló. Nem tör-zúz, nem for-
dít hátat, ha az ellenfél himnu-
szát játsszák, nem kiabálnak
ostoba rigmusokat, nem muto-
gatnak közönségesen. Még ak-
kor sem, ha ősi sportellenfe-
lünk ellen lépünk pályára. Ráa-
dásul, aki gyűlölködik, elvakult,
s erre készteti a játékosokat is,
az soha nem tud győzni. Harag-
gal és gyűlölettel a történelem
tanulsága szerint csak kikapni
lehet. Józanul gondolkodni
ugyanis nem lehet elvakultan,
a dühtől vöröslő fejjel. A szen-
vedély nem azonos a gyűlölet-
tel, a megsemmisítő utálattal.
A szenvedély jobb akar lenni,
nem vadabb és brutálisabb. 
A kampány kapcsán persze
mellékesen az is eszébe jut az
embernek: nemcsak a foci szo-
rulna rá országos kampányra,
vannak megoldatlan ügyeink
szép számmal, amelyben még
a gyűlölet bujkál. Hátha Po-
lyák Lilláék ezt is tudnák eny-
híteni vagy elűzni.  

Gy. P. 

Kampánya polgármester
jött egy komoly probléma, és szerettem
volna tisztán látni az emberek vélemé-
nyét. Személy szerint nagyon sajnálom
azokat az embereket, akiknek életve-
szély miatt kell elhagyni hazájukat, de et-
től még a mostani helyzet nem normális,
azzal mindenkép-
pen foglalkozni
kell, mert a város
polgármestere-
ként a győriek nyu-
galmát, biztonsá-
gát kell képvisel-
nem. A több száz
levélíró túlnyomó
többsége a hely-
zet megoldását
kéri, mert úgy ér-
zik, tarthatatlan a mostani állapot. Per-
sze kaptam néhány olyan levelet is, ame-
lyek kritikát fogalmaztak meg a felhívás-
sal kapcsolatban, de még egyszer hang-
súlyozom, ez nem a menekültek ellen
irányul, hanem a város érdekében törté-
nik. Az nyilvánvaló, hogy Győr nem tudja
megoldani az egész kontinenst súlyo-
san érintő kérdést, de a beérkezett véle-
ményekkel a kezemben, el tudom juttat-
ni a győriek álláspontját a kormányzat fe-
lé. Ezen felül helyi szinten is több intéz-

kedést tettünk, ilyen például a mobil
WC-k és még több szemetes edény ki-
helyezése, de a fokozottabb rendőri je-
lenlét is. Ezekről a későbbiekben részle-
tesen is beszámolunk majd. Igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy megőriz-

zük a győriek nyugalmát, a város békés
hangulatát. Ez nagyon fontos, hiszen el-
kezdődött az iskola is, miközben a hely-
zet egyre rosszabbá válik.

Szeptemberben újra kezdődik a
közgyűlési időszak. Mit vár a máso-
dik fél évtől?

A közgyűlési helyszín az év második
felében egy kicsit rendhagyó lesz, hi-
szen a Városháza dísztermének felújítá-
sa miatt ideiglenesen a Zechmeister Te-
remben tartjuk majd üléseinket. Mind-

ezzel együtt nyugodt, konstruktív, és a
város érdekeit szolgáló munkára számí-
tok. Folyamatos egyeztetésben va-
gyunk a kormánnyal a várost a 2015–
2020 közötti időszakban érintő, nagy-
szabású fejlesztések tekintetében.
Győr tovább fog fejlődni, a győriek vé-
leményének figyelembevételével igyek-
szünk a fejlesztési pénzeket elosztani.
Folytatjuk továbbá az EYOF-ra való fel-
készülést, fejlesztéseink során pedig to-
vábbra is próbálunk valamennyi város-
részre odafigyelni, hiszen Győr élhető-
ségének további javítása a célunk. Fon-
tosnak tartom felhívni az emberek fi-
gyelmét arra, hogy a lakossag@gyor-
ph.hu e-mail cím már rég óta üzemel,
de most a menekültkérdés kapcsán ke-
rült igazán a figyelem középpontjába.
Itt azonban továbbra is várom az észre-
vételeket, kéréseket a lakosság részé-
ről, továbbra is kérem, hogy osszák
meg velem az adott témákat illetően a
véleményüket, kérésüket, javaslataikat.
Engedjék meg, hogy végezetül megra-
gadjam az alkalmat, és a nyaralásukból
visszatérőknek, a munkát újult erővel
megkezdőknek sikeres őszt, a győri di-
ákoknak, hallgatóknak pedig eredmé-
nyekben gazdag tanévet kívánjak.

A beérkezett véleményekkel
a kezemben, el tudom
juttatni a gyôriek álláspontját
a kormányzat felé
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A győri Széchenyi István Egye-
tem Szenátusa csütörtök regge-
li ülésén 22 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nél-
kül, egyhangúlag támogatta a
felsőoktatási államtitkárság há-
rom napja bejelentett integráci-
ós terveit. Ennek értelmében a
Nyugat-magyarországi Egye-
tem Mosonmagyaróvári Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kara, valamint a Győrben
működő Apáczai Csere János
Kar 2016. január 1-jétől csatla-
kozik a győri székhelyű Széche-
nyi István Egyetemhez. A szená-
tus ülése után sajtótájékoztatót
tartottak, amelyen részt vett
Borkai Zsolt polgármester, Föl-
desi Péter rektor, Kara Ákos és
Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselők. 

Az egyetem, a város, a közsze-
replők és a civil szervezetek
együtt gondolkodásának ered-
ményeként Győr egy sokkal erő-
sebb egyetemmel vághat neki a
21. századnak – hangsúlyozta a
sajtótájékoztatón Borkai Zsolt,
aki úgy vélekedett, az egyetem
megkapta azt a bizalmat, amely-
lyel az intézmény még hatéko-
nyabb lehet s jobban tudja képvi-

Borkai Zsolt: Az egyetem, a város, a közszereplôk
és a civil szervezetek együtt gondolkodásának sikere

Az erôs egyetem jobban szolgálja
a város és a régió érdekeit

selni és szolgálni Győr és a régió
érdekeit.

A polgármester köszönetet
mondott azoknak, akik szívügyük-
nek tekintették a győri egyetem
megerősítését. Ugyancsak megkö-
szönte az egyetem szenátusának
gyors és hatékony munkáját. Úgy
vélekedett, a szenátus visszaigazol-
ta azt, hogy jó irányt választottak, s
a város továbbra is minden segítsé-
get megad ahhoz, hogy az egye-
tem erősödjön, fejlődjön, s még
jobban tudja szolgálni a régiót. 

Azt kívánom, hogy az integráció
sikeres legyen, tisztelettel és szere-
tettel köszöntöm a mosonmagyar -
óvári Mezőgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kart és a győri
Apáczai Csere János Kart a Szé-
chenyi-egyetem kötelékében – zár-
ta mondandóját a polgármester.

Méltatta a szenátus döntését
Kara Ákos országgyűlési képvi-
selő is, azt a leghasznosabb, leg-
jelentősebb és legfontosabb jel-
zőkkel illette. 

A kormány államtitkáraként el-
mondhatom, a felsőoktatás átala-
kításának az volt a célja, hogy a
képzést közelebb hozza a munka -
erőpiac igényeihez és az egyete-
meket jobban bekapcsolja a nem-
zetközi vérkeringésbe – fogalma-
zott Kara Ákos, aki szerint a biza-
lom jó helyre került, s biztos abban,

hogy ezzel az egyetem élni is tud.
Sok olyan várost ismerek Ma-

gyarországon, amely szereti az
egyetemét, de olyat csak egyet,
amely ennyit tesz érte, ez pedig
Győr – mondta Kara Ákos, aki sze-
rint a polgármester és a rektor sze-
mélye garancia arra, hogy a város
és az egyetem a nagy páros szere-
pét továbbra is be tudja tölteni.

Simon Róbert Balázs felidézte
a 2002-es egyetemmé válást, s
akkor nem sokan gondolták,
hogy 13 év elteltével tovább tud
erősödni az intézmény. 

A két csatlakozó kar komoly
értékeket tud felmutatni, biztos
vagyok abban, hogy ezt sikerül
megőrizni, az ország egyik leg-
jobb egyeteme lesz a győri,
amely elindulhat a tudomány-
egyetemmé válás útján – fogal-
mazott a sajtótájékoztatón Si-
mon Róbert Balázs.

Földesi Péter rektor szerint a
szenátus döntésével az integráció
formális aktusa lezárult az egye-
tem részéről. Köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik szakmailag és
politikailag támogatták az egye-
tem integrációs törekvéseit. 

A jövő Győrben épül, a város-
sal közösen tesszük, az integrá-
ció kérdésében teljesen azonos
véleményen voltunk – mondta a
Széchenyi-egyetem rektora. 
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: w. a.
fotó: o. jakócs péter

Vége az egy hónapos próba-
üzemnek, hétfőtől már minden-
ki használhatja a győri kötött
gyűjtésű kerékpárkölcsönző
rendszert. A GyőrBike hivatalos
átadását csütörtökön délelőtt
tartották. 

Szeptember 7-től a nagyközönség
számára is elérhetővé válik a város új
közösségi közlekedési eszköze, a
GyőrBike Bérkerékpár Rendszer,
amely egy egészséges , környezettu-
datos és olcsó közlekedési formát kí-
nál az itt élőknek és a turistáknak
egyaránt. 

A megyeszékhely főbb csomó-
pontjainak környékén kialakított 23 ál-
lomás, 256 dokkoló és 180 városi ke-
rékpár a hét minden napján, napi 24
órában hozzáférhető. A GyőrBike
használata számos hétköznapi közle-
kedési helyzetre kínál megoldást, le-
gyen szó iskolába vagy munkába já-
rásról, a napi teendők gondtalan inté-
zéséről vagy éppen turistaként a város
nevezetességei közötti gyors és sza-
bad közlekedésről, emellett hozzájá-
rulhat a Belváros egyéni gépjármű-
forgalmának csökkenéséhez is.

A felhasználási igények figyelembe-
vételével kialakított bérlet- és jegytípu-
sok 14 éves kor fölött bárki számára
biztosítják a könnyű és gyors közleke-
dési lehetőséget a városon belül. Az al-
kalmi felhasználók napi néhány száz
vagy heti 1-2 ezer forintért vehetik
igénybe a bicikliket, amelyek haszná-
lata az első félórában ingyenes.
Amennyiben valaki túllépi alkalman-
ként a fél óra használatot, akkor a to-
vábbi fél órákért már fizetnie kell. Fél -
éves és éves bérleteket is lehet majd
vásárolni, ez diákoknak nyolcezer, míg
felnőtteknek tízezer forintba kerül
majd. A bérleti konstrukcióra is igaz,
hogy az első fél óra használat ingye-
nes, a további használat pedig már a
bérlet árán felül terheli a felhasználók
pénztárcáját. Szeptemberben és októ-
berben kedvezményesen lehet bérlet-
hez jutni: az éves, illetve a féléves bér-
letért 8800, illetve 5700 forintot kér-

GyôrBike: hétfôtôl használhatók a kölcsönbiciklik 
nek, az ugyanilyen időtartamra szóló
diákbérletek pedig 7000 és 4600 fo-
rintba kerülnek. A bérleti szerződések
megkötését a GyőrBike értékesítési
pontjain a Baross úti Látogatóközpont-
ban vagy a Széchenyi István Egyete-
men, illetve az Árpád út 32/B. szám

alatti, központi ügyfélszolgálati irodán
lehet majd intézni, itt lehet hozzájutni
a rendszer használatához szükséges
kártyához is, amelyet első alkalommal
legalább kétezer forinttal kell feltölteni.
A rendszerbe történő regisztráció in-
gyenes, az alkalmi felhasználók pedig
akár a GyőrBike weboldalán, akár az
erre alkalmas terminálokon (Vasútállo-
más, Megyeház tér) megvásárolhatják
1, 3 vagy 7 napos jegyeiket. A bérlet-
vásárlás csak személyes szerződéskö-
téssel lehetséges.

Borkai Zsolt polgármester a kerék-
párkölcsönző átadásán elmondta, a
győri önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít a kerékpáros infrastruktúra fo-
lyamatos fejlesztésére. Az új beruhá-
zások esetében kivétel nélkül figye-
lembe veszik a biciklis szempontokat,
az önkormányzati forrás mellett pedig

folyamatosan részt vesznek az uniós
pályázatokon. A belterületi kerékpár -
út-hálózat bővítése mellett a térségi
hálózatok fejlesztését is fontosnak
tartják, példaként a már elkészült
Győr–Abda kerékpárutat vagy a nap-
jainkban is épülő Győr–Gönyű kerék-

párutat említette. A GyőrBike kerék-
párkölcsönző rendszer kiépítése egy
újabb beruházás, amely nem csak a
győrieknek, de az agglomerációban
élőknek, sőt a turistáknak is jelentős
előrelépést, látványos fejlesztést je-
lent a kerékpáros infrastruktúránkban
– fogalmazott Borkai Zsolt. A polgár-

mester hozzátette, a nyári próbaüzem
során megtörtént a finomhangolás,
így remélhetőleg mindenki számára
könnyen használható, praktikus rend-
szer lesz a győri. 

A GyőrBike rendszer mintegy
bruttó 125 millió forintból, 100%-os

európai uniós támogatással valósult
meg. A rendszer kivitelezését a Neu-
zer Kft. és a Cycleme Kft. alkotta kon-
zorcium végezte el, és az ő feladatuk
lesz az üzemeltetés is az elkövetkező
5 évben. További információk és ak-
tualitások a www.gyorbike.hu webol-
dalon érhetők el.
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Az október 17-ére, a győri Audi Aréná-
ba meghirdetett István, a király elő-
adásra már augusztusban elfogyott a
több mint ötezer belépő, ezért a szer-
vezők meghirdettek egy plusz előadást
is! A dolog nem példa nélküli, eddig a
turné budapesti bemutatóját is, és a

nyolc vidéki állomásból már öt város-
ban is duplázni kellett a rockoperát, és
a maradék három helyszín is előrelát-
hatólag erre a sorsra jut – tájékoztattak
a szervezők. Továbbá azt is elmondták,
hogy már most látszik, hogy jó ötlet
volt meghirdetni még egy fellépést
Győrben is, mivel amint megkezdték a
jegyek árusítását a plusz előadásra,
azoknak is jelentős részét egyből el-
kapkodták, és továbbra is szűnni nem

István, a király — dupla elôadás Gyôrben

akaró az érdeklődés. A második elő-
adás ugyanaznap kerül megrendezés-
re, délután négy órakor, míg az esti fel-
vonás nyolc órakor kezdődik.

Az óriási sikert valószínűleg az hozta
meg a produkciónak, hogy vidéki turné-
ra most először indul az előadás, amely

ezúttal a két szerző, Szö-
rényi Levente és Bródy
János hetvenedik szüle-
tésnapja előtt tiszteleg,
akik maguk is a színpad-
ra lépnek, az immáron
klasszikus műben. A
rendező Novák Péter, a

parádés szereposztás pedig a követke-
zőképpen alakult: István szerepében
Varga Miklós, Táltos Deák Bill Gyula, La-
borc Nagy Feró. Továbbá Feke Pál (Kop-
pány), Keresztes Ildikó (Sarolt), Radics
Gigi (Réka), Danics Dóra (Gizella), Ser-
bán Attila (Asztrik), Kocsis Tibor (Vece-
lin lovag). A Boldizsár Miklós Ezredfor-
duló című drámája alapján készült mű,
ezúttal élő rockzenekari kísérettel és kó-
russal csendül majd fel. 

Hónapokkal elôre elfogytak
a jegyek az Audi Arénába

Jegyek a www.tex.hu 
weboldalon és az ismert 
jegyirodákban kaphatóak!

Szôke Nikoletta
Takács Nikolas

Jazz, soul. r’n’b, latin elemeket
magába olvasztó zenei kirándulás

Szôke Nikolettával
és Takács Nikolasszal.

&

Egyetemi
Hangversenyterem,
volt győri Zsinagóga

OKTÓBER

02.1900

Belépő vásárolható: jegy.hu, Tourinform,
Győr+pavilon. Kisalföld pavilon
(előfizetőknek kedvezménnyel)

Jegyár: 4.900 Ft/db
Bérletvásár (Index, jazzagoga.hu)
a koncertsorozatra  6 előadásra 
kedvezménnyel! 

Fôtámogató:
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Védd a helyit, vedd a kisalföldit! - ez a címe
annak a vasárnap 9 és este fél 9 között
megrendezendő programsorozatnak,
amelynek célja, hogy a kisalföldi ősterme-
lők portékáit bemutassa és népszerűsítse.
A Dunakapu téren egész napos vásár,
koncertek, látványfőzés, gasztroszínpad
és számos érdekes program várja a kicsi-
ket és a nagyokat. A rendezvény három fő
szervezője az önkormányzat, a Győr-Szol
Zrt. és a Kisalföld napilap vezetője nyilat-
kozott lapunknak. 

Borkai Zsolt polgármester:
„A győri önkormányzat az élet több területén

is kiemelt figyelmet fordít az egészségre és az
egészségnevelésre. Az egészséges életmód
egyik legfőbb eleme az egészséges táplálkozás,
ezért a mostani kezdeményezés nem csak az ős-
termelőknek nyújt kitűnő lehetőséget a bemutat-
kozásra, de egy újabb fórum, ahol a minőségi,
tápláló hazai, sőt helyi termékek megjelenhet-
nek. Őstermelőink különleges portékáinak meg-
ismerése mellett olyan programokat kínál a hét-
végi, Dunakapu téri rendezvény, mint a profi sza-
kácsok látványfőzése, ahol – biztos vagyok ben-
ne – még a legkitűnőbb háziasszonyok is elles-
hetnek néhány fortélyt. A koncertek és előadá-
sok a jó hangulatot garantálják, hiszen a cél,
hogy a győriek minden generációja kedvet kap-
jon a helyi termékek fogyasztásához, amely hosz-
szabb távon az egészségtudatos táplálkozás és
életmód alapja is lehet.”

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója:
„A Győr-Szol Zrt. mint a városban működő élel-

miszerpiacok üzemeltetője fontosnak tarja a helyi
termelők és helyi termékek támogatását, hiszen
jórészt ezek az áruféleségek jelennek meg az álta-
lunk biztosított standokon. Meggyőződésünk,
hogy ezzel nem csak a környék gazdaságának fej-
lődéséhez járulhatunk hozzá, de a helyes táplálko-
zás népszerűsítésével az emberek általános
egészségi állapotának javulásához is. A vasárnapi
rendezvény jó alkalom arra, hogy a termelők meg-
ismertessék áruikkal a vevőket, a vásárlók tájéko-
zódhassanak egy-egy áruféleségről, és egy he-
lyen kóstolhassák meg azokat a termékeket, ame-
lyeket esetleg még nem ismernek, de a hétközna-
pokon megtalálhatják azokat a Dunakapu téren, a
Tarcsay úti piacon vagy éppen a Vásárcsarnok-
ban.  Egy nagy ismerkedésre, jó hangulatú kóstol-
gatásra számítok, amiből vevők és eladók majd
egyaránt profitálhatnak.”

Nyerges Csaba, a Kisalföld főszerkesztője:
„A Kisalföld a helyi termelőkért fogott egy kam-

pányba azzal, hogy létrehozott az újságban egy
virtuális piacteret, ahol lehetőséget biztosítunk a
bemutatkozásra az itt élő kistermelőknek, akik
egyébként kiváló portékákat állítanak elő. A mi
kampányunk és a Dunakapu tér felújításának be-

Vasárnap ôstermelôi piac és egész napos
programok lesznek a Dunakapu téren

fejezése egybe esett, ezért a várossal közösen úgy
gondoltuk, hogy ez egy kiváló lehetőség arra,
hogy a mi virtuális piacunk őstermelői ne csak a
lap hasábjain, hanem a valóságban is bemutat-
hassák termékeiket a megújult a téren. A Kisalföld
Piactér rovata a jövőben is folytatódik, sőt remé-

nyeink szerint bővül is. Minden szombaton a Szi-
eszta mellékletben tesszük nyilvánossá nyolcvan
őstermelő elérhetőségét, és igyekszünk őket kö-
zelebb hozni a vásárlókhoz. Reméljük azt is, hogy
a jövőben több, a most vasárnapihoz hasonló ren-
dezvény szerveződik majd.”
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KÉPRIPORT  FESZTIVÁL

Bor, mámor, fergeteges

Minden eddigi hasonló rendezvény sikeres-
ségét felülmúlta az elmúlt hétvégén meg-
rendezett VIII. Győri Bornapok, Bor-, Borlo-
vag- és Gasztronómiai Fesztivál, valamint a
hozzá kapcsolódó nyárzáró koncert. A Sara-
gossa Band fergeteges hangulatot csinált a
megújult Dunakapu téren, a bornapok hihe-
tetlenül sok embert vonzottak a Belváros-
ba. A képek önmagukért beszélnek. 

o. jakócs péter és marcali gábor képriportja
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FESZTIVÁL KAMARA

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

Vállalkozásoknak,
üzletembereknek!

Üzleti kapcsolat
Jelentkezzen október 7–8-ára a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában szerve-
zett Meet2Match 2015 konferenciára és üzletem-
ber-találkozóra!

Gépipar
A kamara ipari tagozata szeptember 15-én szakmai
utat szervez Brnóba, a gépipari szakkiállításra. Üzlet-
ember-találkozó is lesz. Még lehet jelentkezni (ipari-
tagozat@gymskik.hu +36 96 520 274).

Jó tudni
Kereskedők napja lesz szeptember 16-án 9 órától a
fogyasztóvédelmi törvény módosításáról, a fogyasz-
tóvédelmi hatóság ellenőrzéseinek tapasztalatairól.

Megduplázták 50 millióra
a Széchenyi Kártya hitelkeretét 
A Széchenyi Kártya Programot irányító KAVOSZ
Zrt. javaslatára a kormány a korábbi 25 millióról
50 millió forintra emelte a Széchenyi Kártya
folyószámlahitel igényelhető hitelkeretét.
A Széchenyi Kártya folyó-
számlahitel a program máig
legnépszerűbb hitelkonstruk-
ciója, amely kedvezményes
feltételekkel segíti a már leg-
alább egy éve működő, hazai
mikro-, kis- és középvállalko-
zások likviditási problémáinak megoldását. A jelenleg
1,35%-os jegybanki alapkamatnak és az állam által
nyújtott támogatásoknak köszönhetően, a hitelkonst-
rukció minden eddiginél olcsóbban és egyszerűbben
érhető el a kkv szektor számára. A Széchenyi Kártya
„klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel
éves nettó kamata jelenleg 4,35%, és az igénylők már
3 hét alatt minimum 500 ezer, maximum 50 millió fo-
rint összegű, szabadon felhasználható hitelhez juthat-
nak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot követően,
csökkentett adminisztrációval, akár ingatlanfedezet
nélkül is. A program valamennyi hiteltípusához hason-
lóan a folyószámlahitelhez is állami kamattámogatás
és kezesi díjtámogatás kapcsolódik, amely lényegesen
csökkenti a vállalkozások által fizetendő hiteldíjakat.
Még több információ a www.gymskik.hu weboldalon
és a +36-96/520-226-os telefonszámon.

s hangulat
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KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja

Zum wiederholten Mal findet am 5. September
von 18:30-20:30 Uhr ein SOMMERABENDS-
PAZIERGANG MIT SCHIFFSFAHRT statt.
Der Spaziergang beginnt am Széchenyi-Platz
bei der Marienstatue.  Nach einem Spaziergang
durch die barocke Innenstadt wird ein Schiff
bestiegen, auf dem Gelegenheit besteht wäh-
rend einer stimmungsvollen Schiffsreise Győrer
Geschichten kennenzulernen. Das Antlitz der
Brücken, der Radó-Insel, der Burg, Burgmauern
und äusseren Stadtteile steuern zu dieser Sight-
seeingschiffsfahrt die Kulisse bei und zugleich
wird auch für eine gute Stimmung gesorgt.

Am 5. und 6. September
findet jeweils ab 8:30
Uhr auf den Kálóczy térer
Tennisplätzen ein Tennis-
turnier statt. Am Sams-
tag können die Fans die-
ser Sportrichtung den
Wettbewerb im Einzel
unterstützen – am Sonn-
tag findet dann der Wett-
bewerb im Doppel statt. 

Championsleague-Be-
gegnung im Frauen-
handball: AUDI ETO –
Siófok am 6. September
um 18 Uhr in der Audi
Aréná.

Rába ETO FC – DÉLI FC
Männerfutsal-Match am
7. September um 18:15
Uhr in der Magvassy
Sporthalle.

DER KNABENCHOR DES
BISTUMS Augsburger gibt am
7. September um 19:30 Uhr ein
Konzert in der Szent Ignác Bene-
diktinerkirche. Der Knabenchor
aus Augsburg hat beireits mit Di-
rigenten wie Sir Colin Davis, Fa-
bio Luisi, Jeffrey Tate und
Msztyiszlav Rosztropovics zu-
sammengearbeitet. Mehrmals
haben sie bereits im Vatikan dem
Papst gesungen, oft werden sie
zu offiziellen Veranstaltungen
nach Berlin gerufen.

Im Rahmen der PAN-
N O N H A L M E R
KLASSIKABENDE
erwartet das Győrer
Philharmonieorchester
alle Musikliebhaber am
5. September um 19
Uhr in der Basilika des
Klosters Pannonhalma.
Es dirigiert: Jeanpierre
Faber, es wirken mit:
Yamagishi Chie an der
Geige und Tácsik Zol-
tán, Bratsche.

Zum MÉNFŐCSANAKER
ERNTEFEST am 5. Sep-
tember ab 15 Uhr sind alle
Interessierten ins Schloss
Bezerédj eingeladen.Mit
einem Musik- und Tanzum-
zug beginnt der Nachmittag
mit Volkstänzern und Husaren.
Unter anderem sorgen Puppen -
spiel, Fassreiten, Ringelspiel, Schiffsmodell- und Fass-
bau-Präsentation für ein buntes Programm. Gestei-
gert wird die Stimmung noch durch Oszvald Marika
und Csere László, Német Rudolf mit Band. Ausführli-
ches Programm: auf der Webseite gyorplusz.hu 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:  FEHÉR ZSUZSANNA

KULTURÁLIS
kínáló  

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!

PANNONHALMI KLASSZI-
KUS ESTÉK keretében a Filhar-
monikus Zenekar koncertjére
várják a zenekedvelő közönséget
szeptember 5-én 19 órai kezdet-
tel Pannonhalmán, a bazilikában.
Vezényel: Jeanpierre Faber. Köz-
reműködik: Yamagishi Chie – he-
gedű, Tácsik Zoltán – brácsa.

„NAGY HÁBORÚ KÉ-
PEKBEN ÉS KIS -
 PLASZTIKÁKBAN” cí-
mű kiállítás megnyitójára
várják az érdeklődőket
szeptember 10-én 17
órakor, a József Attila Mű-
velődési Házban. Megnyi-
tó beszédet mond: Géber
Gábor magángyűjtő. Köz-
reműködik: a Győri Obsi-
tos Dalárda. A kiállítás
megtekinthető: szeptem-
ber 25-ig, hétköznap 10–
16 óra között.

A „TÖBB MINT 1 FRÖCCS” beszél-
getéssorozat következő vendége:
Rupnik Károly, a Győri Nemzeti Szín-
ház színművésze. A rendezvény szep-
tember 11-én 18 órakor kezdődik a
Hotel Konferenciában. A rendezvény-
re előzetes bejelentkezés szükséges!

MÉNFŐCSANAKI SZÜRETI MULAT-
SÁG várja az érdeklődőket szeptember 5-én
15 órától a Bezerédj-kastélyban. Zenés, tán-
cos felvonulással kezdődik a délután néptán-
cosokkal, huszárokkal karöltve. Többek kö-
zött: bábelőadás, hordólovaglás, hordókészí-
tési bemutató színesíti a programot, vala-
mint Oszvald Marika és Csere László operett-
műsora emeli az este hangulatát. Részletes
program: gyorplusz.hu oldalon.

Szezonzáró jótékonysági
POKOLGÉP-KONCERT-
RE VÁRJÁK az érdeklődő-
ket szeptember 9-én 19 óra-
kor, a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban, a
Győr és Környéke Motoro-
sok Baráti Köre szervezésé-
ben. 19 órakor: Dogs zene-
kar, majd 21 órakor a Pokol-
gép zenekar lép színpadra.

V. SZABADHEGYI FŐZŐVERSENY
ÉS CSALÁDI NAP várja családokat és
barátokat szeptember 12-én 13 órától a
Rozgonyi úti sportpályán.A főzőverseny
mellett pónilovaglás, gyerekfoci, mulatós
élőzene színesíti a programot.

11. GYÁRVÁROSI CSALÁDI DÉLUTÁNRA
VÁRJÁK az érdeklődőket szeptember 5-én 15 órá-
tól, a Lukács Sándor Szakképző Iskola éttermében.
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
és a Gyárvárosiak Baráti Köre által szervezett prog-
ramon látható és hallható lesz többek között: a Gyár-
városi Daloskör, a Talpasok kara, a Hold Színház me-
seelőadása, a Hangraforgó együttes, Eszményi Vik-
tória és Heilig Gábor koncertje, valamint a Szilasi
Show Team zenés-táncos műsora.

ZENÉS PÉNTEK
ESTÉK címmel Szórá-
di Árpád tangóharmoni-
ka-estjére várnak min-
den érdeklődőt szep-
tember 4-én 18 órakor a
Marcal Étteremben.

A GYÁRVÁROSI MESE-
ÉS ALKOTÓDÉLUTÁN
keretében a Jancsi és Julis-
ka című mesejátékot tekint-
hetik meg az érdeklődők
szeptember 9-én 16.30
órától, a Gyárvárosi Közös-
ségi Házban. Az előadás
után kézműves foglalkozás
várja a kicsiket és nagyokat.

ÚJVÁROSI NYÁRBÚCSÚZTATÓ-
RA VÁRNAK mindenkit szeptember
5-én 15 órától az Újvárosi Művelődési
Házban. Többek között fellép: Mada-
rász Katalin magyarnóta-énekes, Ba-
ranyai István  prímás és zenekara, Já-
rai Máté és Mózes Anita, a Győri
Nemzeti Színház színművészei ope-
rett- és musical-műsorral. Részletes
program: gyorplusz.hu oldalon

BAROKK TEMPLOMOK
GYŐRÖTT címmel induló elő-
adás-sorozat első rendezvé-
nyén vehetnek részt az érdeklő-
dők szeptember 10-én 17 óra-
kor a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Térben,
melynek során Győr barokk
templomait mutatja be Mészá-
ros Júlia művészettörténész.
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HIRDETÉS  KULTÚRA  

Egymás megismerésének és elfogadásá-
nak fontosságára hívja fel a figyelmet a Szí-
nezd át! elnevezésű, május végén indult or-
szágos programsorozat, amely októberig
kilenc megyeszékhelyen egész napos, in-
gyenes gyerek-, illetve családi programmal
és egy különleges musicallel várja az érdek-
lődőket a nyitottság, valamint az együtt- és
egymásért gondolkodás jegyében.

A Kaposváron útnak indított országos rendezvény-
sorozat szeptember 11-én érkezik Győrbe. Az ese-
mény házigazdája Borkai Zsolt polgármester, helyi
védnökei pedig Görbicz Anita kézilabdázó és férje,
Vincze Ottó válogatott labdarúgó lesznek. A prog-
ramsorozat fővédnöke Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere. 

A II. János Pál pápa téren megrendezendő ingye-
nes családi nap programjában játékos feladatok – vár-
építés, közös történetírás, ügyességi feladatok, játék-
készítés és hangszerkipróbálás –, valamint színpadi
programok (koncertek és közös tánctanulás) is szere-
pelnek, e mellett pedig egy nagy „Büszkeség falat” is
tanulmányozhatnak majd a helyszínre érkezők. A játé-
kok, feladatok egyik fő célja, hogy a gyerekek a színes
programokon keresztül megtapasztalják egymás el-
fogadásának fontosságát, a kampány ugyanis a több-
ségi társadalom és a nemzetiségek együttműködését,
együttgondolkodását ösztönzi. 

Gyere és Színezd át!

Az országos társadalmi kampány Gyôrbe érkezik!
Az országos program során az esemény házi -

gazdái a résztvevő városok polgármesterei, a
programok megvalósulását pedig helyi védnö-
kök segítik. A védnökök ismert, közkedvelt sze-
mélyiségek, sportolók, művészek, akik elért
eredményeik vagy alkotó tevékenységük révén
példát mutatnak az együttműködésre, az elfoga-
dásra és – hovatartozásuktól függetlenül – vív-
ták ki a társadalom elismerését és tiszteletét. A

helyi védnökök között találjuk többek között Mik-
lósa Erika operaénekest, D. Tóth Kriszta UNI-
CEF-nagykövetet és újságírót, Demjén Ferenc
énekes-zeneszerzőt, Kiss Rigó László szeged-
csanádi püspököt, Ráckevei Anna színésznőt,
színházigazgatót, és Sors Tamás többszörös pa-
ralimpikon világ- és Európa-bajnok úszót. A ren-
dezvény fő támogatója az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.  

A családi nap részletes programjai, valamint to-
vábbi információk a facebook.com/szinezdat olda-
lon, valamint a www.szinezdat.com weboldalon ol-
vashatók.

A rendezvényt – minden helyszínen – a Somna-
kaj című roma musical, az első etno ballada esti elő-
adása zárja, amelyben itthon és világszerte elismert
énekesek, zenészek, táncosok működnek közre. A
Somnakaj több ismert hazai művész és alkotó ko-
moly előkészítő munkája nyomán született meg. Az
előadás egyszerre koncert és színház, tánc, iroda-
lom és tradicionális képzőművészet, hagyományőr-
zés és modern formák találkozása, igazi cross-over,
valóságos örömzene. 

A korábbi helyszíneken nagy sikert aratott elő-
adásnak Győrben, szeptember 11-én a Győri Nem-
zeti Színház ad helyet. A főbb szerepekben Szakács
Hajnalkát, Falusi Mariannt, Oláh Gergelyt és Papa-
dimitriu Athinát, Szakcsi Lakatos Bélát láthatják
majd a nézők. 

Érdeklôdsz a raktározás, logisztika világa iránt?
Szeretnél OKJ Targoncavezetôi jogosítványt szerezni?

Szeretnél már a tanfolyam ideje alatt egy stabil munkahelyen dolgozni?

Jelentkezz a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft.

OKJ TARGONCAVEZETÔI
tanfolyamára!

Miért jó ez Neked? 
• INGYENES OKJ targoncavezetôi jogosítványszerzési lehetôség

(1 éves tanulmányi szerzôdés vállalása esetén)
• Releváns tapasztalatszerzési lehetôség vontatóvezetôi munkakörben 
• Pénzkereseti lehetôség a tanfolyam ideje alatt komissiózó munkakörben
• Hosszú távú munkalehetôség egy stabil, dinamikusan növekvô
• Munkahelyen

Amit kínálunk: cafeteria és mozgó bér már a próbaidô alatt, hazautazási
költségtérítés, illetve a környezô településekrôl ingyenes buszjáratokat biz-
tosítunk.  

Jelentkezni önéletrajzod elküldésével az allas@rudolph-log.com címre, 
telefonon keresztül munkaidôben (8.00—15.00-ig) a 06-70/339-6662 számon, 

illetve személyesen a 9027 Gyôr, Íves utca 6. szám alatti telephelyünk portáján 
hivatkozással az OKJ Targoncavezetôi tanfolyamunkra tudsz.
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A Honda végre Európába is bevezeti a Japánban két éve bemutatott Jazz generá-
ciót. Az eddig is a legnagyobb belső terű, legjobb térkihasználású kisautó címét
hordozó modell még tovább fejlődött, és nőtt. Kívül alig lett nagyobb, még
mindig 4 méter alatti a hossza, utastere viszont tágasabb. A vál laknak
széltében elöl 30 mm-rel, hátul 20 mm-rel jut több hely, míg a
csomagtér 17 literrel fejeli meg elődjét, ami immáron 354 lite-
res. A hátsó ülőlapok felhajthatók, így akár kerékpárokat is
szállíthatunk az első ülések mögött, vagy az anyós ülést le-
döntve, akár 2,5 méteres tárgyakat is bepakolhatunk. A
könnyebb (1066–1092 kg) karosszériát egyetlen motor moz-
gathatja, amelynek 102 lóereje minden körülmények között
elég. Kellően erős, mégis takarékos az 1,3 literes i-VTEC, amit
6 sebességes manuális vagy fokozat nélküli, újraprogramozott
CVT váltóval párosíthatunk.

Már nem is tudom, mikor indult
el a Gázfröccs autós rovat, majd

melléklet és remélhetőleg színesí-
ti a Győr+ hetilap hasábjait. Elég
régen ahhoz, hogy négyoldalas-

ra bővüljön és friss, új formavi-
lágot kapjon. Ez remélem több

lesz, mint egy ráncfelvarrás,
inkább egy generációváltás.
A Győr+ TV-ben nemrég in-

dult, havonta jelentkező Gáz-
fröccs autós magazinnal ki-
egészülve kívánunk jó utat

és szórakozást!

Tv premier
minden hónap

utolsó péntekén
(ismétlés péntekenként)

Web:
tv.gyorplusz.hu/

cikklista/
gazfroccs.html

Blog: 
viktornagy.net

LEÁLLÓSÁV

Újratöltve

Új Suzuki 
a láthatáron

HÍREK

A Baleno jól csengő név a Suzuki
múltjában. Igényes kompakt autó volt
annak idején, mely imidzsre építve most
egy nagyra nőtt kisautót mutattak be.
Egy korábbi tanulmányautó, az iK.2 szé-
riaváltozatát köszönthetjük személyé-
ben. A formavilág újító, egyedi, és sze-
rethető. A motorválaszték a szokásos
szívó benzineseken kívül várhatóan egy

háromhengeres Boostjet turbómotor-
ral fog kiegészülni. Így sportos, mégis
takarékos lehet a friss típus. SHVS né-

ven érkezik majd hibrid is belőle, ami az
első benzin-villamos hajtású modell
lesz a japánok palettáján.

Levego nélkül
A gumiabroncs-gyártók évek óta kí-

sérleteznek a levegő nélküli gumikkal,
próbálják kifejleszteni a tökéletesen de-
fektmentes kereket. Jelenleg is forgal-
maznak egyes gyártók ilyen abroncso-
kat, de egyelőre csak korlátozott felhasz-
nálásra alkalmasak. A speciális lamellák
kis sebességnél képesek a sűrített leve-
gős társaik kiváltására, így munkagépe-
ken, lassú járműveken gyorsan elterjed-

hetnek. Viszont nagy sebességnél a súr-
lódásból keletkező hő elvezetése, illetve
a nagyobb deformáció okozzák a gon-
dot. Most úgy tűnik, közelebb kerültek a
gyártók a tömegfelhasználókhoz, mi-
után egy 130 km/h-ig használható típus
hamarosan piacra kerülhet. Ez már egy
városi kisautónak éppen elegendő moz-
gástér lehet, ráadásul az alapanyagai
100%-ban újrahasznosíthatóak.

´́

Jazz — újrahangolva

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-20/925-6510-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 + 1 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus gyógyítás, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
dr. Kovács József, a pszichológia

tudományok doktora.



Az idei Volkswagen Innovaturné fe-
lejthetetlen élményt nyújtott. Mi-
után kipróbáltuk a tisztán elektro-
mos hajtású e-Golfot és a sportos
GTE hibridet, bizton állíthatom,
hogy egy kocsi felkerült az életem
során feltétlenül megszerzendő tí-
pusok közé. De vajon melyik?

Képzeljék el, hogy 2030-ban já-
runk és egy nyári reggelen a 30 kilo-
méterre fekvő munkahelyünkre indu-
lunk e-Golfunkkal. Beülünk a komfor-
tos, prémium minőségű utastérbe, és
a start gombbal bekapcsoljuk (!) az
autót. A zöld „ready” felirat és az akti-
válódó 20 centis LCD kijelző tudatják,
hogy menetkész a kocsi. A váltókart
D-be húzva indulhatunk. Kutyánk a
füle botját sem mozdítja, miközben ki-
gurulunk az udvarból. A tökéletes er-
gonómiájú kokpitben a szintetikus ha-
tású csendet alig töri meg a futás za-
ja. A 400 W-os Dynaudio csúcs hifin
a Guns N' Roses, You Could Be Mine
számát indítjuk el. Az első lassú mé-

terek után, Slash gitárszólójára aztán
a gázra lépünk és hirtelen a kezes bá-
rányból egy vadállat tör elő. Olyan
megszakítás nélküli vehemenciával
lódul meg az 1,6 tonnás kompakt,
hogy pillanatok alatt elérjük a százas
tempót.

Az éjszaka feltöltött akkuk kapaci-
tása és a kijelzőn olvasható kezdeti
190 km-es hatótávot garantáló érték
elkezd csökkenni, de egyenletes tem-
pónál nagyjából szinkronba kerül a va-
lós, megtett távolsággal. Mire be -
érünk a munkába, már csak 150 km a
tartalék, de ez még elég délután a
gyerekek összegyűjtésére és a bevá-
sárló körútra is. Ráadásul, ha okosan
– takarékosan – vezetünk, és ahol le-
het „brake”, illetve ECO módban hajt-
va visszatöltünk minden fékezésnél,

lassításnál, akkor egy
extra nagyszülő-látoga-
tás is belefér a Szigetköz-
ben. 115 lóerős e-motor,
24 kWh-s akkupakk, 220 V-
os és gyorstöltő csatlakozási le-
hetőség segítenek a mindennapok-
ban, hogy ne maradjunk áram nélkül
– kihasználva a gyorstöltő hálózatot –,
illetve, hogy könnyedén felvehessük a
forgalom tempóját, akár 140 km/h-
val száguldva.

Ezek után zökkenjünk vissza napja-
inkba és üljünk át a legtisztább üzemű
és legtakarékosabb hot-hatch-be,
azaz sportos kompaktautóba. A Golf
GTE azzal a céllal készült, hogy legyen
egy 5 litert fogyasztó benzines GTI,
ami városban akár füstmentesen is
használható. Ehhez a wolfsburgiak ki-

választották az 1,4 literes 150 lóerős
TSI turbómotort, amihez illesztettek
egy 102 lóerős villanymotort, vala-
mint egy 6 sebességes, duplakuplun-
gos automata (DSG) váltót. Így egy 16
mázsás, de több mint 200 lóerős
rendszerteljesítményű, 380 Nm nyo-
matékkal gazdálkodó hibrid szörnyet
alkottak, a szó legjobb értelmében.

Az élet a GTE-vel lehet teljesen ha-
sonló, mint egy e-Golffal, miután akár
50 km megtételére van elég elektron-
tartalékunk. Induláskor tisztán elekt-
romosan működik a hibrid, és ha ott-
hon feltöltöttük az akkumulátorokat –
az első VW jelvény mögötti csatlako-
zón keresztül a 8,8 kWh kapacitást –

Teszt: Volkswagen e-Golf és Golf GTE
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Csendes 
vadállatok



akkor simán suhanhatunk a város út-
jain hangtanul. Ám, ha többre van
szükségünk, akkor ott a háttérben az
észrevételnül elinduló benzinmotor,
ami képes tölteni az akkukat és hajta-
ni a kerekeket – mint egy átlagos hib-
rid. Az élvezet viszont a GTE gomb le-
nyomásával kezdődik. Ekkor a villany-
motor maximális teljesítményével tá-
mogatja a turbómotort, ami ráadásul
hirtelen bömbölő hangorgánu-
mot kap. Végtelennek tű-
nő száguldás lehető-
ségét adja a va-
gány ötaj-
tós, mi-

közben elég helyet kínál egy kisebb
család számára. Hab a tortán az adap-
tív tempomat, ami követi az előttünk
haladót, és az olyan stílusos részletek,
mint a klasszikus GTI kockás üléshu-
zat vagy a fekete tetőkárpit.

Nehéz eldönteni, melyik Golfot
ajánljam annak, aki ki akar lógni a
sorból. Mindenesetre minimum 11-
12 millió forintot félre kell tennie és
megrendelni a legmodernebb kul-
tuszautók egyikét. És néhány gumi-
garnitúrát…
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Rendezvény 
helyszín:
n gyerekzsúr
n céges rendezvény
n baráti összejövetel

Füstmentes száguldás az egész családnak!
Folyamatos akciók, családi kedvezmények!

AKTUÁLIS
Szeptember közepétôl 
ekart szakkör gyerekeknek
7-8 éves kortól.

Kóstolj bele az autóversenyzésbe!
Érdeklôdj a részletekért!

Gyorújbarát, 
Fo utca 178.
+36 70 633-5969, info@ekart.hu
www.facebook.com/ekartring

NYITVA TARTÁS:
h.—p.: 14—22; szo.: 10—22; v.: 10—20

´́
´́
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extrémebb autójának, egy Cadillac
halottaskocsinak a sofőrjével.

Amerikai autókról aztán egy igazi
hungarikumra váltottunk. Az Audi Hun-
garia Motor Kft. lehetőséget adott arra,
hogy stábunk tesztelje a TT új generáci-
ót képviselő egyik csodáját. A kompakt
sportautó teljes egészében Győrben ké-
szül. A TT sikertörténet 1998-ban kez-
dődött, a második generációval 2006-
ban folytatódott, és most elérkezett a
leg újabbak ideje. Csak néhány tény az
általunk is kipróbált autóról: Audi TTS
Coupé, 2.0 TFSI motor,  310 lóerő, hat-
sebességes automata váltó, 4,7 másod-
perc alatt van 100 kilométer/órás tem-
pón. Az összegzés: büszkék lennénk rá,
ha a garázsunkból egy ilyen Audival gu-
rulhatnánk ki.

Az Audit követően, éles kontraszt
jött a műsor harmadik témájával. Az
écsi Rábaringre látogattunk, ahol ba-
rátaink az Amatőr Rallye Baj-
nokság egyik futamát
r e n d e z -
ték. Mi
elsősor-
ban a
sportág
varázslói-
ra, a nézők
kedvenceire, a
„Ládásokra” voltunk kí-
váncsiak. Megtudtuk, miért jó a
teljesen lestrapált abroncs, hogyan
segíti a szerelőket a meggyes pite, és
milyen az, amikor operatőrünk beül
egy versenygép navigátorülésébe.

A Gázfröccs című autós magazi-
nunk harmadik adását keressék a
Győr Plusz Televízió műsorán, vala-
mint internetes oldalunkon.

Amerikai autók, egy igazi hungari-
kum, vagyis a legújabb Audi TT, vala-
mint rallis Ladák. Ezek a csodák várják
a nézőket a Gázfröccs harmadik televí-
ziós adásában, amely ezúttal is remek
hangulatban készült. A szerkesztők a
komáromi amerikai autós fesztivál
nyüzsgése után beugrottak egy olyan
sportautóba, hogy még most is az él-
mény hatása alatt vannak. Majd megta-
pasztalhatták, milyen az, amikor valaki
nem elsősorban a díjakért versenyez,
hanem a nézők szórakoztatásáért.

Amit tizenötödik alkalommal ren-
deznek meg, abban nem lehet hiba.
Ezt tartják a Monostori Erődben évről
évre összegyűlő Nemzetközi Amerikai
Autó Fesztivál résztvevői is. Három
nap alatt nagyjából 1500 autót láthat
a húszezernél is több látogató. Ilyen-
kor felbolydul a város, és csak jönnek
és jönnek a Mustangok, Cadillac-ek,
Chevrolet-k, és rengeteg olyan jár-
gány, amely valamelyik filmben vált le-
gendává. Így futottunk össze egy töké-
letes állapotban lévő DeLoreannel, az-
zal a kocsival, amivel a Vissza a Jövő-
be trilógiában Marty McFly utazgatott
1985-ből 1955-be kedve szerint. Az-
tán volt, hogy nem sétáltunk sehova,
mert földbe gyökerezett a lábunk, hi-
szen szembejött egy tökéletesen ere-
detire restaurált 1968-as Ford Mus-
tang Shelby, amelyen ott virított a
GT500KR felirat. KR, vagyis King of
the Road. Az autó győri tulajdonosától
sok-sok érdekességet megtudtunk
büszkeségéről, egyebek mellett azt is,
hogyan került a műszerfalra Carroll
Shelby aláírása. Közben kipróbáltunk
egy 1967-es Mustang Fastback-ket,
és jót beszélgettünk a találkozó leg-

Amerikanische Autos, ein echtes
Hungarikum, bzw. der neueste Audi
TT, sowie Ralley-Ladas. 

Diese Wunder erwarten den Zus-
chauer in der dritten Fernsehsendung
von Gázfröccs, die auch diesesmal wi-
eder gut gelungen ist. Im Gedränge
des Komaromer Festivals für amerika-
nische Autos sprang die Redaktion in
einen solch grossartigen Sportwa-
gen, dass sie noch immer unter der
Wirkung dieses Ereignisses steht. So-
dann werde wir erfahren, wie es ist,
wenn jemand nicht primär wegen der
Preise Rennen fährt, sondern weil die
Zuschauer unterhalten möchte.

Was bereits zum fünfzehnten Mal ver -
anstaltet wird, muss einwandfrei sein.
Und das denken auch die Teilnehmer, die
sich Jahr für Jahr in der Monostorer Fes-

t u n g
zum Internationa-

len Festival amerikanischer Au-
tos versammeln. Innerhalb von drei Ta-
gen bekommen die mehr als zwanzigta-
usend Besucher ungefähr 1500 Autos zu
sehen. Zu diesem Anlass schwappt die
Stadt über und es treffen von allen Seiten
Mustangs, Cadillacs, Chevrolets und je-
de Menge solcher Vehikel ein, die durch
irgendeinen Film zur Legende wurden.
So stossen wir auf einen DeLorean in per-
fektem Zustand, also dem Wagen mit
dem Marty McFly in der Triologie „Zu-

rück in die Zukunft” vom Jahr
1985 nach Belie-

ben ins Jahr

Valami Amerika
und der neueste

Audi TT 

Gázfröccs Fernsehprogramm 

Valami Amerika
és a legújabb Audi

1955 reiste. Dann kam es vor, dass wir
uns nirgendwohin bewegen konnten, da
unsere Beine Wurzeln geschlagen hat-
ten – kam uns doch ein perfekt auf Origi-
nal restaurierter 1968er Ford Mustang
Shelby entgegen, auf dem die GT500KR
Aufschrift, also King of the Road prangte.
Vom Győrer Eigentümer des Wagens er-
fuhren wir viel Interessantes von seinem
ganzen Stolz, unter anderm auch, wie die
Signatur von Carroll Shelby aufs Armatu-
renbrett kam. Ebenso probierten wir ei-
nen 1967er Mustang Fastback aus und
haben uns prächtig mit dem Chauffeur
des extremsten Wagens des Treffens,
dem eines Cadillac Bestattungswagens,
unterhalten.

Sodann wechselten wir von ameri-
kanischen Autos auf ein ech-

tes Hungarikum. Die Audi
Hungaria Motor Kft. bot
an, dass unser Stab eines
der Wunder, welche die

neue TT Generation dar -
stellen, testen durfte. Der

kompakte Sportwagen wird
komplett in Győr hergestellt. Die

Erfolgsgeschichte des TT begann
1998, wurde 2006 mit der zweiten Ge-
neration fortgesetzt und nun erschien
die neue Ära. Hier nur ein paar Fakten
des von uns gestesteten Wagens: Audi
TTS Coupé, 2.0 TFSI Motor,  310 PS,
Automatik-Kupplung mit sechs Gesch-
windigkeiten, von Null auf Hundert in
4,7 Sekunden. Resümee: Wir wären
stolz, wenn wir mit einem solchen Audi
aus unserer Garage rausrollen könnten. 

Nach Audi folgt mit dem dritten
Thema der Sendung ein krasser Kont-
rast. Wir besuchten den Écser Rába-
ring, wo Freunde von uns einen der
Läufe der Amateur Rallye Meister -
schaft veranstalteten. In erster Linie
waren wir neugierig auf die Zauberer
dieser Sportart, die Zuschauerlieblin-
ge: die Ladas. Wir erfuhren, warum
das total strapazierte Wrack gut ist,
wie der Kirschkuchen den Mechani-
kern hilft und wie es ist, wenn unsere
Kameraleute sich in den Navigatorsitz
einer Wettkampfmaschine setzen.

Sie finden die dritte Ausgabe unse-
res Automagazins Gázfröccs im Prog-
ramm von Győr Plusz Fernsehen, so-
wie auf unserer Webseite.
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Négy orvosgeneráció tapasztalata alapján!

1. Magnézium Magnéziumhiány esetén izomgörcsök, ingerlékenység, álmat-
lanság alakulhat ki. Romlik a koncentrálóképesség. Fejfájás, szédülés léphet fel,
izomgyengeség, émelygés és végtagzsibbadás jelentkezhet. Gyakoriak lehetnek
a kellemetlen, erôteljes szívdobbanások, szívritmuszavarok.

2. Q10 koenzim A Q10 nélkülözhetetlen a sejtek energiatermeléséhez! Azok
a betegek, akik a vér koleszterinszintjét csökkentô úgynevezett „szatin” készítmé-
nyeket szednek, gyakran panaszkodnak izomfájdalmakra és egyéb kellemetlen-
ségekre. Ezek egy része abból ered, hogy a sztatinok blokkolják a szervezetben
a Q10 szintézisét, csökkentik a májban történô Q10 termelôdését.

3. E-vitamin Segít semlegesíteni a szervezetben felgyülemlett káros hatású
szabad gyököket, amik felelôsek lehetnek egyes daganatok kialakulásáért  és
gyorsítják a sejtek öregedését és gyengítik az immunrendszerünket.

4. B6-vitamin A B6-vitamin koenzimként több mint hatvan enzimremdszer-
ben mûködik közre. Hatása a szellemi intenzitás és a koncentrálóképesség
javulásában nyilvánulhat meg. Kedvezô lehet szív- és érrendszeri megbete-
gedések, szélütés, premenstruációs tünetegyüttes, depresszió és álmatlanság
esetén. A B6-vitamin csökkentheti a kéz ujjainak zsibbadásával járó alagút
szindróma tüneteit és hatékonyan csökkenti a hányingert, még migrénes
fejfájás, terhességi hányás és mûtéti altatást követô hányinger esetében is.

Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak.
NÉGY fontos hatóanyag egy tablettában!

Ne  felejtse el
bevenni a 

Magne Q10
tablettát!

Minden korábbinál nagyobb ér-
deklődés kísérte az idén hatodik
alkalommal megrendezett For-
mula Student Hungary-t. Az au-
gusztus közepén tartott rangos
autóversenynek a Győr–Gönyű
kikötő adott otthont, a bizton-
ságról pedig idén is a Marcus
Security gondoskodott.

Múlt héten zajlott a Győrben már ha-
gyományosnak számító Formula Stu-
dent Hungary, melyre idén a világ min-
den tájáról, összesen 44 csapat neve-
zett. A kizárólag felsőoktatási képzés-
ben részt vevő fiatalok magyarországi
versenyét a kezdetektől fogva a Mar-
cus Security csapata biztosítja.

„Elismerés számunkra, hogy a kezde-
tektől mi védhetjük a Formula Student
Hungary-t, hatodik éve már ugyanaz a
jól összeszokott csapatunk látja el az ese-
mény biztosítását. A Formula Studenten
dolgozó 35 kollégám mind fiatal, kiváló-
an képzett, nyelveket beszélő munkatár-
sunk, akikben megvan a rendezvényre
jellemző lendület és rugalmasság is” –
mondta el Pongrácz Balázs, a Marcus
Security tulajdonos ügyvezetője.

Hat éve a Marcus Security biztosítja a mini Forma—1 gyôri futamait

Vigyázz, kész, Formula Student!
A mini, egyetemista Forma–1-es

verseny győri programjainak biztosítá-
sa a biztonsági szakemberek számára
is változatos, kihívásokban bővelkedő
feladatot jelent. Egyrészt vagyonbizto-
sítást végeznek a rendezvény építése
és lebontása alatt, valamint éjszakán-
ként vigyáznak az értékes versenyau-
tókra, másrészt folyamatosan biztosít-
ják a rendezvényt a beléptetéstől
kezdve, a biztonságos versenyzésen
át. Az autóverseny során vigyáznak a

nézők testi épségére, a VIP-részlegre
egyaránt. Szép kihívás az egyetemi
kollégiumokban elszállásolt ven-
dégcsapatok biztonságának felügye-
lete és a kollégiumi rend betartása is.

„A fent említett feladatok közül ta-
lán a kollégium nyugodt éjszakájának
biztosítása a legizgalmasabb, hiszen
több száz, lelkes, emelkedett hangu-
latú egyetemistát kezelni igazán szép
kihívás. Erre a feladatra nagyon hatá-
rozott kiállású, angolul kiválóan beszé-

lő, ugyanakkor nyugodt, rugalmas
munkatársakat oszthatunk be” – em-
lékszik vissza Pongrácz Balázs.

Akik kilátogattak a helyszínre, maguk
is tapasztalhatták, hogy a Marcus bizton-
sági őrei, a szervezők és a versenyzők kö-
zött kialakult összhang nagyon sokat hoz-
zátesz az esemény színvonalához. A nem
mindennapi együttműködés és segítő-
készség példája egy korábban megtör-
tént eset, amikor az egyik vendégcsapat
versenyautójában meghibásodott egy al-
katrész, aminek pótlásáért Londonba kel-
lett volna elutaznia az egyik csapattagnak,
az időveszteség miatt pedig kiestek volna
a versenyből. A Marcus egyik motorbarát
biztonsági őre a tervrajzok alapján néhány
telefonhívás és félnapi utánajárás árán,
munkaszüneti napon legyártatta és büsz-
kén hozta a csapatnak a frissen esztergált,
hiányzó alkatrészt. Mondanunk sem kell,
hogy a kisegített csapat végtelenül hálás,
a Marcus csapata pedig büszke volt,
hogy ilyen módon is segíthetett.

Kövesse nyomon a Marcus Secu-
rity tevékenységét és színes hétköz-
napjait a www.marcussecurity.hu
weboldalon vagy a facebook/marcus-
security oldalon. (x)

HIRDETÉS
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Korhatárjelölések:  n 12 év   n 16 év   n 18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
DUNA TV
04:20 Hazajáró 04:45 Szellem a pa-
lackból 05:15 Akadálytalanul 05:40
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:00 Mesélő cégtáblák 06:25 Haza-
járó 07:00 Híradó 07:20 Család-ba-
rát 08:55 Anna 10:25 Vándorszínház,
csodavilág n 10:55 Noé barátai
11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:45 Ízőrzők:Verőce
13:20 Hazajáró 13:55 Másfélmillió lé-
pés Magyarországon n 14:30 Kolozs-
vári Magyar Napok 15:00 A kártyavár
n 16:30 Szerelmes földrajz 17:00
Gasztroangyal n 18:00 Híradó 18:30
SzerencseSzombat n 19:30 Az Ad-
lon hotel n 21:10 Szerelmes Shakes-
peare n 23:15 Kabaré n 01:15 Mü-
pArt-Raiz&Radicanto 02:35 World
Express-Lélekszakadva Mexikón át n

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Chuck n 04:40 Chuck n
05:20 Pasik n 05:50 Pasik n 06:15
Top Shop 06:45 Kölyökklub  09:50
Ízes élet n 10:10 Teleshop 11:00 Ka-
landor 11:25 Brandmánia n 12:00
Street Kitchen 12:30 Agymenők n
13:00 Agymenők n 13:25 Az élet
csajos oldala n 13:50 A harc törvé-
nye n 14:55 A harc törvénye n 16:00
Kung-fu – A film n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Fókusz Plusz n 20:00
Gálvölgyi-show, avagy játszd újra, Já-
nos! n 21:00 Vigyél el! n 22:20 Next
– A holnap a múlté n 00:10 A 23-as
szám n 02:05 Vigyél el! n 03:15 Agy-
menők n 03:40 Agymenők n

04:15 A férjem védelmében n 05:05
Babavilág n 05:35 Super Car n
06:00 Időnyomozó 06:25 Tv2 matiné
08:25 Állati dokik n 08:50 Astro-Vi-
lág 10:00 Babavilág n 10:30 Star
Trek n 12:55 Knight Rider n 14:00
Kuzey Güney – Tűz és víz n 15:00 Ku-
zey Güney –Tűz és víz n 16:00 Kőagy
őrnagy n 18:00 Tények 19:00 Ho-
gyan lopjunk felhőkarcolót? n 21:10
Men in Black – Sötét zsaruk 2. n
22:55 A kód neve: Merkúr n 01:10
Sportos 01:20 A férjem védelmében
n 02:10 Rúzs és New York n 02:50
Mrs. Klinika n 03:35 Mrs. Klinika n

05:25 Peren kívül n 06:10 TV-Shop
06:45 Szívek szállodája 07:35 Szívek
szállodája 08:30 Sütimester 09:45
Sütimester 11:05 Monk – Flúgos nyo-
mozó n 12:05 13:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 13:55 NCIS: Los Angeles
n 14:55 NCIS: Los Angeles n 15:55
NCIS: Los Angeles n 16:55 Mond-
hatsz akármit 19:00 Showtime – Vég-
telen és képtelen n 21:00 A nagyon
nagy ő n 23:20 Füstölgő ászok 2.:
Bérgyilkosok bálja  n 01:10 Harma-
dik műszak n 02:00 Candleford-i kis-
asszonyok n 03:00 Candleford-i kis-
asszonyok n

08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00
Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek (ism.)
09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00 Híradó
(ism.) 10:20 Sporthírek (ism.) 10:30
Hello Győr! (ism.) 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Jövőkép (ism.)
19:00 Győri7 19:45 Made in Hun-
gary (ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.)
21:10 Életmentők (ism.) 22:00 Üzleti
negyed (ism.) 22:30 Vény nélkül
(ism.) 23:00 Győri7 (ism.) 23:45 Kép -
újság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
DUNA TV
04:05 Az Adlon hotel n 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 05:55
Rome Reports-Vatikáni híradó 06:20
„Így szól az Úr!” 06:25 Ortodox Öröm-
hír 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
08:55 Isten kezében 09:25 Engedjé-
tek hozzám 09:30 Katolikus krónika
10:00 Új nemzedék n 10:25 Unitári-
us magazin 10:50 Az utódok remény-
sége 11:20 Mai hitvallások 12:00 Dé-
li harangszó 12:02 Híradó 12:50
kult.hu 13:25 A kőbaltás ember-Érdi
medvevadászok 14:00 Rio Lobo n
15:40 Az ember néha téved n 17:00
A muskétások n 18:00 Híradó 18:40
Hogyvolt!? 19:40 A kicsi kocsi újra
száguld n 21:10 Az esőcsináló n
23:25 A barátnőm pasija n 00:50 Rio
Lobo n 02:25 Hogyvolt!? 03:20 Épí-
tészkorzó 03:45 Aranymetszés 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Kung-fu – A film n 05:30 Fó-
kusz Plusz n 06:20 Top Shop 06:55
Kölyökklub 09:40 EgészségKalauz n
10:10 Teleshop 11:05 A Muzsika TV
bemutatja! n 11:40 4ütem n 12:10
XXI. század – a legendák velünk élnek
n 12:40 Házon kívül n 13:15 Agyme-
nők n 13:45 Agatha Christie: Gyilkos-
ság három felvonásban n 15:45
Bombajó bokszoló n Közben: 16.05
Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub
Híradó 18:50 Cobra 11 n 19:50 A
Boszorkány-hegy n 21:40 Veszélyzó-
na n 23:45 Portré – Fehér Balázs n
00:20 Az árva n 02:35 Cobra 11 n
03:25 Agymenők n

04:20 Knight Rider n 05:05 Állati do-
kik n 05:30 Babavilág n 06:00 Idő-
nyomozó 06:25 Tv2 matiné 09:15
Több mint TestŐr n 09:45 Astro-Vi-
lág 10:55 ÁllatoZOO n 11:25 Apa -
ütők n 11:50 Apaütők n 12:15 Stahl
konyhája n 12:45 Knight Rider n
13:50 Walker, a Texas-i kopó n 14:50
Walker, a Texas-i kopó n 16:00 Ho-
gyan lopjunk felhőkarcolót? n 18:00
Tények 19:00 Transformers n 21:55
Különvélemény n 00:50 Sportos
01:00 A titokzatos idegen n 02:45 A
szépség és a szörnyeteg n 03:30
Mrs. Klinika n

05:00 Igazgyöngy n 05:45 TV-Shop
06:20 Sütimester 07:25 Szívek szál-
lodája n 08:15 Will és Grace n 08:45
Will és Grace n 09:10 Will és Grace
n 09:50 Will és Grace n 10:20 NCIS:
Los Angeles n 11:15 NCIS: Los An-
geles n 12:15 NCIS: Los Angeles n
13:15 Az utolsó zsaru n 14:15 Show-
time – Végtelen és képtelen n 16:15
A nagyon nagy ő n 18:30 Ocean's
Thirteen – A játszma folytatódik n
21:00 Füstölgő ászok 2.: Bérgyilko-
sok bálja  n 22:50 Doktor Detroit n
00:45 Nikita  n 01:40 Nikita  n 02:30
Harmadik műszak n 03:15 Doktor
Detroit n

08:00 Erzsébet út (ism.) 08:50 Made
in Hungary (ism.) 09:05 Erzsébet út
(ism.) 09:55 Kamarai Magazin (ism.)
10:20 Erzsébet út (ism.) 11:10 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Civil
kurázsi 19:30 Rejtett tájakon (ism.)
20:30 Zooo+ (ism.) 21:00 Gázfröccs
(ism.) 21:30 Hello Győr! (ism.) 22:00
Győri7 (ism.) 22:45 Erzsébet út (ism.)
23:20 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
DUNA TV
05:55 Feketén-fehéren n 07:00 Hír-
adó 07:20 Roma Magazin 07:50 Do-
movina 08:20 A múlt fogságában n
09:10 A hegyidoktor – Újra rendel n
10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ n 12:00 Déli harangszó
12:02 Híradó 12:40 Időjárás-jelentés
12:45 Kapa,kasza,fakanál 2. 13:15
Kívánságkosár 15:15 Rex felügyelő n
16:05 Feketén-fehéren n 17:00 Ridi-
kül n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 A hegyidoktor-Újra ren-
del n 19:30 Maradj talpon! n 20:30
Kékfény n 21:30 J.A.G.-Becsületbeli
ügyek n 22:20 Homopoliticus n
23:20 A csepeli kettős gyilkosság –
Hatalmat mindenáron n 00:15 Az
esőcsináló n 02:25 Legenda n
02:55 Magyar elsők 03:10 Magyar
történelmi arcképcsarnok 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:05 Fókusz n
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
Reggel 08:08 8:08 – Minden reggeln
09:10 Ízes élet n 09:35 Reflektor n
10:05 Top Shop 11:45 Asztro Show
12:45 Reflektor n 12:55 Éjjel-nappal
Budapest n 14:05 1 perc és nyersz!
n 15:10 A szerelem foglyai n 16:20
A mentalista n 17:20 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:00
Dr. Csont n 22:55 RTL Klub Híradó
23:30 A főnök n 00:30 Egy rém mo-
dern család n 01:00 Reflektor n
01:15 A harc törvénye n 02:10 A
harc törvénye n 03:05 A bosszú an-
gyala n

04:20 Mrs. Klinika n 05:10 Csapdá-
ba csalva n 05:35 Kettős ügynök n
06:20 Mokka n Tények Reggel 09:25
Stahl konyhája n 09:30 Babapercek
n 09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív n
12:55 Családi Titkok n 13:55 Ma-
gánnyomozók n 14:55 Az én bűnöm
n 15:55 Veronica aranya n 16:55 Fi-
orella n 18:00 Tények 19:30 Jóban
Rosszban n 20:05 Ezek megőrültek!
n 21:25 A milliomos szakács n
22:30 Az ősi prófécia n 23:35 Dok-
tor D n 00:35 Tények Este 01:20
Aktív n 01:50 Sportos 02:00
Ezo.TV Jósok, Látók, Médiumok
03:00 Sherlock és Watson n 03:45
Sherlock és Watson n

06:35 Will és Grace n 07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet n
07:25 A célszemély nMonk – Flúgos
nyomozó n 09:05 Szívek szállodája n
10:00 Sütimester 11:15 A célsze-
mély n 12:10 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék n 13:10 Az utolsó zsaru
n 14:10 CSI: A helyszínelők  n 15:10
CSI: A helyszínelők  n 16:05 NCIS:
Los Angeles n 17:05 NCIS: Los An-
geles n 18:05 Jóbarátok n 18:35 Jó-
barátok n 19:05 Brooklyn 99 – Nem-
százas körzet n 19:35 Két pasi – meg
egy kicsi n 20:10 Két pasi – meg egy
kicsi n 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi n 21:00 NCIS: New Orleans n
22:00 NCIS: New Orleans n 22:55 A
vörös sárkány n 01:30 Az utolsó zsa-
ru n 02:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék n

08:00 Nyugdíjas Egyetem (ism.)
08:50 Made in Hungary (ism.) 09:00
Vény nélkül n (ism.) 09:30 Zooo+
(ism.) 10:00 Képújság 18:45 TV tor-
na 19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Jövőkép (ism.) 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Jövőkép (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Jövő-
kép (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

SZEPTEMBER 8., KEDD
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren n 07:00 Hír-
adó 07:15 Időjárás-jelentés 07:20
Srpski Ekran 07:50 Unser Bildschirm
08:20 A múlt fogságában n 09:10 A
hegyidoktor – Újrarendel n 10:00
Család-barát 11:30 Sophie szerint a
világ n 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:40 Időjárás-jelentés 12:45
Kapa, kasza, fakanál 2. 13:15 Kíván-
ságkosár 15:15 Rex felügyelő n
16:10 Feketén-fehéren n 17:00 Ridi-
kül n 18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:40 A hegyidoktor-Újraren-
del n 19:30 Maradj talpon! n 20:30
Önök kérték! 21:30 Szívek doktora n
22:15 MüpArt-The Swingle Singers
23:40 A médium n 00:25 Labirintus
n 02:00 Legenda n 02:30 Magyar el-
sők 02:45 Magyar történelmi arckép-
csarnok 03:15 Szerelmes földrajz 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
07:35 RTL Klub Híradó 08:08 8:08 –
Minden reggel n 09:10 Ízes élet n
09:35 Reflektor n 10:05 Top Shop
11:45 Asztro Show 12:45 Reflektor n
12:55 Éjjel-nappal Budapest n
14:05 1 perc és nyersz! n 15:10 A
szerelem foglyai n 16:20 A mentalis-
ta n 17:20 Fókusz n 18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 1 perc és nyersz! n
20:05 Éjjel-nappal Budapest n
21:25 Barátok közt n 22:00 Castle n
22:55 RTL Klub Híradó 23:30 XXI.
század – a legendák velünk élnek n
00:05 Egy rém modern család 00:35
Egy rém modern család n 01:00 Ne-
velésből elégséges n 01:25 Reflektor
n 01:45 EgészségKalauz n 02:15 A
Muzsika TV bemutatja: Mi muzsikus
lelkek 02:40 A bosszú angyala 03:25
Gálvölgyi-show n

04:30 Állati dokik n 04:50 Aktív n
05:10 Csapdába csalva n 05:35 Ket-
tős ügynök n 06:20 Mokka n Tények
Reggel 09:25 Stahl konyhája n
09:30 Babapercek n 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív n 12:55 Családi Tit-
kok n 13:55 Magánnyomozók n
14:55 Az én bűnöm n 15:55 Veroni-
ca aranya n 16:55 Fiorella n 18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban n
20:05 Ezek megőrültek! n 21:25 A tit-
kok könyvtára 22:30 Hawaii Five-0 n
23:35 Franklin és Bash n 00:35 Té-
nyek Este 01:20 Aktív n 01:50 Spor -
tos 02:00 Ezo.TV Jósok, Látók, Médi-
umok 03:00 Befogad és kitaszít a vi-
lág n

07:00 Brooklyn 99 – Nemszázas kör-
zet n 07:25 A célszemély n 08:10
Monk – Flúgos nyomozó n 09:05 Szí-
vek szállodája n 10:00 Sütimester
11:15 A célszemély n 12:10 Esküdt
ellenségek: Bűnös szándék n 13:10
Az utolsó zsaru n 14:10 CSI: A hely-
színelők  n 15:10 CSI: A helyszínelők
n 16:05 NCIS: Los Angeles n 17:05
NCIS: Los Angeles n 18:05 Jóbará-
tok n 18:35 Jóbarátok n 19:05 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet n
19:35 Két pasi – meg egy kicsi n
20:10 Két pasi – meg egy kicsi n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:00 A vörös sárkány n 23:40 NCIS:
New Orleans n 00:35 NCIS: New Or-
leans n 01:35 Az utolsó zsaru n
02:25 Esküdt ellenségek: Bűnös
szándék n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Jövőkép (ism.) 08:00 Hír-
adó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Jövőkép (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Jövőkép (ism.) 10:00 Képújság 18:45
TV torna  19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Hello Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

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

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
ENG. SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• Ôszi nyelvtanfolyamok szeptember 19-tôl több szinten 
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok

több szinten is
• ÖSD, EURO, ECL, GazdálKODÓ, ZÖLD ÚT

nyelvtanfolyamok az ôszi nyelvvizsgákra
• TOEFL és IELTS felkészítôk

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

SZEPTEMBER 9., SZERDA
DUNA TV
07:00 Híradó 07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Hrvatska kronika 07:50 Ecra-
nul nostru 08:20 A múlt fogságában
n 09:15 A hegyi doktor – Újra rendel
n 10:00 Család-barát 11:30 Sophie
szerint a világ  n 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:40 Időjárás-je-
lentés 12:45 Kapa, kasza, fakanál 3.
13:15 Kívánságkosár 15:15 Rex fel-
ügyelő  n 16:05 Feketén-fehéren  n
17:00 Ridikül  n 18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:40 A hegyi dok-
tor – Újra rendel  n 19:30 Maradj tal-
pon!  n 20:25 Ketten Párizs ellen  n
21:25 Szabadság tér '89 22:10 Sze-
relem és vérbosszú  n 23:10 Arany-
metszés 00:10 A rejtélyes XX. század
00:40 Coco Chanel és Igor Stra-
vinsky – Egy titkos szerelem történe-
te  n 02:35 Új élet  n

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:05 Fókusz n
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 09:35 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor n 12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest n 14:05 1 perc és nyersz! n
15:10 A szerelem foglyai n 16:20 A
mentalista n 17:20 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:00
Szulejmán n 23:05 RTL Klub Híradó
23:35 Házon kívül n 00:10 Mészárlás
szabály szerint n 01:45 Reflektor n
02:00 A bosszú angyala n 02:45 A
bosszú angyala n 03:30 Gálvölgyi-
show n

04:00 A titkok könyvtára n 04:50 Ak-
tív n 05:10 Csapdába csalva n 05:35
Kettős ügynök n 06:20 Mokka n Té-
nyek Reggel 09:25 Stahl konyhája n
09:30 Babapercek n 09:40 Teleshop
10:45 Astro-Világ 12:00 Tények Dél-
ben 12:25 Aktív n 12:55 Családi Tit-
kok n 13:55 Magánnyomozók n
14:55 Az én bűnöm n 15:55 Veroni-
ca aranya n 16:55 Fiorella n 18:00
Tények 19:30 Jóban Rosszban n
20:05 Ezek megőrültek! n 21:25 Ha-
zudj, ha tudsz! n 22:30 Lángoló Chi-
cago n 23:35 Életfogytig zsaru n
00:35 Tények Este 01:20 Aktív n
01:50 Sportos 02:00 Ezo.TV Jósok,
Látók, Médiumok 03:00 Az ifjú Don
Juan n

06:35 Will és Grace n 07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet n
07:25 A célszemély n 08:10 Monk –
Flúgos nyomozó n 09:05 Szívek szál-
lodája n 10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély n 12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n 13:10 Az utol-
só zsaru n 14:10 CSI: A helyszínelők
n 15:10 CSI: A helyszínelők  n 16:05
NCIS: Los Angeles n 17:05 NCIS:
Los Angeles n 18:05 Jóbarátok n
18:35 Jóbarátok n 19:05 Brooklyn
99 - Nemszázas körzet n 19:35 Két
pasi – meg egy kicsi n 20:10 Két pasi
– meg egy kicsi n 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi n 21:00 Penge 2. n
Penge 2. 23:25 Viszem a bankot n
01:15 Az utolsó zsaru n 02:10 Es-
küdt ellenségek: Bűnös szándék n
03:00 Szívek szállodája n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Hello Győr! (ism.) 10:00 Képújság
18:45 TV torna 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Üzleti negyed (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Üzleti negyed (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Üzleti negyed (ism.)
23:00 Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek
(ism.) 23:30 Képújság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
DUNA TV
05:50 Hajnali gondolatok 06:00 Fe-
ketén-fehéren  n 07:00 Híradó 07:15
Időjárás-jelentés 07:20 Életkerék
07:50 Öt kontinens 08:20 A múlt fog-
ságában  n 09:10 A hegyi doktor –
Újra rendel  n 10:00 Család-barát
11:30 Sophie szerint a világ  n 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:40
Időjárás-jelentés 12:45 Kapa, kasza,
fakanál 3. 13:15 Kívánságkosár
15:20 Rex felügyelő  n 16:10 Feke-
tén-fehéren  n 17:00 Ridikül  n 18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:40
A hegyi doktor – Újra rendel  n 19:30
Maradj talpon!  n 20:30 Fölszállott a
páva 21:30 Columbo: Kézirat vagy
halál  n 22:45 Az elátkozott színház
n 00:25 Testőrök és gyilkosok  n
02:45 Legenda  n 03:10 Magyar el-
sők 03:30 Szerelmes földrajz  

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:05 Fókusz n
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 09:35 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor n 12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest n 14:05 1 perc és nyersz! n
15:10 A szerelem foglyai n 16:20 A
mentalista n 17:20 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:00
Kétszemélyes hadsereg n 23:45 RTL
Klub Híradó Késő 00:15 Vámpírnap-
lók n 01:20 Reflektor n 01:35 Street
Kitchen n 02:05 Kalandor 02:30
4ütem n 02:55 A bosszú angyala n

04:30 Életfogytig zsaru n 05:10
Csapdába csalva n 05:35 Kettős
ügynök n 06:20 Mokka Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája n 09:30 Ba-
bapercek n 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív n 12:55 Családi Titkok n
13:55 Magánnyomozók n 14:55 Az
én bűnöm n 15:55 Veronica aranya
n16:55 Fiorella n 18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban n 20:05 Ezek
megőrültek! n 21:25 A szállító n
23:25 Charlie angyalai n 00:30 Té-
nyek Este 01:15 Aktív n 01:45 Spor -
tos 01:55 Ezo.TV n Jósok, Látók, Mé-
diumok 03:00 Charlie angyalai n
03:45 A férjem védelmében n

06:35 Will és Grace n 07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet n
07:25 A célszemély n 08:10 Monk –
Flúgos nyomozó n 09:05 Szívek szál-
lodája n 10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély n 12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n 13:10 Az utol-
só zsaru n 14:10 CSI: A helyszínelők
n 15:10 CSI: A helyszínelők  n 16:05
NCIS: Los Angeles n 17:05 NCIS:
Los Angeles n 18:05 Jóbarátok n Jó-
barátok 18:35 Jóbarátok n 19:05
Brooklyn 99 – Nemszázas körzet n
19:35 Két pasi – meg egy kicsi n
20:10 Két pasi – meg egy kicsi n
20:35 Két pasi – meg egy kicsi n
21:00 A múmia n 23:20 Az utolsó
zsaru n 00:30 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék n 01:30 Nikita  n 02:20
Nikita  n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül n (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül n (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Vény nélkül n (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó (ism.)
20:20 Sporthírek (ism.) 20:30 Hello
Győr! (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Hello
Győr! (ism.) 22:00 Híradó (ism.)
22:20 Sporthírek (ism.) 22:30 Hello
Győr! (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Képúj-
ság 

GYŐR+ TV

SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
06:00 Feketén-fehéren  n 07:00 Hír-
adó  07:20 Slovenski Utrinki 07:50 Al-
pok-Duna-Adria 08:20 A múlt fogsá-
gában  n 09:10 A hegyi doktor – Újra
rendel  n 10:00 Család-barát 11:30
Sophie szerint a világ  n 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:40 Időjá-
rás-jelentés 12:45 Kapa, kasza, faka-
nál 3. 13:15 Kívánságkosár 15:05
Rex felügyelő  n 15:55 Feketén-fehé-
ren  n 16:45 Szerencse Híradó  n
17:05 Ridikül  n 18:00 Híradó 18:40
A hegyi doktor – Újra rendel  n Ma-
radj talpon!  n 20:30 Szálka, avagy
Bagi és Nacsa megakad a torkán  n
21:30 Aludj csak, én álmodom  n
23:15 kult.hu 23:45 A legényanya  n
01:05 Coco Chanel és Igor Stra-
vinsky - Egy titkos szerelem története
n 03:00 Legenda  n 03:30 Magyar
elsők 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:00 Reflektor n 04:15 Ízes élet n
04:35 Barátok közt n 05:05 Fókusz n
05:30 Top Shop 06:00 Jó reggelt,
skacok! n 07:35 RTL Klub Híradó
08:08 8:08 – Minden reggel n 09:10
Ízes élet n 09:35 Reflektor n 10:05
Top Shop 11:45 Asztro Show 12:45
Reflektor n 12:55 Éjjel-nappal Buda-
pest n 14:05 1 perc és nyersz! n
15:10 A szerelem foglyai n 16:20 A
mentalista n 17:20 Fókusz n 18:00
RTL Klub Híradó 18:55 1 perc és
nyersz! n 20:05 Éjjel-nappal Buda-
pest n 21:25 Barátok közt n 22:00
CSI: A helyszínelők n 22:55 RTL Klub
Híradó 23:30 Brandmánia n 00:00
CSI: A helyszínelők n 01:00 Reflektor
n 01:20 Döglött akták n 02:20 A
bosszú angyala n 03:10 A bosszú an-
gyala n

04:30 Életfogytig zsaru n 05:10
Csapdába csalva n 05:35 Kettős
ügynök n 06:20 Mokka Tények Reg-
gel 09:25 Stahl konyhája n 09:30 Ba-
bapercek n 09:40 Teleshop 10:45
Astro-Világ 12:00 Tények Délben
12:25 Aktív n 12:55 Családi Titkok n
13:55 Magánnyomozók n 14:55 Az
én bűnöm n 15:55 Veronica aranya
n 16:55 Fiorella n 18:00 Tények
19:30 Jóban Rosszban n 20:05 Ezek
megőrültek! n 21:25 Frizbi Hajdú Pé-
terrel n 22:30 NCIS n 23:35 Felejthe-
tetlen n 00:35 Tények Este 01:20 Ak-
tív n 01:45 Sportos 01:55 Ezo.TV n
Jósok, Látók, Médiumok 02:55 Ami
sok, az sokk n

06:35 Will és Grace n 07:00 Bro-
oklyn 99 – Nemszázas körzet n
07:25 A célszemély n 08:10 Monk –
Flúgos nyomozó n 09:05 Szívek szál-
lodája n 10:00 Sütimester 11:15 A
célszemély n 12:10 Esküdt ellensé-
gek: Bűnös szándék n 13:10 Az utol-
só zsaru n 14:10 CSI: A helyszínelők
n 15:10 CSI: A helyszínelők  n 16:05
NCIS: Los Angeles n 17:05 NCIS:
Los Angeles n 18:05 Jóbarátok n
18:35 Jóbarátok n 19:05 Brooklyn
99 – Nemszázas körzet n 19:35 Két
pasi – meg egy kicsi n 20:10 Két pasi
– meg egy kicsi n 20:35 Két pasi –
meg egy kicsi n 21:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 22:00 A S.H.I.E.L.D.
ügynökei n 22:55 Penge 2. n 01:20
Az utolsó zsaru n

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Üzleti negyed (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Üzleti negyed (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Üzleti negyed (ism.)
10:00 Képújság 18:45 TV torna
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó
(ism.) 20:20 Sporthírek (ism.) 20:30
Vény nélkül n (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Vény nélkül n (ism.) 22:00 Híradó
(ism.) 22:20 Sporthírek (ism.) 22:30
Vény nélkül n (ism.) 23:00 Híradó
(ism.) 23:20 Sporthírek (ism.) 23:30
Képújság 

GYŐR+ TV
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HIRDETÉS  GASZTRO

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Édes, vaníliás, csokis, frissen sülő sütemények illata
készteti megállásra az egyik belvárosi üzlet előtt sé-
táló járókelőket. Bekukucskálva, majd belépve az
üzletbe, mintha a nagyi étkezőjében találnánk ma-
gunkat. Meghitt, otthonos hely sütikkel – ez a győri
látványcukrászda. Makaron, sütiszörny, sajttorta,
csak néhány édesség azok közül a sütemények kö-
zül, amelyek a hűtőpulton kínálják magukat. 

Egy éve nyitotta meg Szűcs Viktória és párja, a
cukrász végzettségű Bocskor István a látványcuk-
rászdát, ahol a betérők szeme láttára díszítik a tor-

Látványcukrászda
tákat, a süteményeket. Igazi kézműves termékeket
készítenek helyben, az üzlet hátulsó üzemében.

Ebben a cukrászdában, néhány kivételtől elte-
kintve, nem hagyományos cukrászsütemények sül-
nek, hanem az összetevők alapján izgalmas ízkom-
binációkat rejtő recepteket valósítanak meg a tulaj-
donosok. Saját ötleteik mellett külföldről származó
édességek is szerepelnek a palettán. A termékek
készítéséhez jó minőségű alapanyagokat használ-
nak, több hozzávalót külföldről szereznek be. 

Figyelik a vevők igényeit, és a szerint változtat-
nak a kínálaton. Így ma már paleo sütik is szerepel-
nek az étlapon. Folyamatosan nagy népszerűség-
nek örvend a győriek körében a makaron, amelyet
13-féle ízben kínálnak, az amerikai kakaós, fahéjas
tekercs mascarpone öntettel, valamint a sajttorta. 

A különlegességek között említette Viktória a
málnás, rózsaszirupos Sacher-tortaszeletet, a kör-
tés-fahéjas minitortát és a nyári zserbót. A gyerekes
szülők is gyakran betérnek a cukiba, ahol sütinyaló-
kával, sütiszörnnyel és a puncs ízű, a népszerű ani-
mációs minionokat formázó figurákkal várják az
édesszájú lurkókat. Mind az ízek, mind a formák te-
kintetében a változatosságra, az egyediségre töre-
kednek a sütikészítők. 

Tortáik városszerte elhíresültek, mindent a meg-
rendelő igényei alapján készítnek, így született már
tortából cserepes orchidea, épület, jármű és mese-
figura is. Nincs lehetetlen kérés – hangsúlyozta a
tulajdonos. 

Málnás-rózsaszirupos Sacher-torta
Hozzávalók: 2 tojás, 5 tojássárgája, 7 dkg por-

cukor, 5 dkg liszt, 5 dkg kakaópor, 5 db tojásfehérje,
7 dkg cukor, 5 dkg marcipán, 5 dkg vaj. A csokolá-
dékrémhez: 25 dkg olvasztott étcsoki, 10 dkg ol-
vasztott vaj, 1 dl tejszín, 2 teáskanál rószaszirup, 4-5
evőkanál málnalekvár. Díszítéshez: rózsacukor.

Elkészítés: A tésztához habosra keverjük a tojá-
sokat és a tojássárgáját a porcukorral. Hozzáadjuk
a lisztet és a kakaóport. Ehhez két részletben hoz-
záadjuk az 5 db 7 dkg cukorral felvert tojásfehérjét,
majd hozzáreszeljük a marcipánt és az olvasztott va-
jat. Beletesszük 19-es méretű kivajazott kapcsos
tortaformába, és 180 fokon 45 percig sütjük. A cso-
koládékrémhez összekeverjük a felolvasztott csoko-
ládét, a vajat, a tejszínt és a rózsaszirupot. Ha a tész-
ta kihűlt, kettévágjuk, megkenjük a málnalekvárral,
majd a csokoládékrémmel befedjük. Rózsacukorral
megszórjuk a tetejét.
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GASZTRO HIRDETÉS

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakaócs péter 

Idén eddig 25 millió 620 ezer gom -
bóc hoz elegendő fagylaltpor és 580
ezer pohár jegeskávéhoz szükséges
alapanyag fogyott a TUTTI Élelmisze-
ripari Kft. termékeiből. 

A cég két legkedveltebb nyári termé-
ke a jegeskávé italpor és a fagylaltpor
is sikeresen teljesített – derült ki a cég
sajtótájékoztatóján. A jegeskávéból az
idén eddig összesen 16 százalékkal
többet értékesítettek, mint tavaly az
egész év során. A fagylaltpor az év első
nyolc hónapjában a cég éves forgalmá-
nak 21 százalékát tette ki – közölte Pro-
hászka Ottó, a rábapatonai székhelyű
cég ügyvezető igazgatója.

„A Superior Taste Award 2015”
nemzetközi díjat nyert TUTTI Jegeská-
vé Prohászka Ottó kedvence. Azt
mondja, büszke arra, hogy a tíz éve ki-
kísérletezett italpor a kellemes lágy
kávé és valódi vanília ízével, illatával el-
nyerte a független bírálók legkima-
gaslóbb minősítését.

Szintén büszkék Az év fagylaltja
címre, idén a sós-diós karamell fagyi-
porral érdemelték ki az aranyérmet.
Az elmúlt harminc évben a vanília, a

TUTTI: több fogyott idén fagylaltporból

csoki, a puncs, a tejszín és a kókusz, a
gyümölcsös ízek esetében a citrom,
az eper, a málna, az alma és a sárga-
barack ízek iránt volt a legnagyobb a
kereslet. Évente születnek különleges
ízű, extrém fagyik, de ezek rövid éle -

tűek, kivétel a három éve megjelent
kékszőlő ízesítésű por.

A fagylaltporeladás az idén nyár
végéig 457 tonna volt, ami már most
7 százalékkal magasabb a tavalyi év
teljes forgalmánál. Prohászka Ottó el-

árulta, a TUTTI fagyipor az ország leg-
több cukrászdájában kapható fagylal-
tok alapanyaga.

Prohászka Andrea cégvezető kie-
melte, folyamatosan hatszázféle termé-
ket gyártanak, évente hatvan újdonság-
gal, fejlesztéssel rukkolnak elő. 

A fagyipor- és a jegeskávé-forgal-
mazásuk döntő a piacon, de nevük-
höz kötődik a Holland kakaópor, több-
féle vitamintabletta és táplálékkiegé-
szítő gyártása, valamint instant kávék,
tej-, puding-, teapor, forró csoki készí-
tése. Kevesen tudják, de a cég ma-
gyar és külföldi élelmiszerláncoknak
saját márkás termékeit is előállítja.

Prohászka Ottó a jövőről szólva el-
mondta: fokozott figyelmet fordíta-
nak a csökkentett energiatartalmú, a
glutén- és laktózmentes termékekre,
valamint a funkcionális élelmiszerek-
re, melyekre a világon egyre nagyobb
igény van. A cégvezető hangsúlyozta,
folytatják a több lábon állás stratégi-
áját, továbbra is széles termékportfó-
lióval terveznek, bővítik értékesítési
csatornáikat és még nagyobb hang-
súlyt helyeznek az exportpiacok
megerősítésére.

A száz főt foglalkoztató cég idén 4
milliárd forint árbevételre számít.

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, 

világviszonylatban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan induló telephelyére
több mûszakos munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR
Ami nálunk vár
• számítógépes adatrögzítés
• raktári folyamatok pontos, precíz dokumentálása, 

bevételezési és kiadási folyamatok követése, rögzítése
• készletriportok készítése
• operatív részlegekkel történô napi kapcsolattartás
• készletleltározás elôkészítése, leltározásban való részvétel
• raktári rend és tisztaság fenntartása
• fejlesztési javaslatok megfogalmazása
• minôségirányítási követelmények betartása, betartatása

Amit kínálunk
• versenyképes jövedelem, teljesítménytôl függô 

havi prémium
• cafeteria-rendszer, utazási költségtérítés
• rendezett, stabil munkáltatói háttér
• magas szintû szakmai tapasztalatszerzési lehetôség
• munkavállalói kedvezménycsomag

Amit ezért cserébe elvárunk
• érettségi, elôny középfokú logisztikai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása
• hatékony megoldó képesség, teherbíró készség
• önálló, pontos munkavégzés
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek
• autóipari gyakorlat elôny
• pályakezdôk jelentkezését is várjuk

Kapcsolat
A fényképes önéletrajzokat, a jövedelemcsomag 
megjelölésével az alábbi címre várjuk 2015.09.30-ig:
https://syncreonhungary.has-jobs.com/
Telefon: 06-96/663-532

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, 

világviszonylatban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan induló telephelyére
több mûszakos munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI TEAMKOORDINÁTOR
Ami nálunk vár
• raktári árukezelô csapat irányítása, munkaszervezése
• minôségi, munka- és tûzvédelmi elôírások betartása, 

betartatása
• a cég által kitûzött célok elérésében való aktív közremûködés
• operatív részlegekkel történô napi kapcsolattartás
• készletleltározás elôkészítése, leltározásban való részvétel
• raktári rend és tisztaság fenntartása
• fejlesztési javaslatok megfogalmazása

Amit kínálunk
• versenyképes jövedelem, teljesítménytôl függô 

havi premium
• cafeteria-rendszer, utazási költségtérítés
• rendezett, stabil munkáltatói háttér
• magas szintû szakmai tapasztalatszerzési lehetôség
• munkavállalói kedvezménycsomag

Amit ezért cserébe elvárunk
• középfokú végzettség / logisztikai végzettség elôny
• több mûszakos munkarend vállalása
• hatékony megoldó képesség, teherbíró készség
• önálló, pontos munkavégzés
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek
• autóipari gyakorlat elôny

Kapcsolat
A fényképes önéletrajzokat, a jövedelemcsomag 
megjelölésével az alábbi címre várjuk 2015.09.30-ig:
https://syncreonhungary.has-jobs.com/
Telefon: 06-96/663-532

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô, 

világviszonylatban 94 telephellyel rendelkezô 
vállalata, gyôri meglévô és újonnan induló telephelyére
több mûszakos munkarendbe felvételre keres

TARGONCAVEZETÔKET,
(SORKISZOLGÁLÓKAT),
HÍDDARU KEZELÉSÉRE JOGOSULTAKAT

Ami szükséges a munkakör betöltéséhez
• OKJ-bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
• 3324 Vezetôüléses targonca
• 3313 Vezetôállásos targonca
• 3312 Gyalogkíséretû targonca
• Híddaru kezelésére jogosult vizsgával rendelkezôket

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT

Amit kínálunk
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria-rendszer
• munkavállalói kedvezménycsomag

Kapcsolat
A fényképes önéletrajzokat, a jövedelem csomag 
megjelölésével az alábbi címre várjuk 2015.09.30-ig:
https://syncreonhungary.has-jobs.com/
Telefon: 06-96/663-532
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Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Prima Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Prima Gyôr, Új-Élet u. 19.
Prima Gyôrzámoly, Ancsali u.
Prima Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

09. 04.—09. 11.
DELIKÁT

879,-kg

Ömlesztett
Óvári

trappista sajt

Sertéslapocka

899,-kg

109,- db

Pápai sertészsír 
0,5 kg, 218 Ft/kg

99,-kg

Burgonya, magyar
09 .04—09. 05.

399,- kg

Faros csirkecomb

Farmer tejföl
330 g, 20%-os
560,61 Ft/kg

185,- db

Hamarosan értesítést küld a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága a
melegvíz-mérők hitelesítéséről az érin-
tett, mintegy 2100 ügyfelének.  A mé-
résügyről szóló törvény végrehajtásáról
rendelkező kormányrendelet a meleg-
víz-mérők hitelességének időtartamát
8 évben állapítja meg, ezért Győrben,
ebben az évben mintegy 2100 mérő
cseréjét vagy újrahitelesítését kell meg-
oldania az eszköz tulajdonosának, azaz
jelen esetben több mint kétezer fo-
gyasztónak. (Azon esetekben, amikor a
melegvíz-mérő a szolgáltató tulajdoná-
ban van, a szabályok szerint a szolgál-
tató gondoskodik a hitelesítéséről.)

A hamarosan a postaládákba kerülő
tájékoztató szerint a hitelesítésre kétfé-

Melegvíz-mérôk hitelesítése
le módon van lehetőség. Az ügyfél
megrendelése esetén a hiteles mérést
a melegvíz-mérő cseréjével a Győr-
Szol Zrt. teremti meg egy új, hitelesített
berendezés beépítésével, melyre 2 év
garancia van. Amennyiben a fogyasztó
a hitelesítésnek ezt a módját választja,
a postázott tájékoztatóhoz mellékelt
megrendelőlapot kell leadnia a kézhez-
vételtől számított 15 napon belül sze-
mélyesen, a társaság ügyfélszolgálati
irodáinak valamelyikében (Orgona u.
10., Jókai u. 7–9.), vagy postai úton el-
juttatni  a Győr-Szol Zrt. címére: 9024
Győr, Orgona u. 10. 

A hitelesítés másik lehetősége a je-
lenleg beépített melegvíz-mérő saját
szervezésben történő újrahitelesítése.

Ez esetben a mérőhitelesítést teljes kö-
rűen a tulajdonos intézi, a szolgáltató
csak a mérővel kapcsolatos adatválto-
zást regisztrálja. Amennyiben sem me-
legvíz-mérője hitelesítésére, sem a mé-
rő cseréjére nem kerül sor, úgy a szol-
gáltató az ügyfelet kénytelen mérővel
nem rendelkező díjfizetőnek tekinteni.

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

ÁLLÁSHIRDETÉSEK

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári út 1.

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány) • Digitális tachográf kártya. Munkabérrôl
személyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy
nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a „gépjármûvezetô” jeligét.

Munkavégzés helye: 9028 Gyôr, Külsô-Fehérvári út 1.

Feltétel: • 8 általános. Elôny: • darukezelôi végzettség • konténer
emelôi végzettség. Munkabérrôl személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10., vagy
nagy.brigitta@gyhg.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a „kukarakodó” jeligét.

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ KUKARAKODÓ
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Bôvebb információ kezeléseinkrôl:
Tel.: +36 70 398 7756, +36 70 944 6482 

www.zsireltavolitasgyor.hu

Végleges zsíreltávolítás Gyôrben,
az ETO Park Élmény Szigetben!
Egyedi-, világszabadalommal védett technológián alapuló-,
végleges orvosesztétikai zsíreltávolítás. Kezelések végén
akár 15 cm körtérfogat csökkenés plasztikai beavatkozás
nélkül. Hatékony kezelés a stria- és cellulitisz ellen.

KEZELÉSEK MÁR 3 700 FT/ALKALOM ÁRTÓL

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Szeptemberben folytatjuk  Zenés péntek estjeinket 
Szeptember 4. Szórádi Árpád tangóharmonika-est. 

Belépés díjtalan! (Az előadás időtartama: 18–21 óráig)
Szeptember 11. Cseh György gitár és ének Kontor József tangóharmonika

Belépés díjtalan! (Az előadás időtartama: 18–20 óráig)
Szeptember 25. Szórádi Árpád tangóharmonika-est

Belépés díjtalan! (Az előadás időtartama: 17:30–20:30-ig)

Az esten kedvezményes vacsorával várjuk Kedves Vendégeinket!
A 2 személyes Marcal tál 4.400 Ft helyett 2.800 Ft!
Asztalfoglalás a 96/431-330-as telefonszámon, vagy személyesen az étteremben!

ÁLLÁS
Angol

nyelvtanárokat 
keresünk!

Információ: www.hatos.hu/karrier

Német 
nyelvtanárokat 

keresünk!
Információ: www.hatos.hu/karrier

Középiskolára felkészítő tanfolyam indul
6 és 8 osztályosok részére a Révai Gim-
náziumban. 06-20/969-1417

Gyártósori operátorokat ke-
resünk győri munkavégzésre, három mű-
szakos munkarendbe. gyor@minosegelle-
nor.hu 06-30/697-2156

Győr és Győr környéki
élelmiszerüzletbe keresünk
boltvezető, boltvezető-helyettes, targon-
cavizsgával rendelkező raktáros, raktári
segédmunkás munkatársakat. Jelentke-
zés fényképes önéletrajzzal a munka-
helygyor@gmail.com e-mail
címen. Pályakezdők és megváltozott mun-
kaképességűek jelentkezését is várjuk!

TÁRSKERESÉS
Komoly kapcsolat reményé-
ben keresem páromat 45 év körüli hölgy sze-
mélyében. 06-20/500-4091

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.:
06-30/355-6991.

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, laminált padló lerakása, díszítő
festések, homlokzatfestés és gipszkar-
ton rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Kémények átrakását, kőműves-
és bontási munkákat, valamint szobafes-
tést és hőszigetelést vállalok. Tel.: 06-
30/460-5184.

Vízvezeték-szerelés, dugu-
láselhárítás, villanybojler-vízkőtelení-
tés, javítás, kiszállási díj nélkül! Tel.: 06-
30/846-6009.

Környezetvédelmi szakértő
cégek ügyintézését vállalja. E-mail: kor-
ved15@gmail.com

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak javítását-fes-
tését garanciával, engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidéken is.
Tel.: 06-20/239-9198.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351.
www. ironart.hu, e-mail: ironart@-ironart.hu

Győrben élő idősek otthoni ápolá-
sát, gondozását vállalja nagy gyakorlattal ren-
delkező, középkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

Lomtalanítás! Vállalunk minden típu-
sú lomtalanítást, igény szerint rakodókkal, tel-
jes körű elszállítással, akár díjmentesen, hét-
végén is. 06-20/944-6667 

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

Régi kapuk, kerítések felújí-
tása, újak készítése, lakatos-
munkák, ajtó-, ablak- és zár-
javítás, költségkímélő megol-
dások. Tel.: 06-70/223-7957.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk felesle-
ges holmiját pincéjéből, padlásáról, la-
kásából, ill. udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

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

EGYÉB
KEZDŐ ETKA-JÓGA INDUL

Ingyenes bemutató óra
SZEPTEMBER 9-ÉN, 

SZERDÁN
17.30–19 ÓRÁIG.

Bilux (Netcar) Autósiskola – I. emelet.
06-30/998-2133

Eladó! 85x43x75cm kicsi, zárt, hárompol-
cos szekrény. Érd.: 19 óra után. 96/415-620

,,A DIÁKOK TUDÁSÁNAK
KÚTJA A VÁNDORDIÁK
TANKÖNYVES PULTJA”.
Megyei kórház fogadószintje 8–13 óráig.
Tel.: 06-20/525-3162.

Akác konyhakész tűzifa házhoz
szállítással rendelhető 2,5 illetve 5 m3, 35.000
Ft-tól. Ellenőrizhető mennyiség, kiváló minő-
ség. Tel.: 06-70/219-7947.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK,

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS
GYÓGYKEZELÉSE

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

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

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

Saját részre vásárolok! Régiség-
et, festményeket, porcelánt, órákat, hagyaté-
kot, szarvasagancsot, trófeát. Tel.: 06-
70/395-5385.

Készpénzért antik bútort, fest-
ményeket, herendi és Zsolnay-porcelánt,
ezüsttárgyakat, könyveket, antik órákat,
szőnyeget, teljes hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! 06-70/640-5101.
Kérésre házhoz megyünk!

INGATLAN
Győri, kertvárosi, téliesített, vízzel, villannyal,
fűtéssel, riasztóval ellátott, alápincézett tégla-
ház, nagy terasszal és díszkerttel eladó. Ár: 7
millió Ft. Tel.: 06-30/282-5101.

Eladó! Győrszentiván (Wittman tag) kül-
területen található, kerítéssel körbevett gyü-
mölcsösben 2,56 ha gyümölcsös (szilva) 28
éves telepítésű 50% tőállományú
1.400.000 Ft/ha összesen 3.584.000Ft-
ért. Továbbá ugyanott 3.31 ha gyümölcsös
(meggy) 30 éves telepítésű, 40% tőállomá-
nyú 1.200.000 Ft/ha összesen 3.972.000
Ft-ért. Fentiek külön-külön és egyben is
megvásárolhatóak. Jelenleg mindkét terü-
let gyümölcsös művelési ágból való kivétel
alatt áll. Érdeklődni lehet: Dr. Bakó Péter,
06-30/216-5087 telefonszámon, vagy ba-
kopeti@citromail.hu

Győrságon (Győrtől 13 km), 5000
nm-es építési telek eladó. Villany, víz, gáz,
csatorna a telek szélén kiépítve. Csendes kör-
nyezet, jól megközelíthető, állattartásra is ki-
válóan alkalmas. 06-70/372-5601

Győrság központjában, frek-
ventált helyen, építési telkek eladók. Víz,
gáz, csatorna a telkek szélén kiépítve. 06-
70/372-5601

Felmondott, hitellel terhelt in-
gatlanokat vásárolunk Győrben és környékén
négyzetmétertől, állapottól függetlenül. Vég-
rehajtás alatt lévő nem akadály. Hívjon most!
06-30/612-6301

Győr-Adyvárosban 62 nm-
es, felújított, háromszobás, klímás la-
kás eladó. Irányár: 13.500.000 Ft. 06-
30/742-6430

Győrhöz közel, Győrszemerén 1434 nm-es
építési telek alkalmi áron eladó. Ár: 2,85 millió
Ft. 06-30/483-7091, +36-30/505-3626.
www.ingatlan.com/21619548

Győrszemerén 3.393 nm parkosított telken
100 nm, 3 szobás, felújítandó családi ház el-
adó. I.ár: 6,39 M Ft. 06-30/483-7091, +36-
30/505-3626. www.ingatlan.com/20247740

LAKÁSCSERE
Belvárosi, 72 nm-es, 2 szobás, komfor-
tos, felújított, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne belvárosi, 4-5 szobás, 80–120
nm-es, határozatlan bérleti szerződéses bér-
leményre. Kossuth Lajos és Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 495.) Érd.: Győr-Szol
Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es, komfor-
tos, felújított, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne, 45-50 nm-es, 2 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre első eme-
letig.  Bán Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám:
496.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Marcalváros I., 3 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 36–45 nm-es, határozat-
lan-határozott idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám:
497.) Érd: .: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm-es, összkom-
fortos, felújított, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 45–60 nm-es, 2 szobás, határo-
zatlan bérleti szerződéses bérleményre. Tartozás
és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 380.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG falazóelemek
SILKA hanggátló tégla,
MULTIPOR belső
oldali hőszigetelő lapok.
YTONG–iroda:
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395
YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 
Tel.: 96/417-957 
Mobil: 30/9588-852
www.y-ytong.hu
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szerző: csizmadia dóra
fotó: marcali gábor

Az idei évben olyan különleges
rovatot indítottunk, ahol meg-
próbálunk egy-egy sportolót ki-
szakítani a megszokott sport-
ágából, és számára egy teljesen
idegen környezetbe invitálni. Ez
alkalommal az NB III-as Győri
ETO FC támadóját, Vörösbaranyi
Armandot kértük arra, hogy lab-
da helyett a kalapácsot, a disz-
koszt, a gerelyt és a súlylökést,
azaz a nehézatlétikát próbálja ki. 

Nem állítottuk könnyű feladat elé az
alig 20 éves labdazsonglőrt, rögtön a
gerelyhajítással kezdtük a kipróbálá-
sok sorát. Armand elárulta, még soha-
sem volt atlétikapályán, korábban
nem találkozott ezekkel a szerekkel,
így nagyon furcsa, de jó élmény volt.

Idegen pályán: labdarúgó az atlétikapályán
Győrben a gerelyhajítással két éve

kezdtek el foglalkozni Németh Györgyi
vezetésével. „A 2017-es EYOF-ra ké-
szülve, indult el a munka – meséli az ed-
ző. Próbáltunk gyerekeket gyűjteni isko-
lákból, jöttek is elég szép számmal.
Ügyesek, tehetségesek. Már most
büszkélkedhetünk két országos serdü-
lőbajnokkal a fiúknál, és a lányok is szé-
pen fejlődnek. Ami még nagy ered-
mény, hogy a serdülő fiúcsapattal har-
madikak lettünk az országban úgy,
hogy idén indultunk először. Nem feltét-
lenül ez a legismertebb és népszerűbb
sportág, de ha kipróbálják a gyerekek,
nagyon könnyedén bele tudnak szeret-
ni a gerelyhajításba. Nem egyszerű és

nagyon sokat kell gyakorolni, mi-
re olyan szintre jut az ember, de
nagyon élvezhető. Ez az a
sportág, amit ki kell próbálni,
mert kívülről teljesen más.”

Ezt pedig tapasztaltuk is,
bár Györgyi bevallása szerint
Armandnak egész jól ment.
„Kimondottan ügyes volt, tet-
szett, hogy nagyon egyene-
sen, vonalba tudta kivezetni a
gerelyt, ami általában nagy
gond szokott lenni a gyere-
keknél, és mire kijavítjuk, sok
idő. A hajlító mozgáson van
még mit gyakorolni, de ez csak
abból adódik, hogy a labdarúgás
teljesen más mozgásforma.”

Gerely után a súlylökés követke-
zett, amely Győrben Kiss Dániel ve-
zetésével működik nagyjából másfél
éve. „Iskolákba járunk, és a testnevelők-
kel egyeztetve, próbálom a nagyobb
testalkatú gyerekeket keresni – meséli
az edző. A dobáshoz az előnyös testal-

kat a hosszú kéz, láb, rövid törzs és mi-
nél nagyobb testsúly.” 

„Pár dobás után már éreztem a
kezemet és az oldalamat, főleg a
súlylökésnél – mesélte Armand.
– Nehéz volt úgy tartani a kezem
például, ahogy szabályosan kell,
de megpróbáltam minden tő-
lem telhetőt.” 

Aztán sorba jött a diszkosz
és a kalapács, egyik sem volt

egyszerű, ám mindkét ed-
ző azt mondta, átmen-

tünk a lécen. 

„Meglepően tehetsé-
ges, nem gondoltam

volna, hogy egy lab-
darúgó kézben is

ilyen ügyes – mondta
viccesen a rögtönzött
edzés után Kiss Dániel.

A diszkosznál lepődtem
meg a legjobban, egész

jól ráérzett a mozgásra.”
„Össze sem lehet hasonlítani a fo-

cival – mesélte Armand a végén. – Ha
ezt egy rendes egy-másfél órán át kel-
lene csinálni, ez sokkal fárasztóbb len-
ne, mint egy fociedzés. Élménynek na-
gyon jó volt, mindig ki akartam próbál-

ni, többször láttam a tv-ben, és min-
dig érdekelt, milyen lehet,

de nehezebb, mint az kí-
vülről látszik. Lehet,
hogy szólok a többiek-
nek is a csapatban,

hogy jöjjünk ki páran,
és megmutatom ne-

kik, hogyan is kell
ezt csinálni.”
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MAGASABB HOZAMOT
szeretne elérni befektetésein?

Forduljon hozzánk bizalommal!

• Rövid és hosszú lejáratú állampapírok,
prémium állampapírok

• Több mint 700 befektetési alap
(tőkegarantált, ingatlan, részvény)

• Tőzsde (hazai és külföldi részvények,
határidős termékek)

• Devizapiaci kereskedés
• Árutőzsde (olaj, arany, ezüst)
• Online kereskedési felületek
• Személyre szabott

tanácsadás, oktatás

A bajnoki címre törő ETO nem várt sokáig azzal,
hogy ellenfele tudtára adja, itt bizony nem egygó-
los ki-ki meccsre, hanem egyértelmű hazai fö-
lényre kell számítani. A 2. percben Pongrácz lé-
pett ki a védők közül és könnyedén passzolt a ka-
puba. Ebben segítette, hogy a fürediek közül
szinte mindenki leállt, 1–0. Negyedóra sem telt
el, Weitner is feliratkozott a góllövők közé. Az elő-
készítő szerepet ezúttal Illés vállalta magára, 2–0.
Az ETO folyamatosan támadott, az első félóra vé-
gén Szabó szabadrúgásánál a szerencse a ven-
dégcsapattal volt. 

Épphogy vége volt a szünetnek, máris 3–0
állt az eredményjelzőn. Megint a gólpasszkirály
Illés készített elő, Mayer pedig jól érkezett. A
49. percben Szabó megint szabadrúgást lőhe-
tett. Most a kapus védett. A 69. percben várat-
lanul szépítettek a vendégek. Hiába volt nyo-

A győri önkormányzat csapata
nyerte a megyei jogú városok ti-
zenharmadik sporttalálkozóját,
ami azt is jelenti, hogy jövőre vá-
rosunk rendezi a küzdelmeket.

A megyei jogú városok köré-
ben különleges presztízzsel bíró
vetélkedésen az önkormányza-
toknál, illetve önkormányzati in-
tézményeknél dolgozók csapatai
mérik össze tudásukat hat sport-
ágban. A sporttalálkozó védnö-
kei Borkai Zsolt, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke, Szita Ká-
roly, a Megyei Jogú Városok Szö-
vetségének elnöke és Szemerey-
né Pataki Klaudia, Kecskemét
polgármestere voltak. 

Borkai Zsolt a Kecskeméten
rendezett viadal megnyitóján el-
mondta, a magyar sport nagy fel-
adatok előtt áll, hiszen a 2016-os

Szeptember 7-én megkezdő-
dik az AGROFEED ETO SZE-
SE férfi kézilabdacsapatának
idei mérkőzéseire a jegy- és
bérletértékesítés, a Győr+
Média Baross úti pavilonjá-
ban. A jegyek egységesen
800 Ft-ba kerülnek mérkőzé-
senként. Ám aki bármelyik
ETO-s csapat (labdarúgó, fut-
sal, férfi-női kézilabda) bérlet-
tel rendelkezik, vagy bárme-
lyik csapat szurkolói klubjá-
nak tagja, azoknak a belépő
csak 400 Ft lesz. 

Újra élen az ETO FC

masztó az ETO-fölény, Wágner kihasznált egy
hibát, 3–1. Ez lett a vége. Az ETO riválisai közül
a Videoton kikapott, így a Győr 13 pontjával a
tabella első helyén áll.

A gyôri a legsportosabb önkormányzat
olimpiai év, 2017-ben Győr az el-
ső hazai olimpiai eseményt, az
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vált rendezi, míg ugyanebben az
évben a fővárosunk ad otthont a
vizes világbajnokságnak. Ma-
gyarország pályázik a 2024-es
olimpiára is, amelyen a főváros
mellett számos megyei jogú vá-
ros is helyszín lehetne. A ver-
senysport mellett természetesen
a szabadidősport is nagyon fon-
tos, ennek egyik népszerűsítője a
sporttalálkozó. Szita Károly, a Me-
gyei Jogú Városok Szövetségé-
nek elnöke beszédében kiemelte,
a megyei jogú városok kulcssze-
repet játszanak a honi sport tá-
mogatásában, ami évente mint -
egy tizenötmilliárd forintot jelent.
Kecskemét vezetésének képvise-
letében dr. Homoki Tamás alpol-

gármester köszöntötte a találko-
zó résztvevőit és mutatta be a vá-
rost a vendégeknek.

A köszöntők után kezdődhe-
tett a verseny, amelyen Győr fölé-
nyes sikert aratott. A dr. Lipovits
Szilárd, győri jegyző által vezetett
csapat főtéri öttusában, gokart-
ban és a vízi vetélkedőben első,
mini fociban második, kötélhú-
zásban harmadik, strandröplab-
dában pedig az ötödik helyet sze-
rezte meg, összesítésben pedig
toronymagasan az első lett. A
több mint egy évtizedre visszate-
kintő versenysorozat hagyomá-
nyai szerint a következő évben
mindig a nyertes város rendezi a
küzdelmeket, így 2016 nyarának
legvégén Győr látja majd vendé-
gül a megyei jogú városok spor -
tos önkormányzatait.

Először lép pályára a férfi Szuperli-
gában idén a Győr-Szol TC szom-
baton 10 órakor, az Orgona utcai
tekepályán. A győri fiúk ellenfele az
újonc Vasasszonyfa SE lesz.

Kezdôdik
a tekeszezon!

Hétfôtôl már kaphatók 
a jegyek és bérletek!

Tizennégy év alatti gyermek,
illetve a sérült vagy rokkant
gyerme kek kísérővel, óvodai és
általános iskolai csoportok
szervezett kereteken belül, szü-
lői kísérettel ingyen tekinthetik
meg a mérkőzéseket.

A családi szezonbérlet (két
felnőtt, két 18 év alatti gyerek)
15.000 Ft-ba, a szezonbérlet
8.000 Ft-ba kerül. Azok, akik
más ETO-s bérlettel rendelkez-
nek (labdarúgó, futsal, férfi-női
kézilabda), azoknak a szezon-
bérlet csak 4.000 Ft lesz. 

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

MÛSZAKVEZETÔKET
Ami nálunk vár
• adott szervezeti egység szakmai irányítása (30-40 fô)
• munkavállalók tevékenységének koordinálása, 

irányítása, motiválása
• raktárvezetés támogatása, jelentések pontos, 

határidôre történô elkészítése
• raktárüzem biztos mûködésének biztosítása
• raktári rend és tisztaság fenntartása
• leltár elôkészítésében való részvétel és 

a folyamat támogatása
• fejlesztési javaslatok megfogalmazása
• termelési igényeknek megfelelô munkaidô-

beosztás készítése, munkaidô-nyilvántartás felügyelete
• együttmûködés a vállalat különbözô részlegeivel
• minôségirányítási követelmények betartása, betartatása
Amit kínálunk
• versenyképes jövedelem, teljesítménytôl 

függô havi premium
• cafeteria-rendszer, utazási költségtérítés
• rendezett, stabil munkáltatói háttér
• magas szintû szakmai tapasztalatszerzési lehetôség
• munkavállalói kedvezménycsomag
Amit ezért cserébe elvárunk
• középfokú logisztikai, vagy mûszaki végzettség
• minimum 3 évhasonló területen szerzett tapasztalat
• több mûszakos munkarend vállalása
• önálló, pontos munkavégzés
• felhasználói szintû számítógépes ismeretek
• autóipari gyakorlat elôny   

A fényképes önéletrajzokat, a jövedelemcsomag megjelölésével 
az alábbi címre várjuk 2015.09.30-ig: https://syncreonhungary.has-jobs.com/

Telefon: 06-96/66-35-32



30 / + / 2015. szeptember 4.

SPORT  EYOF, SZUPERKUPA

Következő lépéséhez érkezett a győ-
ri rendezésű Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválra való építkezések so-
ra. Hogy állunk most? 

Tervek szerint haladnak a munkák.
Első fázisként már dolgoznak a munka-
gépek az atlétika gyakorlópályán. Első
ütemben ez fog elkészülni, hogy amikor
elbontják majd a rekortán pályát, akkor
az atléták egyből át tudjanak ide költözni.
Ennek a járulékos munkái is folynak, pél-
dául a konténertelepítés. A következő lé-
pés, amely a napokban el fog indulni, az
a meglévő épületeknek az elbontása. A
fakivágásokat már elvégeztük, ezeket
később természetesen pótoljuk, ha elké-
szült a sportkomplexum, a növénytele-
pítéssel. Harmadik lépésben pedig fo-
lyik a közbeszerzése a sportkomplexum
kivitelezésének, ha ez véget ért, átadjuk
a munkaterületet a kivitelezőnek, és el-
indul globálisan ennek a kivitelezése. 

Láttunk korábban csodálatos lát-
ványterveket, így is fog kinézni a vé-
gén az épület, vagy kellett módosí-
tani az elképzeléseken?

Lényegében így fog kinézni, a tervpá-
lyázaton nyert tervező végez el mindent.
Apró módosítások vannak csak, de ha
globálisan nézzük, úgy fog kinézni min-
den, ahogy a látványterveken látszik. 

Interjú Simon Csabával, a Gyôr Projekt Kft. ügyvezetôjével

Elkezdôdtek a sportkomplexum építési munkái

Mikorra ké-
szülhet el telje-
sen?

Természetesen
az EYOF előtt, 2017
tavaszára, első-má-
sodik negyedévére fog
elkészülni a sportkomplexum.

Ezen a területen több szakosz-
tály is készült, milyen a kapcsolat
az építető cég és a szakosztályok
között?

Ahogy átadjuk a kivite-
lezőnek a munkaterületet,
a szakosztályok teljesen

kivonulnak a helyszínről.
Az atléták az addigra elké-

szülő bemelegítő pályán tud-
nak majd edzeni, a birkózóknak

sajnos erre az időre el kell költözni, ám
úgy tudom, ezt sikerült megoldani. 

Ha az elkészült épületet nézzük,
mik a konkrét paraméterek? Hányan
fognak majd itt elférni? 

A sportkomplexum kb. 25 ezer négy-
zetméter területen épül. Lesz egy tenisz-
rész, egy atlétikarész, egy tornacsarnok,
egy judocsarnok, de alkalmas lesz pél-
dául különböző labdajátékok, boksz, ne-
hézatlétikai sportágak kiszolgálására is.
Az EYOF-on itt Győrben egyidejűleg
nagyjából 4000 versenyző és kísérő
lesz, ezt a számot elvileg tudjuk fogadni.
Lesz két nagy parkoló rész is, egyik a
Bercsényi liget felől, a másik pedig a
Radnóti utca felőli körforgalomnál.

Parázs fieszta, óriási hangulattal, nagyjából erre
számítottunk előzetesen a női kézilabda Szuperku-
pával kapcsolatban. A győri fináléban a tavalyi baj-
nok FTC és a hazai közönség buzdítását élvező Győ-
ri Audi ETO KC csapott össze.

Fradi-góllal indult a találkozó. Kovacsicz törte át
elsőként Grimsbö hálóját, aztán jött a gyors győri
válasz Korsóstól. Jó ideig felváltva estek a találatok,

Szuperkupa-gyôztesek!
és az első félidő nagy részében a vendégek vezet-
tek. Az esetek nagy százalékában csak eggyel, ám
előfordult két-három gólos előny is. Aztán a
22. percre összeszedték magukat Ambros Martín
lányai, és először a találkozó folyamán, átvették a ve-
zetést, 10–9. Innentől kezdve viszont nem volt vá-
lasztása a Fradinak, domináltak a hazai zöld-fehé-
rek, és a szünetre már hárommal vezettek, 14–11.

A folytatásban sem kellett csalódni a kilátogató
több ezer nézőnek, mindkét gárda beleadott min-
den tőle telhetőt. Lökéék sorra lőtték a góljaikat,
volt, hogy hattal is mentek, míg Elek mester tanít-
ványai csak próbáltak kapaszkodni. A félidő dere-
kán némiképp feljebb zárkóztak a fővárosiak. Aztán
jött az újabb fellendülés a hazaiaknál, és újra öt volt
közte öt perccel a vége előtt. A mérkőzés utolsó per-
ceiben már tombolt a hazai közönség, a csapat pe-
dig ki is szolgálta drukkereit. Magabiztosan, 29–24-re
győzött a Győri Audi ETO KC, ezzel bezsebelte idei
első címét, a Szuperkupát!

Megvédte címét a Veszprém
A kézilabdás parádé a férfiakkal folytatódott. Mi-
után a Győri Audi ETO KC átvette trófeáját és a szur-
kolók tömege elengedte őket, a férfiak léptek az Au-
di Aréna pályájára. Következett a Veszprém–Sze-
ged presztízscsata. 

A két örök rivális közül a Szeged kezdett jobban, 2–2
után azonban már Veszprémnél volt az irányítás. Gu-
lyásék szépen, fokozatosan megléptek az ellenfelüktől.
A félidő közepére már néggyel is mentek. Aztán a hát-
ralévő időben ezt még meg is fejelték Nagy Lászlóék,
a szünetre ugyanis 16–11-re vezettek. A szegediek-
nek és Juan Carlos Pastor mesternek pedig igencsak
fájhatott a feje, hogy mit találjon ki a pihenő alatt.

Úgy tűnt, nem sikerült a Szegednek megtalálni az
ellenszert a bajnoki címvédővel szemben. A Veszprém
ugyanis magabiztosan tartotta az előnyét, sőt tovább
szorgoskodott, így a félidő derekén már héttel is veze-
tett. A folytatásban sem vált kérdésessé a veszprémi
győzelem, igaz, mivel kicsit talán kiengedett a Szuper-
kupa-címvédő, szorosabb lett a vége. Ám így is
26–24-re nyert és megvédte címét a Veszprém.
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Mai világunkban szinte évről évre
változnak a trendek, ez alól a fit-
neszedzés sem kivétel. A folya-
matos megújulás alatt edzés-
módszereket, új elméleteket,
funkcionális eszközöket, erősítő-
gépeket, berendezéseket értek.
Az átlagember számára ez a fo-
lyamatos változás és az egyre so-
kasodó edzésmódszerek lehető-
sége zavart kelthet. Pl.: Jelenleg
az erősítőgépek mellett crossfitt,
kettlebell, köredzés jellegű órák
különböző funkcionális eszkö-
zökkel, TRX, G-flex, crosscore,
pilates, streching, jóga és még
sorolhatnám a további edzés-
módszereket, amelyek közül vá-
laszthatunk. Sok esetben egy
kezdő sportolni vágyó nem tudja
eldönteni, mit válasszon, mivel
nem ismeri az adott edzéstípuso-
kat, a hagyományos erősítő (kon-
ditermi) edzésen kívül.

A hagyományos évnyitóval a Móra Ferenc Általános
és Középiskolában is megkezdődött a 2015/16-os
tanév. A régi-új diákok keddtől birtokukba vették új-
ra az intézményt, de más apropó is okot adott az
örömre, hiszen a nyáron több érmet bezsebelő ka-
jakos tanítványokat is köszöntötték. 

Homonnai Luca az ifjúsági világbajnokságon szer-
zett két aranyat, majd a felnőtt vb-n ezüstérmet. Mel-
lette Mayer Keán is kitűnt az iskola diákjai közül. Ő szin-
tén a portugáliai ifi vb-n lett első. A szintén mórás
Krasznai Péter is jól zárta az idei szezont, C4 1000 mé-
teren társaival együtt a hatodik helyen zárt az ifi vb-n.
Van, amelyikük számára már lezárult a versenyszezon,
ám olyan is akad, aki a szeptember 11-én rajtoló ma-
ratoni kajak-kenu világbajnokságra készül, hogy re-
mélhetőleg egy újabb éremmel örvendeztesse meg
a győri közönséget. Büszke is lehet az iskola ezekre a
diákjaira, hiszen évről évre hozzák az egyre fényesebb
érmeket. Azok az elsősök pedig, akik az első sorban
ültek a tanévnyitón, felnézhetnek az iskola mostani és
egykori sportolóira, és ki tudja, lehet, hogy a következő
nagy tehetség éppen ott ül az iskolapadban. 

Sportolóikat köszöntötték

Edzéslehetôségeink széles tárháza
Tehát, ha az edzőtermi súlyzós

edzéseinket szeretnénk kombinál-
ni, esetleg kiváltani más edzés-

módszerrel, célszerű olyan irányba
haladni, amellyel magasabb szint-
re tudjuk fejleszteni kondicionális,
illetve koordinációs képességein-
ket. Erre megfelelőek lehetnek a
fent említett edzésmódszerek.

A hamarosan megnyitásra ke-
rülő funkcionális edzőtermünk-
ben számos új, hatékony edzés -
eszköz lesz elérhető az átlagem-

berek, versenysportolók számára,
a mai fitnesztrendeknek megfele-
lően, hogy még változatosabb, ha-

tékonyabb és preventívebb edzést
tudjunk végrehajtani, mindezt ma-
gas minőségben.

Nagy Richárd, személyi edző

Fitnesz mindenkinek!

A Győri Kosárlabda Club toborzót hirdet a 2002–2003-ban született fiúk részére. A korosztályban
szereplő játékosok a Győri Kosárlabda Club U14-es csapataiban szerepelnek. A toborzó helyszíne:
Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola tornaterme (Győr, Kálvária út 20.). A toborzó időpontja: 2015.
szeptember 08., kedd 16.00 óra. A rendezvényre a gyerekek sportfelszerelést hozzanak magukkal.
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Nyár elején számolt be a győri állatkert
arról, hogy Raul és Jázmin, a fehér ben-
gáli tigris pár kölykökkel örvendeztette
meg gondozóit és a győri közönséget.
A május végén született négy csíkos
apróságnak az első időkben nyugalom-
ra volt szükségük, egy számukra elkülö-
nített helyen tartották őket anyjukkal.
Néhány hét múlva elérkezett az idő,
hogy megismerkedjenek a tigriskifutó-

val és apjukkal, Raullal is.  A természet-
ben a tigrisek magányos állatok, hosz-
szabb ideig csak a nőstény és utódai él-
nek együtt.  Az ismerkedés zökkenő-
mentesen zajlott. Raul ugyan kicsit
megszeppenve szemlélte először a
négy csíkos apróságot, de gyorsan elfo-

Cseperednek a kistigrisek 

gadta, hogy ezután a kölykökkel kell
megosztania lakhelyét. Az összeszokta-
tás olyannyira jól sikerült, hogy a méltó-
ságteljes hím néha képes leereszkedni
a kölykei közé, hogy azok harapdálják
vagy a hátán ugrálva játszanak.

A kölykök nemrég múltak el három
hónaposak, igazi örökmozgók. A három
nőstényből és egy hímből álló kis csapat
érdekes szokást alakított ki: aki hosszabb
ideig szemléli őket, megfigyelheti, hogy
a három lány együtt játszik, míg a kis hím
egyedül vagy éppen anyja mellett marad. 

Emellett a négy apróság nem győzi
felfedezni a kifutójuk adta játéklehetősé-
geket.  Kora reggel és késő délután aktí-
vak, akkor viszont elkezdődik a rohangá-
lás, pancsolás, fára mászás és a több
órányi játék. A kölykökről további képek
a www.zoogyor.hu oldalon láthatók. 

KOS 
Végre lezárul munkájukban egy sza-
kasz, amit már nagyon vártak. Engedjék el a pró-
batételeket, ne agyaljanak azon, ami már elmúlt.
Lazítsanak, töltődjenek fel a nagy munka után.  

BIKA 
Figyeljenek jobban párkapcsolatukra, űz-
zék ki a féltékenységet belőle. Sem Önöknek, sem
párjuknak nincs okuk erre, csak félreértés az, ami
felborzolja idegeiket. Ne rontsák el azt, ami jó.  

IKREK 
Nagyon figyeljenek megérzéseikre és em-
berismeretükre a héten, ne kergessék illúziókba
magukat. Szűrjék ki, ki akarja becsapni Önöket. Pró-
bálják meg egyedül megoldani a feladatokat. 

RÁK 
A héten minden téren a rend és a rend-
szerezés lebegjen szemük előtt. Jobb most egy kis
energiát ebbe fektetniük, csak a saját helyzetüket
könnyítik meg ezzel. Párjuk, ha kérdezi minder-
ről Önöket, osszák meg vele kételyeiket. 

OROSZLÁN 
Pótolják a héten elmaradásaikat, ne ha-
logassák tovább feladataikat. Nem éppen izgal-
mas mindez, de az idő alkalmas, ha jól osztják be
azt. Legyenek túl hamar ezeken a feladatokon. 

SZŰZ 
Figyeljenek most arra, hogy hivatalos
papírjaik rendben legyenek. Nézzék át elmaradá-
saikat is, pótoljanak mindent, amit kell. Így nyu-
godtabbak lehetnek, és nem kell a későbbiekben
sem feleslegesen idegeskedniük. 

MÉRLEG 
Tegyék mérlegre születési jegyükhöz hű-
en a pihenést és a munkát. Ha nagyon átbillenne az
egyensúly, gondolkozzanak el, vajon jó időbeosztá-
suk van-e. Töltsenek értékes időt párjukkal. 

SKORPIÓ 
Nagyon pozitívan alakul hetük, ami a
munkát illeti. Akár munkahelyet is válthatnak, ha
szeretnének. Fejlesszék kapcsolatrendszerüket, csak
a minőségi, őszinte barátságokat tartsák meg.  

NYILAS 
Figyeljenek párkapcsolatukra most, na-
gyon pozitív időszak veheti kezdetét. Értékeljék a szép
pillanatokat, ne hagyják figyelmen kívül párjuk erőfe-
szítéseit. Munkahelyükön most nincs egyetértés. 

BAK 
Nagyon gondolják most meg kívánsága-
ikat, szinte minden úgy alakul, ahogyan azt el-
képzelték. Próbálják megtartani az egyensúlyt,
maradjanak a realitás talaján. 

VÍZÖNTŐ 
Nagyon fontos most, hogy párjukkal új
célokat tűzzenek ki. Csak így tud most fejlődni
magánéletük, motiváció nélkül ellaposodhat kap-
csolatuk. Nyugodjanak meg, és építsék fel jövőjü-
ket. Hagyjanak időt a lazításra is. 

HALAK 
Nézzék most távolról az eseményeket, ne
avatkozzanak az ügymenetbe. Így megérthetik, ki
irányítja munkahelyükön az eseményeket, kinek
milyen érdeke fűződik az Önökkel való kapcsolat-
hoz. Ne vegyék a lelkükre mindezt.

Mit ígérnek a csillagok?


